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Šimtmečius menantis Surdegio vienuolynas 
parduodamas plytomis

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Viename skelbimų portale pa-
sirodė skelbimas, kuriame siū-
loma nusigriovimui įsigyti XVI 
amžiaus laikų buvusio Surdegio 
stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vie-
nuolyno pastatą. Į skelbimą sure-
agavo Kultūros paveldo departa-
mento specialistai. 

Tačiau rajono savivaldybė šia 
tema kol kas neturi ką pasakyti, 
o pastato savininkas anykštėnas 
Jonas Zabolevičius sakosi tapęs 
šio statinio įkai-
tu.

Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas (veikė Surdegyje 
nuo 1627 m. iki 1915 m.) yra vienas seniausių stačiatikių maldos cen-
trų Lietuvoje. 

Po kelių dienų mirusiųjų 
miestai nušvis žvakių liepsnelė-
mis, smėlio kauburėlius papuoš 
gėlių žiedai. Tylioje maldoje 
prisiminsime Juos – mylėtus, 
brangintus, nelaiku išėjusius... 

Apie mirtį galima kalbėti 
šviesiai – tai įrodo pokalbis su 
36-erių metų Kavarsko, Kur-
klių bei Užunevėžių parapijų 
klebonu, dogminės teologijos 
daktaru, disertaciją apsiginu-
siu Romoje, Nerijumi VYŠ-
NIAUSKU.

Kol mes gyvi, mirtis mums neaktuali, 
kai numirsim – jau bus neaktuali 

Kavarsko, Kurklių bei Užunevėžių parapijų klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas teigia: „Jeigu žmogus 
sako, kad jam gėda kunigui nuodėmę pasakyti, viskas gerai, vadinasi, viskas tvarkoj su to žmogaus 
sąžine“.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Mokslo jėga

Mokslininkai iškėlė hipotezę, 
kad po 30 metų žmonija apsieis 
be sekso. Sutinku. 

Ne todėl, kad visiškai pasitikė-
čiau mokslu, mat jis visokių keis-
tenybių pripaisto. Todėl, kad man 
pačiam jau bus 80....

linas BiTVinskAs

Avių gelbėjimas 
- ūkininkų 
reikalas

Architektai 
ėmėsi 
mikrorajonų 
ir Dainuvos 
slėnio

Festivalio 
„Pakeleivingi“ 
svečiai pozavo 
fotografams

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo pareigų konkursas vyks lap-
kričio 9-ąją. Jame turėtų varžytis du 
pretendentai. Trečiasis asmuo neiš-
silaikė bendrųjų gebėjimų testo. Jau 
beveik pusmetį šiam skyriui laikinai 
vadovauja Vida Jakniūnienė. Parei-
gybė atsilaisvino Daivai Gasiūnie-
nei tapus Panevėžio miesto savival-
dybės vyriausiąja architekte.  

Patarėjas. Anykščių mero Kęs-
tučio Tubio patarėjas, Darbo par-
tijos atstovas Donaldas Vaičiūnas 
neatmeta varianto, kad jam bus 
pasiūlyta iš pareigų pasitraukti jas 
užleidžiant partijos skyriaus hie-
rarchijoje aukščiau esantiems Ri-
čardui Sargūnui ar Alfrydui Savic-
kui. D. Vaičiūnas užsiminė, jog jis 
gali trauktis ir iš partijos ir kituose 
savivaldybės tarybos rinkimuose 
dalyvauti kaip visuomeninio ko-
miteto atstovas. 

Kantrybės! Jei Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos savaitės 
pradžioje kandidatu į Vyriausybės 
vadovus minėtas europarlamenta-
ras Bronis Ropė būtų tapęs prem-
jeru, Seime būtų prisiekęs anykštė-
nas Antanas Baura. B. Ropei tapus 
premjeru, Europos parlamente jį 
būtų pakeitęs Dainius Kepenis, o 
pastarąjį Seime - A. Baura. Primin-
sime, jog anykštėnas tarp „valstie-
čių“ liko pirmasis tarp nepatekusių 
į Seimą pagal sąrašą daugiamanda-
tėje apygardoje. Atkritus B. Ropės 
kandidatūrai į premjerus, A. Baurai 
telieka laukti naujo šanso.  

Pamaldos. Kavarsko parapijos 
klebonas, dr. Nerijus Vyšniauskas 
skelbia, kad nuo šiol antradieniais 18 
valandą Kavarsko bažnyčioje šv. Mi-
šios bus aukojamos oficialia Katalikų 
bažnyčios liturgine lotynų kalba.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis lapkričio 2 dieną, 
trečiadienį.

Šv. Mišių laikas 
Anykščių rajono 
bažnyčiose
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spektras

čiuose, pareiškimas, kad apie 
21.30 val. namuose konflikto 
metu neblaivus vyras (g. 1987 
m.), prieš ją naudojo fizinį smur-
tą. Įtariamasis sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę. 

Telefonas. 2016-10-22, apie 
13.00 val., Anykščių turgavietėje 
iš rankinės pagrobtas mobiliojo 
ryšio telefonas SAMSUNG GA-
LAXY A3. Nuostolis - 200 eurų. 

Vagystė. 2016-10-22, apie 
13.00 val., pastebėta, jog iš stato-
mo namo Kurklių seniūnijoje pa-

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-10-22 gautas 

pilietės (g. 1995 m.), gyvenan-
čios  Troškūnų seniūnijoje, pa-
reiškimas, kad apie 17.00 val., 
būnant vyro brolio namuose, 
konflikto metu neblaivus su-
tuoktinis (g. 1994 m.) prieš ją 
naudojo fizinį smurtą. Įtariama-
sis buvo sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. 

2016-10-22 gautas pilietės (g. 
1993 m.), gyvenančios Anykš-

grobta betono maišyklė RIMMI. 
Nuostolis - 150 eurų. 

Mirtys. 2016-10-23 pradėtas 
ikiteisminis tyrimas vyro (g. 1956 
m.) mirties priežasčiai nustatyti. 
2016-10-23 pradėtas ikiteisminis 
tyrimas vyro (g. 1957 m.) mirties 
priežasčiai nustatyti.

Sukčius. 2016-10-21, apie 9.30 
val., anykštėnei į mobiliojo ryšio 
telefoną paskambino nepažįsta-
masis, kuris prisistatė Vilniaus 
miesto VPK FNTT bei Lietuvos 
banko Korupcijos bei nelegalių 

lėšų pavedimo skyriaus darbuo-
toju bei apgaulės būdu išviliojo 
elektroninės bankininkystės 
prisijungimo kodus bei pareiš-
kėjos asmens kodą, po to banko 
sąskaitoje ji pasigedo 300 eurų. 
Nuostolis - 300 eurų. 

Šmeižtas. 2016-10-23 gautas 
piliečio (g. 1968 m.), gyvenan-
čio  Anykščiuose, pareiškimas, 
kad asmuo, pasivadinęs save 
KGB majoru, komentarais tin-
klapyje „www.anyksta.lt“ jį 
šmeižia. 

Priminsime, kad liberalų remtas 
meras prieš rinkimų antrąjį turą 
pareiškė, kad jis palaiko „valstie-
tę“ Gretą Kildišienę, kai tuo tar-
pu liberalai rėmė konservatorių 
Sergejų Jovaišą. Po mero pareiš-
kimo Anykščių liberalų lyderis 
Lukas Pakeltis supyko, tikino, kad 
rajono vadovas turi apsispręsti, ar 
jam pakeliui su liberalais. Taigi, 
padvelkė įtampa, tačiau panašu, 
jog valdančiojoje daugumoje vėl 
įsivyravo taika ir ramybė. 

„Anykštai“ K. Tubis dėstė, kad 
jis suprantąs L. Pakelčio nepasi-
tenkinimą, tačiau jiedu išsikalbėję, 

Skenduolė upelyje pastebėta 
trečiadienio rytą apie  8.40 val. 

Upelyje rasta nuskendusi 
troškūnietė

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Troškūnų seniūnijoje, Juostos upelyje, rastas 1961 
metais gimusios Troškūnų seniūnijos gyventojos kūnas. Pirmi-
niais duomenimis, moters mirtis – nesmurtinė, ji tamsioju paros 
metu galimai įkrito į upelį ir nuskendo.

maždaug už 4 metrų nuo kranto.
Plūduriuojantį kūną iš vandens 

telkinio ištraukė iškviesti ugnia-
gesiai.

Tragiškai gyvenimą baigusi mo-
teris buvo bedarbė, Troškūnų se-
niūnijoje dirbo viešuosius darbus.  
Du jos sūnūs jau yra suaugę, dirba 
bei gyvena užsienyje. Troškūnų 
seniūnas Antanas Jankauskas apie 

nuskendusią moterį atsiliepia tik 
gerai.

Iki šios nelaimės šiemet Anykš-
čių rajone jau nuskendo du žmo-
nės. Birželio mėnesį skenduolis iš 
tvenkinio ištrtauktas Kavarsko se-
niūnijoje, o liepą - rastas Anykš-
čiuose po Šventosios upės tiltu.

Kęstutis Tubis ir Lukas Pakeltis 
vėl bus bendraminčiai?

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienio rajono Tarybos posėdis praėjo greitai ir ramiai, 
absoliuti dauguma sprendimų priimti vienbalsiai.  Posėdyje nesiju-
to jokių ženklų apie galimą liberalų maištą prieš rajono merą Kęs-
tutį Tubį.  Po posėdžio meras K. Tubis pasiūlė „Anykštos“ žurnalis-
tui pakalbėti apie jo išreikštą poziciją prieš antrąjį rinkimų turą.

išsiaiškinę. „Aš elgiausi sąžinin-
gai. Pirmajame ture nuoširdžiai 
palaikiau Luko Pakelčio kandida-
tūrą ir balsavau už Liberalų sąjū-
dį. Nežiūrint šią partiją sukrėtusio 
skandalo, nes, jei kaime esi ap-
vogtas, nereiškia, jog visi ten yra 
kišenvagiai.  Prieš antrąjį rinkimų 
turą aš įvertinau abu kandidatus – 
G. Kildišienė, kaip asmuo, yra tin-
kamesnis būti mūsų Seimo nariu. 
Balsavau sąžiningai, balsavau už 
tą, kuris vertesnis... Lankiausi pas 
tremtinius, paaiškinau savo spren-
dimą. Jie mane suprato“, - kalbėjo 
Anykščių rajono meras K. Tubis.

Per Anykščių rajono tarybos posėdį įtampos tarp rajono mero 
Kęstučio Tubio ir pozicijos lyderio Luko Pakelčio nesijautė. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Pažymos. Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) pirmininko Artūro Pau-
lausko nuomone, iniciatyvos poli-
tikams pasitikrinti VSD atrodo la-
bai nesolidžiai. “Matyt, tokiu būdu 
demonstruojamas požiūris į Seimo 
naujokus, tarsi į kokius pigmėjus 
- esate mažiukai, todėl klausykite 
mūsų, jei ne, atneškite pažymą”, 
- spėjo A. Paulauskas. Vytauto 
Didžiojo universiteto profesoriaus 
Algio Krupavičiaus manymu, 
mėginimas velti į politiką specia-
liąsias tarnybas ir papildomais rei-
kalavimais diskredituoti rinkimus 
laimėjusią LVŽS - aiškus požymis, 
jog TS-LKD nenori sudaryti koa-
licijos su “valstiečiais”. “Ieškoma 
įvairiausių priežasčių, kad ta koa-
licija nebūtų suformuota. Neteisėta 
ir neteisinga reikalauti pažymų. Tai 
- demokratijos suvaržymas”, - pa-
brėžė A. Krupavičius. 

Filmas. Miko ir Kipro Petrauskų 
muziejuje Kaune buvo parodytas 
režisierės Lilijos Kopač ir Valsty-
binio Vilniaus Gaono žydų muzie-
jaus Žydų gelbėjimo ir atminimo 
įamžinimo skyriaus vedėjos Da-
nutės Selčinskajos sukurtas filmas 
“Seserys”. Du šio įtaigaus, šilto 
kūrinio personažai sėdėjo pirmoje 
žiūrovų eilėje: smuikininkė, Bos-
tono (JAV) universiteto profesorė 
Danutė Pomerancaitė-Mazurke-
vič ir jos gelbėtojų aktorės Ele-
nos Žalinkevičaitės-Petrauskienės 
bei nepakartojamojo tenoro Kipro 
Petrausko dukra grafikė Aušra Pe-
trauskaitė. Pasak D. Selčinskajos, 
“Seserys” - tai jau ketvirtas drauge 
su L. Kopač sukurtas filmas apie 
jaudinamas žmoniškumo apraiškas 
Holokausto metu: Kauno gete gi-
musią 1,5 metų D. Pomerancaitę, 
užmigdytą migdomaisiais, pavy-
ko išnešti iš geto bulvių maiše - ji 
buvo priglausta ir užauginta Pe-
trauskų šeimoje. 

Prokuroras. Respublikinės 
Šiaulių ligoninės Chirurgijos re-
animacijos ir intensyviosios tera-
pijos skyriaus medikai kovoja dėl 
54 metų buvusio prokuroro gyvy-
bės. Ketvirtadienį jo būklė vis dar 
vertinta kaip sunki - pasak medi-
kų, nukentėjusiajam yra pažeistas 
plautis. Telšių apskrities policijos 
pareigūnų duomenimis, buvusį 
prokurorą spalio 15-ąją namuose 
Naujojoje Akmenėje, smogdama 
peiliu į nugarą, sužalojo jo gyveni-
mo draugė. Koks sužalojimo mo-
tyvas, kol kas nėra aišku. Vyras į 
medikus kreipėsi tik praėjus dviem 
dienoms po įvykio, spalio 17-ąją - 
tuomet paaiškėjo, kad sužalojimai 
- rimti. 

Veikla. Net atliekant bausmę pa-
taisos namuose, pasirodo, galima 
grobti pinigus iš bankų. Tuo kalti-
namas Kybartų pataisos namuose 
kalintis garsios dainininkės Vitalijos 
Katunskytės sūnus 36 metų Darius 
Šidlauskas. Tiesa, kaltinimas jam 
bei dar trims nusikalstamos grupės 
nariams - panevėžiečiams 41 metų 
Dainiui Burškiui, 33 metų Andriui 
Buzeliui ir 36 metų Gintarui Razmai 
- skamba kiek švelniau: sukčiavimas 
bei nusikalstamu būdu įgytų pinigų 
legalizavimas. Grupė įtariama 2013 
m. “išmaudžiusi” tris Norvegijos 
bankus. Tai pavyko pasiekti kenkė-
jiška įranga paleidus kompiuterinius 
virusus ir perėmus bankų klientų 
elektroninius duomenis. 

Parengta pagal 
Bns informaciją

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje šv. Mišios lapkričio 
1 ir 2 d. bus aukojamos 9 val., 11 val. 
ir 18 val.  Svėdasų Šv. arkangelo My-

Šv. Mišių laikas Anykščių rajono bažnyčiose 
Šv. Mišių grafikas Vėlinių laikotarpiu.

kolo bažnyčioje šv. Mišios lapkričio 
1 d. bus aukojamos 10 val. ir 18 val., 
lapkričio 2 d. – 10 val. Debeikių Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mi-

šios tiek lapkričio 1 d., tiek lapkričio 
2 d. vyks 12 val. Skiemonių Švč. M. 
Marijos bažnyčioje šv. Mišios lapkri-
čio 1 d. ir 2 d. bus aukojamos 12 val. 
Kavarsko šv. Jono Krikštytojo baž-

nyčioje šv. Mišios lapkričio 1 d. ir 2 
d. vyks 10 val. ir 12 val. Kurklių šv. 
Jurgio bažnyčioje šv. Mišios lapkričio 
1 d. ir 2 d. bus aukojamos 13.30 val. 

-AnYkŠTA

Naktį iš antradienio į trečiadienį 
Skiemonių seniūnijoje papjautos 
3 avys, praėjusią savaitę Kavarsko 
seniūnijos ūkininko ūkyje vilkai iš-
guldė 12 avių. Iš viso šiais metais 
Anykščių rajone vilkai papjovė 72 
avis,  2 veršius ir ožką. Rajone nuo 
gegužės mėnesio registruota 18 vil-
kų išpuolių prieš naminius gyvulius.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus vedė-

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Avių gelbėjimas - ūkininkų 
reikalas

Gyvuliai jau paskutines savaites ganomi laukuose, o prieš pat 
avis suvarant į tvartus žiemojimui, jų bandas retina vilkai.

jas Antanas Baura per „Anykštą“ 
kvietė ūkininkus rūpintis savo gy-
vuliais. Pasak jo, bent jau nedideles 
avių bandas turintiems ūkininkams 
gyvulius nakčiai reikėtų varyti į 
tvartus, mat vilkai dabar ypač su-
aktyvėjo. 

A. Baura kalbėjo, jog baigėsi ir 
rajono biudžete numatytos lėšos, 
skirtos kompensacijoms ūkinin-
kams už laukinių gyvūnų padarytą 

žalą. Pasak Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo, šios biudžeto eilutės išnau-
dojimas nereiškia, kad žala ūkinin-
kams nebebus kompensuojama, 
tačiau dėl to reikės perskirstyti 
biudžetą.

Šiemet Anykščių medžiotojai ne 
sezono metu nušovė net 3 vilkus. 
Tačiau likę vilkai vis dėlto netapo 
vegetarais. Nuo spalio 15-osios 
prasidėjo visuotinis vilkų medžio-
klės sezonas – šauti į plėšrūnus 
gali ne tik išrinktieji, bet ir kiti me-
džiotojai.    

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Baura 
ūkininkams primena, kad jei 
tik yra galimybė, avis nakčiai 
reikia ginti į tvartus.
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savaitės citatos???

kalbino Robertas Aleksiejūnas

Ar lankysite per 
Visų Šventųjų 
dieną ir Vėlines 
artimųjų kapus?

Saulius Rasalas siautėja 
„Fecebook“-e

Prieš rajono Tarybos posėdį de-
putatams buvo parodytas J. Biliū-
no gimnazijos „Kino klubo“ (va-
dovė Renata Miškinienė) filmukas, 
kurį mokiniai sukūrė po viešnagės 
administracijoje per Savivaldos 
dieną. Beje, Anykščių rajono Kul-
tūros tarybos sprendimu R. Miški-
nienei turėtų būti skirta šių metų 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premija. Premijos skyrimą tvirtins 
rajono Taryba, bet ketvirtadienio 
posėdžio darbotvarkėje šio klausi-
mo nebuvo.  

Administracijos direktorės pa-
vaduotojas Saulius Rasalas, „Kino 
klubo“ nariams lankantis jo kabi-
nete, „sėdėjo“ „Facebok“-e. Kai 
filmuke buvo parodyta, koks pus-
lapis šviečia S. Rasalo valdiško 
kompiuterio monitoriuje, audito-
rija pratrūko juoku. O direktorės 
pavaduotojas, stiprindamas savo, 
kaip „Facebook“-o gerbėjo, įvaiz-
dį, dar vykstant Tarybos posėdžiui 
savo profilyje pasidalino įrašu apie 
„Kino klubo“ pasirodymą Tarybai.  

Sporto centras labai 
daug pritaupė

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centrui rajono Tarybos sprendi-
mu leista pirkti 19 vietų autobusą 
ir už jį mokėti iki 50 tūkst. eurų. 
Sprendimo projekte buvo įrašyta, 
kad bus perkamas naudotas auto-
busas, tačiau rajono meras Kęstutis 
Tubis sakė, kad autobusas bus nau-
jas. „37 tūkstančius eurų sutaupė 
pasikeitus sporto centro vadovams 
– nusipirks visiškai naują autobusą 
ir nebereiks jokių nuomų”, - naują-
jį Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktorių Žilviną Ovsiuką 
pagyrė meras, tuo pačiu priminęs, 
kad ir jis pats išmintingai pasielgė 
iš darbo atleisdamas ankstesnį di-
rektorių Kęstutį Čepulį.

Prieš balsavimą dėl autobuso 
pirkimo Kūno kultūros ir sporto 
centre treneriu dirbantis „darbie-
tis” Vaidutis Zlatkus paprašė, jog 
jam būtų leista nedalyvauti balsa-
vime – pagal dabartinę tvarką ne 
pats deputatas priima sprendimą, 
kad jam gresia interesų konfliktas, 
o balsuodama Tarybos dauguma. 
Kai rajono Taryba balsavo dėl V. 
Zlatkaus nedalyvavimo balsavime, 
kitas sporto centro treneris „vals-

Stipriausiai dirbo Tarybos 
narių rankos Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį posėdžiavusi Anykščių rajono taryba absoliučią 
daugumą sprendimų priėmė vienbalsiai. Didžioji dalis Tarybos 
narių tik kilnojo rankas ir neturėjo jokių klausimų. O ir tie, kas 
kalbėjo, tai darė greičiau dėl to, kad salėje netvyrotų kapų tyla, 
bet ne dėl to, kad oponuotų rajono valdžiai.

tietis“ Algirdas Ananka prisiminė, 
kad ir jis vis dar sporto centro dar-
buotojas. „Atsiprašau, tuo pačiu ir 
už mane balsuokite“, – droviai pa-
prašė A. Ananka ir Tarybos nariai 
prapliupo juoku.

Seneliai vis brangsta

Taryba patvirtino globos kainas 
Anykščių socialinės globos namuo-
se. Senyvo žmogaus ar žmogaus su 
negalia nauja globos kaina – 468 
eurai mėnesiui, o žmogaus su sun-
kia negalia – 584 eurai mėnesiui. 
Abu šie įkainiai padidinti 50 eurų.

Anykščių socialinės globos 
namų direktorės Jolitos Gečienės 
pasirašytame sprendimo projekto 
aiškinamajame rašte nurodoma, 
kad reali priežiūros kaina yra dar 
didesnė – senyvo ar su negalia 
žmogaus globa per mėnesį kainuo-
ja 546 eurus, o su sunkia negalia – 
643 eurus. Skirtumas tarp pajamų 
ir išlaidų bus dengiamas iš įstaigos 
biudžeto.

Rašte nurodoma, jog globoti-
niai  „brango“ dėl darbuotojų mi-
nimalios algos ir įmokų „Sodrai“ 
didėjimo. Taip pat didėjo bendras 
darbuotojų skaičius, augo komu-
nalinės išlaidos, didėjo išlaidos 
maisto ruošimui bei transporto 
paslaugoms. 

Į apleistų pastatų valdytojų 
sąrašą pateko ir mero sūnus

39 apleistų statinių arba statinių 
kompleksų savininkams Anykščių 
rajono tarybos sprendimu bus tai-
komas 3 procentų nekilnojamojo 
turto mokesčio tarifas. Įprastinis 
tarifas - 1 procentas. Į šių 3 pro-
centais apmokestintų statinių sąra-
šą pateko ir rajono mero Kęstučio 
Tubio sūnaus Manto nusipirkta 
buvusi valgykla Naujuosiuose El-
mininkuose.

Prieš balsavimą meras K. Tubis 
išėjo iš salės, o pirmininkauti posė-
džiui ėmęs vicemeras Sigutis Obe-
levičius pasiūlė neprižiūrėtiems 
pastatams taikyti 7 proc. mokesčio 
tarifą. Tarybos nariams suošus, 
vicemeras patikslino, kad vis dėl-
to bus 3 proc. tarifas. Nepartinis 
Arūnas Liogė tikino, kad priva-
čius asmenis, neprižiūrinčius savo 
pastatų, brangiau apmokestinti ne-
dera, nes ir savivaldybė neprižiūri 
dalies savo pastatų, ir balsavo prieš 
šį sprendimą.  

Į apleistų, taigi brangiau apmo-
kestintų pastatų sąrašą pateko abi 
AB „Anykščių kvarcas” valdomos 
plytinės, tiksliau Vikonių (Svėdasų 
sen.) ir Rubikių (Anykščių sen.) 
plytinių griuvėsiai, UAB „DG ir 
Ko“ įsigytas senosios Anykščių 
ligoninės pastatų kompleksas, 
Žilvinui Smalskui priklausan-
tis buvusios mokyklos pastatas 
Kirmėlių kaime (Troškūnų sen.), 
Eriko Druskino valdoma senoji 
Anykščių miesto sinagoga, Jono 
Zabolevičiaus pastatai Surdegyje 
ir Vaidlonyse. 

Stendai – elektrinės…

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija partnerio teisėmis 
dalyvaus Utenos rajono savival-
dybės administracijos projekte 
„Rytų Aukštaitijos miestai ir mies-
teliai – informavimo apie lankyti-
nas vietas stiprinimas ženklinimo 
priemonėmis“. Gavus finansavi-
mą Anykščių rajone planuojama 
pastatyti 16 informacinių stendų. 
Šių informacinių stendų kaina la-
bai jau įspūdinga – 55 tūkstančiai 
eurų (beveik 200 tūkstančių litų) 
arba beveik 3,5 tūkst. eurų už vie-
ną stendą. Tiesa, didžioji dalis su-
mos būtų padengta iš ES fondų, iš 
rajono biudžeto reikėtų skirti „tik“ 
8 tūkst. 253 eurų.

„3,5 tūkst. eurų už stendą. Kas 
čia per stebuklas?“, – klausė so-
cialdemokratas Dainius Žiogelis. 
Savivaldybės administracijos In-
vesticijų ir projektų valdymo sky-
riaus vyriausioji specialistė Skai-
drė Lakačauskienė paaiškino, kad 
stendai bus įspūdingo dydžio - 2 
metrų aukščio, 3 metrų pločio ir 
dar su saulės baterijomis, kurios 
dienomis kaups elektrą, o naktimis 
savuosius stendus apšvies. 

Direktorių skirs nelaukę 
teismo

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pavaduotojas 
Saulius Rasalas įpareigotas daly-
vauti VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ visuotiniame dalinin-
kų susirinkime ir balsuojant pritarti 
naujojo direktoriaus Žydrūno Kve-
daro skyrimui.

 Ž. Kvedaro laimėto konkurso 
rezultatai buvo apskųsti teismui, 
konkursas vadintas neskaidriu. 
Tačiau Anykščių rajono taryba nu-
sprendė nelaukti teismo sprendimo 
ir vienbalsiai pritarė, kad S. Rasa-
las VšĮ “Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ visuotiniame dalininkų 
susirinkime balsuotų už Ž. Kveda-
ro skyrimą.

Tiesa, rajono Taryboje oponuo-
ti tokiam sprendimui nėra ir kam. 
Mat VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktoriaus konkur-
so komisijoje buvo Susisiekimo 
ministerijos atstovai bei mūsų ra-
jono meras Kęstutis Tubis ir savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė. O Ž. Kvedaras 
yra socialdemokratas. Tad nei rajo-
no Tarybos pozicijai, nei opozicijai 
laukti teismo sprendimo nėra dide-
lio poreikio.   

Visuotinis VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis” dalininkų 
susirinkimas vyks lapkričio 3-ąją. 
Ž. Kvedaras direktoriumi bus pa-
skirtas nuo lapkričio 9-osios. 

Anykščių rajono taryba per balsavimus tampa monolitu. 
Autoriaus nuotr.

Pridurkit, jog senatvėje 
norėtumėt gyventi 
vienkiemyje...

Vilanda REIKALIENĖ, 
Anykščių turizmo informacijos 
centro direktorė, apie talentą, 
kurį nori turėti: 

„Visada svajojau groti pianinu, ta-
čiau muzikai gabumų neturiu. Gal-
būt kada nors, turėdama daug laisvo 
laiko, pavyzdžiui, išėjusi į pensiją, 
ir įgyvendinsiu šią svajonę.“

Ypač, jei katinas su 
„Norfos“ maišeliu...

Nerijus VYŠNIAUSKAS, te-
ologijos mokslų daktaras, Ka-
varsko klebonas, apie prietarus, 
juos iliustruodamas juodo kati-
no pavyzdžiu:  

„Aš manyčiau taip: pirma, kati-
nas irgi yra Dievo kūrinys, antra, 
jeigu perbėgo per kelią, vadinasi, 
kitoje kelio pusėje jis turėjo reika-
lų. Aš irgi globoju juodą katinėlį – 
ir nieko.”

Bet faktas, kad kaime 
kišenvagių yra  

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie rinkimus: 

„Pirmajame ture nuoširdžiai pa-
laikiau Luko Pakelčio kandidatūrą 
ir balsavau už Liberalų sąjūdį. Ne-
žiūrint šią partiją sukrėtusio skan-
dalo, nes, jei kaime esi apvogtas, 
nereiškia, jog visi ten yra kišenva-
giai. “ 

Akcija: nušalinant V. Zlatkų
pridedamas ir A. Ananka

Algirdas ANANKA, Anykščių 
rajono tarybos narys, kolegoms 
balsuojant dėl Vaidučio Zlatkaus 
nusišalinimo priimant sprendi-
mą:

 „Atsiprašau, tuo pačiu ir už 
mane balsuokite“

Čia ne stebuklas. Stebuklo 
be 4 tūkstančių nenupirksi

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, domėjosi 
informacinių stendų kaina: 

„3,5 tūkst. eurų už stendą. Kas 
čia per stebuklas?“

Paaiškins, jog tyrė 
smurtą prieš vaikus...

Arūnas LIOGĖ, rajono Ta-
rybos narys, teisininkas, apie 
sprendimą rengti uždarus rajo-
no Kultūros tarybos posėdžius: 

„Nėra jokio įstatymo, reglamen-
tuojančio galimybę rengti uždarus 
posėdžius, vadinasi, Kultūros tary-
bos pirmininko priimtas nutarimas 
yra neteisėtas.“

Dar neaišku, ar keiks 
tik Ramūną ar ir Gabrielių

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, konservatorius po rinkimų 
antrojo turo: 

„Po trejų metų, kai žmonės 
keiks, kaip sunku gyventi, siūlau 
atsiminti šią dieną...“ 

Martina KUORAITĖ, studen-
tė:

- Taip, planuojame atrasti laiko ir 
aplankyti, nes privaloma bent kartą 
per metus atrasti laiko mirusiems 
artimiesiems. Sutvarkant artimųjų 
kapus yra parodoma pagarba ir tai, 
kad net jiems mirus juos prisime-
name.

Monika BARONAITĖ, anykš-
tėnė:

- Žinoma, lankysiu, kaip ir kie-
kvienais metais. Lankome ne tik 
pačių artimiausių, bet ir tolimes-
nių giminių kapus. Šeimoje turime 
tradiciją vienu laiku visiems gimi-
naičiams susitikti prie prosenelių 
kapelių, tai puiki proga ne tik ap-
lankyti mirusiųjų kapus, bet ir su-
sitikti, pabendrauti su giminaičiais, 
su kuriais susitinkam tik kartą per 
metus, tai yra per Visų Šventųjų 
dieną.

Marius BANYS, anykštėnas:
- Šiais metais Visų Šventųjų ir 

Vėlinių dienomis neteks aplankyti 
savo artimųjų kapų, todėl tai pada-
rysiu po šių švenčių, artimiausiu 
metu. Iš viso artimųjų kapus ap-
lankau kelis kartus per metus be 
jokios progos.Visų Šventųjų dieną 
savo artimuosius, kurie iškeliavo 
Anapilin, pagerbsiu atminimu.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

juokaujam, jog mūsų naujoji 
seimo narė Greta kildišienė ypač 
daug kalba apie švietimą, nes 
jai pačiai tai aktualu. kol šalies 
švietime tokia netvarka, jai net 
nėra prasmės siekti universiteti-
nio išsilavinimo. nekokybiškas 
bus išsilavinimas...  Žodžiu, 
parlamentarė pradžioje pertvar-
kys universitetus, o paskui eis 
mokytis.

Džiaugtis, jog išsirinkome 
neišsilavinusią seimo narę, 
žinoma, nedera. Tačiau prisimin-
kim, kokių mes iškasenų seime 
tik nesame turėję. sakykim, 
Vytautas Šustauskas buvo legalus 

išdykėlis. Bet kiek įsislaptinusių 
linksmuolių buvo. Žinom Birutę 
Vėsaitę, Dalią Teišerskytę, loretą 
Graužinienę, Audronę Pitrėnie-
nę... skonio reikalas, bet ūkio 
ministro poste man labiau tinka 
bemokslė G. kildišienė nei moks-
lų daktarė B. Vėsaitė.    

Man, kaip liberalui, nepriimti-
nas „valstiečių“ lyderio Ramūno 
karbauskio planas kurti valsty-
bines vaistines bei specializuotas 
alkoholio parduotuves. Bijau, kad 
šitas sprendimas sužlugdys mažas 
kaimų parduotuves ir pribaigs 
„netinklines“ vaistines. Turėtų 
atsigauti pilstukininkai, juolab 
kad policininkas nr.1 nuo šiol 
valdys valstybę ir neturės laiko 
smulkmenoms. kita vertus, jei 
pilstukininkų pardavimų apimtys 
augs, tuo pat metu augs ir karstų, 
vainikų, žvakių pardavimai. Taigi, 
ekonomikoje pusiausvyra išliks.

liberalų sąjūdžio lyderiai 
rypuoja, kad jie nesusidės su R. 
karbauskiu, nes tas yra socialis-
tas. Šioje vietoje praleidęs visą 
deramą keiksmažodžių tiradą, 
primenu, kad 2008-aisias mano 
brangūs liberalai susidėjo su 
pačiu Andriumi kubiliumi. Pa-
smaugėt, broliai liberalai, kartu 

su “konservais“ visą nacionalinę 
ir regioninę žiniasklaidą! Tada 
mūsų pajamos dėl krizės mažėjo 
trečdaliu, jūs per vieną naktį 
trečdaliu padidinot mūsų išlaidas. 
„Pėvėėmas“ buvo tik gėlytės, tuo 
pat metu „įsodrinot“ honorarus 
ir „sutvarkėt“ valstybinės įmo-
nės - lietuvos pašto - paslaugų 
kainas. Vienu metu už žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ pri-
statymą kaimo prenumeratoriui 
paštas lupo daugiau nei žurnalo 
kaina (pvz., mums prenumera-
torius už žurnalą mokėjo 2 litus, 
mes paštui už jo nunešimą mokė-
jom 3 litus).

ir dabar jūs (vėl praleidžiama 
keiksmažodžių tirada) šnekat 
apie verslą? „lietuvos rytas“ 
nustojo leisti žurnalus, išpardavė 
biurus regionuose, atleido būrį 
korespondentų. „Respublika“ iš 
dienraščio pasidarė savaitraščiu. 
Mažiausiai pasikeitė koncerno 
MG Baltic leidžiamos „lietuvos 
žinios“... Didelė dalis regioninių 
laikraščių tapo vietos savival-
dybių ruporais, mat vos kvė-
puojančiam verslui dešimties ar 
dvidešimties tūkstančių litų vertės 
metiniai valdiški užsakymai tapo 
būtini kaip oras. sakydavo, kad 

musę ir politiką galima užmušti 
laikraščiu. Dabar atvirkščiai, 
dabar politikas gali užmušti lai-
kraštį. skaitytojui, norinčiam pa-
siginčyti, tikinčiam, kad popierinę 
žiniasklaidą sunaikino internetas, 
galiu priminti, jog tik vienetai 
šalies portalų yra pelningi ir tai 
su išlygomis (patriotiniai pro-
jektai, ministerijų, visuomeninių 
organizacijų užsakymai ir pan.)... 
kitaip tariant, ir portalų laisvės 
indeksas labai jau menkas.  

konservatorių partijoje užaugo 
nauja karta, 2008-ųjų reforma-
toriai pastumti į šalį. kita vertus, 
landsbergiams nejaučiu totalinės 
neapykantos. jau lyg galėjau su-
prasti ir atleisti. Bet prieš antrąjį 
rinkimų turą konservatorių kandi-
datai savo „Facebook“-uose ėmė 
rėkti, jog tėvynė pavojuje. jiems 
antrino save valstybininkais lai-
kantys visuomenės veikėjai. Vėl 
pakvipo teisybės monopolizacija, 
gėrio ir blogio kova. R. karbaus-
kis - blogis, nes jis milijonierius,  
jo tėvas - kolūkio pirmininkas, o 
brolis gyvena Maskvoje. skysti 
argumentai. ir rinkimų antrasis 
turas tai parodė...

Ar man baisu, kad „valstie-
čiai“ galimai sunaikins kaimo 

Architektai ėmėsi mikrorajonų 
ir Dainuvos slėnio linas BiTVinskAs

linas.b@anyksta.lt

Praėjusią savaitę visuomenei Anykščių Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje jau žinomi ir būsimi architektai 
pristatė vizijas, kaip galima formuoti Anykščių veidą. Studentai 
pasakojo, kaip jie pakeistų Anykščių Ramybės ir Pušyno mikro-
rajonus, o architektai – kaip sutvarkytų Dainuvos slėnį. 

Kauno fakulteto ir Kauno techni-
kos universiteto (KTU) Statybos 
ir architektūros fakulteto studentai 
pristatė savo vizijas, kaip jie pa-
keistų Anykščių mikrorajonus.

L. ir S. Didžiulių viešojoje bi-
bliotekoje ta proga iškabinta kūry-
binių dirbtuvių „Anykščių miesto 
gyvenamųjų kvartalų poilsio baldų 
ir įrangos kūrybinės dirbtuvės“ 
projekto darbų paroda, o studentų 
grupės pristatė visuomenei savo 
matymo kampą, kaip būtų galima 
įpūsti gyvybės mikrorajonams. 
Ekspozicijoje taip pat pateiktos 
Anykščių miesto Ramybės ir Pu-
šyno mikrorajonų poilsio baldų ir 
įrangos koncepcijos. „Projektus 
kūrė dvi studentų grupės iš dviejų 
skirtingų aukštųjų mokyklų. KTU 
studentai gerai išanalizavo mikro-
rajonų infrastruktūrą, o VDA stu-
dentai pateikė įdomių poilsio baldų 
ir įrangos pavyzdžių“, - kalbėjo po 
pristatymo Anykščių mero patarė-
jas, kuruojantis architektūrą, Kęs-
tutis Indriūnas. 

Pristatydami savo projektus stu-

dentai kalbėjo, kad Ramybės mi-
krorajonas jiems pasirodęs tušto-
kas, žmonių jie ten matė mažai.... 
Ypatingai originalių idėjų nebuvo 
išsakyta, tai yra turbūt ir dėl to, 
kad kažko iš esmės naujo jau sto-
vinčiame mikrorajone nenuveiksi. 
Skambėjo raginimai įrengti dau-
giau dviračių takų, prisodinti me-
džių, įrengti atskiras automobilių 
stovėjimo aikšteles, paliekant tik 
minimalų privažiavimą prie laipti-
nių ir įrengti daugiau žaidimo aikš-
telių vaikams ir poilsio aikštelių 
senjorams. Kai kurie pasiūlymai 
skambėjo ir paradoksaliai, nes stu-
dentai tiesiog nežino Anykščių spe-
cifikos. Sakykim, siūlyta prisodinti 
daug medžių, o pastaraisiais metais 
kaip tik Anykščiuose medžiai in-
tensyviai išpjaunami. „Kaip dabar 
bus – prie mūsų namo numatytas 
pasodinti medis, o juk arčiau kaip 
5 metrai nuo sienos negalima, ten 
tiesiog žemės neužteks“, - klausė 
studentų viena iš keleto į susitiki-
mą atėjusių anykštėnių (salėje dau-
guma sudarė patys studentai ir sa-
vivaldybės valdininkai, -red.past.). 
Beje, studentai siūlė paimti dalį 
Ramybės mikrorajone esančio vai-
kų darželio teritorijos visuomenės 
reikmėms. Taip pat studentams, 
matyt, nelabai patiko prie Ramy-
bės mikrorajono esantys daržai, to-
dėl jų siūlymuose skambėjo noras, 

kad šitų „objektų“ neliktų.
Paklaustas, kokį spūdį pristaty-

mas paliko, K. Indriūnas dėstė, kad 
tai gera medžiaga būsimiems pro-
jektuotojams. „Man patiko, tikrai 
yra apie ką pagalvoti. Studentai 
siūlė įdomių sprendimų, sakykim, 
kad ir įrengti automobilių stovė-
jimo aikšteles toliau nuo namų. 
Manau, kad tai gera medžiaga atei-
čiai, projektuotojams“,- kalbėjo 
K.Indriūnas.

Šį pristatymą organizavo Anykš-
čių savivaldybė, kartu su aukš-

Studentų pateikti darbai, pa-
sak Anykščių mero patarėjo 
Kęstučio Indriūno, gera me-
džiaga būsimiems projekta-
vimo darbams. 

...Būtis trapi - akimirką žmo-
gus šalia, o kitą - jo nėra...

 Skaudžią netekties ir liūde-
sio valandą, mirus brangiam 
tėveliui, nuoširdžius užuojau-
tos žodžius reiškiame Linui 
KARALKEVIČIUI ir visiems 
artimiesiems.

 
UAB „Biržų žemtiekimas“ 

kolektyvas

Mirus tėveliui, nuoširdžiai 
užjaučiame Liną KARALKE-
VIČIŲ.

MK “Puntukas” nariai

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel. (8-650) 16057.

parduotuves ir mažas vaistines? 
Baisu. Bet nelabai... Gal dėl tų 
sprendimų mažiau gersime ir 
pigesnius vaistus pirksime. Čia 
bent tikslas pateisina priemones. 
Tai vis tiek geriau nei politikos 
elitą užknisusius „lietrytį“ ir 
„Respubliką“ naikinant, kad gra-
žiau atrodytų, papjauti visą šalies 
žiniasklaidą.

Prieš antrąjį rinkimų turą 
Anykščių meras kęstutis Tubis 
parėmė „valstietę“ G. kildišienę. 
nepartinis, bet liberalų remtas 
meras tokiu būdu išdavė savo 
partiją. Mat liberalų sąjun-
gos pozicija: „valstiečiai“ yra 
blogis“. Bet šiuo atveju išdavystės 
samprata lieka slidi – k. Tubis 
moraliai turėtų būti įsipareigojęs 
lukui Pakelčiui, tačiau vargu ar 
jis įsipareigojęs tiems, kam įsipar-
eigojo l. Pakeltis... Meras, regis, 
sužaidė nepralaimimą žaidimą 
–  parėmęs „valstietę“, užsitikri-
no Vyriausybės paramą, gal net 
kokią kuklią viceministro poziciją, 
jei prireiks... ir dar jis pasitikrino, 
kiek yra nepriklausomas nuo vie-
tinių liberalų. Bet kol kas panašu, 
jog Anykščiuose labiausiai  nepri-
klausomi yra liberalai, mat nuo jų 
niekas nepriklauso...      

tosiomis mokyklomis. Paklaus-
tas, kiek savivaldybei atsiėjo šis 
renginys, K. Indriūnas teigė, jog 
praktiškai beveik nieko. „Tai yra 
bendradarbiavimas su aukštosio-
mis mokyklomis, kuris, beje, labai 
pasiteisino, juk studentai sukūrė ir 
Anykščių ženklą. Konkrečių sumų 
negaliu įvardinti, bet tai labai menki 
pinigai. Kiek žinau, VDA studentai 
rašė projektą Kultūros ministerijai 
ir gavo apie 300 eurų, mes kažkiek 
prisidėjome. Tiesa, galiu pasakyti, 
kad bendradarbiavimas tęsis ir to-
liau. VDA studentai rašo diplominį 
darbą, kurio tema - ką galima būtų 
pastatyti Gaisrininkų saloje šalia 
Šventosios kairiojo kranto tako. 
Įdomu bus pamatyti“,- teigė K. In-
driūnas.   

Studentai siūlo mikrorajonuo-
se sodinti daugiau medžių

Antradienį, spalio 18-ąją, Vil-
niaus dailės akademijos (VDA) 

Netektis tokia skaudi ir nepa-
guožiama. Tylų ir švelnų užuo-
jautos žodį tariame Bronei ŠA-
TEIKIENEI, mirus broliui.

Kaimynai

Dalinamės skausmu, liūdime 
kartu ir nuoširdžiai užjaučia-
me Ireną STUOKIENĘ, mirus 
broliui

Kaimynai

užjaučia
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- Kas jums yra laimė?
- Mano laimė – tai mano šeima. 

Turiu mylinčią šeimą ir mylimą 
vyrą. Tai mano gyvenimo variklis, 
pilnatvės jausmas. 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Senatvėje likti vienai. 
- Jūsų charakterio bruožas, 

kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Pasitikėjimas žmonėmis. Tai 
nėra blogas bruožas, tačiau reikia 
išmokti jį valdyti. Ne visada pa-
sitikėjimas žmonėmis atneša gerą 
rezultatą, būna ir nusivylimų. 

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

Visi žmonės lygūs, tik vieni 
geri, kiti blogi Daiva GOŠTAUTAiTĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių Turizmo informacijos centro direktorė Vilanda REI-
KALIENĖ, paklausta apie didžiausius gyvenimo iššūkius, sako, 
kad kol kas tai yra santuoka: „Tai ne tik pats didžiausias, bet ir 
svarbiausias iššūkis, kuris nesibaigia ties ištartu „taip“.

- Veidmainystė. Žmonės, išduo-
dantys savo įsitikinimus vardan to, 
kad kažkam įtiktų arba tam, kad 
padarytų gerą įspūdį, pasirodytų. 

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Mano močiutė ir mama. Šios 

moterys man yra autoritetas.
- Didžiausias iššūkis?
- Santuoka. Tai šiuo metu ne tik 

pats didžiausias, bet ir svarbiausias 
iššūkis, kuris nesibaigia ties ištartu 
„taip“. Tai greičiau ne rezultatas, 
bet ištisas procesas, trunkantis visą 
gyvenimą. 

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Turbūt apie darbą. Ne paslap-

tis, kad direktorės pareigos man 
vis dar naujas dalykas. Galvoju 
apie kitų metų sezoną, apie pers-
pektyvas. Tačiau tos mintys manęs 
nevargina, nes darbas, kurį dirbu, 
yra man mielas, aišku, būna ir sun-
kių dienų. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Pasitikėjimas – tai vertinu la-
biausiai.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Sakyčiau ne meluoti, o nesa-
kyti visos tiesos, esant tam tikroms 
aplinkybėmis, kurios nulemia, kad 
reikia viską pateikti kitaip, nei yra 
iš tikrųjų. Diplomatiškai įmanoma 
išspręsti situacijas. Tačiau sten-
giuosi to nedaryti, o ir meluoti ne-
moku. 

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Esu savimi patenkinta, jeigu tai 
yra duota, vadinasi, ir reikalinga. 
Esu kokia esu. 

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Negaliu įvardinti konkretaus 

žmogaus. Niekinti žmogų neturiu 
teisės. Visi žmonės esame lygūs, 
tik vieni geri, o kiti blogi. 

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Dėmesingumas ir švelnumas, 
pusiausvyra, kuri leidžia moteriai 
jaustis saugiai ir mylimai. 

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Nuoširdumas ir ištikimybė. 
- Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Negaliu pasakyti, reikėtų klaus-

ti aplinkinių. Pats savęs negirdi. 
- Ką gyvenime labiausiai my-

lite?
- Gyvenimą. 
- Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausia?
- Pati laimingiausia esu čia ir 

dabar. 
- Kokį talentą norėtumėt turė-

ti?
- Visada svajojau groti pianinu, 

tačiau muzikai gabumų neturiu. 
Galbūt kada nors, turėdama daug 
laisvo laiko, pavyzdžiui, išėjusi į 
pensiją, ir įgyvendinsiu šią svajo-
nę. Juk mokytis niekada ne vėlu. 
Įdėjus daug pastangų, įmanoma 
pasiekti viską.  

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

- Nekeisčiau nieko. Pakeistus 
vieną dalyką, nederės kiti. Visur 
yra pusiausvyra.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Šeimos sukūrimas. 
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Jeigu galėčiau sugrįžti, tai tik 
žmogaus pavidalu. 

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Visada žavėjausi Klaipėdos 
miestu. Jeigu kada nors turėsiu 
galimybę rinktis, tai bus Klaipėda. 
Klaipėdos užmiestis, atokiau nuo 
miesto šurmulio.

- Brangiausias turtas?
- Draugai. Jie į mūsų gyvenimą 

įneša spalvų, jų dėka kasdieniai 
dalykai įgauna kitokią prasmę. 

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Kalbant bendrąja prasme, man 
didžiausias vargas – badas. 

- Jūsų svajonių profesija?
- Tai, ką darau dabar, yra man miela 

profesija. Jeigu pasvajoti, tai norėčiau 
būti kelionių žurnaliste. Keliauti ir ra-
šyti apie savo įspūdžius. Tačiau rašyti 
taip gerai nemoku, o keliauti galiu. Tad 
dabartinė mano profesija man šiuo 
metu yra pati geriausia. Ne keliauju, 
bet darau taip, kad kiti keliautų.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Nuoširdumas. 
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Pasitikėjimą. Savo draugais aš 

pasitikiu, lygiai taip pat žinau, kad 
jie pasitiki manimi. Pasitikėjimu 
grįsta draugystė tvirta, ji nepaiso 
jokių negandų, atstumų, laiko ir 
panašiai.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Sunku kalbėti apie mėgstamiau-
sius rašytojus, kurių skaičiau vieną 
ar kelias knygas. Skaitau įvairių 
rašytojų knygas. Galbūt galėčiau 
išskirti kelis, kurie man padarė 
įspūdį, tai Romualdas Granauskas, 
George Orwell, Haruki Murakami, 
Kristina Sabaliauskaitė.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Mažasis Princas.
- Istorinė asmenybė, kuri jums 

imponuoja?
- Klausimas sudėtingas. Pati esu 

baigusi istorijos studijas, tad žinau, 
kad per istoriją buvo daug įvairių 
istorinių asmenybių, kurios verti-
namos labai įvairiai. Neturiu im-
ponuojančios asmenybės. 

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

- Ne. Manau, kad herojai kie-
kvienam yra saviti. Ir suvokimas 
apie herojiškumą, taip pat yra sa-
vitas. Kiekvienam savo. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Vardai visi gražūs. Svarbu, 
koks žmogus slepiasi po tuo vardu. 
Žmogus puošia vardą, o ne atvirkš-
čiai. 

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Melo ir lietaus. 
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate?
- Dėl to, kad per daug skubame, 

kad pamirštame bendravimą ir ar-
tumą. 

- Kaip norėtumėt numirti?
- Gražiai. Norėčiau užmigti ir 

neatsikelti.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Svajok atsargiai – svajonės pil-

dosi. 
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Architektai ėmėsi mikrorajonų 
ir Dainuvos slėnio

Kas ir kada bus 
daroma - neaišku

Ketvirtadienį, spalio 20 d.,  
bibliotekoje aptartos dar vie-
nų kūrybinių dirbtuvių sukurtos 
„Dainuvos slėnio pritaikymas vi-
suomenės poreikiams“ architek-
tūrinės  koncepcijos...  Pasak K. 
Indriūno, šias koncepcijas prista-
tė trys architektų komandos: „Ar-
chartelė ir partneriai“, „MetrO 
architektūra“ ir V. Klimavičiaus 
įmonė. Pastaroji įmonė jau yra 
dirbusi Anykščiuose, suprojek-
tavusi Anykščių menų inkubato-
riaus pastatą. 

„Šias kūrybines dirbtuves or-
ganizavo architektai, kurie para-
šė projektą ir tam gavo pinigų. 
Projekto esmė – kad Dainuvos 
slėnis turėtų daugiau negu vieną 
funkciją. Tai ir atsispindi pateik-
tuose pasiūlymuose“,- sakė K. 
Indriūnas.  

Pasak mero patarėjo, šios kūry-
binės dirbtuvės nėra pažaidimas 
idėjomis, o turi konkretų tikslą. 
„Sakykim, ankstesnės kūrybinės 
dirbtuvės, tokios kaip Anykščių 
miesto Tilto gatvės koncepcijos, 
buvo idėjų pateikimas be aiškių 
tikslų. Šiuo atveju mes turime 
konkretų uždavinį – kol kas Dai-
nuvos slėnyje nieko negalime 
daryti, kol nepakeista žemės pa-
skirtis. 2018-19 metais bus per-
žiūrimos saugomos teritorijos ir 
mes tikimės, kad žemės paskirtis 
bus Dainuvos slėnyje pakeista. 
Po šių kūrybinių dirbtuvių bus ką 
parodyti, kas galėtų būti daroma 
šiame slėnyje. Kai turi ką paro-
dyti, ir derėtis lengviau. Iš kitos 
pusės, norint kažką įrengti, reikia 
ieškoti finansavimo iš fondų. Be 
projekto nieko negalima suras-
ti“,- aiškino K. Indriūnas.  

Dainuvos slėnyje siūlo 
naują estradą 

 „Archartelės ir partneriai“ pa-
teikė „Miško dainų slėnis“ kon-
cepciją, kurioje  su gamta susilie-
jantis, į tris dalis pagal funkciją 
sudalintas vieno aukšto pastatas, 
kuriame yra lauko scena, koncer-
tų, kino, teatro salės bei infocen-
tras, kavinė, suvenyrų parduotuvė.  
Įdomų projektą pateikė „Me-
trO“ kompanija. Jų projektas 
„Garsų slėnis“ išsiskyrė spren-
dimu kompleksą skaidyti į ke-

lis nedidelius pastatus abiejose 
Šventosios upės pusėse. Projekte 
siūloma šiuos pastatus sujungti 
pėsčiųjų tiltu. Kairiajame kran-
te, dabartinėje Dainuvos slėnio 
daubos vietoje, projektuojama 
dengta lauko estrada, o deši-
niajame krante siūloma įkurti 
garso muziejų bei įrašų studiją. 
V. Klimavičiaus įmonė pristatė 
projektą „Srovė“, kurio pagrindi-
nis aspektas – vientisas pastatas, 
kuriame tilptų salės, įrašų studiją, 
kavinė. Beje, šio pastato stogas 
pagal projektą taip pat tarnautų 
kaip papildoma erdvė. Ant sto-
go būtų galima patekti nuo šlaito 

viršaus. 

Rajono tarybos nariai 
nesusidomėjo

Mero patarėjas K. Indriūnas 
pripažino, kad svarstant tokį svar-
bų dalyką miestui „žmonių buvo 
skystokai“. Pristatyme nedalyvavo 
net ir rajono Tarybos nariai.  Ren-
ginyje valdžiai atstovavo tik meras 
Kęstutis Tubis ir vicemeras Sigu-
tis Obelevičius. „Buvo padaryta 
klaida, kad rengėjai žinią platino 
per savo kanalus, o nesikreipė į jus 
(„Anykštą“,- red.past.), aš asmeniš-
kai siuntinėjau kvietimus, atsiliepė 

ir atėjo keli anykštėnai architektai. 
O juk visuomenės nuomonė labai 
svarbi“, - teigė K. Indriūnas.  

Projektų darbų ekspozicija  bus 
demonstruojama Anykščių bi-
bliotekoje iki spalio 31 dienos. 
Čia Anykščių miesto gyventojai 
gali balsuoti už projektą, kuris, 
jų nuomone, labiausiai atitinka 
miesto galimybes bei poreikius. 
„Tikimės, kad gyventojai pareikš 
savo nuomonę. Pats Dainuvos 
slėnio pritaikymo procesas bus 
ilgas, tačiau bent jau žinosime, 
ko žmonės tikisi ir kur link ga-
lima būsimą projektą pakreipti“,- 
kalbėjo mero patarėjas. 

„MetrO“ kompanijos projektas „Garsų slėnis“. Siūloma kompleksą skaidyti į kelias dalis ir įkurti abipus Šventosios. „MetrO“ 
projekte numatytas ir garso muziejaus bei įrašų studijos įrengimas.  

Rinka. Anykščių rajono Taryba 
savo sprendimu leido 53 kvadrati-
nių  metrų ploto butą iš savivaldy-
bės besinuomojančiai anykštėnei 
jį nusipirkti už 10 570 eurų. Tei-
giama, kad buto pardavimo kaina 
nustatyta remiantis nekilnojamojo 
turto ekspertų išvadomis. 

Patikrino. Rajono meras Kęs-
tutis Tubis rajono Tarybai pranešė, 
kad Anykščių menų centrui neleido 
nurašyti dviejų nešiojamųjų kom-
piuterių. Pasak mero, specialistai 
patikrino nurašomus kompiuterius 
ir nustatė, kad juos dar galima nau-
doti. „Nenoriu nieko pasakyti, bet 
man kyla įvairių minčių“, – užuo-
miną išsakė rajono vadovas.   

Darbas. Ieškantiems darbo – 
bent kelios galimybės įsidarbinti 
Anykščių rajono savivaldybėje bei 
jai pavaldžiose įstaigose. Anykščių 
rajono savivaldybė ieško Vaiko tei-
sių apsaugos skyriaus bei Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vyriausių-
jų specialistų. Laisva darbo vieta 
taip pat siūloma Viešintų pagrindi-
nėje mokykloje – daugiafunkcinia-
me centre – čia ieškoma direkto-
riaus pavaduotojo ūkio reikalams. 
Taip pat paskelbtas konkursas 
užimti Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktoriaus pava-
duotojo ugdymui pareigoms.

Nuoma. Anykščiuose viešojo 
maitinimo įstaigų yra per mažai. 
Bent jau taip mano Anykščių L.ir 
S. Didžiulių viešoji biblioteka, pa-
skelbusi viešąjį bibliotekos patalpų 
nuomos konkursą maitinimo (ka-
vinės) paslaugoms teikti.

Remontas. 2017 metų pradžio-
je turėtų būti pradėti kelio Anykš-
čiai-Biržinė remonto darbai. Ke-
lio remonto darbai bus atliekami 
atkarpoje nuo UAB „Anykščių 
vandenys“ iki Anykščių regioninio 
parko pabaigos ribos – iš viso 5 ki-
lometrų atstumas. Darbus tikimasi 
užbaigti iki kitų metų rudens.

Remontas II. Antradienį  
Anykščių Vienuolio ir Šaltupio 
gatvėse pradėti rekonstrukcijos 
darbai: pertvarkoma asfalto dan-
ga ir šaligatviai, rekonstruojamos 
jau esamos ir įrengiamos naujos 
automobilių stovėjimo aikštelės, 
dviračių takai, paviršinių (lie-
taus) nuotekų surinkimo ir valy-
mo įrenginiai, bus pakeisti gatvių 
žibintai. Rekonstrukcijos metu 
eismas šiose gatvėse bus riboja-
mas kelio ženklais. Tikimasi, kad 
darbai bus užbaigti iki kitų metų 
rudens.

Mūšiai. Antradienį „Auksinių 
protų“ penktąjį rudens sezono tur-
nyrą Anykščiuose vėl laimėjo libe-
ralų komanda „Nikė“, kuri laimėjo 
4 iš 5 žaidimų ir bendroje įskaitoje 
tvirtai pirmauja. Antradienį ši ko-
manda surinko 68 taškus. Antra 
buvo „Vienaskaita“ (66 tšk.), treti 
– „Tie, kur kampi” (62 tšk.). Žai-
dimas vyko Konstitucijos dieną, 
todėl „blic“ turas buvo skirtas Lie-
tuvos valstybės Konstitucijai. Po 
penkių žaidimų „Nikė“ turi 376 
taškus, „Varpas“ – 298, „Justelis 
Kaune“ 295 taškus.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 16 eurų.

šiupinys

(Atkelta iš 4 p.)
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pirmadienis 2016 10 31

sekmadienis 2016 10 30

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.40 Premjera. Auklė Mun. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio 
žavesys (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Slėpiningoji Indija 
(subtitruota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai. 
16.30 Tikri vyrai.  
17.15 Lietuvos humoro lyga.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Edeno sodas.. 
22.45 Kino žvaigždžių alėja. 
Mėnesienos juvelyrai. N-7.  
0.20 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės. Pasaulio žavesys (subti-
truota, kart.). 
1.15 Pasaulio dokumentika. 
Slėpiningoji Indija (subtitruota, 
kart.). 

 

6.30 “Džonis Testas”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Svečiai palėpėje”. 
11.40 “Viktoras ir krokodilų 
namo paslaptis”. 
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.30 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA “Derliaus 
šventė 2. Pakruojo dvaras”.  
21.50 “Tikras išbandymas”. 
N-7.  
0.00 “Nakties šešėliai”. N14. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7.  
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai.  N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai. 
9.30 Penkių žvaigždučių būs-
tas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Zambezija.  
12.40 Lesė.  
14.35 Kaulų trupintojo legenda. 
N-7.  
14.50 Užsispyrusi blondinė 2. 
N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.30 X Faktorius. N-7.  
22.00 Trys dienos nužudy-
ti. N-14.  
0.25 Geležinė ledi. N-7. 

 
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 Beatos virtuvė.  
11.05 “BBC dokumentika”. 
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 “Šuo”. N-7.  
19.10 Provincialai Niujorke. 
N-7.  
21.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
 23.00 Sąžiningas žaidimas. 
N-7.  
0.45 Keršto valanda. 
Teisingumas. N14.  
2.20 Karantinas. S.  
3.45 Provincialai Niujorke. N-7.
 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Neįprasti augintiniai”.  
11.00 “Atspėk gyvūną”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 

16.00 “Goko stiliaus paslaptys”. 
16.55 Nemarus kinas. 
Nelaimėliai. N-7.  
18.50 “Būrėja”.  
19.55 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Volanderis. Baltoji liūtė N14.  
22.55 Pirmoji nuodėmė. N14.  
1.10 “Kas aprengs nuotaką?”  
2.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  
3.25 Brokenvudo paslaptys. 
Rausvas kraujas. N-7.  
4.55 “Kas namie šeimininkas?”.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Durys atsidaro.  
6.50 Anapus čia ir dabar.  
7.45 Misija. Vilnija.  
8.15 Septynios Kauno dienos.  
8.45 ARTi.  
9.00 Premjera. Kova už išliki-
mą. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 XXI Pažaislio muzikos 
festivalis.  
12.20 Prisiminkime.  
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Atspindžiai.  
13.30 Jules Massenet. Opera 
“Manon”.  
16.15 Kitoks Krymas. 
16.40 “Justinas Marcinkevičius. 
Salomėja Nėris. Alfonsas Nyka-
Niliūnas. Mintys, pastabos, 
fragmentai”.  
18.15 Durys atsidaro.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Krzysztofo Zanussi 
filmų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio istorijos. N-7.  

21.00 Nes man tai rūpi.  
21.50 Kelias į namus. 
22.25 LRT OPUS ORE.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 Teatras.  
1.20 German Grekov. “Hanana, 
kelkis ir eik”.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.25 Žodis - ne žvirblis (k). 
10.30 Priešaušrio Lietuva.  
11.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.35 Raudona linija (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
15.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Ne vienas kelyje (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 Raudona linija (k).  
0.55 “Alfa” savaitė (k).  

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  

12.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Vilniaus “Lietuvos 
rytas”. Tiesioginė transliacija iš 
Klaipėdos.  
19.00 Taksi 4. N-7.  
20.50 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Meksikos 
prizo lenktynės. Tiesioginė 
transliacija.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14. 

 
7.20 “Dykumos”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.50 “Delta”. N-7. 
15.00 Gerumo žvaigždė.  
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
16.50 “Budelis”. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
19.00 Kartų kovos.  
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Žinios.  
23.00 “24/7”.  
0.00 “Voras”. N-7. 
2.10 “Visatos stebuklai”. N-7. 
3.50 “Atsargos pulkininkas tiria. 
Kvapnus suvenyras”.  
5.25 “Jaunikliai”.  
5.55 “24/7”.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Laisvės vėliavnešiai. 
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
11.45 Savaitė. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.
18.30 Šiandien. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.25 Premjera. Savų darbas. 
Pasaulinės finansų krizės gijos.
0.20 Premjera. Valdžios tvir-
tovė.
1.20 Komisaras Reksas. 
2.10 Klauskite daktaro. 
5.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 

6.30 “Didysis žvejys 2”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
11.45 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.50 “Auklė”.

13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Artimi priešai. N14. 
0.00 “Mentalistas”. N-7. 
0.55 “Begėdis”. N14. 
1.55 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Gero vakaro šou. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kobra 11. N-7. 
23.35 Kvantikas. N-14. 
0.35 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14. 
1.30 Aferistas. N-7. 

6.10 Sveikatos ABC televitrina. 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 

7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7. 
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 PREMJERA Rytoj, kai 
prasidėjo karas. N-14. 
23.35 Sąžiningas žaidimas. 
N14. 
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
2.05 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
3.35 Gyvenimiškos istorijos (k). 
4.20 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
4.45 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos” N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Pagaminta Italijoje”. 
8.15 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
8.40 Mauglis. Mūšis.
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
10.00 “Superauklė”. N-7. 
11.00 “Didingasis amžius”. N-7. 
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”. 
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVI. 
Laukinė puota. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“.

Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Muzikos istorijos. 
6.40 Prisiminkime. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Lietuva mūsų lūpose. 
8.15 Durys atsidaro. 
8.45 Skrendam. 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar. 
13.05 Nacionalinis turtas. 
13.35 Linija, spalva, forma. 
14.05 Atspindžiai. 
14.35 Teatras. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2.
16.45 Durys atsidaro. 
17.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
18.30 Istorijos detektyvai. 
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu. 
20.15 Euromaxx. 
20.45 ARTi. 
21.00 Pagauk ir paleisk (subti-
truota, kart.).

22.45 Stop juosta. 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Sisters On Wire”. 
1.00 Nacionalinis turtas. 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Lietuva mūsų lūpose. 

6.00 Autopilotas. 
6.30 Tauro ragas. N-7. 
7.00 Pagalbos skambutis. N-7. 
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
8.30 Raudona linija (k). 
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki... 
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
11.40 Ne vienas kelyje. 
12.10 „Alfa” savaitė (k). 
12.40 Apie žūklę (k). 
13.10 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Bus visko. 
14.40 „Alfa” savaitė (k). 
15.10 Raudona linija (k). 
16.00 Yra, kaip yra. N-7. 
16.55 Žodis - ne žvirblis.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Praeities žvalgas. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Moderni šeima. N-7. 
11.00 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama 
11.30 6 kadrai. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Skorpionas. N-7. 
18.00 Elementaru. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.00 Fizrukas. N-7. 
22.00 Farai. N-7. 
23.00 “Kerė”. S.
1.05 PREMJERA “Rūsys”. S.

7.00 Vantos lapas. 
7.30 Kaimo akademija. 
8.00 Kartų kovos. 
9.00 “Miškinis”. N-7.
10.05 “Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 “Ilga kelionė namo”. 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 “Kartą Rostove...”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mafijos kronikos. N-14.
0.45 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.
1.50 Reporteris. 
2.35 Lietuva tiesiogiai. 
2.45 “Vandens žiurkės “. N-7.
3.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
4.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.
5.05 “Vandens žiurkės “. N-7.
5.50 “Gamtos pasaulis”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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trečiadienis 2016 11 02

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Stilius. 
6.50 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”. 
7.45 Premjera. Devintasis. N-7. 
9.05 Gražuolė ir Sebastianas. 
10.45 Atsiprašau. 
Tragikomedija. N-7.
12.20 Koncertas „Nesudeginti 
tiltai”. 
13.50 Pasitikiu tavimi. 
15.00 Visų Šventųjų diena. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 
Antakalnio kapinių. 
16.20 Edeno sodas. Drama. 
(kart.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”. 
22.00 Istorijos detektyvai. 
22.50 Premjera. Septynios 
sielos.
0.50 Savų darbas. Pasaulinės 
finansų krizės gijos(kart.).
2.35 Klausimėlis.lt. 
3.05 Emigrantai. 
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”. 
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika. 

6.20 Svečiai palėpėje.
7.55 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 

8.25 “Tomo ir Džerio pasakos”. 
8.50 “Ponas Bynas”. 
9.15 Monstrų namai.
11.05 Rašalo širdis.
13.15 Peliukas Stiuartas Litlis.
14.55 Neteisingai apkaltintas. 
N-7. 
16.40 Alvinas ir burundukai 2.
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7. 
20.25 “Juodosios našlės”. N-7. 
21.30 Nojaus laivas. N14. 
0.15 Šeimos albumas. 
Rugpjūtis. N14. 
2.30 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.35 “Nuotykių metas”. N-7.
7.05 “Feirfild Roudas”. N-7.
8.55 “Mamos pasimatymas su 
vampyru”. N-7.
10.45 “Markas Polas”. N-7.
14.15 “Kadetė Kelė”. N-7.
16.30 “Džonsonų atostogos”. 
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Namas, kuriame vaide-
nasi”. N-7.
21.10 “Aplink pasaulį per 80 
dienų”. N-7.
23.45 “Kautynės mažajame 
Tokijuje”. N-14.
1.15 “Aferistas”. N-7.

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7. 
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 

14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
21.00 “Pavariau”. N-7. 
21.30 PREMJERA Labas rytas. 
23.40 Rytoj, kai prasidėjo karas 
(k). N14. 
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
3.00 “Kalbame ir rodome”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”.
8.40 Mauglis. Sugrįžimas pas 
žmones.
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
10.00 “Superauklė”. N-7. 
11.00 “Didingasis amžius”. N-7. 
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”. 
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVI. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 

4.00 Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Laukinė puota. N-7. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Lietuvos kapinės. 
8.15 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
9.10 Šv. Jurgio meno sezono 
baigiamasis koncertas. Arthur 
Honegger. Oratorija „Karalius 
Dovydas”. 
10.20 Dvarai ir likimai. 
11.20 Vytauto Žalakevičiaus 
kūrybinis portretas. 
12.20 Jausmai. Drama. 1968 
m.
13.45 IQ presingas. 
14.30 Aktorę Rūtą Staliliūnaitę 
prisimenant. 
15.30 Bel canto žvaigždė 
Lawrence Brownlee. 
17.00 Misija. Vilnija. 
17.30 Premjera. Alė Rūta. 
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
18.30 Premjera. Sodininkas. 
19.00 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Utenos „Juventus” 
- „Iberostar Tenerife”. Transliacija 
iš Utenos.
21.00 Septynios Kauno dienos.
21.30 Vienos filharmonijos 
orkestro koncertas Tokijuje. 
23.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.
23.15 DW naujienos rusų 
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai
1.00 Kova už išlikimą
1.30 Durys atsidaro. 
2.00 Šv. Jurgio meno sezono 

baigiamasis koncertas. Arthur 
Honegger. Oratorija „Karalius 
Dovydas”. 
3.10 Sodininkas. 
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai. 
5.00 Kelias į namus. 
5.30 Panorama. 

 
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Raudona linija (k). 
12.05 Dviračio šou (k). 
12.35 Tauro ragas (k). N-7. 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.50 Autopilotas (k). 
14.15 Ne vienas kelyje (k). 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.15 Pagalbos skambutis (k). 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Nuo... Iki... (k). 
17.50 Ne vienas kelyje (k). 
18.20 Apie žūklę (k). 
18.50 24 valandos (k). N-7. 
19.30 Bus visko (k). 
20.15 Raudona linija (k). 
21.05 Yra, kaip yra (k). N-7. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Dviračio šou (k). 
23.00 Tauro ragas (k). N-7. 
23.25 24 valandos (k). N-7. 
0.05 Autopilotas (k). 
0.30 Ne vienas kelyje (k). 
1.00 Dviračio šou (k). 
1.25 Pagalbos skambutis (k). 
2.10 Yra, kaip yra (k). N-7. 
3.00 Nuo... Iki... (k). 
3.45 Ne vienas kelyje (k). 
4.15 Apie žūklę (k). 

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 Tavo augintinis. 

9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 Fizrukas. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Skorpionas. N-7. 
18.00 Elementaru. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.00 Fizrukas. N-7. 
22.00 “Komandinis darbas “. 
N-14.
23.55 “Rezidentai”. N-7 
1.40 “Havajai 5.0”. N-7.
2.30 “Krintantis dangus”  N-14.

6.20 “Tigrų sala “. 
6.50 “Žemynų raida 2. Eurazija 
“. N-7 .
7.55 “Dykumos”.
10.15 “Valstybės patarėjas”. 
N-7 .
14.55 “Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 PREMJERA. 
“Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 “Kartą Rostove...”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 “Albanas”. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 “24/7”. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.
1.50 Reporteris. 
2.35 Lietuva tiesiogiai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos N-7. 
10.50 Emigrantai. 
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Italų kino magija. 
Premjera. Gorbačiovas. N-14.
0.20 Stilius. 
1.20 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Gyvenimas. 

6.30 “Didysis žvejys 2”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
11.45 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  

19.30 KK2. N-7. 
20.25 Tik nesijuok. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Javos karštis. N14. 
0.25 “Mentalistas”. N-7. 
1.20 “Begėdis”. N14. 
2.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Gero vakaro šou. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto. 
22.30 “Ringo karalius”. N-14. 
0.40 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14. 
1.35 Aferistas. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Šuo”. N-7. 
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.

11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 Pasienio sargyba. N-7. 
21.30 Išbadėjusių žaidynės. 
N14. 
23.10 Labas rytas. N-7. 
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
8.40 Bonifacijaus atostogos. 
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
10.00 “Superauklė”. N-7. 
11.00 “Didingasis amžius”. N-7. 
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”. 
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVI. 
Auksinė kekė. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 

0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
4.00 Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Aeroklubas. N-7. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Teatras. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
8.00 IQ presingas. 
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2.
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Alė Rūta. Ilgesys. 
13.05 Septynios Kauno dienos. 
13.40 Pažvelk į profesiją kitaip. 
14.10 Pradėk nuo savęs. 
14.45 Kitoks Krymas (kart.).
15.10 Mokslo sriuba. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
17.25 Premjera. Išlankstytas.
18.20 Poezija. 
18.30 Labanaktukas.
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas” - 
„ASVEL Lyon”. Transliacija iš 
Klaipėdos.
21.00 Elito kinas. Premjera. 
Fusis. N-7.
 22.40 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
22.45 Stambiu planu. 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje. 

24.00 XXI Pažaislio muzikos 
festivalis. 
1.30 Euromaxx. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 

6.00 Raudona linija (k). 
6.45 Yra, kaip yra (k). N-7. 
7.35 Dviračio šou (k). 
8.05 Tauro ragas (k). N-7. 
8.35 24 valandos (k). N-7. 
9.15 Autopilotas (k). 
9.40 Ne vienas kelyje (k). 
10.15 KK2. N-7. 
11.00 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi.
12.05 Dviračio šou (k). 
12.35 Ne vienas kelyje (k). 
13.10 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Beatos virtuvė. 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 Fizrukas. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Skorpionas. N-7. 

18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.00 Fizrukas. N-7. 
21.35 “UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Tottenham Hotspur 
FC”- „Bayer 04 Leverkusen”. 
Tiesioginė transliacija.
23.40 “Rezidentai”. N-7 (kart.).
0.45 “Havajai 5.0”. N-7.
1.35 “Krintantis dangus”. N-14.

6.20 “Jaunikliai”. 
7.00 Auksinė daina.
8.00 “Visatos stebuklai”. 
9.00 “Miškinis”. N-7.
10.05 “Albanas”. N-7.
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. 
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 PREMJERA. 
“Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.55 “Kartą Rostove...”(8). 
N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
20.50 Gyvenk krepšiniu!. 
21.00 Europos taurė 2016/17. 
Berlyno “Alba” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.
23.00 Žinios.
23.45 Patriotai. N-7.
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” N-7.
1.50 Reporteris. 
2.35 Lietuva tiesiogiai. 
2.45 “Vandens žiurkės “. N-7.
3.30 “Miestelio patruliai”. N-7.
4.15 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.
5.05 “Vandens žiurkės “. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos N-7. 
10.50 Gyvenimas. 
11.45 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. 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. 
21.00 LRT forumas. 
22.00 Premjera. Šnipų žaidi-
mas. N-14. 
0.10 Tikri vyrai.
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Specialus tyrimas. 

6.30 “Didysis žvejys 2”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
11.45 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.50 “Auklė”.
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 

17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Blyksnis. N14. 
0.20 “Mentalistas”. N-7. 
1.15 “Begėdis”. N14. 
2.10 Sveikatos ABC televitrina 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Naisių vasara. 
Sugrįžimas”. N-7.
20.00 “Farai”. N-7.
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Laiko policininkas”. 
N-14.
0.35 “CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius”. N-14.
1.30 “Aferistas”. N-7.

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Mistinės istorijos”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų 

gatvės”.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
19.30 “Farų karai”.
21.30 Skiriamoji juosta. N-7. 
23.35 Išbadėjusių žaidynės. 
N14. 
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
2.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.40 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Kas namie šeimininkas?” 
8.15 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”. 
8.50 Kaip liūtukas ir vėžlys 
dainą dainavo.
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
10.00 “Superauklė”. N-7. 
11.00 “Didingasis amžius”. N-7. 
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”. 
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14. 

22.30 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.10 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
1.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
2.55 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
3.40 Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Auksinė kekė. N-7.

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Šventadienio mintys. 
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Nes man tai rūpi. 
8.45 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Išlankstytas pasaulis 
(kart.).
13.05 „Kaunas Jazz 2016”. 
14.15 Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis. 
15.35 Likimo valsas. 
16.25 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
17.20 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. Spaudos 
klubas. 
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7. 
19.15 Labanaktukas.
 19.45 Atspindžiai. 
20.15 Legendos. 
21.00 LR Prezidento 
Valdo Adamkaus 90-mečiui. 

Prezidento vienatvė. 
21.50 Klausimėlis.lt.
22.05 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. Valdžios 
formulė. 
22.40 Poezija. LRT aukso 
fondas. 
22.45 Nacionalinis turtas. 
(kart.).
23.15 DW naujienos rusų 
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Symphonic Flamenco. 
1.45 Durys atsidaro. 

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Autopilotas (k). 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.50 Beprotiškas darbas - būti 
diktatoriumi (k).
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 “Vienam gale kablys”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 Fizrukas. N-7. 
12.00 “6 kadrai”.
 12.30 Univeras. Naujas ben-

drikas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Havajai 5.0. N-7. 
17.00 Skorpionas. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Kazino apiplėšimas”. 
N-14.
23.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.).
1.30 “Havajai 5.0”. N-7.
2.20 “Krintantis dangus”. N-14.

6.20 “Jaunikliai”. 
7.00 Patriotai. 
8.00 “Visatos stebuklai”. 
9.00 “Miškinis”. N-7.
10.05 “Budelis”. N-7.
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.
12.25 “Miestelio patruliai”. N-7.
13.30 “Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 PREMJERA. 
“Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.55 “Kartą Rostove...”(8). 
N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 “Albanas”. N-7.
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.
1.50 Reporteris. 
2.35 Lietuva tiesiogiai. 
2.45 “Vandens žiurkės “. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7. 
10.00 Šlovės dienos N-7. 
10.50 Specialus tyrimas. 
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
16.20 Šlovės dienos.
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.05 Gamtos inspektoriai. 
19.30 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”. 
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! 
22.45 Premjera. Dvylika 
beždžionių. N-7. 
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Interaktyvi viktorina 
„Paklauskim Lietuvos”. 
4.05 Auksinis balsas. 

6.30 “Didysis žvejys 2”.
7.00 “Džonis Testas”. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 24 valandos. N-7. 
10.40 Yra, kaip yra. N-7. 
11.45 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.50 “Auklė”.

13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21.00 PREMJERA 2 ginklai. 
N14. 
23.10 Nebijok tamsos. N14. 
1.10 Javos karštis. N14. 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
8.25 Moterys meluoja ge-
riau. N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. 
N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”.N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Princesė ir varlius “.
21.30 “Karibų piratai. 
Pasaulio pakrašty”. N-7.
0.55 “Sėkmės, džentelme-
nai!”. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Žurovas”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.

11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 Gelbėjimo misija. N-7. 
23.20 Skiriamoji juosta. N-7. 
1.15 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7. 
2.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.40 Gelbėjimo misija. N-7. 
4.05 “Žurovas”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?”.
8.15 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”. 
8.50 Ožiukas, kuris skaičia-
vo iki dešimties.
9.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
10.00 “Superauklė”. N-7. 
11.00 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
13.00 “Svajonių princas”.
13.30 “Būrėja”. 
14.00 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.

16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14. 
23.15 SNOBO KINAS Džeki 
Broun. N14. 
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
3.05 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
4.05 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
4.50 “Įtariamieji”. N14. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. 
Spaudos klubas. 6.55 Likimo 
valsas. 
7.45 Durys atsidaro. 
8.00 Legendos. 
8.45 Nuo gamyklos konveje-
rio 2 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Stambiu planu. 
12.40 Skrendam. 
13.15 Gimtoji žemė. 
13.45 Maistas ir aistros. 
14.15 Kelias į namus. 
14.45 Nes man tai rūpi. 
15.35 Likimo valsas. 
16.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
17.30 Muzikos istorijos. 
18.05 Poezija. 
18.10 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. 
19.05 LR Prezidento Valdo 

Adamkaus 90-mečiui. Be 
pykčio. 
19.30 Muzika gyvai. 
21.00 Šnipų žaidimas. N-14. 
23.05 Poezija. 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Muzika gyvai. 
1.30 Misija. Vilnija. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Skrendam. 
4.15 Legendos. 
5.00 Maistas ir aistros. 
5.30 Panorama.

6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k). 
11.15 Beatos virtuvė (k). 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Mano kiemas (k). 
13.10 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Nuo... Iki... 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Raudona linija. 
21.45 Noriu likti Lietuvoje.
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Skorpionas. N-7. 
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama. N-7. 
11.30 “6 kadrai”.
12.30 Univeras. Naujas 
bendrikas. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 

16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7. 
17.00 Skorpionas. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas 
bendrikas. N-7. 
21.00 “Farai”. N-7.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “ESL PRO lygos apž-
valga”. N-14.
23.00 “Seksualiausia LT”. 
23.30 “Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris” - Stambulo 
„Daruššafaka Doguš”. 
1.20 “Kazino apiplėšimas”. 
N-14.

6.20 “Jaunikliai”. 
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 “Visatos stebuklai”. 
9.00 “Miškinis”. N-7.
10.05 “Budelis”. N-7.
11.15 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.
12.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.30 “Vandens žiurkės”. 
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 “Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 PREMJERA. 
“Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.55 “Kartą Rostove...”(8). 
N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 “Zodiakas”. S.
1.15 “Piranijos”. S.
3.00 “Zodiakas”. S.
4.35 “Piranijos”. S.
5.55 “Miestai ir žmonės”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.30 Specialus tyrimas. 
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
7.50 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1.
8.30 Girių horizontai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.05 LR Prezidento 
Valdo Adamkaus 90-mečiui. 
Prezidentas Valdas Adamkus. 
14.20 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7. 
15.15 Klausimėlis.lt. 
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
16.30 Sveikinimų koncertas. 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18.30 Šiandien. 
18.55 Bėdų turgus. 
19.40 Stilius. 
20.25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga”.
20.30 Panorama. 
21.00 Auksinis balsas. 
23.00 Premjera. 
Pradedantieji. N-14. 
0.50 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. 
Prezidentas Valdas Adamkus. 
3.00 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7. 
3.55 Gamtos inspektoriai. 
4.15 Klausimėlis.lt. 
4.35 Bėdų turgus. 
5.15 Stilius. 

6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 

Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”.
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Stebuklingas kardas.
11.35 Piko valanda. N-7. 
13.35 Policijos akademija. 
15.30 “Gyvenimo šukės”. N-7. 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Megamaindas.
21.20 PREMJERA Mano 
motinos prakeikimas. N14. 
23.15 L.O.L. N14. 
1.05 2 ginklai. N14.

6.30 “Ančiukų istorijos”.
7.00 “Transformeriai. 
Praimas”. N-7.
7.30 “Nindžago. Spinjitzu 
meistrai”. N-7.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Kempas ir draugai”. 
9.00 “Virtuvės istorijos”. 
9.30 “Gardu Gardu”. 
10.00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10.30 “Svajonių ūkis”. 
11.00 “Trys didvyriai ir 
Šamachando princesė”. 
12.35 “Kelionė po koledžus”. 
N-7.
14.10 “Tobulas vyras”. N-7.
16.15 “Simpsonai”. N-7.
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.25 “Eurojackpot”. 
19.30 “Iššūkis kaime”. N-7.
21.00 “Transporteris”. N-7.
23.00 “30 naktų paranormalių 
reiškinių su Šėtono apsėsta 
mergina su drakono tatuiruo-
te”. S.

0.30 “Smagus pasivažinėji-
mas 2. Mirtis kelyje”. S.

6.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
6.30 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 “Mieliausias Amerikos 
šuo”. 
11.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Latvija. 
12.05 “Pavariau”. N-7. 
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7. 
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos” N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
18.30 Keliauk ir ragauk. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 MANO HEROJUS 
Misionierius. N14. 
23.55 AŠTRUS KINAS 
Anakonda 2. Kruvinosios orchi-
dėjos beieškant. N14. 
1.45 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
3.15 Muzikinė kaukė (k). 
5.15 Galiūnų čempionų lyga.
 

6.50 “Akloji”. 
8.00 “Būrėja”. 
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
10.30 “Neįprasti augintiniai”. 
11.00 “Atspėk gyvūną”. 
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”.
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”. 
14.05 “Kas namie šeiminin-

kas?” 
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Goko stiliaus paslap-
tys”.
17.05 “Toledas”. N-7. 
18.45 “Būrėja”. 
19.25 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Volanderis. Meilės 
pamoka. N14. 
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14. 
0.30 Džeki Broun. N14. 
3.15 “Kas aprengs nuotaką?” 
4.10 “Nusikaltimas”. N14. 

 Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Duokim garo! 
7.30 Krikščionio žodis. 
7.45 Kultūrų kryžkelė. 
9.15 Kelias. 
9.30 Maistas ir aistros. 
10.00 Pradėk nuo savęs. 
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
11.00 Mokslo ekspresas. 
11.20 XIV tarptautinio teatrali-
zuoto vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalio „Mes - Pasaulis” 
šokio pasaka. „Dinozaurų salos 
paslaptis”. 4 dalis.
12.30 Šokių akademija 2.
13.20 Kazys Saja. 
Devynbėdžiai. 
16.00 Alė Rūta. Ilgesys. 
17.00 Grupės „Lemon Joy” 
koncertas.
18.30 Lietuva mūsų lūpose. 
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21. 
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21.00 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. Knygos 
„Valdas Adamkus. Pokalbiai 
nesilaikant protokolo” pristaty-

mas Valdovų rūmuose.
22.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Rokas ir jo broliai. 
N-7. 
1.00 Dabar pasaulyje. 
1.30 Šokių akademija 2 
(kart.).
1.55 ARTS21. 
2.25 Atspindžiai. 
2.55 „Kaunas Jazz 2016”. „
4.05 Muzikos istorijos. 
4.40 LR Prezidento Valdo 
Adamkaus 90-mečiui. 
Prezidento vienatvė. 
5.30 Panorama.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. 
15.25 Žodis - ne žvirblis (k).
15.30 KK2 (k). N-7. 
17.40 Dviračio šou (k). 
19.30 
SUPERDOKUMENTIKA 
Vaikinai palydovai. N-7. 
20.30 Mano kiemas. 
21.00 Informaciniai mitų 
griovėjai.
21.30 Autopilotas (k). 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Už vaikystę. 
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
2.00 24 valandos (k). N-7. 
2.55 Bus visko (k). 
3.35 Valanda su Rūta. 
5.05 Ne vienas kelyje (k). 
5.35 Autopilotas (k). 

6.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių! N-7. 
8.30 NT gidas. 
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Ekstremali žvejyba. N-7. 
10.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7. 

11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7. 
12.00 Futbolo.TV 
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Aukščiausia pavara.
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.
17.00 “Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Kėdainių 
„Nevėžis” - Panevėžio 
„Lietkabelis”. 
19.00 “Arvydas Sabonis. 11”. 
21.20 “6 kadrai”. N-7.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Darbo vakarėlis. N-14.
0.15 “Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai”. N-14.
1.15 “Krintantis dangus”. 
N-14.

7.20 “Dykumos”. 
8.30 Kartų kovos. 
9.30 Auginantiems savo 
kraštą. 
10.00 “Laukinis pasaulis”. 
10.50 “Vera”. N-7.
13.00 Auksinė daina. 
Muzikinis šou. 
14.55 “Visatos stebuklai”. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
16.50 “Budelis”. N-7.
18.00 Žinios. 
18.25 “Gamtos magija”. 
19.00 “Dykumos”. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Kalnų ežerai”. 
21.30 “24/7”. 
22.30 Žinios. 
23.00 “Atsargos pulkininkas 
tiria. Kvapnus suvenyras”. N-7.
1.20 Mafijos kronikos.. N-14.
2.20 “Vera”. N-7.
3.50 “24/7”.
4.35 “Jaunikliai”. 

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus raides. Atsakymas — žodis iš li-
kusių neišbrauktų skaičių.

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

„Anykštos“ 
prenume-
rata – gera 

dovana

Prenumeratos kuponą – 
šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ 

redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyks-

ta.lt 

(nurodykite savo kon-
taktus 

ir prenumeratos kuponas 
jums 

arba pageidaujamam 
asmeniui 

bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti 

(8-381) 5-94-58 

arba rašykite anyksta@

anyksta.lt
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„Pagrindiniai kriterijai įmonėms 
renkantis interneto planą visada buvo 
ir bus sparta bei kokybė. Visgi ne vi-
sos įmonės šiuo metu gali prisijungti 
prie šviesolaidinio interneto, todėl ra-
dome sprendimą, kuris leidžia turėti 
laidiniam internetui analogišką ir net-
gi spartesnį 4G mobilųjį internetą“, 
– sako Mantas Ažondenis, „Teo“ ir 
„Omnitel“ interneto produktų verslui 
vadovas. 

Naujausiais Ryšių reguliavimo tar-
nybos duomenimis, „Omnitel“ Lie-
tuvoje siūlo sparčiausią 4G mobilųjį 
internetą, kurio vidutinė sparta šalyje 
siekia 37,34 Mbps. Tai daugiau negu 
tris kartus didesnė sparta nei ta, kurią 
siūlo sparčiausias DSL laidinio inter-
neto planas.

Neribojamas duomenų kiekis ir 
ryšio sparta

Konkrečios įmonės adresu teikia-
mas mobilus „Omnitel“ internetas 
yra visiškai neribotas. Tai reiškia, kad 
nei įmonės atsisiunčiami duomenys, 

nei ryšio sparta biure nėra ribojami.
Kartu su nauju „Interneto biurui“ 

planu suteikiama ryšio stiprinimo 
įranga – „Huawei“ maršrutizatorius 
ir antena, kuri leidžia naudotis kelis 
kartus greitesniu mobiliuoju internetu 
nei įprastai. Su šia įranga įmonės turi-
mo „Omnitel“ interneto sparta išlieka 
stabilesnė net esant itin prastoms oro 
sąlygoms. 

Neriboto „Omnitel“ interneto pla-
nas verslui kainuoja 25 eurus per 
mėnesį. Sudarant dviejų metų sutartį, 
naujas „Huawei“ 4G maršrutizatorius 
jums kainuos tik 1 eurą. Mėnesinis 
mokestis už ryšio stiprinimo įrangos 
sprendimą – 3,50 euro.

Specialistų įdiegiama įranga ga-
rantuoja ryšio kokybę

Visus montavimo darbus atlieka 
„Omnitel“ specialistai, todėl jums pa-
tiems tikrai nereikės lipti ir ant stogo 
kelti antenos.  Šie darbai įmonei, jei-
gu nereikės specialios įrangos stogui 
pasiekti, papildomai nekainuos. 

„Vienoje įmonėje įrengus tik marš-
rutizatorių mobilaus interneto greitis 
siekė vos 8,4 Mbps, o, įmontavus 
ryšio stiprinimo įrangą, jis išaugo iki 
56,4 Mbps – beveik septyniais kar-
tais. Kai ant stogo iškeliama antena, 
klientas gali būti tikras, kad ryšys iš-
liks toks pat geras net ir esant stipriam 
lietui ar sningant. Paprastai prastomis 
oro sąlygomis mobiliojo interneto 
greitis sumažėja iki dviejų kartų“, – 
pasakoja „Teo“ ir „Omnitel“ interne-
to produktų vadovas.

„Omnitel“ pirmoji 4G ryšiu pa-
dengė beveik visą gyvenamą Lietu-
vos teritoriją – 97 proc. – ir pasiekė 
atokiausias Lietuvos vietas, įskaitant 
ir Panemunės kraštą bei Baltarusijos 
pasienį, kur „Omnitel“ yra vienintelis 
operatorius teikiantis 4G ryšį. Dabar 
sparčiausiu 4G mobiliuoju internetu 
jau gali naudotis 99 proc. Lietuvos 
gyventojų.

Norite daugiau informacijos apie 
sprendimą „Internetas biurui“?  
Skambinkite verslo klientams skirtu 
numeriu 1515.

„Omnitel“ siūlo naują interneto sprendimą biurams 
Įmonėms, kurioms reikalingas itin greitas ir kokybiškas inter-

netas, telekomunikacijų bendrovė „Omnitel“ siūlo naują spren-
dimą. Specialiai jūsų biure įrengiamas „Huawei“ maršrutizato-
rius bei lauke sumontuojama ryšio stiprinimo įranga jūsų įmonei 
garantuoja puikiai veikiantį ryšį, o su planu „Internetas biurui“ 
duomenų kiekis ir ryšio sparta visiškai neribojami. Tai puikus 
sprendimas dirbantiems ten, kur nėra techninių galimybių atvesti 
šviesolaidinį internetą.

(Atkelta iš 1 p.)
Nekilnojamojo turto agentas:
„Čia yra provincija, 
čia – Anykščiai“

„Parduodamas Surdegio stačiatikių 
Šv. Dvasios vyrų vienuolyno (veikė 
Surdegyje nuo 1627 m. iki 1915 m., 
laikoma viena seniausių stačiatikių 
šventovių Lietuvoje) mūrinis korpu-
sas Surdegio miestelyje, Anykščių 
rajone. Pastatytas iš raudonų, rankų 
darbo molinių plytų, yra rūsys. Ben-
dras plotas 600 kv.m. Parduodamas 
nugriovimui, kaina ir sąlygos derina-
mos“,- rašoma skelbime.

Paskambinus nurodytu telefono 
numeriu, atsiliepęs nekilnojamojo 
turto agentas Mindaugas tikino, kad 
dėl šio pastato nugriovimo problemų 
su paveldosaugininkais  nekiltų. 

Paprieštaravus, kad paveldosaugi-
ninkai sukilo netgi dėl sovietinių lai-
kų sostinėje stovinčio buvusio Kelių 
policijos pastato, nekilnojamojo turto 
agentas Mindaugas turėjo savus argu-
mentus.

„Vilnius yra Vilnius. O čia yra 
provincija, čia yra Anykščiai. Situa-
cija šiandien yra tokia: savivaldybė 
siunčia jau nebe pirmąjį raštą savi-
ninkui dėl pastato restauravimo arba 

Šimtmečius menantis Surdegio 
vienuolynas parduodamas plytomis

nugriovimo, todėl šį pastatą ir norima 
parduoti. Tiesiog savininkas turė-
jo savo minčių, bet pirko, kai buvo 
jaunesnis“, - pasakojo už 10 000 Eur 
pastatą siūlantis pirkti nekilnojamojo 
turto agentas.

Kultūros paveldas pirmiausia
turi rūpėti savivaldai

Kultūros paveldo departamento 
direktorės pavaduotojas Algimantas 
Degutis (beje, prieš gerą dešimtmetį 
dirbęs Anykščių rajono vyriausiuoju 
architektu) „Anykštai“ sakė, kad bu-
vusio Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios 
vyrų vienuolyno pastato išsaugojimu 
pirmiausia turėtų būti suinteresuota 
Anykščių rajono savivaldybė.

„Bet kokiu atveju galima svartyti, 
ar tą objektą reikia įrašyti į kultūros 
paveldo registrą, ar nereikia ir teikti 
vertinimo tarybai.  Čia nėra tik Kultū-
ros paveldo departamento funkcija, ta 
pati funkcija yra ir vietos savivaldos. 
Kultūros paveldo departamentas vie-
nas visko negali sužiūrėti. Ir Anykščių 
rajono savivaldybės vertinimo taryba 
gali spręsti dėl buvusio vienuolyno 
įrašymo į kultūros paveldo registrą. 
Mes kiekvienais metais užklausiame 
savivaldybės, kokių objektų norima 

įvertinti. Ji pateikia sąrašus. Mes for-
muojame savo programą. Jeigu nie-
kam to pastato nereikia, tai nereikia. 
Mes juk neturime tiek žmonių, kad jie  
važinėtų po visą Lietuvą ir žiūrėtų gal 
čia kokį pastatą įrašyti. Vyksta plani-
niai veiksmai.

Aš net nežinau, kas pateikė tą 
objektą privatizavimui. Šiaip logiška 
prieš privatizavimą pasižiūrėti, ar ten 
dalyvavo savivaldybė, ar nedalyvavo, 
ar čia privatus asmuo. Teisės aktai ne-
numato prieš privatizavimą numatyti 
įvertinimo, bet kai iškyla grėsmė, pa-
sirodo informacija apie sunaikinimą, 
tada pagal įstatymą turi būti įvertinta, 
ar tas pastatas tikrai toks nevertingas, 
kad jį galima nugriauti. Bet tą veiks-
mą gali atlikti ir Kultūros paveldo de-
partamentas, ir savivaldybė.

Iš esmės, arčiau objekto yra sa-
vivaldybė. Paveldas reikalingas sa-
vivaldai, kad formuotų tapatumą, 
žmonių sąmonę, turizmą plėsti. Ne 
valstybės jau čia toks didelis rei-
kalas. Jeigu savivaldai nereikia, o 
valstybei reikia, vis tiek jokio gero 
rezultato nebus, to pastato nieks ne-
išsaugos“, -  apie plytoms pardavinė-
jamą 16-ojo amžiaus pastatą kalbėjo 
J. Degutis.

Anot J. Degučio, šiuo metu me-
džiaga apie buvusį vienuolyną Sur-
degyje yra nagrinėjama, po to bus 
sprendžiama, ar atvykti numatyto 
griauti buvusio vienuolyno apžiūrė-
ti. Paskutinį kartą informaciją apie 
šį objektą Kultūros paveldo departa-
mentas, anot J. Degučio, yra gavęs 
1995 – 1996 metais.

Apie šimtmečius skaičiuojantį
pastatą savivaldybėje nieko
nežino

Rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus, kurio viena iš 
funkcijų yra rūpintis Anykščių rajone 
esančių kultūros paveldo objektų ap-
sauga, laikinoji vedėja Vida Jakniū-
nienė apie plytoms pardavinėjamą 
XVI amžiaus vienuolyną pasakyti 
neturėjo ką.

„Galiu pasakyti, kad nežinau nie-

ko. Ką sužinojau pati vakar, nenorė-
čiau komentuoti nei dėstyti kažkokių 
minčių ar aiškinti apie tai, ko tikrai 
nežinau. Atsiprašau, tikrai nepako-
mentuosiu. Aš turiu išsiaiškinti, kas 
ir prie ko“, - nuo bet kokių platesnių 
pokalbių apie pastatą, kuris akyse 
griūva jau nebe pirmą dieną, kratėsi 
V. Jakniūnienė

Už kultūros paveldo apsaugą atsa-
kingos vyriausios specialistės Daivos 
Stankevičienės pakalbinti nepavy-
ko  - ji tądien buvo pasiėmusi laisvą 
dieną.

Vienuolyną nupirko kaip 
buvusią pieninę

Buvusio Surdegio stačiatikių Šv. 
Dvasios vyrų vienuolyno pastato sa-
vininkas, buvęs AB „Anykščių vy-
nas“ direktorius, o vėliau buvęs  AB 
„Rokiškio sūris“ Anykščių padalinio 
vadovas J. Zabolevičius sako, kad šis 
pastatas nuo sovietinių laikų neįdo-
mus, o susirūpinimas esą kilo dėl to, 
kad panaši istorija žiniasklaidoje da-
bar narpliojama dėl prekybos centro 
“Lidl” sostinėje įsigyto buvusio Kelių 
policijos pastato, kuris tapo įdomus 
paveldosaugininkams.

„Skelbimus kažkas perskaitė ir, 
mano žiniomis, informaciją apie tai 
pasiekė net Prezidentūrą. Policijos 
komisariato Vilniuje neleidžia griauti, 
o čia dabar toks pastatas bus nugriau-
tas. Bet buvusio stačiatikių vienuoly-
no pastatas niekada nebuvo įtrauktas 
į kultūros paveldą. Įsivaizduokit, jei 
dabar Kultūros paveldo departamen-
tas tokią griuveną įtrauks į kultūros 
paveldo sąrašą. Ir kas toliau?”, - kal-
bėjo J. Zabolevičius apie tai, neva 
XVI a. vienuolynas neturi jokios kul-
tūrinės ar istorinės vertės.

Bandė įsiūlyti “siauruko” 
vadovams

J. Zabolevičus pasakojo, kad šiame 
pastate daugelį metų veikė pieno su-
pirkimo punktas, o pastatą jis įsigijo 
iš akcinės bendrovės „Rokiškio sū-
ris“. Kartu su kitais verslo partneriais 

čia buvo planuojama įsteigti socialinę 
įmonę.

„Prasidėjo ekonominė krizė, tie 
verslininkai savo idėjų atsisakė ir tas 
pastatas liko ant mano pečių. Šitas 
pastatas buvo siūlomas daug kam ir 
tiems patiems stačiatikiams. Stačia-
tikių aukščiausia valdžia jo atsisakė, 
sakė, kad jis jiems nebeįdomus ir ga-
lime jį griauti”, - pasakojo J. Zabole-
vičius, prasitaręs, kad pastatas taip pat  
buvo siūlomas ir tuometiniam VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
direktoriui Gintarui Kerbedžiui su 
mintimi, kad čia galėtų būti įsteigtas 
turistams patrauklus objektas.

Vienuolyno pastatas neįdomus 
ir rajono vadovams

Kalbėdamasis su „Anykšta”, J. 
Zabolevičius svarstė, kad greičiausiai 
dėl kilusio ažiotažo buvusio stačiati-
kių vienuolyno pastatą bus priverstas 
atiduoti valstybei.

„Investuoti man dabar savo pinigus 
į pastato rekonstruciją nežinant, kas 
čia bus? Kalbėjau apie šį pastatą ir su 
Anykščių rajono savivaldybės vado-
vais prieš keletą metų, bet nesurea-
gavo niekas”, - sakė J. Zabolevičius, 
pridurdamas, kad iš savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
jau ne kartą sulaukęs pranešimų, kad 
pastatą būtina restauruoti arba nu-
griauti.

Stačiatikių vienuolynas 
gyvavo 300 metų

Istorija byloja, kad Surdegio vie-
nuolynas įkurtas 1627-aisiais vietos 
dvarininkės Anos Staveckos (Sta-
veckajos) ir jos vyro Upytės žemės 
teismo teisėjo Andrejaus Mlečko 
iniciatyva. 

Šių didikų į Lietuvą iš Rusijos pa-
kviesti stačiatikių vienuoliai rūpino-
si vietos berniukų globa ir mokymu. 
Surdegio Šv. Dvasios vienuolynas 
gyvavo maždaug  tris šimtus metų. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui jis buvo iškeltas į Rusiją.

1918 metais vienuolyno cerkvė 
buvo perstatyta į katalikų bažnyčią, 
vienuolyno patalpose buvo įkurta 
našlaičių prieglauda. 1925 metais 
vietoj jos įrengta Surdegio pieno 
perdirbimo įmonė. Iki pirmųjų ne-
priklausomybės metų čia veikė pieno 
perdirbimo ir supirkimo punktas.

Kultūros paveldo departamen-
to direktorės pavaduotojas Al-
gimantas Degutis sako, kad 
istorinę praeitį turinčių stati-
nių išsaugojimu pirmiausia 
turėtų būti suinteresuota pati 
Anykščių rajono savivaldybė.

Buvusio vienuolyno savinin-
kas Jonas Zabolevičius sakė, 
kad prieš keletą metų apie 
pastato ateitį bandė kalbėtis 
su rajono vadovais, tačiau 
ši tema jiems pasirodė neį-
domi.
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IŠ PIRMŲ LūPŲ

Gedėti artimojo – natūralu 

„Pirmą kartą su artimo žmogaus 
netektimi susidūriau dar būdamas 
vaikas, kai tėvai nusivedė į tetos 
vyro laidotuves. Gimiau ir augau 
Kaune, gyvenom daugiabutyje ir 
tada dar buvo įprasta mirusius šar-
voti namuose.

Butą, iki kurio būdavo pašarvotas 
žmogus, žymėdavo tujų ar egliša-
kių šakelėmis, tai mes, vaikai, vis 
nubėgdavom pasėdėt prie karsto“, 
– pasakoja Kavarsko, Kurklių ir 
Užunvėžių parapijų klebonas dr. 
Nerijus Vyšniauskas.

„Laidotuvės yra ne sakramentas, 
o sakramentalija, todėl net kai nėra 
kunigo, pasaulietis gali atlikti laido-
tuvių apeigas. Labai dažnai Kunigų 
seminarijos klierikai talkina kuni-
gams miestuose, kur vyksta daug 
laidotuvių. Mano praktikoje pir-
masis, kurį laidojau, buvo senelis – 
mamos tėtis“, – sako pašnekovas.

Paklaustas, ar dvasininkas pri-
pranta prie laidotuvių, prie skausmo, 
kurį mato artimųjų veiduose, dr. N. 
Vyšniauskas teigia: „Yra blogai, jei-
gu kunigas prie to pripranta, jeigu 
tai tampa darbu, 
rutina... Kai dir-
bau Kauno ka-
tedroje, būdavo, 
kad iš vestuvių 
leki į laidotuves, 
iš laidotuvių – į 
krikštynas, bet 
per tai ir suvoki 
gyvenimo lai-
kinumą - kaž-
kas gimsta, kažkas tuokiasi, kažkas 
miršta... Per laidotuves esu girdėjęs, 
kai, pavyzdžiui, vaikai stovėdami 
prie mirusios mamos ar tėvo karsto 
sako, kad ir gerai, jog ji ar jis mirė, 
kad baigėsi žemiškieji vargai, tačiau 
tokiam žmogui norisi tik pasakyti 
- žmogau, paimk Šventąjį Raštą ir 
paskaityk. Jėzus ir tas prie Lozoriaus 
kapo verkė, Marija prie kryžiaus ver-
kė Jėzaus, niekas dėl laidotuvių nesi-
džiaugė, visi kentėjo, išgyveno...“

Dažnai nežinodami ką pasakyti 
gedinčiam žmogui tiesiog kartojam 
banalius žodžius – laikas gydo... 
Kunigas dr. N. Vyšniauskas svarsto: 
„Tuštumos, kurią palieka išėjęs ar-
timasis, niekada niekas neužpildys. 
Ar gali pamiršti tėvą, motiną...? Iki 
gyvenimo galo jų nepamirši ir nei 
sutuoktinis, nei vaikai tos tuštumos 
neužpildys. Taip, laikas gal nelei-
džia taip skaudžiai verkti, bet ta 
širdies vieta, kuri priklausė mirusia-
jam, visada liks tuščia... Tikinčius 
žmones turėtų guosti tai, kad mirę 
artimieji laukia mūsų amžinybėje ir 
mes visi ten susitiksim“.

Maldos metu prisiliečiama
prie mirusiųjų

Išgyvendami netekties skausmą 
kartais bandome gelbėtis malda 
– meldžiamės prie supiltų smėlio 
kauburėlių, meldžiamės degdami 
žvakelę bažnyčioje ar prie iš nuo-
traukos žvelgiančių mylėtų akių... 
Pasak dvasininko, malda gali padėti 
tada, kada ji yra nuoširdi, kai eina 
iš širdies. „Šventykloje meldėsi fa-
riziejus ir muitininkas. Veidmainis 
fariziejus sakė – ačiū, Viešpatie, 
kad viską turiu, kad esu geresnis už 
kitus, kad mane gerbia ir t.t. Bet čia 

buvo ne malda, o monologas, savęs 
gyrimas. Tuo tarpu muitininkas, ku-
ris meldėsi šventyklos kamputyje ir 
nedrįso akių į dangų pakelti, mušėsi 
į krūtinę ir prašė Dievo pasigailėji-
mo. Ir į namus išteisintas grįžo ne 
fariziejus, o muitininkas. Kas yra 
malda? Tai pokalbis su Dievu. Jei-
gu tik prašai – Dieve, to, ano ir dar 
to arba, Dieve, ačiū, kad turiu šal-
dytuvą, tai nėra malda. Po maldos 
mes turėtume būti nurimę, pasijusti 
tvirtesni...“, – kalba klebonas.

Kunigas dr. N. Vyšniauskas tei-
gia, kad maldos metu mes prisilie-
čiam ir prie savo mirusių artimųjų. 
„Melsdamiesi mes prisiliečiam 
prie Dievo, o Dievas - prie mūsų. 
Mūsų mirusieji yra pas Dievą, jie 
mus užtaria, meldžiasi už mus. Tad 
malda leidžia mums prisiliesti prie 
anapusybės, prie Dievo ir šalia jo 
esančių mūsų mirusiųjų...“ – teigia 
pašnekovas. 

Kunigas globoja juodą 
katiną ir... nieko

Paklaustas, ką mano apie prieta-
rus, kuriuos miestuose gyvenantys 
žmonės jau galbūt pamiršę, tačiau 

kaime dar ir vei-
drodžius mirus 
namiškiui už-
dangsto, laikro-
džius sustabdo, 
klebonas sako: 
„ Š v e n t a j a m e 
Rašte nieko apie 
tai nerašoma, tad 
jeigu jie nieko 
prieš bažnyčią 

neturi, tad ar verta su jais kovoti? 
Juk tai tas pats, kas tikėti, kad juo-
das katinas, perbėgęs per kelią, būti-
nai užtrauks nelaimę. Aš manyčiau 
taip: pirma, katinas irgi yra Dievo 
kūrinys, antra, jeigu perbėgo per 
kelią, vadinasi, kitoje kelio pusėje 
jis turėjo reikalų. Aš irgi globoju 
juodą katinėlį – ir nieko. Na, nebent 
tai, kad dar du mažus kačiukus man 
atvedė...“

Kaune ilgą laiką kunigavęs dva-
sininkas sako, kad didelių skirtumų 
laidojant žmones mieste ar kaime 
jis nepastebėjęs, tik tai, kad „mies-
te daugelis viską daro iš tradicijos, 
o kaime – dar iš tikėjimo. Kaimo 
žmonės žino, kas yra malda, jie 
žino, kas yra „Viešpaties angelas“, 
žino, kas yra laidotuvių mišios. 
Mieste kartais gali ir vestuvių mi-
šias aukoti ir niekas nesupras skir-
tumo“. 

Jei Stalinas ar Hitleris
nebūtų mirę...

„Mirties baimė žmones aplanko 
įvairiais amžiaus tarpsniais, susir-
gus sunkia liga ar amžinybėn pa-
lydėjus artimąjį. Ar natūralu bijoti 
mirties?“, – klausiu klebono. „Pri-
gimtinės teologijos mokslas teigia, 
kad instinktyviai kiekvienas gyvas 
padarėlis saugo savo gyvybę ir nė 
vienas savo noru galvos po giljoti-
na nekiša. Tačiau ar mes bijosim, 
ar nebijosim, mes vis tiek mirsim. 
Dažnai žmones į paniką veda min-
tis, kad mirs, juos užkas, pavirs 
kūnas dulkėmis ir nieko nebeliks. 
Nepamenu, koks filosofas tai pasa-
kė, bet jo mintis labai teisinga – kol 
mes gyvi, mirtis mums neaktuali, 
kai numirsim – ji irgi bus neaktu-

ali. Jeigu pažvelgsim teologiškai į 
mirtį, tai Dievas mirties nesukūrė. 
Dievas sukūrė žmogų, mūsų paskir-
tis buvo vaikščioti po rojaus sodus, 
džiaugtis gyvenimu, mylėti vienas 
kitą, o ne, kaip Dievas išvarydamas 
iš rojaus Adomą su Ieva pasakė, – 
moteriai gimdyti skausmuose, o 
vyrui savo prakaitu pelnyti duoną. 
Kai žmogus nusidėjo, žmogaus pri-
gimtis tapo paženklinta nuodėmės, 
o mirtis tapo mūsų pačių išsigelbė-
jimu. Paklausit, kaip? Įsivaizduo-
kim, kas būtų buvę, jeigu niekada 
nebūtų miręs Stalinas, nebūtų miręs 
Hitleris ar kiti didieji tironai? Kas 
būtų laukę žmonijos...? Taigi mirtis 
tapo mūsų išsigelbėjimu nuo tironų, 
ir tironams – nuo mūsų. 

Taip, jeigu žmogus netiki Dievu, 
netiki pomirtiniu gyvenimu, mirtis 
jį gąsdins, tačiau su Dievu gyvenan-
tis žmogus tos akimirkos nebijos“, 
– kalba dvasininkas.  

Vaikams nereikia uždėti 
rožinių akinių

Dažnai tėvai, saugodami savo vai-
kus nuo blogų emocijų, nuo skaus-
mo, nesiveda jų į šermenis, nedrįsta 
kalbėti apie mirtį. Pasak kunigo, 
tėvai daro klaidą taip elgdamiesi. 
„Gal tai tėvų nebranda, nemokė-
jimas paaiškinti tam tikrų dalykų, 
bet kai vaikui nuo pat kūdikystės 
uždeda rožinius akinius ir gyveni-
mą rodo tik per 
juos, tokiu būdu 
vaikas užauga 
turėdamas iš-
kreiptą pasaulio 
suvokimą. Ir 
kai gyvenime jis susiduria su sun-
kumais, su netektimis, tada ir pra-
sideda visokios depresijos, savižu-
dybės... Nereikia vaikų saugoti nuo 
gyvenimo, vaikams reikia supran-
tama kalba apie tai paaiškinti. Aš 
žaviuosi Šatrijos Raganos kūriniu 
„Sename dvare“. Man tai – teolo-
ginis atradimas, tobulybė. Yra tokia 
vieta, kur mamatė Irusiai kalba apie 
mirtį. Pasakoja mergaitei, kad ji jau 
mokėsi katekizmo ir turi žinoti, kad 
miršta tik žmogaus kūnas, o siela 
yra nemari. Ji atsiskiria nuo kūno 
ir keliauja žvaigždėtais keliais pas 
Dievulį į rojaus sodus. O ten taip 
gražu, nuolat skamba muzika... Iru-
sia mamos klausia, o kaip jos galės 
apsikabinti, juk siela – tai dujos, 
išsisklaido ir nieko nelieka... Mama 
paaiškina, kad kaip mylinčioji siela 
nepažins kitos mylėtos sielos, o be 
to, ateis diena, kai Dievulis sielas 
sugrąžins atgal į kūnus, visi priskels 
ir galės apsikabinti... 

Prieš 100 metų gyvenusi rašytoja 
tokią teologiją išdėstė. Ir kodėl štai 
tokiu gražiu stiliumi vaikams nepa-
pasakoti apie mirtį...“ – sako kuni-
gas dr. N. Vyšniauškas. 

Dievas davė galvą, o ne 
kopūstą ant pečių

Paklaustas, ar kunigai vienodai 
sunku laidoti tiek jauną, tiek seną 
žmogų, dr. N. Vyšniauskas teigia: 
„Nežinau, kaip yra kitiems kuni-
gams, bet skirtumas yra. Kada lai-
doji seną žmogų, viskas atrodo na-
tūralu – taip ir turi būti, vaikai turi 
laidoti tėvus. Tuo tarpu jauno žmo-
gaus laidotuvės - sunkus ritualas. 
Tada tikrai matai nuoširdų sielvartą, 

nuoširdų skausmą, nuoširdžias aša-
ras. Tikrai baisus dalykas, kai tėvai 
laidoja vaikus. Tokiais atvejais per 
pamokslus ypač stengiuosi netuš-
čiažodžiauti, kad, pavyzdžiui, tokia 
Dievo valia - trafaretiniai atsakymai 
niekada nepaguos žmogaus širdies, 
aš tiesiog pasakau: „Žinot, kai jūs 
numirsit, jūs ne tik kad susitiksit 
savo mirusį vaiką tenai, bet ir patys 
galėsit Dievą paklausti, kodėl taip 
atsitiko ir vienintelis Dievas jums 
ras atsakymą. Joks kunigas neatsa-
kys į klausimą kodėl...“

Vis dėlto klebonas sako, kad 
žmogus yra savo likimo kalvis, kad 
Dievas jam davė galvą, o ne kopūs-
tą ant pečių, tam kad pats priimtų 
sprendimus, darytų pasirinkimus. 
„Juk jeigu stovi ženklas, leidžiantis 
važiuoti 80 km/h, o žmogus lekia 
150 km/h, tai ar Dievas kaltas, kad 
jis žuvo? Jeigu žmogus nevengia al-
koholio ir miršta, tarkim, nuo kepe-
nų cirozės, ar Dievas dėl to kaltas? 
Bijodami prisiimti atsakomybę už 
savus pasirinkimus, dažnai dėl pa-
darytų klaidų apkaltinam Dievą... 
O kartais reikia tiek nedaug, reikia 
tiesiog matyti ir mylėti šalia esan-
tį... Gal savižudybių nebūtų tiek 
daug, jeigu nustotumėm bėgti ir 
ištiestumėm pagalbos ranką artima-
jam, kuriam sunku, kuris įklimpęs 
į depresiją. Man absoliučiai neįtiki-
namai skamba pasiteisinimai laiko 
neturėjimu ar pan. Laiko mes visi 

turim vienodai 
ir pripažinkim, 
kad maloniems 
dalykams jo vi-
sada surandam. 
P a s i ž i ū r ė k i t , 

kas darosi savaitgaliais Vilniuje ar 
Kaune prie „Akropolių“ – mašinos 
nėra kur pasistatyti. Ar tai reiškia, 
kad mes neturim laiko?“, – kalba 
klebonas. 

Namai – gyvųjų buveinė,
urnų vieta – po žeme 

Tiesa, kad laiko susitikti ir pa-
būti su artimaisiais tikrai dažnai 
nerandame, tačiau jiems iškeliavus 
Anapus, jų amžinojo poilsio vietas 
paverčiame išpuoselėtais darželiais, 
statome prabangius paminklus... 
Klebonas dr. N. Vyšniauskas sako, 
kad nereikėtų perlenkti lazdos, ta-
čiau ir užleisti kapavietę veja taip 
pat, jo manymu, nereikėtų. 

„Itin katalikiškoje Lenkijoje ka-
pavietės gausiai išpuoštos gėlėmis, 
nuolat deginamos žvakės – tai vie-
nas kraštutinumas. JAV arba Kana-
doje kaip tik priešingai – vienodi 
kryžiai ir net vietos gėlėms pamerk-
ti dažnai nebūna palikta. Kartais net 
susidaro įspūdis, kad amerikiečiai 
bėga nuo mirties, nuo paties fakto, 
kad Amžinybėn iškeliavo jų artima-
sis. Net nelieka prie kapavietės, kol 
į duobę būna įleidžiamas karstas... 
Man gražu, kai Ispanijoje ar Italijo-
je, kur žemę sudaro kieta uoliena ir 
duobę iškasti sunku, mirusieji lai-
dojami mažose koplytėlėse, simbo-
liška, kad prisikėlimo laukiama lyg 
šventovėje“, – kalba kunigas. 

Paklaustas, ar Bažnyčia vienodai 
žiūri į laidojimą karste ir urnoje, 
klebonas dr. N. Vyšniauskas sako, 
kad Dievui nebus jokio skirtumo, ar 
iš karste sudūlėjusių kaulų ar iš ur-
noje esančių pelenų prikelti žmogų 
amžinajam gyvenimui. „Tačiau Baž-

nyčia draudžia pelenus išbarstyti bet 
kur – žmogaus palaikai turi ilsėtis po 
žeme. Teko girdėti ir tokių atvejų, 
kai urnas su artimųjų pelenais žmo-
nės laiko namuose, vos ne altorius 
jiems įrengia arba vaikai pasidalija 
mirusių tėvų pelenus... Man tai nesu-
prantama – kambaryje vyksta balius, 
visi šoka, dainuoja, dar ir „čerką“ pa-
daro, o ant lentynos urna su palaikais 
stovi... Leiskim mirusiems ilsėtis po 
žeme, o mes gyvenkim gyvenimą“, 
– sako dvasininkas. 

Žmogus už velnią stipresnis 

Nuo pagonybės Vėlinių šventė 
pagrįsta tikėjimu, kad mirę mūsų 
artimieji tebegyvena šalia mūsų, 
mums padeda arba kenkia, esą Vė-
linių naktį vėlės lanko savo namus, 
meldžiasi savo bažnyčioje. Kiek 
vėlesniais laikais tikėta, tad tądien 
vėlės paleidžiamos iš skaistyklos ir 
eina klausyti maldų, kurių gyvieji 
nenorėjo ar neprisiminė laiku už 
juos sukalbėti.

Krikščioniška švente Vėlinės 
tapo 998 metais. Tąmet lapkričio 
2-ąją dieną Prancūzijoje, Klunio 
benediktinų vienuolyne, aukotos 
pirmosios šv. Mišios už visus miru-
siuosius šiame vienuolyne. Manyta, 
kad artimųjų vėlės globoja pasėlius, 
kad augdamas rugio grūdas vieni-
ja kartas, kad vėlės iš laukų namo 
sugrįžta kartu su derliumi. Viešnias 
derėjo pagarbiai priimti, sušildyti, 
pavaišinti, pagerbti. 

Prakalbus apie anapusinį pasaulį, 
kalba su klebonu dr. N. Vyšniaus-
ku pasisuka kiek kita linkme – apie 
velnio apsėstus žmones, apie egzor-
cizmą. „Kai mokiausi Romoje, teko 
bendrauti su vienu garsiausių pasau-
lyje egzorcistų Gabrieliu Amortu. Jis 
labai gražiai savo knygose išaiškina, 
kas yra tas apsėdimas, kas yra vel-
nias. Velnias nori, kad mes apie jį 
kalbėtume ir visur jį matytume. Kad 
žmogus būtų apsėstas velnio, jis turi 
būti padaręs daugybę nuodėmių, nes 
jeigu žmogus gyvena Dievo malonė-
je, gyvena sakramentinį gyvenimą, 
velnias jam gali pakenkti tiek, kiek 
žąsiai vanduo. Nereikia apsėdimo 
suprasti kaip veiksmo, kuris įvyks-
ta staiga – tai procesas... Juk ir Ievą 
velnias sugundė pamažu. Jis juk ne-
sakė, padaryk nuodėmę. Pirmiausiai 
ją užkalbino, paklausė, ar tiesa, kad 
Dievas neleido valgyt obuolių, na 
ne, leido, tik nuo šito medžio nelei-
do. Ar Dievas neuždraudė kalbėt su 
velniu? Na, ne... O tada pažvelk į 
obuolį, paliesk, užuosk, pridėk prie 
lūpų. Ir tada jau atsikąst, „baika“ be-
liko“, – aiškina klebonas. 

„Egzorcizmo apeigos visada atlie-
kamos lotynų kalba tam, kad jeigu 
nėra apsėdimo, jeigu žmogus apsi-
meta, kad žmogus nežinotų, kurioj 
ten vietoj reikia pradėt isterikuoti 
ir pan. Yra Bažnyčios patvirtintos 
maldos ir velnias reaguoja į tuos 
žodžius, į tas maldas. Kartais būna, 
kad ne iš karto jis išsiduoda esąs, bet 
kada per egzortus koks neišsilavinęs 
žmogus pradeda kalbėti senąja ara-
mėjų kalba, kuria Jėzus kalbėjo, ir 
kuria dabar kalba tik mokslininkai, 
universitetų profesoriai, arba pra-
deda taisyklingiausia lotynų kalba 
atsakinėt, pasikeičia žmogaus bal-
sas, tembras, tada tampa aišku, kad 
velnias tūno žmoguje. Bet reikia 
įsisąmoninti viena – velnias niekada 
negali nužudyti žmogaus, fiziškai 
pakenkt niekaip negali“, – sako ku-
nigas dr. N. Vyšniauskas. 

Pasak pašnekovo, Šv. Augusti-
nas yra pasakęs, kad velnias negali 
žmogaus sugundyti tiek, kad jis ne-
pajėgtų prieš jį atsilaikyti. Žmogus 
už velnią yra stipresnis.

Kol mes gyvi, mirtis mums neaktuali, 
kai numirsim – jau bus neaktuali 

...Jeigu tik prašai – Die-
ve, to, ano ir dar va to arba 
Dieve, ačiū, kad turiu šal-
dytuvą, tai nėra malda. Po 
maldos mes turėtume būti 
nurimę, pasijusti tvirtes-
ni...“

...Velnias nori, kad mes 
apie jį kalbėtume ir visur jį 
matytume...
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tinklas anykštėnai juokauja
Savo mėgstamus anekdotus 

„Anykštos“ skaitytojams šian-
dien papasakojo pedagogas, 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro biatlono treneris Bronius 
VITKŪNAS.

Kariuomenėje:
- Draugas praporščike, pas tave 

žmona atvažiavo.
- Ne pas tave, o pas jus!
- Pas tave, pas tave. Pas mus 

vakar ji buvo. 

***

Rugsėjo pirmoji. Klasės auklė-
toja kalbasi su vaikais, klausia kuo 
jų tėveliai dirba.

- Petriuk, kuo dirba tavo tėtis?
- Įmonės direktoriumi.
Klasė ošia: „Oooo“
- Tavo, Jonuk?
- Ministerijoje.
Klasės reakcija tokia pati.
- O tavo, Maryte?
- Mano tėvelis – mokytojas.
Klasėje pasigirsta nusivylimo 

šūksniai.
- Cit, vaikai, negalima šaipy-

tis iš svetimos nelaimės! – subara 
mokytoja.

UAB „Anykščių vandenys“ skelbia atvirą konkursą
bendrovės DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

pareigoms užimti

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą dalyvauti konkurse.
Gyvenimo aprašymą.
Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
Išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją.
Pretendento anketą.
Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas nurodo 

savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai UAB „Anykščių 
vandenys“ direktoriui iki 2016 m. lapkričio 14 d. adresu: 
Liudiškių g. 28, Anykščiai, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 
16.00 val.

Tel. pasiteirauti 8-685-09898

Pretendentams taikomi šie reikalavimai:
Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas Technologijos 

mokslų studijų srities išsilavinimas.
Ne mažesnė kaip 3-jų metų vadovavimo patirtis įmonės/įstai-

gos struktūriniam padaliniui.
Darbo su rangovais patirtis.
Patirtis projektų valdymo srityje ne mažesnė kaip 3 metai.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (suteikiantį teisę vai-

ruoti B kategorijos transporto priemonę).
LR įstatymų ir norminių aktų išmanymas.

Pretendento privalumai:
Ne mažesnė kaip 3-jų metų patirtis administruojant Europos 

Sąjungos remiamus projektus pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintas programas.        

  Administracija

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SKELBIMAS

VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės 
turto pardavimą viešame prekių aukcione, kuris vyks 2016-11-15 10 val. adresu: 

Vilniaus g. 101, Anykščiai.

Parduodama:
Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Kiekis, 

vnt.
Kaina, Eur/vnt. be 

PVM 
1 Traktorius Valmet 6800 (1998 m.) 1 10.000,00
2 Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 3.980,00

3 Universalus smulkintuvas MK-225 (INO 
BREŽICE, 2007 m.) 1 1.000,00

4 Automobilis Fiat Ducato (2003 m.) 1 700,00
5 Sodo traktorius Rider (2007 m.) 1 500,00
6 Aukšto slėgio vandens siurblys (2003 m.) 1 200,00
7 Kompiuteris Trimble Juno 3B (2012 m.) 1 100,00
8 Krūmapjovė STIHL FS 410C (2011 m.) 1 50,00
9 Nugarinis purkštuvas (1994 m.) 2 50,00

Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba 
pavedimu per 3 darbo dienas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 
nuo 8 iki16 val., prieš tai suderinus laiką telefonu (8-381) 58090.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 Eur.
Norėdamas varžytis aukcione dėl 1-5 pozicijų, aukciono dalyvis privalo 

sumokėti 200 Eur vertės užstatą. Užstatas grąžinamas nelaimėjus aukciono; 
laimėjus aukcioną, įskaitomas į turto kainą; negrąžinamas – laimėjus aukcioną ir 

neatsiskaičius už turtą.
Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2016-11-22 10 val., trečiasis – 

2016-11-29 10 val.
Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. Nr.(8 381) 58090.

Anykščių kultūros centre praėjusią savaitę vykusiame profesi-
onalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalyje „Pakeleivin-
gi 2016“ ne mažesnio populiariumo nei rodyti spektakliai susilau-
kė ir speciali fotografavimuisi skirta sienelė. Prie jos anykštėnai 
demonstravo puikią nuotaiką. Visai kaip prabangiuose didmies-
čių renginiuose, į kuriuos renkasi elitas.

 Gal tik Anykščiuose kiek mažokai fotografų dėmesio...

Festivalio „Pakeleivingi“ svečiai pozavo fotografams

Rašytojas Rimantas Vanagas 
su žmona Vijoleta.

Antano Baranausko pagrin-
dinės mokyklos mokytoja 
Dangira Nefienė festivalyje 
lankėsi su savo dukra Rūta.

Rajono Tarybos narė Gabrielė 
Griauzdaitė .

Savivaldybės „Vieno lange-
lio“ specialistė Monika Za-
turskytė spektaklius stebėjo 
kartu su baseino „Bangenis“ 
vadybininku Roku Bužinsku.

Savivaldybės vyriausioji specialistė Audronė Pajarskienė ir 
Anykščių seniūnas Eugenijus Pajarskas.

Rajono Tarybos narys Vai-
dutis Zlatkus iš glėbio nepa-
leido savo žmonos Žydrės.

Anykščių kultūros centro di-
rektorė Dijana Petrokaitė ir jos 
pavaduotoja Vilma Paulaus-
kaitė.
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įvairūs

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

AB “AŽUOŽERIŲ SODAI” 
AKCININKŲ DĖMESIUI

2016 m. lapkričio mėn. 29 
d. 10 val. įvyks visuotinis AB 
“AŽUOŽERIŲ SODAI” (įm. ko-
das 154157789)
AKCININKŲ  SUSIRINKIMAS 

adresu: Šeimyniškių kaimas 
Vaisių sandėlis.
Darbotvarkė:
1. Įstatinio kapitalo ir akcijų no-

minalios vertės pakeitimas iš litų 
į eurus.

2. Naujų įstatų patvirtinimas.
3. Kiti klausimai.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos 
ir geodezijos skyrius atlieka sklypo Nr. 3428/0002:76 suprojek-
tuoto Almai Bakanienei, esančio Malgažatavos k., Kavarsko sen., 
Anykščių r., kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti greti-
mo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3428/0002:9, savininkę Gražiną 
Katkauskienę arba įgaliotąjį asmenį dėl  sklypo ribų suderinimo,  
per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje.

Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 
Anykščiai, tel.: (8-381) 52259, (8-626) 36379, el. p. zita.dikcie-
ne@vzf.lt

Į žemės sklypo Kad. Nr. 344800010044 (savininkas Laimutis 
Kuncė), esančio Anykščių r. Troškūnų sen. Nausodės k. ribų pažen-
klinimą 2016 m. lapkričio mėn. 7 d. 12 val. kviečiami gretimo sklypo 
Kad. Nr.344800010097 (savininkas K. Kulbokas miręs) paveldėto-
jai. Kadastrinius matavimus atlieka UAB „N.Tauras ir Ko“ Algirdo 72, 
Panevėžys, tel. (8-615) 55600, taurasv@takas.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvar-
kos ir geodezijos skyrius atlieka sklypo Nr. 3470/0005:43 regis-
truoto Donatos Petniūnienės vardu Bajorų kaime Anykščių sen., 
Anykščių r. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3470/0005:137 Stasės Auglienės 
paveldėtojus  dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbi-
mo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu 
J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : (8-381 ) 52259, (8-612) 84188 el. p. 
vita.zukauskiene@vzf.lt

Elmininkų bandymų 
stotis parduoda 

maistines ir nestandar-
tines bulves.

Tel. (8-650) 26069, (8-381) 4-88-37.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 30 d. (sekma-
dienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėliosiomis vištaitėmis ir gerai dedančiomis 
kiaušinius vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus kiau-
šiniais. 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.

parduoda

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

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Parduoda maistines 
bulves, erieną. Veža krovinius 
iki 3,5 t mikroautobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stum-
domosiomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kt. baldus pagal in-
dividualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Ruošia automobilius dažy-
mui. Dažo, remontuoja skilusius 
bamperius, parūdijusius auto-
mobilius ir atlieka kitus darbus.

Tel. (8-680) 58782.

Poliruoja priekinius žibintus: 
per 20 min. Jūsų automobilio ži-
bintai bus kaip nauji.

Tel. (8-648) 48747, 
(8-672) 04818. 

Santechnika, šildymas, van-
dentiekis, kanalizacija. Atvyksta 
savu transportu, darbo laikas 
derinamas.

Tel. (8-671) 61598, Gintaras.

Atlieka įvairius statybos dar-
bus.

 Tel. (8-671) 52797.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo, mūrija, skardina kami-
nus. Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

Veža krovinius iki 10 t maši-
na su kranu ir savivarčiu iki 6 t. 
Priima užsakymus durpių brike-
tams iš Šepetos. Išrašo sąskai-
tas.

Tel. (8-612) 93386.

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

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

PAM I NK LA I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir papildomus (pra-
sižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2016 m. lapkričio 3 d. 17 val.  
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29,  Anykščiai.  
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

Tel. (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas

siūlo darbą

Nuoširdžiai dėkojame Kavarsko bažnyčios klebonui, 
Šerių kaimo bendruomenei, bendradarbiams, kaimynams, 
giminėms - visiems prisidėjusiems malda, gėlės žiedu, 
užuojautos žodžiais laidojant mylimą sūnų, vyrą, tėvą, brolį 
Ričardą KVIESKĄ.

Tėvas, seserys, žmona ir sūnus

Kita

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, 
paskerdimas nemokamas (svilina). 
Paršelius 7-8 sav. amžiaus - 55-65 
Eur + PVM. Ukmergės r. Baublių 
k.

Tel. (8-627) 86855.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur,  motininių kiaulių 
1,85 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
Vertingos dovanos perkantiems šil-
tnamį.  

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

2002 m. SEAT AIHAMBRA (1,9 l, 
TDI), 2001 m. VW POLO CARAVAN 
(1,9 l, SDI), 1999 m. VW GOLF 
IV (1,9 l, TDI), 1997 m. VW GOLF 
CARAVAN (1,9 l, TDI). Visų TA iki 
2018 m. 10 mėn. 

Tel. (8-699) 43030.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, grū-
dų šnėkus, valomąsias, frontalinius 
krautuvus, “Kverneland plūgus”, 
purkštuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Pastoviam darbui Klaipėdoje rei-
kalingi plataus profilio statybinin-
kai (vidaus apdailininkai, dažyto-
jai, plytelių klojėjai, stogdengiai ir 
t.t.). Apgyvendina. 

Tel. (8-698) 08205.

Mobiliu juostiniu gateriu pjau-
na medieną, trifazio arba ben-
zino varikliu. Parduoda sausą 
statybinę medieną (gegnes, 
murlotus).

Tel. (8-602) 61187.

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

Tel. (8-656) 77315.
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parduoda

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

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

PERKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. Pasiima. 

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-687) 23618.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Ieško - buto arba namo dalies 
Anykščiuose/Anykščių rajone. 

Tel.(8-683) 91121.

Namą arba sodybą Anykščiuose/
Anykščių rajone. 

Tel. (8-607) 49133.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus.

Tel. (8-648) 67177.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Skubiai - naudotus automobi-
lius.

Tel. (8-621) 60671.

Gyvuliai

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

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316,
(8-609) 00890. 

Įvairaus amžiaus arklius. Siūlyti 
įvairius variantus. 

Tel. (8-606) 62940 .

Kita

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

Senovinį sidabrą (taureles, cu-
krines, porcigarus, stalo įrankius, 
monetas) ir prieškarines nuotrau-
kas.

Tel. (8-617) 33914.

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

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

Perka malkas, išsikerta patys 
sausuolius, virtuolius, išvalo miš-
ką. Atsiskaito iš karto.

Tel.: (8-659) 51391, 
(8-650) 71601.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Pašarinius burokus (iki 7 maišų). 
Pasiima.

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

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI,

pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto, sutvarkome dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą su sklypu 
Vaidlonyse, Anykščių r. 

Tel. (8-683) 91121.

Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų 
namų valda, būtinas kapitalinis namo 
remontas) arba keičia į butą.

Tel. (8-608) 94543.

Tvarkingą 4 kambarių butą puikioje 
vietoje Anykščiuose. 

Tel. (8-683) 91121.

1 kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(Centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Dviejų aukštų komercinį pastatą. 
Plotas 380 kv. m. Pirmame aukšte 
įrengta parduotuvė, antrame - gyvena-
mosios patalpos. Kaina 57 000 Eur.

Tel. (8-611) 26883.

Garažą Anykščiuose Kalno g. (po 
visu yra rūsys). 

Tel. (8-674) 14558.

5 a sklypą su Kurklio ežero pakran-
te.

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

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

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

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas (beržas, alksnis, uosis, pu-
šis, drebulė) kaladėlėmis, rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Beržines, juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas. Spygliuočių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Įvairias malkas (skaldytas, rąste-
liais, trinkelėmis). Perveža medie-
ną. Perka mišką su žeme arba iš-
sikirsti, taip pat domina medienos 
sandėliai. 

Tel. (8-609) 80524.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-672) 99050.

Karvę.
Tel. (8-654) 80343.
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mėnulis
spalio 29-31 jaunatis.

Ermelinda, Gelgaudas, Tolvy-
dė, Violeta, Narcizas.

šiandien

spalio 30 d.

spalio 31 d.

Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 
Skirvydė, Edmundas, Darata, 
Volfas.

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė.

oras

+6

+4

iŠ ARTi

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

Amiliutė mąsto apie žiemą

Pramonės g. 3, Panevėžyje 
8 630 06060

ANTIFRIZAS 
(5kg, -35 o C). Kaina: TIK 4,19 €
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ 
PLOVIKLIS 
(5kg, -25 o C). Kaina: TIK 2,29 €

Iki š.m. gruodžio 31 d.

Bendras „Teo“ ir „Omnitel“ 
salonas Anykščiuose – vienas 
iš daugelio planuojamų bendrų 
„Teo“ ir „Omnitel“ salonų viso-
je Lietuvoje. Iki metų pabaigos 
fiksuotojo ir šviesolaidinio ryšio 
paslaugas bei įrangą bus galima 
įsigyti visoje Lietuvoje abejais 
prekių ženklais pažymėtuose sa-
lonuose.

Bendras „Omnitel“ klientų ap-
tarnavimo salonų kiekis beveik 
nesikeis, tuo tarpu dabartinis 
„Teo” klientų aptarnavimo salonų 
tinklas išsiplės net keletą kartų.

Nuo metų pradžios, kai „Teo“ 
įsigijo visas „Omnitel“ akcijas, 
abi bendrovės veikia kaip vie-
nas verslas ir išlaiko skirtingus 
juridinius pavadinimus. Iki šiol 
abiejų bendrovių paslaugos buvo 
parduodamos per atskirus klien-
tų aptarnavimo salonų tinklus.

Anykščių gyventojams „Teo“ ir „Omnitel“ paslaugos – iš vienų rankų
Nuo spalio 27 d. Anykščių gyventojai visas „Teo“ ir „Omnitel“ 

paslaugas galės patogiai įsigyti viename klientų aptarnavimo sa-
lone, esančiame Anykščiuose, Vilniaus g. 22. 

vietoje bus galima susitvarkyti 
visus su mobiliuoju ryšiu, namų 
internetu, televizija ir telefonija 
susijusius reikalus bei visuomet 
rasti kiekvieno poreikius atitin-
kančius įrangos pasiūlymus.

„Teo“ ir „Omnitel“ salone 
visos abiejų bendrovių prekės 
ir paslaugos bus matomos ir 
prieinamos geriau. Atnaujintoje 
erdvėje klientai galės išbandyti 
naujausius išmaniuosius telefo-
nus, daugiau sužinoti apie domi-
nančias paslaugas ir jas užsisa-
kyti, išsirinkti norimą asmeninį 
kompiuterį ar planšetę ir netgi 
išsirinkti naują televizorių, kurį 
kurjeris nemokamai pristatys 
tiesiai į namus.

„Užsisakyti mobiliojo ryšio 
ir namų interneto bei televizijos 
paslaugas iš vienų rankų yra pa-
prasčiau ir patogiau. Bendrame 
„Teo“ ir „Omnitel“ salone dir-
bantys specialistai padės rasti 
tai, ko ieškote, ir supažindins 
su geriausiais mobiliojo ir švie-
solaidinio interneto bei įrangos 
pasiūlymais“, – sako „Teo“ ir 
„Omnitel“ privačių klientų pada-
linio vadovas Norbertas Žioba.

Jungtinio salono privalu-
mus labiausiai įvertins „Teo“ 
klientai, nes iki šiol „Teo“ sa-
lono Anykščiuose nebuvo. At-
naujintas salonas taps centrine 
šiuolaikinių paslaugų ir įrangos 
pardavimo vieta, nes vienoje 

Tris gražiausių nuotraukų auto-
rius redakcija apdovanoja 3 mėnesių 
„Anykštos“ laikraščio prenumerata. 

Tai Amsterdame (Nyderlandai) ką 
tik mokslus baigusi Agnė Baltrišiū-
naitė, kuri viešėdama pas senelius 
Palmyrą ir Povilą Krivickus Klaibū-
nų kaime (Traupio sen.) pasidžiaugė 
didžiulį moliūgų derlių išauginusiais 
savo seneliais ir, juos įamžinusi, nuo-
trauką atsiuntė konkursui. 

Trijų mėnesių „Anykštos“ laikraš-
čio prenumerata apdovanojama ir 
Anykščių Antano Vienuolio progim-

Baigėsi konkursas 
“Vasaros dovanos” 
„Anykštos“ konkursui „Vasaros dovanos“ skaitytojai atsiuntė 

beveik šešias dešimtis nuotraukų. Anykštėnai fotografavo gėles, 
milžiniškus grybus ir rekordines sodo ir daržo gėrybes. Taip pat  
ir nuostabius vasaros peizažus, manydami, kad tai irgi vasaros 
dovana…

nazijos 7 klasėje besimokanti  Vytau-
tė Tumaitė. Ji atsiuntė Bičionių kaime 
fotografuotas nuotraukas. 

Trijų mėnesių „Anykštos“ prenu-
meratą pelnė ir Anykščių Jono Biliū-
no gimnazijos IV–os klasės mokinė 
Aušrinė Ražanskaitė (fotografijos 
mokytojas - Alfredas Motiejūnas)

 Laureates kviečiame užsukti į 
„Anykštos“ redakciją laimėtų prizų. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems 
konkurse, ir linkime kūrybinės sė-
kmės kituose konkursuose.

-AnYkŠTA

Vytautės TUMAiTĖs nuotr. 

Aušrinės RAŽAnskAiTĖs nuotr. 

Agnės BAlTRiŠiūnAiTĖs nuotr. 

Vasaros spalva  išbluko,
jau „Gazpromas“ pelną suka...
sniegui, kovai su šalčiu
Ruošias kraštas Anykščių.

Virš Anykščių krenta rūkas 
Šilumon čia viską bruka,
Pagalvoji, kaip nedora -
lekia pensijos į orą. 

kur beeitum – vis blogai,
ir dėl pajamų bijai... 
Šitiek reikia atiduoti,
Gal iš karto emigruoti?

sakė, mus labiau nubaus
PVM-ais dar apkraus.
Bet nerasim niekur vietos -  
imsiuosi laikyt dietos


