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Na, bet kokių yra žmonių. 
Kiek dabar pilasi priekaištų už 
vairavimą išgėrus baustam kan-
didatui į teisingumo ministrus 
Juliui Pagojui. 

Ar bent suprantate, ką šne-
kate? Juk jis kovojo, naikino 
alkoholį ir dar važiavo įsigyti 
sunaikinti. Ar kas suprato jo pa-
siaukojimą? Niekas. Sustabdė, 
nubaudė, teises atėmė. O juk jis 
dėl Lietuvos tai darė. Dar gerai, 
kad jis nepasakė – nereikia man 
tokios Lietuvos... O juk teisę tu-
rėjo. Bet neišsigynė Tėvynės, ėjo 
į ministrus, aukojosi žmogus...  

Linas BITVINSKAS

Pasiaukojimas

Kultūros darbuotojų eurai 
nuplaukė visiems laikams?

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių kultūros darbuoto-
jų atlyginimų paieška baigėsi 
... niekuo. Lietuvos Valstybės 
kontrolė atlikti analizę patikėjo 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybai, 
kuri nustatė, kad rajono val-
džia buvo teisi.  Ankstesnės Vy-
riausybės ir Kultūros, ir Finan-
sų ministerijų vadovai tvirtino, 
kad Anykščių kultūrininkai 
neteisėtai negauna dalies jiems 
priklausančių atlyginimų. Pa-
čių kultūrininkų skaičiavimais, 
2016 metais kiekvieną mėnesį 
kiekvienas Anykščių kultūros 
darbuotojas gavo vidutiniškai 
46 eurais mažiau nei turėjo 
gauti. Kultūros darbuotojų atlyginimų paieškose konservatorius Sergejus Jovaiša ketina kviesti dalyvauti 

ir „valstietę“ Gretą Kildišienę.

Apleistame Anykščių ligoninės pastate 
rastas benamio lavonas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščiuose, Ramybės gatvėje, apleistose ir nenaudojamose ligoninės patalpose, ku-
rios priklauso Anykščių rajono savivaldybei, rastas 1965 metais gimusio benamio vyro lavonas be 
išorinių smurto žymių.

Šiose ligoninės patalpose rastas benamio lavonas. Pastoge apleistas savivaldybės 
pastatas yra tapęs ne vienam Anykščių valkatai.

Rajono 
kaimuose gali 
mažėti pašto 
skyrių

Gyventi amžinai - pavojinga
Maksimali žmogaus gyve-

nimo trukmė -  maždaug 120 
metų.

Gražu. Portalas „Delfi“ skelbia 
Lietuvos turistinių objektų sąrašą, 
kuriuos reikia aplankyti šią žie-
mą (“TOP 10 objektų, kuriuos šią 
žiemą turite aplankyti). Pirmuoju 
šiame sąraše įrašytas Anykščių 
medžių Lajų takas. 

Dirba. Šią savaitę pradėjo dirb-
ti nauja Anykščių savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja - ra-
jono vyriausioji architektė Jurgita 
Gudelevičienė. Prieš tris savaites ji 
dalyvavo konkurse, kurio komisija 
nusprendė, kad J. Gudelevičienė 
šioms pareigoms tinka. 

Remontas. Medinę pilį statyti 
laimėjusios UAB „Povilo Gurklio 
firma“ darbininkus dažniau galima 
išvysti ne ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio, o remontuojant savivaldy-
bei pavaldžių įstaigų pastatus. Spalį 
UAB „Povilo Gurklio firma“ lai-
mėjo dar du savivaldybės skelbtus 
mažos vertės viešuosius pirkimus. 
Už 22 749 Eur kupiškėnų firma 
atliko Anykščių L.ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos Staškūniškio 
filialo patalpų paprastąjį remontą 
bei už 23 444 Eur Anykščių vaikų 
lopšelio – darželio „Žiogelis“ da-
lies patalpų paprastąjį remontą.

Pavaduotoja. Po konkurso paaiš-
kėjo, jog Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktoriaus pa-
vaduotoja dirbs 52 metų Gražina 
Blažienė. Iki tol ji dirbo J. Biliū-
no gimnazijos kūno kultūros mo-
kytoja. Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centre šiemet pasikeitė abu 
vadovai. Gegužės mėnesį „šalių 
susitarimu“ po griežto pokalbio su 
meru Kęstučiu Tubiu iš darbo išė-
jo direktorius Kęstutis Čepulis, o 
vėliau ir direktoriaus pavaduotoja 
Jolanta Česlikauskienė. Nuo vasa-
ros Kūno kultūros ir sporto centrui 
vadovauja buvęs Lietuvos plauki-
mo rinktinės vyriausiasis treneris 
Žilvinas Ovsiukas. Direktoriaus 
pavaduotojo konkurse dalyvavo 
du pretendentai. Dėl šios darbo 
vietos ketino varžytis trys asme-
nys, tačiau vienas asmuo konkurso 
sąlygų neatitiko.  

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 15 ct.

Politikė apgai-
lestauja dėl to, 
kad gimė per 
anksti



 

KONKREČIAI 2016 m. gruodžio 3 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Ukrainoje ką tik pasirodė žymaus 
rašytojo A. Kurkovo romanas „Šen-
geno istorija“. Kaip spaudai pasakojo 
A. Kurkovas, tai pirmas jo romanas, 

Ukrainiečio romano užuomazga - Pienagalio kaime
Ukrainoje gimęs romanas „Šengeno istorija“ prasideda Anykš-

čių rajono Pienagalio kaime, kur žymus ukrainietis rašytojas 
Andrejus Kurkovas yra ne kartą viešėjęs savo bičiulio, Anykščių 
garbės ambasadoriaus Ukrainoje Virginijaus Strolios namuose. 

Ukrainietis rašytojas Andrejus Kurkovas surizikavo parašyti ro-
maną apie lietuvius. 

kurio pagrindiniai veikėjai yra ne 
ukrainiečiai, o kitataučiai, šiuo atveju 
- lietuviai. Tai jau 20-oji ukrainiečių 
rašytojo A. Kurkovo knyga. Roma-

no apimtis įspūdinga - 720 puslapių. 
„Šengeno istoriją“, kaip teigia auto-
rius, pradėjo rašyti 2012 metais, bet 
vėliau įvykus Maidanui rašymą jis 
sustabdė. Prie romano grįžo 2015 
metais. Romanas gimė, pasak auto-
riaus, maždaug per dešimt mėnesių. 
Romano veiksmas prasideda 2007 
metų gruodžio 21 dieną, kai Lietuva 
prisijungė prie Šengeno erdvės. Trys 
jaunos lietuvių poros susitiko Pie-
nagalio kaimo sodyboje. Jie šven-
tė Šengeno naktį ir aptarė ateities 
planus. Ingrida ir Klaudijus ketino 
vykti į Londoną, Andrius ir Barbo-
ra – į Paryžių, o Renata ir Vitas – į 
Italiją.  Rašytojo draugai V. Strolia ir 
jo žmona Rūta Malikėnaitė, subūrusi 
Kijevo lietuvių bendruomenę, Ukrai-
nos sostinėje garsėja savo leidykla 
„Baltia-Druk“, leidžiančia istorinės, 
kultūrinės tematikos knygas apie 
Ukrainą ir bendrą Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės paveldą, daug 
padėjo konsultuodami rašytoją. 

Spaudai A. Kurkovas pasakojo, 
kad nemažai laiko jis skyrė susi-
pažinti su Lietuvą, teigė, kad yra ir 
siauruku važiavęs, ir Angelų muzie-

jų aplankęs. 
Ukrainiečio  A. Kurkovo knygos 

verčiamos į daugelį kalbų, jos yra 
net patekusios į Europos bestselerių 
dešimtuką, taigi romanas bus ir ne-
maža reklama Lietuvai. Kaip užsi-
minė rašytojas, romane yra paminėti 
Lietuvai svarbūs praėjusio amžiaus 
įvykiai – kalbama ir apie Rytų Prū-
siją, ir apie Steponą Darių bei Stasį 
Girėną...

A. Kurkovą gerai žino Europos 
knygų mėgėjai, nes 15 jo romanų 
yra išversta į vokiečių kalbą,12 – į 
prancūzų, 11 – į anglų, o iš viso jo 
kūriniai išversti į 37 kalbas. Į kokias 
kalbas bus verčiamas šis naujasis 
romanas, dar nežinoma, tačiau ti-
kimasi, kad pirmasis vertimas bus į 
lietuvių kalbą. 

Rašytojas A. Kurkovas gruodžio 
1-ąją atvyko į Vilnių, kur pristatys   
naująjį romaną. Pasak rašytojo, vie-
na Lietuvos leidykla jau susidomėjo 
„Šengeno istorija“, planuoja versti 
kūrinį į lietuvių kalbą.

-ANYKŠTA

Naujokai. Vyriausybėje, jei Dalia 
Grybauskaitė šias kandidatūras pa-
tvirtins dekretu, bus net 12 naujokų, 
niekada nevadovavusių ministeri-
joms. Žmonės per savo gyvenimą 
dešimtis kartų tampa naujokais. Tai 
vienoje, tai kitoje veikloje. Tad būti 
naujoku nėra joks savaiminis blogis. 
Netgi įdomiau. Naujokai paprastai 
būna ambicingesni ir energingesni už 
senbuvius. Labiau pasiryžę “nuversti 
kalnus”. Įrodyti sau ir kitiems, ko ver-
ti. Tad, sprendžiant iš formuojamos 
Vyriausybės sudėties, S. Skvernelis 
renkasi kuo greitesnį tempą.

Įtarimai. Kauno rajono vicemerui 
Kęstučiui Povilaičiui pateikti įtarimai 
dėl kyšininkavimo ir papirkimo bei 
skirta kardomoji priemonė – rašyti-
nis pasižadėjimas neišvykti, pranešė 
Generalinė prokuratūra. Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnai vicemerą 
ir dar tris privačių įmonių atstovus 
sulaikė trečiadienį, atlikdami ikiteis-
minį tyrimą dėl korupcijos, kuriame 
įtarimai taip pat pateikti savivaldybės 
administracijos direktoriui Ričardui 
Pudževeliui, jis suimtas dviem savai-
tėms. Kartu su juo buvo sulaikyti dar 
keturi asmenys.

Netapo. Juliui Pagojui tapti tei-
singumo ministru sutrukdė sti-
kliukas - jis pasitraukė iš šio posto 
net nespėjęs prisiekti. O Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos, 
kone aršiausiai taršančios dabar jau 
eksministrą, vadovas Audrius Siau-
rusevičius liko savo poste net po 
elektros skydinės skandalo. Į tautos 
dievukus tebepretenduoja ir LRT 
žvaigždės Rita Miliūtė, Arūnas Va-
linskas, pagauti prie vairo neblaivūs. 

Jubiliejus. Ateinančių metų pra-
džioje (vasario 11-ąją) švęsime Kazio 
Bradūno - vieno iš nedaugelio lietu-
vių nacionaliniu poetu verto vadintis 
poeto, neabejotino žemininkų kartos 
lyderio, didžio egzodo lietuvių vie-
nytojo ir lietuvybės puoselėtojo - 100 
metų jubiliejų. 

Lyderė. Klaipėda sergančiųjų 
AIDS skaičiumi vis dar išlieka šalies 
lydere. Minint pasaulinę šios ligos 
dieną, buvo atskleisti šiurpą keliantys 
skaičiai. Šiandien Klaipėdos apskrity-
je užregistruotas 651 ŽIV užsikrėtęs 
asmuo. Dar maždaug 135, tikėtina, 
nežino, kad serga. 

Pora. Nepranešę artimiesiems ir 
penkias dienas nežinia kur buvę 21-
erių Tautvydas Čiulkevičius ir 16-
metė Saulė Rudelytė atsirado. Kaip 
informavo Tauragės apskrities poli-
cijos komisariato atstovė, pora yra 
sveika ir gyva. Abu jaunuoliai patys 
atvyko į Kauno policijos komisariatą.  
S. Rudelytė bus grąžinta globėjai 
- jos tėvo draugei, kuri gyvena Šila-
lėje. T. Čiulkevičius bus nugabentas 
į Plungę ir perduotas tėvams. Kodėl 
pora negalėjo grįžti vaikino mamos 
automobiliu, kuriuo važinėjo penkias 
dienas, ir kodėl juos iš Kauno parsi-
gabens policininkai, nekomentuota.  
 

Laureatas. Nobelio literatūros pre-
mijos laureatas nigerietis Wole Soyin-
ka pareiškė, kad įvykdė savo pažadą 
išmesti į šiukšlių dėžę vadinamąją ža-
liąją kortą, suteikiančią leidimą nuolat 
gyventi JAV, jei prezidentu bus išrink-
tas Donaldas Trumpas.Prieš balsavimą 
W.Soyinka viešai pareiškė, kad laimė-
jus D.Trumpui, jis atsisakys imigraci-
nės vizos ir išvyks iš JAV, protestuoda-
mas prieš milijardieriaus respublikono 
rinkimų kampanijos pažadus imtis 
griežtų veiksmų prieš imigrantus.

Vagystė. 2016-11-28, apie 
18.00 val., Troškūnuose,  Da-
riaus ir Girėno gatvėje, iš garaže 
esančio automobilio pavogta ma-
gnetola ECLIPSE, garso kolonė-
lės, ratams atsukti raktas, taip pat 
trys lieti ratlankiai, kurie buvo 
ant žemės. Nuostolis - 200 eurų. 

Smurtas. 2016-11-30 18 val. 
bute Anykščiuose, Statybininkų 

gatvėje,  neblaivus (1.43 prom.) 
vyras (g. 1981 m.), pradėjo kabi-
nėtis prie sugyventinės (g. 1986 
m.), sugriebė už plaukų, tuo sukel-
damas skausmą. Įtariamasis užda-
rytas į areštinę. 

Bidonas. 2016-11-23 paste-
bėta,  jog įsibrauta į sandėliuką 
Debeikių seniūnijos Aknystos 
kaime.  Pagrobtas aliuminis 40 
litrų talpos bidonas. Nuostolis - 
20 eurų. 

Nepilnamečiai. 2016-12-
01 Anykščių rajono policijos 
komisariatas gavo Anykščių 
rajono apylinkės teismo atski-
rąją nutartį dėl galimo Viešin-
tų seniūnijos Gilvydžių kaimo 
gyventojos smurtavimo prieš 
savo dvi nepilnametes dukteris. 
Pranešama, kad 1975 metais gi-
musi viešintiškė galimai smur-
tavo prieš 1999 ir 2001 metais 
gimusias dukras. Smurto atvejai 
galėjo tęstis trejus metus – nuo 

2013 iki 2016 metų.

Mokykla. Kavarsko pagrindi-
nėje mokykloje – daugiafunkci-
niame centre sumuštas nepilna-
metis moksleivis. Apie muštynės 
mokykloje policijai pranešė 1979 
metais gimusi Kavarsko seniūnijos 
Degionių kaimo gyventoja, kurios 
sūnus nukentėjo. Moteris pasako-
jo, kad jos 2001 metais gimusį 
sūnų mokyklos patalpose sumu-
šė tos pačios mokyklos mokinys. 

Pasak UAB “Anykščių komuna-
linis ūkis” direktoriaus Kazimiero 
Šapokos, eglė atkeliavo iš Troškū-
nų. „Šiemet išrinkti gražiausią eglę 
buvo ypatingai sunku. - pastebė-
jo direktorius. – Nemažai gražių 
eglių miškuose pasiūlė Anykščių 
urėdija, tačiau prie jų neįmanoma 
privažiuoti. Egles siūlė ir gyvento-
jai. Gražiausią rinkome gal iš 12-os 
pretendenčių. Šią sidabrinę, prieš 
tris dešimtmečius sodintą eglę do-
vanojo troškūniečių Danguolės ir 
Antano Jankauskų šeima“.

„Komunalinio ūkio direktorius 
ieškojo eglės, tai aš jam pasakiau, 
kad mano kieme auga graži eglė, - 
šypsojosi seniūnas, patikinęs, kad 
būtinai atvažiuos pažiūrėti, kaip 

Eglę Anykščiams dovanojo Troškūnų 
seniūno šeima

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Antradienį į aikštę prie Anykščių kultūros centro Anykščių ko-
munalininkai atvežė Kalėdų eglę, kurią jau spėta papuošti.   

Anykščiuose bus įžiebta Troškūnų seniūno šeimos dovanota si-
dabrinė eglė. 

Autoriaus nuotr.  

anykštėnai ją papuošė. – Gražiai 
nuaugusi: apie 15 metrų aukščio 
eglė direktoriui patiko, tad beli-
ko ją dovanoti, kad pardžiugintų 
anykštėnus.  Jos kirsti dar nesi-
ruošiau, tačiau ji mūsų kiemui jau 
buvo per didelė“. Paklaustas, kokią 
eglę puoš troškūniečiai, seniūnas 
sakė, kad gyvą, augančią prie se-
niūnijos. “Pernai ją gražiai papuo-
šė Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos gimnazistai, tikiuosi, kad ir 
šiemet papuoš gruodžio viduryje“, 
- pastebėjo A. Jankauskas. 

Eglė buvo sėkmingai atgabenta 
traktoriumi, pakrauta į dvi sujung-
tas priekabas. Dėl jos įvežimo į 
aikštę prie Kultūros centro polici-
jai teko stabdyti eismą.

„Pažymėtina, kad pašto tinklas 
(miestų ir kaimiškose vietovėse 
esančios pašto paslaugų teikimo 
vietos, atstumai tarp jų ir kt.) yra 
reglamentuotas LR pašto įstatymu 
bei kitais teisės aktais. 

AB Lietuvos paštas tiek dabar, 
tiek ir ateityje besąlygiškai laiky-

Rajono kaimuose gali mažėti  pašto skyrių Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Anykštos“ žiniomis, kitais metais Anykščių rajone turėtų ma-
žėti pašto skyrių. Kai kurių rajono pašto skyrių darbuotojai jau 
perspėti apie galimą pašto skyrių uždarymą. Tuo tarpu AB „Lie-
tuvos paštas“ atstovai aiškina, kad spredimų dėl konkrečių rajo-
no pašto skyrių uždarymų kol kas nėra.

sis pašto tinklo charakteristikos 
nuostatų, užtikrinant universalių-
jų pašto paslaugų teikimą Anykš-
čių rajone ir su diegiama „Ateities 
laiškininko“ koncepcija gyvento-
jams pasiūlys platesnes galimybes 
naudotis pašto paslaugomis.

Kaip jau ir anksčiau esame in-

formavę, šiemet buvo pristatyta 
„Ateities laiškininko“ koncepcija, 
kuri kai kuriose kaimiškose vie-
tovėse, tarp jų ir Anykščių krašte, 
kitąmet leis gyventojams pasinau-
doti nauja pašto paslaugų teikimo 
forma, t. y. atsiras galimybė laiški-
ninką telefonu išsikviesti į namus, 
kur jis galės suteikti visas pašto ir 
finansines paslaugas. 

Tai leis pašto paslaugas pada-
ryti kur kas prieinamesnes, page-
rins klientų aptarnavimo koky-
bę, nes atsiras papildomos pašto 
paslaugų teikimo galimybės, o 

mobilūs “Ateities laiškininkai” 
pasieks kiekvieno namus – net 
ir fizinę negalią turinčius ar se-
nyvo amžiaus žmones, kuriems 
pasiekti stacionarų paštą yra 
sudėtinga“, - apie numatomas 
naujoves „Anykštą“ informavo 
Lietuvos pašto Tinklo direktorė 
Inga Dundulienė.

AB „Lietuvos paštas“ Anykščių 
rajone turi 12 pašto skyrių.

„Sprendimų dėl konkrečių 
pašto skyrių uždarymo nėra pri-
imta“, - „Anykštą“ informavo 
I.Dundulienė.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Kokį 
paminklą 
statytumėte 
milijoniniam 
emigrantui?

Brigita RAMANAUSKAITĖ, 
anykštėnė, būsima emigrantė:

- Manau, kad jokio paminklo 
statyti nereikia, o jeigu nori, tegu 
jį pasistato pats emigrantas - juk 
už jūrų marių turėtų gerai uždirbti. 
O jei jau statytų, tai galėtų būti an-
gliškas narcizas, norvegiška žuvis 
arba ispaniškas apelsinas. Aš irgi 
pretenduoju tapti tuo milijoniniu 
emigrantu...

VIRGINIJA..., anykštėnė:
- Paminklą statyčiau ne milijoni-

niam emigrantui, o mūsų valstybės 
vadovams. Aikštėje prie Lietuvos 
Seimo rūmų. Jis turėtų priminti iš-
vykusių tėvų, motinų verkiančius 
vaikus. Gal tada būtų atsipeikėta

Valdas PELEGRIMAS, tau-
todailininkas, Pasmodų kaimo 
(Anykščių sen.) gyventojas:

- Tai be galo skaudi tema. Pa-
minklas galėtų būti toks – ant 
postamento žmogus su krūva „če-
modanų“ ir užrašas „Gal aš pa-
skutinis!?“ ir su filosofine prasme 
„Pamislyk, žmogau!”. 

Raštai „vaikšto“ jau pusmetį

Raštų, kuriais bandoma ieškoti ne-
išmokėtų pinigų, karuselė sukasi nuo 
šių metų pavasario. Į viešumą proble-
mą iškėlė jauniausia Anykščių rajono 
tarybos narė, konservatorė Gabrielė 
Griauzdaitė,  metų pradžioje dar dirbu-
si Anykščių kultūros centre ir asmeniš-
kai pajutusi, jog nuo 2016-ųjų sausio 
sumažėjo alga. Toliau veiksmų ėmėsi 
Seimo nariai konservatorius Sergejus 
Jovaiša ir „darbietis“ Ričardas Sargū-
nas. Tyrime, o gal greičiau raštų rašy-
me ir atsirašinėjime, dalyvavo būrys 
aukštų pareigūnų, tačiau svertų, kuriais 
būtų galima priversti Anykščių savival-
dybę sumokėti kultūros darbuotojams 
neišmokėtus pinigus, surasta nebuvo. 
Iš Vyriausybės kanceliarijos raštui 
pasiekus Valstybės kontrolę, pastaro-
ji institucija jį peradresavo Anykščių 
rajono savivaldybės Kontrolės ir au-
dito tarnybai, kuri tiesiogiai pavaldi 
Anykščių rajono tarybai. Ir kaip buvo 
galima tikėtis, pastaroji institucija 
konstatavo – „viskas teisėta“. Besąly-
ginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo 
ataskaitų rinkinio: „Mūsų nuomone, 
Anykščių rajono savivaldybė 2015 
metais ir per tris 2016 metų ketvirčius 
biudžeto lėšas, skirtas kultūros ir meno 
darbuotojų užmokesčiui, visais reikš-
mingais atžvilgiais valdė, naudojo ir 
disponavo teisėtai“,  -  audito išvadoje 
parašė savivaldybės kontrolierius Ar-
tūras Juozas Lakačauskas. 

Kultūra Anykščiuose ir 
taip brangiai kainuoja

Šį rudenį, dar prieš A.J. Laka-
čauskui pradedant tyrimą, Valstybės 
kontrolieriaus pavaduotoja Daiva 
Bakutienė rašte, adresuotame Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
kanceliarijai, išdėstė savo poziciją, 
tiesa, tai ji pavadino „tik įžvalgo-
mis“. „Savivaldybei padidinus 2016 
m. prognozuojamas pajamas 85 316 
Eur, savivaldybės taryba, vadovau-
damasi Biudžeto sandaros įstaty-
mo 21 straipsnio 1 dalimi, 22 ir 23 
straipsniais, tvirtindama 2016 m. 
savivaldybės biudžetą savarankiškai 
turėjo numatyti reikiamą asignavi-
mų dydį kultūros ir meno darbuotojų 

darbo užmokesčiui padidinti, kad 
savivaldybės biudžeto asignavimų 
valdytojai galėtų užtikrinti darbo 
užmokesčio mokėjimą (padidinimą) 
pagal kultūros ministro įsakymais 
patvirtintas Kultūros įstaigų darbuo-
tojų tarnybinių atlyginimų ir kitų 
darbo apmokėjimo sąlygas. Tačiau 
pagal Finansų ir Kultūros ministeri-
jos pateiktą informaciją savivaldybė, 
2016 metais gavusi papildomas lėšas 
savarankiškoms funkcijoms atlikti, 
neįgyvendino kultūros ministro įsa-
kymais patvirtintų Kultūros įstaigų 
darbuotojų tarnybinių atlyginimų 
ir kitų darbo apmokėjimo sąlygų, 
nes nepadidino darbo užmokesčio 
kultūros ir meno darbuotojams“, – 
rašoma Valstybės kontrolieriaus pa-
vaduotojos rašte.

Tuo tarpu Anykščių rajono savi-
valdybės kontrolierius A.J. Laka-
čauskas, atlikęs tyrimą, nurodė, jog 
kultūros darbuotojai mūsų rajonui 
labai daug kainuoja. „Audito metu 
taip pat buvo analizuota, kokio dy-
džio rajono biudžeto asignavimai 
skiriami kultūros ir meno darbuoto-
jų darbo užmokesčiui, lyginant su 
aplinkiniais rajonais. Nustatyta, kad 
2016 metų Anykščių rajono savi-
valdybės biudžete kultūros ir meno 
darbuotojams skirti asignavimai dar-
buotojų darbo užmokesčiui sudaro 
4,79 proc. nuo viso rajono biudžeto, 
kai tuo tarpu Molėtų rajone – 3,66 
proc., Utenos rajone – 3,37 proc., 
Ukmergės rajone – 2,89 proc., Ro-
kiškio rajone – 2,97 proc.“, – rašo 
savivaldybės kontrolierius. Taip 
pat kontrolierius nurodo, kad visų 
Anykščių rajono kultūros įstaigų 
darbuotojų atlyginimams iš rajono 
biudžeto 2016 metais skirta daugiau 
lėšų. Muziejininkų atlyginimams 
2015 metais buvo skirta 185 tūkst. 
867 eurai, 2016 m. – 245 tūkst.  563 
eurai. Kultūros centrui atitinkamai  
322 tūkst. 13 eurų ir 340 tūkst. 596 
eurai,  bibliotekai  311 tūkst. 207 
eurai ir 345 tūkst. 558 eurai, Menų 
centrui – 69 tūkst. 673 eurai ir 75 
tūkst. 23 eurai.  Taigi, savivaldybės 
kontrolierius A.J. Lakačauskas lyg ir 
nurodo, kad Anykščių kultūros dar-
buotojams algos nuo šių metų sausio 
1 dienos ne tik nemažėjo, bet net tu-
rėjo ir augti.  

„Mes žinome, kad pinigų 
negavome“

Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė, „Anykštos“ papra-
šyta pasakyti nuomonę apie aukščiau 
išvardintus skaičius, dėstė, kad lėšų, 
skiriamų kultūros darbuotojams, pro-
centų išskaičiavimas nėra korektiškas. 
„Koks mūsų biudžetas, o koks Utenos, 
ar Ukmergės? Kiek kultūros darbuotojų 
yra Anykščiuose ir kiek Molėtuose?“, 
– retoriškai klausė direktorė, tikinda-
ma, jog lyginami sunkiai palyginami 
dalykai. Apie skaičius, nurodančius, 
kaip augo Anykščių kultūros įstaigų 
išlaidos darbuotojų atlyginimams, D. 
Petrokaitė sakė: „Nuo liepos 1 dienos, 
kai buvo skirta tikslinė valstybės dota-
cija, mums atlyginimai pakilo. Tačiau 
mes visi puikiai žinome, kad iki liepos 
mes negavome tų pinigų. Nėra apie ką 
diskutuoti, mes ne į skaičius žiūrime, o 
žinome patį faktą.“ 

Nuo liepos 1 dienos kultūros dar-
buotojams keliant atlyginimus ats-
kaitos taškas buvo tuometinis atly-
ginimas, taigi panašu, kad Anykščių 
kultūrininkai dabar ir ateityje uždirbs 
vidutiniškai 46 eurais mažiau nei turė-
jo uždirbti.

Prašys pagalbos 
Gretos Kildišienės  

Seimo nariui S. Jovaišai savivaldy-
bės kontrolieriaus išvada sakė esanti, 
švelniai tariant, keistoka.

„Perskaičiau aš šitą išvadą ir at-
kreipiau dėmesį, kad pačioje išvados 
pabaigoje yra parašyta: „Mūsų nuo-
mone, Anykščių rajono savivaldybė 
2015 metais ir per tris 2016 metų ke-
tvirčius biudžeto lėšas, skirtas kultū-
ros ir meno darbuotojų užmokesčiui, 
visais reikšmingais atžvilgiais val-
dė, naudojo ir disponavo teisėtai.“ 
Dėl 2015 metų galima sutikti, taip 
ir yra – per priedus buvo išmokėta, 
bet per tris šių metų ketvirčius? Ypa-
tingai atkreipiu dėmesį į formuluotę: 
„skirtas kultūros ir meno darbuotojų 
užmokesčiui“. Taigi išeina, kad lėšos 
skirtos. Jei jos skirtos ir neišmokėta 
- čia ir yra įdomiausia dalis. Kaip 
gali būti skirtos ir naudotos teisingai, 
jeigu jos neišmokėtos. Žodžiu, jie 
pripažįsta, kad lėšos buvos skirtos, 
bet mes žinome, kad jos nebuvo iš-
mokėtos. Sakinys, prieštaraujantis 
bet kokiai logikai“, – kontrolieriaus 
A.J. Lakačausko išvadą analizavo 
Seimo narys.

Ir S. Jovaiša, ir buvęs Seimo na-
rys R. Sargūnas savo įsitikinimą, kad 
Anykščių kultūros darbuotojai turėjo 
gauti daugiau, nei gavo, grindė kitų 
savivaldybių pavyzdžiu. R. Sargūnas 
priminė, kad nė vienoje iš likusių 59 
Lietuvos savivaldybių niekur kitur to-
kia problema nekilo. 

Ir S. Jovaiša, ir R. Sargūnas vylėsi, 
kad kultūrininkų algų klausimas dar 
nėra numarintas – pasikeitė šalies 
valdžia, Anykščiai turi naują Seimo 
narę, priklausančią valdančiajai dau-
gumai. „Biurokratinė karuselė bando 
įrodyti, kad vienas yra daugiau nei 
59. Beliks supažindinti su medžia-
ga naują išrinktą Seimo narę Gretą 
Kildišienę - tegul toliau ji pabando, 
kadangi ji turi daugiau galių ir dirbs 
Kultūros komitete. Manau, kad tai 
vienas iš variantų tęsiant kultūros 
darbuotojų atlyginimų paiešką“, – 
„Anykštai“ sakė S. Jovaiša.  

Kultūros darbuotojų eurai 
nuplaukė visiems laikams?

Anykščių rajono savivaldybės kontrolierius Artūras Juozas La-
kačauskas pažeidimų, ieškodamas kultūros darbuotojų atlygini-
mų, nenustatė.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Tuomet eterio buvo mažiau...

Dalia KUTRAITĖ, rašytoja, 
žurnalistė, apie televiziją: 

„Lyginant su dabartine tele-
vizija, galiu pasakyti, kad tie 
žmones, kuriuos kalbinau, tikrai 
yra žvaigždės, o štai dabartinėse 
televizijose kas yra žvaigždės, ką 
jos padarė, dėl ko jos žvaigždės? 
Rytoj jau jų niekas neprisimins.”

Štai kur Jūsų pralaimėjimo 
priežastis!

Auksė KONTRIMIENĖ, poli-
tikė, socialdemokratė, apie melą:

„Nemėgstu melo ir stengiuosi 
nemeluoti.“

Čia, matyt, riebus kuolas!

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, konservatorius, apie Anykš-
čių kultūros darbuotojų atlygini-
mus: 

„Biurokratinė karuselė bando 
įrodyti, kad vienas yra daugiau 
nei 59.”

Savi  pinigai tiksliausiai 
suskaičiuojami…

Dijana PETROKAITĖ, Anykš-
čių kultūros centro direktorė, apie 
kultūros darbuotojų atlyginimus: 

„Nėra apie ką diskutuoti, mes 
ne į skaičius žiūrime, o žinome 
patį faktą.”

Pigus transportas būna 
tik pasakose?

Vladislovas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius, apie ne-
įvykusį vežėjo konkursą: 

„Jie galvojo, kad kažkas ateis 
ir veš už dyką. Na, negali taip 
būti.”

Gali atsiųsti autobusų foto…

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie dotacijas, skiria-
mas UAB „Autovelda“:

„Jis kainas teikė, regis, jau du 
kartus. Jeigu įrodytų Tarybai, kad 
reikia pakelti įkainius, pateiktų 
pakankamai medžiagos, kad rei-
kia kelti kainą...”

Sotus turistas – laimingas 
turistas!

Laima JUZĖNIENĖ, mokyto-
ja, apie Anykščių kavines:

„Tik kad valdžia ir politikai 
nesikištų į šią sferą – kuo mieste 
daugiau ir įvairesnių maitinimo 
įstaigų, tuo miestui didesnis pliu-
sas.” 

(Atkelta iš 1 p.)
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D. Kutraitė knygos pristatymą 
vedė pati, tik pradžioje parodė šiek 
tiek filmuotos medžiagos iš savo 
buvusių laidų. Kaip ji sakė, kny-
ga parengta televizijos laidų, LRT 
transliuotų XX amžiaus paskutinia-
me dešimtmetyje, pagrindu. Į 360 
puslapių knygą sudėti 33 pokalbiai 
su skirtingų likimų, pažiūrų, profe-
sijų ir kartų žmonėmis. Kaip gyve-
no, apie ką mąstė, dėl ko sielojosi 
ir kuo tikėjo to meto prezidentai, 
kardinolai, populiarūs estrados dai-
nininkai, aktoriai, kompozitoriai, 
gydytojai ir filosofai... „Iš viso po-
kalbių buvo netoli šimto, sudėjau 
tik tuos, kuriuos atrinkau. Galvoju, 
jog niekas taip gerai laikotarpio 
emocijos neperduoda kaip žmogus. 

Trys šaukštai dangaus Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių L. ir S. Didžiulų viešojoje bibliotekoje 
vyko žurnalistės Dalios Kutraitės knygos „Dalia Kutraitė kalbi-
na...“ pristatymas.   Autorė kalbino anykštėnus, pažėrė nemažai 
intriguojančių detalių, o kadangi kurį laiką ji buvo ir politikė, tai 
prisiminė ir vienintelį gerą darbą Vyriausybėje.

Čia sudėti pokalbiai, kurie patikrinti 
laiko“,- sakė žurnalistė.

Ji kalbėjo, jog bendraudama su 
žymiais žmonėmis tiek daug gavo, 
jog nenori likti skolinga pasauliui. 
„Čia kaip trys šaukštai dangaus – 
du pasilieku sau, vieną atiduodu 
kitiems“,- kalbėjo D. Kutraitė. 

Ji teigė, kad specialiai norėjo, jog 
ši jos knyga būtų kaip vadovėlis – 
daug kur tekstą pabraukė. Beje, kai 
knyga jau buvo paruošta spaustu-
vėje, redaktoriai tuos pabraukimus 
buvo nuėmę, nes pagalvojo, jog ji 
sau pasižymėjo. „Teko sėsti ir vėl 
viską subraukyti. Mano kalbinti 
žmonės kalba giliom frazėm, todėl 
manau, jas reikia pažymėti. Brau-
kykim knygas, kad nereikėtų brau-

kyti gyvenimo“, - sakė D. Kutraitė.
Tiesa, ir pačios žurnalistės gy-

venimas pažymėtas gilių brūkšnių 
- D. Kutraitė gimė tremtinių šei-
moje, baigusi universitetą ji kelis 
dešimtmečius dirbo Lietuvos tele-
vizijoje. Iš pradžių kūrė scenarijus 
laidai „Labanakt vaikučiai“. Rengė 
įvairias laidas vaikams ir mokslei-
viams – „Fantazijos šalyje“, „Me-
nininkai – vaikams“, „Moksleivių 
klubas“ ir kt.  Vėliau ėmė rengti au-
torines pokalbių laidas. Vedė laidas 
„Viltys ir likimai“, „Renome“, „Li-
kimai“, „Atgarsiai“. Ypač didelio 
populiarumo sulaukė laida „Dalia 
Kutraitė kalbina...“, kurios pagrin-
du ir yra parengta ši knyga. 

Į jos naująją knygą papuolė ir 
pora asmenybių, turinčių ryšių su 
Anykščiais, tai saksofonistas Petras 
Vyšniauskas ir alpinistas Vladas 
Vitkauskas. O ir pati D. Kutraitė 
turi šiokių tokių ryšių – Anykščiuo-
se gyvena jos svainis su žmona, ku-
rie dalyvavo knygos pristatyme. 

Paklausta, ko išmoko per tą laiką, 
kai vedė laidas, D. Kutraitė kalbėjo, 
jog pagrindinis dalykas buvo tai, kad 
kultūra nebūtinai turi būti nuobodi, 
o pokalbis – šokiruoti ar intriguoti. 
„Lyginant su dabartine televizija, 
galiu pasakyti, kad tie žmones, ku-
riuos kalbinau, tikrai yra žvaigždės, 
o štai dabartinėse televizijose kas 
yra žvaigždės, ką jos padarė, dėl ko 
jos žvaigždės? Rytoj jau jų niekas 
neprisimins. Gaila, kad kai eina 
kalba apie kultūrą, tai dažniausiai 
pateikiama kaip kažkas nesupran-
tama ir nuobodu. Dar blogiau – kai 
menininkai išpila savo juodulius. Iš 
viso aš manau, kad menininkai turi 
ryšį su kažkuo aukščiau, turi intui-
ciją, ir jeigu jie ima vaizduoti kaž-
ką, tai tarsi pranašavimas, kas įvyks 
ateityje“, - kalbėjo D. Kutraitė, ap-
gailestaudama, kad dabar mene per 
daug „juodulių“.

Ji papasakojo anykštėnams, kurių 
nelabai gausiai susirinko, ir detalių 
iš pokalbių su žymiais žmonėmis – 
kaip su kuriuo kalbėjosi, ko klausė 
ir kaip reagavo kalbintas žmogus. 

Ypač ji vaizdžiai pasakojo apie 
bendravimą su Palangos grafu Alf-
redu Tiškevičiumi. „Labai norėjau 
jį vadinti grafu, bet jis neleido. Jis 
gyveno Lenkijoje, gavo labai kuklią 
pensiją. Pasakojo apie savo jaunys-
tę, kaip jis važinėdavo motociklu, 
kaip iš rūmų lempų, kai pritrūkdavo 
kuro, susipildavo žibalą, o mama 
stebėdavosi – kas toms lempos at-
sitiko. Kai paklausiau, ar nenorėtų 
atsiimti viso tėvų turto, jis griežtai 
atsisakė, nes aiškino, kad jau ir jo 
tėvams išlaikyti rūmus Palangoje  
buvo sunku, jie buvo priėmę į juos 
14 nuomininkų. Tačiau A. Tiškevi-
čius pasakė, kad būtų gerai, jeigu už 
turėtą turtą gautų kažkokią nedidelę 
rentą iš Lietuvos ir kambarėlį, kad 
galėtų vasaromis lankytis“,- pokalbį 
su grafu perpasakojo D. Kutraitė.   

 Beje, žurnalistė yra ragavusi ir 
politikės duonos - 1999 m. ji buvo 
R. Pakso vyriausybės kanclerė, 
vėliau – Seimo narė, Prezidento 
R. Pakso patarėja. Pasak jos, bū-
nant kanclere ir pasitaikė proga  
pasirūpinti A. Tiškevičiumi. „Mes 
buvom visai „žali“ politikoje, kai 
iškilo klausimas dėl rentos. Teisės 
departamento vadovas į mus pa-
žiūrėjo kaip iš kažkur iškritusius 
– yra rentos įstatymas, jame įra-
šytos rentos menininkams, sporti-
ninkams, bet grafams rentos nėra. 
„Bet jis gali pusę Palangos su visu 
Gintaro muziejumi atsiimt“,- sa-
kėm jam. „Tai įstatymai jam lei-
džia“, - atsakė. Taip susidūrėm su 
įstatymu, kuris karaliauja valdžios 
koridoriuose. Nežmonišku, visada 
esančiu ne žmogaus pusėje, bet 
kuriuo reikia vadovautis. Vis dėlto 
rentą paskirti grafui pavyko. Tai, 
ko gero, vienintelis geras darbas, 
kurį padariau politikoje“, - sakė 
D. Kutraitė.

Autorė kalbino ir susirinkusius 
anykštėnus – ragino juos pasakyti 
skaičių ir vertė knygos lapą, ku-
riame  ieškojo pabrauktų frazių bei 
aiškino kontekstą. Renginys truko 
apie dvi valandas, o pabaigoje tra-
diciškai autorė dalino autografus. 

Žurnalistė Dalia Kutraitė anykštėnams po renginio dalino au-
tografus. 

Robertas AleksiejūnAs

iškritus  pirmajam sniegui dėl 
prastai valomų kelių automobilių 
vairuotojai nuo seno keiksnoja 
juos prižiūrinčius kelininkus. Štai 
jums paprasčiausias pavyzdys iš 
portalo anyksta.lt: „Pervažiavau 
pusę lietuvos, tai įspūdis, kad tik 
Anykščių kelininkus žiema ištiko 
netikėtai, maža to, prieš mane 
posūkyje fūra išlėkė ir tik sėkmės 
dėka išvengėme kaktomušinio 
susidūrimo, nes ant privažinėto 
sniego ne taip lengva manevruo-
ti. Ačiū jums, Anykščių kelinin-
kai”. Arba dar vienas: „Vakar, 
kai snigo, nė vienos kelininkų 
mašinos nebuvo, o sniego kiekis 
buvo didelis ant kelio.Be to, tik 

įvažiuoji į Ukmergės rajoną, net 
malonu važiuoti kaip nuvalyta.” 
Vis dėlto, pasirodo, kad dėl visų 
šių vardijamų problemų, kurios 
iškyla atėjus žiemai, kelininkai 
yra mažiausiai kalti. Anykščių 
kelių tarnybos viršininkas Dalius 
stasiukonis išaiškino, kodėl 
aplinkiniuose rajonuose keliai 
yra nuvalyti geriau nei pas mus, 
Anykščių rajone. Ogi kalčiausias 
dėl to vėjas. Mat pučia ne ta 
kryptimi, kuria norėtųsi. Prisi-
menant baltų mitologiją, vėjas 
nuo senų laikų buvo laikomas 
antgamtine, viską žinančia ir vi-
sagale būtybe. esą jis žino visus 
oro, žemės ir dangaus kelius, 
galbūt todėl toks svarbus Anykš-
čių kelininkams ir šiais laikais? 
Tik ar pavyks šiuo kalėdų pasaką 
primenančiu pasiteisinimu įtikin-
ti automobilių vairuotojus?

„Brenda pušys per pusnynus 
ir išbrist niekaip negal!”, - au-
syse skamba salomėjos neries 
eilėraščio „senelės pasaka“ 
eilutės, kai nusikeliame žiemą į 
rajono kaimus. 

nepamiršiu, kai praėjusios 
kadencijos vienas iš rajono va-
dovų aiškino, kad su kaimo kelių 
valymu žiemą situacija nėra 
tokia ir bloga – keliai per visą 

žiemą buvo nuvalyti (net!) ke-
turis kartus. labai mažai vilčių, 
kad kaimo keliai bus prižiūrimi 
geriau ir šią žiemą. Rinkimai 
žiemą nevyksta,  daugelyje 
kaimų mokyklos jau seniai 
uždarytos, kitais metais nebeliks 
ir kai kurių pašto skyrių.Taip sa-
kant, didelio 
poreikio gerai 
prižiūrimiems 
keliams 
kaimuose, 
žvelgiant iš 
valdančiųjų 
pozicijų, kaip ir nėra. „jau 
keliai baisūs, bet patys baisiausi 
savivaldybės prižiūrimi keliukai. 
Va ten tai cirkai“, - tą pastebi 
ir portalo anyksta.lt skaitytojai. 
Štai dar vienas apie seniūnijų 
kelius: „labai neprižiūrimas ke-
lias Viešintos - Andrioniškis. Ten 
visada turbūt ne tas vėjas pučia. 
Praeitą penktadienį nuo ledinio 
kelio nuskrido į griovį mašina, 
kurioje buvo 2 mažamečiai 
vaikai.Kelias buvo vien ledas.
Tik, ačiū Dievui, kad avarija 
nesibaigė didele tragedija.“

„Anykštos“ kalbintas Anykš-
čių kelių tarnybos viršininkas 
D. stasiukonis taip ir nepasakė, 
ką būtų galima padaryti, kad 

Anykščių rajono kelių priežiū-
ra žiemą pagerėtų, tik kalbėjo 
apie pinigus, kurių kelininkams 
vis trūksta.  Beje, šią savaitę 
savivaldybėje lankėsi VĮ „Ute-
nos regiono keliai“ direktorius 
Edmantas Šakalys. Iš savivaldy-
bės pranešimo spaudai (į pana-

šius susitikimus 
žurnalistai 
jau seniai 
nebekviečia-
mi, matyt, kad 
neužduotų 
nepatogių 

klausimų, kad ir apie tų pačių 
kelių priežiūrą žiemą) matyti, 
kad apie kelių priežiūrą žiemą 
rajono valdžia su svečiais net 
nesikalbėjo.

Anądien ėjau kairiuoju 
Šventosios upės kranto taku. 
sniegas nevalytas, slidu. Taip 
jau tuose Anykščiuose – įren-
giam naują taką, išasfaltuojam 
gatvę, o žiemą prižiūrėti jos 
kaip ir nebėra kam. O dar 
tie vėjai lyg tyčia į Anykščių 
pusę pučia ir visą kaimyninių 
rajonų sniegą mums verčia. 
Vienintelė viltis belieka, kad 
orų pranešėjas naglis Šulija 
per televizorių praneš gerų 
naujienų...

...tie vėjai lyg tyčia į 
Anykščių pusę pučia ir visą 
kaimyninių rajonų sniegą 
mums verčia...

Kalėdojimas. Antradienį 
„Anykštos“ redakcijoje viešė-
jo prieš didžiąsias metų šventes 
parapijiečius lankantis Anykščių 
šv.Mato bažnyčios klebonas Pe-
tras Baniulis bei bažnyčios var-
gonininkas Rimvydas Griauzdė. 
Sukalbėję maldą bei pašventinę 
„Anykštos“ redakciją, svečiai 
dovanojo kalėdaičius, angeliu-
kus bei kalendorius su Anykščių 
šv.Mato bažnyčios atvaizdu. Anot 
dvasininkų, kalėdojimas – tai bū-
das pažinti parapijiečius bei rinkti 
paramą bažnyčiai.

Teismas. Gruodžio 15-ąją 
Anykščių rajono apylinkės teis-
mas vėl pradės nagrinėti vadina-
mąją „šiltnamių“ bylą. Anykščių 
rajono apylinkės teismui patvir-
tinus Taikos sutartį, o Panevėžio 
apygardos teismui bylą vėl grą-
žinus Anykščių rajono apylin-
kės teismui – keičiamos teisėjos. 
Taikos sutartį patvirtino ir išskir-
tinio šalies žiniasklaidos dėmesio 
sulaukė teisėja Zita Gavėnienė, o 
dabar su šia byla dirbs teisėja Jo-
lanta Gasperavičienė.

Darbas. Lietuvos darbo birža 
pirmąją gruodžio dieną skelbia 
apie 11 laisvų darbo vietų Anykš-
čių rajone. Net trys iš jų - viešojo 
maitinimo srityje. Anykščių kul-
tūros centro patalpose naujai ati-
daromai kavinei ieškomas barista 
– kavos ruošėjas.Veiklą planuoja 
atnaujinti ir rudenį užsidariusi ka-
vinė „Juna“ – jai ieškomas virėjas 
ir barmenas – padavėjas.

Dovanos. Jaunieji miškinu-
kai, globojami Anykščių urėdijos 
miškininkų, jau ruošia kalėdines 
puokštes senelių globos namams 
ir slaugos ligoninei. Dar iki Ka-
lėdų išradingomis puokštėmis 
Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos 
jaunųjų miško bičiulių būrelio 
„Girinukas“ miškinukai nudžiu-
gins Troškūnų palaikomojo gydy-
mo slaugos ligoninės, o Svėdasų 
J. Tumo Vaižganto gimnazijos 
„Ąžuoliukas“ miškinukai - Svė-
dasų senelių namų gyventojus.

Papuošimai. Šventinėms de-
koracijoms Anykščių rajono savi-
valdybės administracija išleido 6 
752 Eur. Mero patarėjas Kęstutis 
Indriūnas prieš keletą savaičių 
„Anykštai“ pasakojo, kad šias 
šventines dekoracijas, kuriose at-
sispindės naujai sukurtas Anykš-
čių miesto prekinis ženklas, bus 
galima panaudoti tiek per žiemos, 
tiek ir per vasaros šventes. Deko-
racijas savivaldybė pirko iš UAB 
„Aušros Vartų meno galerija“.

Žaidimai.Anykščių rajono sa-
vivaldybė už 1 190 Eur įsigijo 
edukacinių žaidimų, kurių pagalba 
mokys rūšiuoti atliekas. Edukaci-
nius žaidimus „Rūšiavimo ABC“ 
savivaldybė pirko iš VšĮ „Proble-
mų sprendimo centras“.

Rinkimai. Traupio bendruo-
menės valdyba išrinko metų trau-
pietį. Juo tapo kraštietis kunigas 
Marijonas Savickas, Mielagėnų 
parapijos (Ignalinos r.) klebonas. 
Kunigo Marijono geranoriškumo 
dėka Traupyje ant paminklinio 
akmens, skirto miestelio 500-
mečiui, “išdygo” Rūpintojėlis ir 
aidėjo istorinio pabūklo salvės. 
Kraštietis kunigas palaiko glaudų 
ryšį su bendruomene ir visada iš-
tiesia gerumo ranką.
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- Kas jums yra laimė?
- Laimė skirtingais gyvenimo 

periodais yra labai skirtinga. Vai-
kystėje gali tapti labai laimingas, 
gimtadienio proga gavęs išsvajotą 
dovaną. Jaunystėje laimingas pasi-
junti sutikęs mylimą žmogų, įsto-
jęs į universitetą ar gavęs diplomą. 
Didžiulė laimė ir džiaugsmas lydi 
kiekvieno vaiko gimimą. Gali tap-
ti laimingas pasiekęs ilgai siektą 
tikslą. Šiandien atrodo, kad laimės 
pojūtį gali užtikrinti ramybė ir sta-
bilumas. 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Kadangi esu trijų vaikų motina, 

tai mano didžiausios baimės yra 
susijusios su vaikais. Pati, atrodo, 
nieko nebijau ir daug ką galėčiau 
ištverti ir iškentėti, išskyrus vaikų 
nelaimes ir nesėkmes. Tiesiog la-
bai noriu, kad jiems viskas sektųsi 
gyvenime.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Kuo daugiau gyveni, tuo labiau 
išmoksti priimti save tokią, kokia 
esi. Su visais trūkumais ir privalu-
mais. Būna situacijų, kai norėčiau 

Politikė apgailestauja dėl to, 
kad gimė per anksti

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Žurnalistė, buvusi Premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja bei 
kandidatė į Seimo narius Anykščių-Panevėžio apygardoje Auksė 
KONTRIMIENĖ po ketverių intensyvių metų politikoje svarsto, 
kokį kelią pasirinkti, kuris būtų jos ir kuris teiktų džiaugsmą. 
„Šiems laikams reikia daugiau drąsos, o man būdingas aukštaitiš-
kas kuklumas. Dažnai tarsi laukiu, kad įvertintų ir mano sugebė-
jimus pripažintų kiti žmonės. Reikėtų atsisakyti perdėto kuklu-
mo“, – sako pašnekovė.

ryžtingiau priimti sprendimus, la-
biau pasitikėti savimi. Turiu gana 
stiprų altruizmo jausmą, dėl kito, 
net ir visai man nepažįstamo žmo-
gaus, neretai galiu ir kalnus nu-
versti, bet kai kalba pasisuka apie 
mane pačią, retsykiais ir pritrūksta 
ryžto. Gal čia visgi kaltas aukštai-
tiškas santūrumas... 

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Melas, arogancija, lipimas per 
galvas siekiant karjeros.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Sunku išskirti, jų per gyveni-

mą sutikau ne vieną, ir ne visi yra 
žinomos asmenybės. Šiuo metu 
nuoširdžiai žaviuosi Prezidentu 
Valdu Adamkumi. Už jo išmintį, 
toleranciją. 

- Didžiausias iššūkis?
 - Pakeisti profesiją. Palikti žur-

nalistiką ir tapti politike. 

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Dabar mano gyvenime lūžio 
metas, laukia karjeros pokytis. Bai-
gėsi 4 metus trukęs politinis perio-

das, laukia nauji iššūkiai. Natūralu, 
kad labai daug galvoju, kokį kelią 
turėčiau pasirinkti, ko iš gyvenimo 
noriu aš pati. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Žodžio laikymasis. 

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Nemėgstu melo ir stengiuosi 
nemeluoti. Kas mane pažįsta, tai 
sako, kad ir nemoku meluoti – ant 
kaktos parašyta – išduoda kūno 
kalba. Jeigu neturiu pasirinkimo, 
tai geriau nutyliu ir nepasakau tie-
sos. Tai susiję su nenoru skaudinti 
ir liūdinti kitą žmogų. 

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Reta moteris yra 100 proc. pa-
tenkinta savo išvaizda... Atrodo, 
kad vis kažko trūksta ar kažko per 
daug. Aš didžiąją dalį gyvenimo 
„kovoju“ su svarstyklėmis, nes jos 
kažkodėl parodo skaičius, kurie 
man nepatinka...(šypsosi).  Ir visa-
da juokauju, kad jeigu daugiau ko-
vočiau, o ne apie tai kalbėčiau, tai 
rezultatai būtų kur kas geresni..

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Neniekinu žmonių. Niekini-

mas gali išprovokuoti patyčias, o 
jas laikau didžiausia visuomenės 
rykšte. 

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Atsakomybės jausmas. Gerbiu 
vyrus, kurie jaučia didžiulę atsa-
komybę už savo moterį, už šeimą, 
vaikus. Atsakomybės ir pareigin-
gumo jausmas padeda siekti karje-
ros ar siekiant visuomenės pripaži-
nimo nesvarbu kurioje srityje. 

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Darbštumas ir ryžtas. Moteris 
turi pasižymėti dvigubu ar ne tri-
gubu darbštumu ir dideliu ryžtu, 
jeigu nori pasiekti savo tikslą. 

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- „Ramiai. Tu (aš) gali (galiu)“. 

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Savo vaikus, visą savo šeimą, 
mamą, seserį ir jos šeimos narius – 
tai patys brangiausi mano žmonės. 

 - Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Sunku būtų išskirti tą vienintelį 
kartą. Į šį klausimą, ko gero, išsa-

miai atsakiau pirmajame klausime 
apie laimę. 

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Norėčiau lengvai išmokti už-
sienio kalbas. O dabar mokaisi, 
mokaisi ir niekaip negali pasakyti, 
kad jau moki...

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

- Šiems laikams reikia daugiau 
drąsos, o man būdingas aukštaitiš-
kas kuklumas. Dažnai tarsi laukiu, 
kad įvertintų ir mano sugebėjimus 
pripažintų kiti žmonės. Reikėtų at-
sisakyti perdėto kuklumo.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Tikiuosi, kad dar bus...

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Žmogaus.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Kol kas tikrai ta pati, kur ir gy-
venu. Bet baigusi aktyvų gyveni-
mo ciklą, norėčiau sugrįžti į kaimą, 
mažą miestelį, o gal ir į vienkiemį 
kur nors miško pakraštyje.

- Brangiausias turtas?
- Vaikai. Anksti juos pagim-

džiau, esu jauna mama (šypsosi). 
Dėl jų auginimo teko keletą kartų 
atidėti karjeros planus, bet nieka-
da nė vienos minutės nesigailėjau, 
kad jie yra svarbiausia mano gyve-
nimo dalis.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Rutina ir buitiniai rūpesčiai. 

- Jūsų svajonių profesija?
- Ją jau turiu. Esu baigusi žurna-

listiką. Ir visai norėčiau dirbti žur-
naliste, tik šių dienų žurnalistikoje, 
kaip ir mūsų šalyje, didelė vertybių 
krizė. Per daug užsakymų, didelių 
pinigų nulemtų sprendimų, per 
mažai tikros ir objektyvios žurna-
listikos. Gal todėl ir pasirinkau po-
litikės kelią. 

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Mokėjimas išklausyti, išgirsti. 

Dėmesingumas. 

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Altruizmą. Draugai neskaičiuo-
ja ir nesiekia asmeninės naudos. 
Jie yra draugai. 

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Jų tikrai daug, skirtingais gy-
venimo periodais skirtingi. He-
mingvėjus, Dostojevskis, Mura-
kamis. 

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Daug grožinės literatūros 
personažų paliko įspūdį, bet vis-
gi pats įsimintiniausias, ko gero, 
Don Kichotas ir jo kova su vėjo 
malūnais. Gyvenime, o ypač po-
litikoje neretai tenka patirti tokį 
jausmą. 

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja?

- Barbora Radvilaitė, Emilija 
Pliaterytė, Ieva Simonaitytė. Mo-
terys, kurios keitė savo epochą. 

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

- Deja, ne. Bet gal dar sutiksiu?

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Agnė, Kristupas, Rapolas-
Benediktas – tai mano vaikų var-
dai...

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Intrigų, apkalbų, melo.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad gimiau per anksti (šypso-
si).  Jaunystės, studijų metai buvo 
labai įdomūs, nes esame labai 
svarbių Lietuvoje įvykių liudinin-
kais, bet dar sovietmečiu baigta 
vidurinė mokykla, istorinio lūžio 
metais užbaigtas universitetas 
mūsų kartą, tiksliau ne vieną jos 
atstovą, deja, pavertė prarastąja 
karta. Savo aplinkoje turiu daug 
pavyzdžių, kai 50-mečiai, deja, 
jau nebesugeba prisitaikyti spar-
čiai besikeičiančiame pasaulyje. 

- Kaip norėtumėt numirti?
- Tikrai nenorėčiau ilgai laukti 

mirties sunkios ligos patale. Ži-
nau, kad netikėta mirtis yra labai 
skausminga artimiesiems. Mano 
tėtis mirė būdamas 58 metų šaltą 
žiemos dieną grįždamas iš savo 
mėgstamos poledinės žvejybos. 
Labai jaunas, per anksti, bet jeigu 
būtų įmanoma režisuoti savo gy-
venimą, tai tokio finalo galima tik 
pavydėti. 

- Jūsų gyvenimo moto?
- Viską gyvenime galima pa-

siekti, tik reikia to norėti.

Buvusi kandidatė į Seimo narius Anykščių-Panevėžio apygardoje  so-
cialdemokratė Auksė Kontrimienė sako, kad pati sugebėtų ištverti ir iš-
kentėti viską, tačiau labiausiai ją gąsdina vaikų nelaimės ir nesėkmės: 
„Tiesiog labai noriu, kad jiems gyvenime sektųsi“.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Eglę puoš miesto ženklo 
simboliai

Anykščių miesto centre jau stovi 
gražuolė Troškūnų seniūno šeimos 
padovanota eglė. Šiemet, skirtingai 
nei praėjusiais metais, ji pasidabins 
naujomis puošmenomis. Eilę metų 
tarp anykštėnų virė diskusijos dėl 
žaliaskarės dekoracijų – gražūs 
žaislai ar negražūs, vieniems neįti-
ko forma, kitiems spalva...

Šiemet, pasak Anykščių rajono 
savivaldybės mero patarėjo Kęstu-
čio Indriūno, centrinė miesto eglė 
bus puošiama miesto ženklo detalė-
mis. Tokiomis pat detalėmis bus pa-
puošta ir gatvė nuo tilto iki „Anykš-
tos“ parduotuvės. „Nusprendėm 
užsakyti tokius papuošimus dėl 
kelių priežasčių. Pirmiausiai – tai 
kur kas ekonomiškiau nei užsaki-
nėti visiems jau pabodusias snaiges 
ar žvaigždes. Šie papuošimai – uni-
versalūs. Juos galėsim naudoti ne 
tik žiemą, miestui papuošti, bet ir, 
pavyzdžiui, Miesto šventės metu 

„Šviečiančių Anykščių“ tikslas, kad 
šviesiau būtų visai bendruomenei

Tamsiausią metų mėnesį Anykščių rajono savivaldybė gyventojams siūlo šviesiai pasitikti artė-
jančias gražiausias metų šventes. Kalėdinio laikotarpio „vinis“ – projektas „Šviečiantys Anykščiai“, 
tai pirmą kartą rajone organizuojama apžiūra-konkursas, kurio metu bus renkami gražiausiai, 
originaliausiai, išmaniausiai papuošti visuomeniniai bei privatūs pastatai.

Kalėdiniu laikotarpiu, kaip sakė savivaldybės specialistai, netrūks ne tik šviesos, bet ir šventinių 
renginių.

išdėlioti jais šlaitą prie upės. Visi 
miesto papuošimai buvo pirkti kon-
kurso būdu ir kainavo per 6 tūkst.
eurų. Mano manymu, tai nėra daug, 
nes tai ilgalaikė investicija, bet to, 
ne dekoracijos iš katalogų, o speci-
aliai mums pagaminti papuošimai“ 
– sakė K. Indriūnas.

Mero patarėjas pripažino, kad 
Anykščiai niekada nesieks nei Kau-
no, nei Vilniaus lygio, kur į miestų 
papuošimus investuojamos didžiu-
lės pinigų sumos, tačiau sakė, jog 
tai nereiškia, kad Anykščiai negali 
sukurti kažko savito ir originalaus. 
Būtent taip gimė idėja organizuo-
ti apžiūrą-konkursą „Šviečiantys 
Anykščiai“.

Kiekvienas kviečiamas 
dalyvauti konkurse 
„Šviečiantys Anykščiai“

Šią projekto idėją pasiūlė Anykš-
čių gimnazistai, per Savivaldos 
dieną „dirbę“ savivaldybėje. „Už-
sikabinę“ už šios minties ją toliau 
jau vystė savivaldybės specialistai. 
Savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Adelė Aglinskaitė 
pristatė šio projekto sąlygas, tiks-
lus bei pabrėžė, kad konkursas turi 
ir pakankamai solidų prizinį fondą 
– trijose kategorijose bus po tris 
laimėtojus, kuriems saviavaldybė 
numatė išdalinti 1 400 Eur. „Apžiū-
ra-konkursas organizuojamas trijo-
se kategorijose:

 Švietimo, ugdymo, kultūros ir kt. 
biudžetinių įstaigų pastatų fasadų ir/
ar teritorijos,

 Prekybos, turizmo objektų, biu-
rų, verslo įstaigų ar įmonių, visuo-
meninės paskirties pastatų vitrinų, 
fasadų teritorijos,

 Gyvenamųjų būstų fasadai, bal-
konai, aplinkos.

Iš kiekvienos kategorijos komisi-
ja išrinks I, II ir III vietos laimėtojus. 
I vietų laimėtojams bus skiriama po 
200,00 Eur, II vietų laimėtojams 
– po 160,00 Eur, III vietų laimėto-
jams – po 100,00 Eur. 

Apžiūros-konkurso dalyvius nuo 
2016 m. gruodžio 6 d. iki gruo-
džio 19 d. el. paštu adele.aglinskai-
te@anyksciai.lt (tel. (8 381) 58 046, 

mob. 8 614 96492) kviečiame pa-
teikti papuošto objekto pavadinimą 
ir kategoriją, į kurią pretenduoja, 
adresą, kontaktinio asmens vardą, 
pavardę, telefono numerį, elektro-
ninio pašto adresą, papuošto objek-
to nuotraukas“ – apie konkurso są-
lygas pasakojo A. Aglinskaitė.

Vertinimo komisiją sudarys: 
Anykščių rajono savivaldybės 
vicemeras Sigutis Obelevičius, 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Vita 
Bubliauskaitė, savivaldybės vyriau-
sioji specialistė kultūrai ir turizmui 
Audronė Pajarskienė, savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuomene 
Adelė Aglinskaitė, mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas, architektė Jolita 
Irena Paužuolienė, Anykščių kūry-
bos ir dailės mokyklos direktorius 
Arūnas Vilkončius.

Šventės niekas nesukurs, ją 
galime sukurti tik visi bendrai

Paklausta apie šio naujai or-
ganizuojamo konkurso tikslus, 
A.Pajarskienė sakė: „Vienas pa-
grindinių tikslų, kad žmonės su-
prastų, jog mes visi gyvenam kartu, 
ne – aš atskirai, ne – tu atskirai, bet 
mes visi esame bendruomenė, ir tik 
nuo mūsų visų priklausys, kaip tas 
miestas atrodys. Pas mus viešumoje 
dažnai skamba frazė „čia savival-
dybė sugalvojo“, bet savivaldybė 
tai  tos pačios Anykščių rajono ben-
druomenės žmonės. Man atrodo, 
kad labai svarbu, jog žmonės pradė-
tų suprasti, kad ne man kažkas turi 
padaryti, bet aš pats privalau daryti, 
jeigu noriu gyventi gražesniame, 
jaukiame mieste. Čia tas konkursas 
– tik stimulas, gražus paskatinimas 
žmones prisidėti prie šviečiančių 
Anykščių sukūrimo. Beje, šis kon-
kursas – ne tik miestui, seniūnams ši 
informacija taip pat išdalinta, ir būtų 
labai smagu, jeigu prie šio konkurso 
prisidėtų kaimų, miestelių žmonės. 
Pasigirsta skeptikų nuomonių, kad 
kam čia reikia fotografuoti, važi-
nėkit po kaimus ir patys darykitės 
nuotraukas. Bet tai neįmanoma, gal 
kažkoks žmogus įspūdingai papuoš 
tvartą ar kitą ūkinį pastatą, mums 
fiziškai to neįmanoma padaryti. Tad 

ir kviečiam gyventojus pačius foto-
grafuoti ir siųsti“.

A. Pajarskienė sakė turinti ir to-
kią slaptą viltį, kad ateis laikas, o 
gal tai bus net šiemet, kad eglutė 
bus puošiama ne tik miesto centre, 
bet ir mikrorajonuose: „Kodėl, pa-
vyzdžiui, Pušynas ar Ramybė nega-
lėtų turėti savo eglės? Juk investi-
cijų tam daug nereikia, o kaip būtų 
gražu, bendruomeniška“.

Jai antrino ir K. Indriūnas papa-
sakodamas, kad tos eglės nebūtinai 
turi būti tradicinės žaliaskarės eglės. 
„Kodėl nepadarius, pavyzdžiui, me-
dinės eglės? Arba Taline man teko 
matyti iš viso „crazy“ eglę, pada-
rytą iš senų langų rėmų. Apklijuoti 
spalvota plevele jie puikiai atstojo 
eglutę“ – pasakojo K. Indriūnas.

Paklausti, ar patys puoš savo aplin-
ka artėjančių švenčių proga, tiek K. 
Indriūnas, tiek A. Pajarskienė, tiek A. 
Aglinskaitė pripažino, kad jau ieško 
idėjų, kaip originaliau papuošti jeigu 
ne kiemą, tai bent jau buto langą.

Renginių daug, tik svarbu 
norėti juose dalyvauti

Miesto eglės įžiebimo ceremonija 
numatyta gruodžio 7 d. 19 val. Prieš 
tai – 17.30 val. – Anykščių kultūros 
centre vyks teatralizuotas koncertas 
„Žmonės kaip paukščiai“. Bilieto 
kaina 2,5 Eur.

Kaip sakė A. Pajarskienė gruo-
džio 7-osios vakarą anykštėnų lau-
kia du stebuklai: „jeigu paprastai 
būdavo vienas, tai šiemet bus du 
– tik kol kas neišduosiu paslapties. 
Siurprizą ruošia ir Naujųjų vėjų 
bendruomenę – jie Šventosios upės 
šlaite, prie bibliotekos, kuria švie-
čiančią instaliaciją, bet vėlgi viską 
anykštėnai pamatys gruodžio 7 d.”. 

Anykštėnų laukia ir tradiciniai 
renginiai – T. Mikeliūnaitės kul-
tūros premijos įteikimas bibliote-
kininkei Renatai Miškinienei, A. 
Baranausko literatūrinės premijos 
įtekimas poetei Erikai Drungytei.

Nuo gruodžio 17 d. iki pat Trijų 

Karalių tris kartus per dieną – 12 
val., 15 val. ir 17 val. - prie Anykš-
čių kultūros centro skambės Anykš-
čių krašto pasakojimai. „Tai truks 
apie 10 minučių, kai anykštėnai kar-
tu su savo mažaisiais, o nebūtinai 
ir su mažaisiais klausytojais, galės 
ateiti ir pasiklausyti įrašytų pasako-
jimų, legendų, pasakų, susijusių su 
Anykščiais“, – sakė A.Pajarskienė.

Prieš pat šv. Kalėdas bus organi-
zuojamos ir dvi mugės – gruodžio 
21 d. Anykščių menų inkubatoriuje 
vyks kalėdinių grožybių, dovanėlių 
mugė, kur nesuspėję įsigyti šven-
tinių dovanų, galės jų nusipirkti iš 
Anykščių krašto kūrėjų rankų.

Gruodžio 22 d. mugė vyks Anykš-
čių kultūros centro fojė ir joje bus 
galima nusipirkti visko, ką norėsis 
padėti ant šventinio stalo.

Pasak A. Pajarskienės, dar viena 
naujiena tarpušvenčiu, tai gruodžio 
27 d. prasidėsiantis EDOX doku-
mentinio kino festivalis, truksiantis 
tris dienas. Tad pavargę sėdėti prie 
vaišėmis apkrautų stalų, anykštėnai 
turės progą pasižiūrėti geriausią Eu-
ropos dokumentiką.

Bus ir šakų, ir šieno

Parsinešti Kalėdas į namus kvies 
ir VĮ Anykščių miškų urėdija. Akci-
jos metu miškininkai kaip ir kasmet 
dalins eglių šakas miestų ir mieste-
lių aikštėse. Gruodžio 20 d. 13 val. 
šakos bus dalinamos Anykščiuose 
(A. Baranausko aikštėje prie vieš-
bučio „Puntukas“), Kavarske (Res-
publikos aikštėje), Svėdasuose (B. 
Buivydaitės aikštėje), Troškūnuose 
(Nepriklausomybės aikštėje).

O tiems anykštėnams, kurie laiko-
si senųjų tradicijų ir po balta Kūčių 
stalo staltiese vis dar kloja šieno, irgi 
nereikės verstis per galvą ir ieškoti, 
kur gauti bent saujelę šieno. Prieš 
pat šventes prie Anykščių kultūros 
centre vyksiančios mugės metu prie 
centro stovės rogės, iš kurių ir bus 
galima parsinešti į namus šieno.

Ant eglutės irgi kabės Miesto ženklo simboliai.

Pagrindinėje miesto gatvėje 
– nuo pat Šventosios upės 
tilto iki „Anykštos“ par-
duotuvės – esančius stulpus 
puoš Miesto ženklo detalės.

Anykščių rajono savivaldybė puošis minimalistiškai – šalia įėjimo stovės tik dvi šviečiančios 
karkasinės eglės.

*

*

*
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pirmadienis 2016 12 05

sekmadienis 2016 12 04

6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6:35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
7:30 Šventadienio mintys.
8:00 Gimtoji žemė. 
8:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9:00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
9:25 Džiunglių knyga 1.
9:35 Premjera. Auklė Mun.
9:45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio ža-
vesys (subtitruota).
13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimas ore (sub-
titruota).
13:55 Puaro. N-7. 
15:45 Žinios. 
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:30 Karinės paslaptys. 
17:15 Lietuvos humoro lyga. 
18:30 Šiandien. 
19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Seserų 
Fontanų siuvykla. N-7. 
22:55 Kino žvaigždžių alė-
ja. Marija, Škotijos karalienė. 
N-14. 
1:10 Pasaulio dokumentika. 

 TV
6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 

III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”.
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 
9.30 “Na, palauk!”.
9.55 KINO PUSRYČIAI Tomas 
ir Džeris svečiuose pas Ozo ša-
lies burtininką.
11.00 Haris Poteris ir Išminties 
akmuo. N-7. 
14.00 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 Žvaigždžių duetai. 
22.20 PREMJERA Išlikimo 
žaidimas. N14. 
0.10 Trys muškietininkai. N-7. 

6.30 “Ančiukų istorijos”.
7.00 “Nenugalimasis žmogus - 
voras”. N-7.
7.30 “Vėžliukai nindzės”.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Mamyčių klubas”. 
9.00 “Kulinariniai triukai”. 
9.30 “Penkių žvaigždučių būs-
tas”. 
10.00 “Svajonių sodai”. 
11.00 “Raudonkepuraitė prieš 
blogį”. N-7.
12.35 “Osis ir Tedas”.
14.20 “Rožinė pantera 2”. 
N-7.
16.15 “Simpsonai”. N-7.
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “X Faktorius”. N-7.
22.30 “Užsienietis”. N-14.

0.45 “Vienišas pagal susitari-
mą”. N-7.

6.30 “Galiūnai”. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 “Viena už visus” N-7. 
10.10 Beatos virtuvė. 
11.05 “Gyvybės galia”. 
12.10 “Gyvybės galia”. 
13.15 Sveikinimai. 
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 “Šuo”. N-7. 
19.10 Žydroji pakrantė. 
Pabudimas. N-7. 
21.00 “Juodasis sąrašas”. 
N-7. 
22.00 Nežinomas. N14. 
23.45 Prezidento sprendimas. 
N-7. 
2.10 Nakvynės namai. S. 
3.40 Žydroji pakrantė. 
Pabudimas. N-7. 
5.05 “Gyvybės galia”.

6.50 “Būrėja”. 
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
10.30 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.00 “Miesto zoologijos so-
das”. 
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?” 

15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Tabatos salonas”. 
17.00 Nemarus kinas. 
Septintosios kuopos suradi-
mas. N-7. 
18.50 “Būrėja”. 
19.55 “Akloji”. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Diktė. Artimi ir tolimi. N14. 
22.50 Anos Nikolės istorija. 
N14. 
0.40 “Kas aprengs nuotaką?” 
1.40 “Karalienė Izabelė”. N14. 

 Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Euromaxx.
06:35 Durys atsidaro.
06:50 Mūsų miesteliai. 
Darbėnai.
07:45 Misija: Vilnija.
08:15 Septynios Kauno die-
nos. (kart.).
08:45 ARTi.
09:00 Premjera. Kova už išli-
kimą.
09:35 Keliaukim!
10:00 Mokslo sriuba.
10:15 Legendos. 
11:00 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2016 „Viskas yra gerai“. „.
12:10 Lengvai ir linksmai! 
„Žuvėdra“.
12:30 Šventadienio mintys.
13:00 Atspindžiai.
13:30 Claude Debussy. Opera 
„Pelėjas ir Melisanda“.
16:10 Mūsų Nadija.
17:00 Rašytojos Ramutės 
Skučaitės sukaktuvinis vakaras 
Rašytojų klube. 2011 m.
18:15 ...formatas. Poetė 
Ramutė Skučaitė.
18:30 Linija, spalva, forma.
19:00 Nacionalinis turtas.
19:30 Durys atsidaro. 

20:00 Krzysztofo Zanussi fil-
mų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio pasakojimai. 7 s. 
Vėjuojantis veiksmas? N-7.
21:00 Nes man tai rūpi.
21:50 Kelias į namus.
22:30 LRT OPUS ORE.
23:30 Dabar pasaulyje. 
24:00 Šokių akademija 2
00:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.
01:20 Moljeras. Tartiufas. 

6.30 Apie žūklę. 
7.00 Tauro ragas (k). N-7. 
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.20 KK2 (k). N-7. 
10.30 Dviračio šou (k). 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.40 Bus visko (k). 
14.30 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 Signatarų laiškai. 
22.00 Valanda su Rūta (k). 
23.30 „Alfa” savaitė (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
1.25 Mano kiemas (k). 
1.55 KK2 (k). N-7. 
4.10 Dviračio šou (k)

6.35 “Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis”. N-7.
7.05 “Jokių kliūčių!”. N-7.
8.30 “Ekstremali žvejyba”. 
N-7.
9.00 “Tavo augintinis”. 
9.30 “Vienam gale kablys”. 
10.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7.

11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7.
12.00 “Praeities žvalgas”. 
N-7.
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7.
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7.
14.30 “Aukščiausia pavara 
Botsvanoje”. N-7.
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7.
17.00 “Lietuvos krepšinio ly-
gos rungtynės. Šiaulių „Šiauliai” 
- Vilniaus „Lietuvos rytas”. 
Tiesioginė transliacija.
19.00 “Bibliotekininkai”. N-7.
20.00 “Bibliotekininkai”. N-7.
21.00 “Be stabdžių”. N-14.
21.30 TV 3 žinios”.
22.30 “Nakties TOP”. N-14.
23.00 “X failai” N-14.
0.00 “Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai”. N-14.

07.20 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Gyvenimas greta meldi-
nės nendrinukės. 
10.30 „Moterų daktaras. N-7.
12.40 „Delta“. N-7.
14.55 „Dykumos“.
16.00 Žinios.
 16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.
16.50 „Kalnų ežerai“. 
18.00 Žinios.
 18.25 0 laipsnių.
18.30 „Gamtos magija“.
19.00 Kartų kovos.
20.00 Žinios.
20.30 „Vera“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 “24/7”.
00.00 „Budelis“. N-7.
02.15 „Kalnų ežerai“. 

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
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 ko-
dėl?”. 
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 ko-
dėl?”.
18.30 Šiandien. 
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Premjera. „Laisvės kai-
na. Savanoriai”. 
22.30 Premjera. Fidelis 
Kastras. Kino kronikose įamžinti 
kadrai (subtitruota).
23.30 Premjera. Valdžios tvir-
tovė. N-7. 
0.30 Laisvės vėliavnešiai. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 

6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 
10.25 Yra, kaip yra. N-7. 

11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.25 Bus visko (k). 
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 
“Karštis”. N14. 
1.35 “Strėlė”. N-7. 
2.25 “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 “Kung Fu Panda”. N-7.
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 “Rezidentai”. N-7.
20.00 “Apie mus ir Kazlauskus”. 
N-7.
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Kobra 11”. N-7.
23.35 “Kvantikas” N-14.
0.30 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
1.30 “Hubertas ir Staleris”. 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 ga-
tvės”. N-7. 
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 ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Pranaši pozicija. N-7. 
23.20 Nežinomas. N14. 
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.30 Gyvenimiškos istorijos 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Stebuklingi vaikai”. 
15.35 “Rožinė pantera ir drau-
gai”. 
16.05 “Žmogus-voras”. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Taika ir meilė. 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. 

 Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 Muzikos istorijos. 
6:35 Mokslo sriuba. 
6:55 Likimo valsas. 
7:45 Lietuva mūsų lūpose. 
8:15 Durys atsidaro. 
8:45 Keliaukim! 
9:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12:10 Mūsų miesteliai. 
Darbėnai. 
13:00 Nacionalinis turtas. 
13:30 Linija, spalva, forma. 
14:00 Atspindžiai. 
14:30 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
15:30 Likimo valsas. 
16:15 Kaip atsiranda daiktai 5.
16:35 Durys atsidaro. 
16:50 Kultūrų kryžkelė. 
17:20 TV režisierės Danutės 
Keturakytės 75-mečiui. 
Romualdas Granauskas. 
Duonos valgytojai. 
18:00 TV režisierės Danutės 
Keturakytės 75-mečiui. 
19:15 Labanaktukas. 
19:45 Stambiu planu. 
20:15 Euromaxx. 
20:45 ARTi. 
21:00 Nemiegantys Siatle 

(subtitruota, kart.).
22:45 Stop juosta. 
23:15 DW naujienos rusų kal-
ba.
23:30 Dabar pasaulyje. 
24:00 LRT OPUS ORE. 
1:00 Nacionalinis turtas. 
1:30 Pažvelk į profesiją kitaip. 

6.00 Autopilotas. 
6.30 Tauro ragas. N-7. 
7.00 Pagalbos skambutis. N-7. 
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
8.30 Bus visko. 
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki.... 
11.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.45 Ne vienas kelyje. 
12.15 „Alfa” savaitė (k). 
12.45 Apie žūklę (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7. 
14.00 Signatarų laiškai (k). 
14.30 Pasivaikščiojimai. 
15.00 Informacinių mitų griovė-
jai (k). 
15.30 „Alfa” savaitė (k). 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras. 
21.30 Dviračio šou. Humoro 
laida. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7 
9.00 “Praeities žvalgas”. N-7 
(kart.).
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7.
10.30 “Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7 (kart.).
13.30 “Rezidentai”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Išlikimas”. N-7.
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
17.00 “Bruklino taksi”. N-7.
18.00 “Kaulai”. N-7.
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7.
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Farai”. N-7.
23.00 “Prisikėlęs iš pragaro. 
Pragaro pasaulis”. S.
0.55 “Rezidentai” N-7 (kart.).
1.25 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
2.15 “Kaulai”. N-7 (kart.).

7.10 Vantos lapas. 
7.40 Kaimo akademija. 
08.10 Arčiau namų. Ukmergė. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. 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” (12). 
1.50 Reporteris. 

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 Stilius. 
11.30 Klausimėlis.lt. 
11.45 Fidelis Kastras. Kino 
kronikose įamžinti kadrai (sub-
titruota, kart.).
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
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 ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.25 Premjera. Bodo. N-7. 
0.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
2.15 Stilius. 
3.05 Emigrantai. 
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
5.05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. 

6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 
10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
11.25 24 valandos (k). N-7. 

12.30 KK2 (k).  
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 “Juodosios našlės”. 
N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Gundanti klasta”. N14. 
0.25 “Mentalistas”. N-7. 
1.20 “Strėlė”. N-7. 
2.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.
 

6.25 “Nuotykių metas”. N-7.
6.55 “Simpsonai”. N-7.
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.) 
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 “Kung Fu Panda”. N-7.
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 “Rezidentai”. N-7 
20.00 “Prieš srovę”. N-7 
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 “Ketverios vestuvės ir 
vienerios laidotuvės”. N-14 
1.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7 
1.50 “Hubertas ir Staleris”. 
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”.
 10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
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 ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.
21.00 “Pavariau”. N-7. 
21.30 Neįtariamasis. N14. 
23.35 Pranaši pozicija. N-7. 
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7. 
3.30 Gyvenimiškos istorijos 
(k). 
4.15 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7. 
4.40 “Kalbame ir rodome”. 
N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
7.45 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 

13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Stebuklingi vaikai”. 
15.35 “Rožinė pantera ir drau-
gai”. 
16.05 “Žmogus-voras”. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Aukštyn kojom. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.10 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
3.45 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Taika ir meilė. N-7. 
5.15 “Superauklė”. 

 Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 TV režisierės Danutės 
Keturakytės 75-mečiui. 
Romualdas Granauskas. 
Duonos valgytojai. 
6:55 Likimo valsas. 
7:45 Euromaxx. 
8:15 Stambiu planu. 
8:45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12:10 Istorijos detektyvai. 
12:55 Tarptautinis muzikos ta-
lentų mainų koncertas „Vilnius 
Music Week”. 
14:40 Savaitgalio pasakoji-
mai. Vėlinimo linija. N-7. 
15:35 Likimo valsas. 
16:00 Misija: Vilnija. 
16:30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Atrankos plaukimai. 

18:30 Labanaktukas.
19:00 FIBA krepšinio čempio-
nų lyga. Klaipėdos „Neptūnas” 
- „Muratbey Usak Sportif”. 
21:00 Septynios Kauno die-
nos.
21:30 IQ presingas. 
22:15 Seserų Fontanų siuvy-
kla. N-7. 
0:05 DW naujienos rusų kal-
ba.
0:15 Dabar pasaulyje. 
0:45 „Kaunas Jazz 2016”. 
2:00 Laba diena, Lietuva. 
3:45 Linija, spalva, forma. 
4:15 Istorijos detektyvai. 
5:00 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Bus visko (k). 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Tauro ragas (k). N-7. 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.45 Autopilotas (k). 
14.10 Ne vienas kelyje (k). 
14.45 Dviračio šou (k). 
15.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras. 
21.30 Dviračio šou. Humoro 
laida. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7 
(kart.).
9.00 “Tavo augintinis”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7.
10.30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.

12.30 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7 (kart.).
13.30 “Rezidentai”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Išlikimas”. N-7.
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
17.00 “Bruklino taksi”. N-7.
18.00 “Kaulai”. N-7.
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7.
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Sniegynų įkaitai”. 
N-14.
0.20 “Rezidentai”. N-7 (kart.).
2.25 “Kaulai”. N-7 (kart.).

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Nuoga tiesa. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. 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” 
(12). 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7.
4.30 „Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.
5.20 „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 Emigrantai. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
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 ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Auksinis protas. 
22.45 Auksinis krantas. N-7. 
0.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
2.25 Septynios Kauno dienos.
3.05 Gyvenimas. 
4.05 Auksinis protas. 
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 
10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
12.30 KK2 (k).  
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 Tik nesijuok. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Palikti vandenyne 2. Dreifas”. 
N14. 
0.05 “Mentalistas”. N-7. 
1.00 “Strėlė”. N-7. 
1.50 “Juodasis sąrašas”. N-7
.

6.25 “Nuotykių metas”. N-7.
6.55 “Simpsonai”. N-7.
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.) 
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 “Kung Fu Panda”. N-7.
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 “Rezidentai”. N-7 
20.00 “Gero vakaro šou”. N-7 
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.25 “Vikingų loto”. 
22.30 “Paliktieji”. N-14 
0.50 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7 
1.35 “Hubertas ir Staleris”. 
N-7 

6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.20 “Šuo”. N-7. 
9.25 “Vanity Fair. Visiškai slap-

tai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
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 ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Gyvenimiškos istorijos. 
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7. 
21.00 Pasienio sargyba. N-7. 
21.30 Uošvio tvirtovė. N14. 
23.45 Neįtariamasis. N14. 
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.25 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
3.10 “Kalbame ir rodome”. 
N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Stebuklingi vaikai”. 
15.35 “Rožinė pantera ir drau-
gai”. 
16.05 “Žmogus-voras”. 

16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Sudie, Čaina. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
6:55 Likimo valsas. 
7:20 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
7:35 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. 
9:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12:10 LRT OPUS ORE. 
13:10 Septynios Kauno die-
nos. 
13:40 Pažvelk į profesiją ki-
taip. 
14:10 Pradėk nuo savęs. 
14:40 Mūsų Nadija (kart.).
15:30 Likimo valsas. 
16:00 Kultūrų kryžkelė. 
16:30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Atrankos plaukimai. 
18:30 Planetų gidas (subti-
truota).
19:30 Labanaktukas.
20:00 Lietuvos nepriklauso-
mybės akto signataro rašytojo 
Romo Gudaičio 75-mečiui. 
Rašytojo Romo Gudaičio kūry-

bos vakaras. 2012 m.
21:30 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. „SIG Strasbourg” - 
Utenos „Juventus”. Transliacija 
iš Strasbūro.
23:30 Elito kinas. Premjera. 
Frostas prieš Niksoną. N-7. 
1:30 DW naujienos rusų kal-
ba.
1:40 Dabar pasaulyje. 
2:10 Laba diena, Lietuva. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7. 
11.15 “Diktatorių ponios”. N-7. 
12.15 Dviračio šou (k). 
12.45 Ne vienas kelyje (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7. 
14.00 Beatos virtuvė. 
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 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7 
(kart.).
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7.
10.30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7 (kart.).
13.30 “Rezidentai”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Išlikimas”. N-7.
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 

N-7.
17.00 “Bruklino taksi”. N-7.
18.00 “Kaulai”. N-7.
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7.
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
21.35 “UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Real Madrid CF” - 
„Borussia Dortmund”. 
23.40 “Nuodėmių miestas 2”. 
S.
1.40 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
2.25 “Kaulai”. N-7 (kart.).

6.30 „Jaunikliai”. 
7.00 Auksinė daina. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
19.05 0 laipsnių.
19.10 Gyvenk krepšiniu!
19.30 Europos taurė 2016/17. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - 
Berlyno “Alba”.
21.30 Mafijos kronikos. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7.
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” 
(12). 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.
3.45 „Miestelio patruliai”. 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 ko-
dėl?”. 
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 ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 LRT forumas. 
22.00 Premjera. Dokumentinių 
filmų ciklas „Mano miestas”. 
Birštonas. 
23.00 Premjera. Martos pa-
slaptis. N-7. 
0.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
2.30 Klausimėlis.lt. 
3.05 Specialus tyrimas. 
4.05 Dokumentinių filmų ciklas 
„Mano miestas”. Birštonas. 
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
5.30 Mūsų gyvūnai. 

6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 

10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
12.30 KK2 (k).  
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 
“Tamsi tiesa”. N14. 
0.25 “Mentalistas”. N-7. 
1.20 “Strėlė”. N-7. 
2.10 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.25 “Nuotykių metas”. N-7.
6.55 “Simpsonai”. N-7.
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.) 
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 “Kung Fu Panda”. N-7.
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 “Rezidentai”. N-7 
20.00 “Farai”. N-7 
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 “Detektyvo Hanterio su-
grįžimas”. N-14 
0.15 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7 
1.15 “Hubertas ir Staleris”. 
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 ga-
tvės”. N-7. 
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 ga-
tvės”. N-7. 
19.30 “Farų karai”. N-7. 
21.30 Grobis. N14. 
23.15 Uošvio tvirtovė. N14. 
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.45 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
4.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
4.40 Pasienio sargyba (k). 
N-7.

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Stebuklingi vaikai”. 
15.35 “Rožinė pantera ir drau-
gai”. 
16.05 “Žmogus-voras”. 

16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14. 
22.50 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.45 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.30 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.20 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
4.05 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Sudie, Čaina. N-7.

 Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 IQ presingas. 
6:50 Likimo valsas. 
7:25 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
9:15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12:10 Planetų gidas (subti-
truota, kart.).
13:00 Keliaukim! 
13:30 Rašytojos Ramutės 
Skučaitės sukaktuvinis vakaras 
Rašytojų klube. 
14:40 Svetimoje žemėje. 
15:35 Likimo valsas. 
16:00 Kultūrų kryžkelė. 
16:30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 
m) baseine. 
18:30 Valdžios tvirtovė. N-7. 
19:30 Labanaktukas.
20:00 Atspindžiai. 
20:30 Legendos. 
21:15 Lietuvos nepriklauso-
mybės akto signataro rašytojo 
Romo Gudaičio 75-mečiui. 

Rašytojo Romo Gudaičio apy-
sakos ir novelių knygos „Vytauto 
Vergo įdagas. Rudnia iškeliauja 
į dangų” pristatymas.
22:45 Auksinis krantas. N-7. 
0:30 DW naujienos rusų kal-
ba.
0:40 Dabar pasaulyje. 
1:15 ARTi. 
1:30 Kelias į namus. (kart.).
2:00 Laba diena, Lietuva. 
3:45 Stop juosta. 
4:15 Nes man tai rūpi. 
5:00 Pradėk nuo savęs. 
5:30 Panorama. 

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. 
13.45 “Diktatorių ponios”. N-7. 
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 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7 
(kart.).
9.00 “Vienam gale kablys”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7.
10.30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7 (kart.).
13.30 “Rezidentai”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.

15.00 “Išlikimas”. N-7.
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
17.00 “Bruklino taksi”. N-7.
18.00 “Kaulai”. N-7.
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7.
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Apgaulės meistrai”. 
N-7.
0.15 “Eurolygos rungty-
nės. Madrido „Real” - Kauno 
„Žalgiris”. 
2.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
2.50 “Kaulai”. N-7 (kart.).

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Patriotai. N-7.
08.10 „Kalnų ežerai“. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Marionečių šokiai“. 
N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“  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. 
23.45 Nuoga tiesa.
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7.
4.30 „Tyrėjas Saveljevas”.

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. Sportas. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.05 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”. 
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Duokim garo! 
22.40 Gamtos inspektoriai. 
23.00 Premjera. Mirtina tyla. 
N-14. 
0.30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 
m) baseine. 
2.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
2.55 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”. 
4.05 Auksinis balsas. 

6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 

10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
12.25 Nuo... Iki... (k).
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 “Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas”. N14. 
23.10 “Palikti po pamokų”. 
N14. 
1.00 “Tamsi tiesa”. N14. 

6.25 “Nuotykių metas”. N-7.
6.55 “Simpsonai”. N-7.
7.55 “Rezidentai”. N-7 
(kart.) 
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 “Kung Fu Panda”. 
N-7.
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 “Monstrų universite-
tas”. N-7 
21.35 “Toras”. N-7 
23.55 “Gyvų neliks”. S 
1.30 “Paliktieji”. N-14 (kart.) 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 

šuo”. N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Žurovas”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7. 
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”. N-7. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 Snaiperis. N14. 
23.40 Grobis. N14. 
1.20 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7. 
2.05 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14. 
2.45 Snaiperis N14. 
4.20 “Žurovas”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.45 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. 
N-7. 
15.05 “Stebuklingi vaikai”. 
15.35 “Rožinė pantera ir 

drau
gai”. 
16.05 “Žmogus-voras”. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Midsomerio žmogžudystės 
XVIII. Mirštantis menas. N-7. 
23.05 SNOBO KINAS Mano 
karalius. N14. 
1.35 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
2.25 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
3.05 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.55 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
4.40 “Įtariamieji”. N14. 

 Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 Nes man tai rūpi. 
6:50 Likimo valsas. 
7:15 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame 
(25 m) baseine. Pusfinaliai, 
finalai. 
9:15 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:10 Stambiu planu. 
12:40 Girių horizontai. 
13:15 Gimtoji žemė. 
13:45 Maistas ir aistros. 
14:15 Kelias į namus.
14:45 Nes man tai rūpi. 
15:30 Likimo valsas. 
16:30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 
m) baseine. Atrankos plauki-

mai. 
18:30 Bodo. N-7. 
19:30 Muzika gyvai. 
21:00 Martos paslaptis. 
N-7. 
22:45 Atspindžiai. 
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 Keliaukim! 
4:15 Legendos. 
5:00 Maistas ir aistros. 
5:30 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k). 
11.20 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 Diktatorių ponios”. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7 
(kart.).
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
N-7.
9.30 “CSI kriminalistai”. 
N-7.
10.30 “Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas 

bendrikas”. N-7 (kart.).
13.30 “Rezidentai”. N-7.
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Išlikimas”. N-7.
16.00 “Gražuolė ir pabaisa”. 
N-7.
17.00 “Bruklino taksi”. 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 “Dienos šviesa”. N-7.
0.20 “Rydikas”. N-14 (kart.).
0.50 “Sniegynų įkaitai”. N-14 
(kart.).
Penktadienis, 2016-12-09

06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Kalnų ežerai“ . 
09.10 „Miškinis“. N-7.
10.20 „Marionečių šokiai“.
11.25 „Kartą Rostove...“. 
N-7.
12.30 „Miestelio patruliai“. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės“. 
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“. N-7.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Tamsios jėgos“. 
N-14.
01.15 „Gyvųjų numirėlių 
naktis. Atgijimas“. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. HD.
6.30 Specialus tyrimas. 
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
7.50 Tatonka ir mažieji drau-
gai.
8.00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas.
8.15 Džiunglių knyga 1.
8.30 Girių horizontai.
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Plėšrūnai (subtitruo-
ta).
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didysis Azijos pen-
ketas (subtitruota).
13.55 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7. 
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. Aršūs pada-
rai. N-7. 
0.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 

 
6.30 “Džonis Testas”. 

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”.
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”. 
8.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
9.00 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Sniego karalienė”.
11.30 “Gaisrinės šuo”.
13.40 “Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis”.
15.20 “Gyvenimo šukės”. N-7. 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA “Debesuota, nu-
matoma mėsos kukulių kruša 
2”.
21.25 “Kaip diena ir naktis”. 
N-7. 
23.40 “Paranormalūs reiški-
niai 5”. N14. 
1.20 “Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas”. N14.

6.30 “Ančiukų istorijos”.
7.00 “Nenugalimasis žmogus - 
voras”. N-7.
7.30 “Vėžliukai nindzės”.
8.00 “Ančiukų istorijos”.
8.30 “Kempas ir draugai”. 
9.00 “Virtuvės istorijos”. 
9.30 “Gardu Gardu”. 
10.00 “Pasaulis pagal mote-
ris”. 
10.30 “Svajonių ūkis”. 
11.00 “Caraitis Ivanas ir vilkas 
pilkas”. 
12.45 “Flinstounai”. N-7 

14.25 “Šuniškas gyvenimas”. 
16.15 “Simpsonai”. N-7 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.25 “Eurojackpot”. 
19.30 “Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke”. N-7 
22.00 “Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas”. N-7 
0.40 “Tamsta gundytoja”. N-14 

6.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
6.30 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 “Amerikos mieliausieji”. 
11.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Suomija. 
12.05 “Pavariau”. N-7. 
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7. 
14.45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7. 
15.50 “Kas žudikas?”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
18.30 Keliauk ir ragauk. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 MANO HEROJUS 
Mirtinos žaizdos. N14. 
0.05 AŠTRUS KINAS 
Nakvynės namai 2. S. 

6.50 “Akloji”. 
8.00 “Būrėja”. 
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
10.30 “Gepardų dienoraščiai”. 

11.00 “Miesto zoologijos so-
das”. 
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
12.30 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai”. 
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Tabatos salonas”. 
17.00 Baltieji vilkai. 1969 m. 
19.10 “Senjora”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Diktė. Tikslai ir prie-
monės. N14. 
22.50 “Karalienė Izabelė”. 
N14. 
0.25 “Kas aprengs nuotaką?”. 
1.25 Mano karalius. N14. 

 Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 Kultūrų kryžkelė. 
6:55 Kelias. 
7:15 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
9:15 Krikščionio žodis. 
9:30 Maistas ir aistros. 
10:00 Pradėk nuo savęs. 
10:30 Pažvelk į profesiją ki-
taip. 
11:00 X tarptautinis Balio 
Dvariono jaunųjų pianistų ir 
smuikininkų konkursas. 
12:40 Šokių akademija 2.
13:30 Henrikas Ibsenas. Kai 
mes mirę nubusim. 
15:10 Durys atsidaro. 
15:30 Gyvenimas tarp žiedų. 

16:30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Atrankos plaukimai. 
18:30 Lietuva mūsų lūpose. 
19:00 Stop juosta.
19:30 ARTS21. 
20:00 Kultmisijos. 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Amerikos grafičiai 
N-7. 
23:00 Stop juosta. 
23:30 Dabar pasaulyje. 
24:00 Šokių akademija 2 
(kart.).
0:25 ARTS21. 
0:55 Elito kinas. Frostas prieš 
Niksoną. N-7. 

6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
15.20 KK2 (k). N-7. 
17.40 Dviračio šou (k). 
19.30 “Diktatorių ponios”. N-7. 
20.30 Mano kiemas. 
21.00 Informacinių mitų grio-
vėjai. 
21.30 Pasivaikščiojimai. 
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Už vaikystę. 
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
1.55 24 valandos (k). N-7. 

6.35 “Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis” N-7.
7.05 “Jokių kliūčių!”. N-7 
(kart.).
8.30 “Vienam gale kablys”. 
9.00 “NT žinios”. 

9.30 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
10.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7.
11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7.
12.00 “Futbolo.TV”. 
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7.
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7.
14.30 “Aukščiausia pavara. 
Poliarinis iššūkis”.
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7.
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
rytas” - Utenos „Juventus”. 
19.00 “Bibliotekininkai”. N-7.
21.00 “Be stabdžių”. N-14.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Transo būsena”. N-14.
0.30 “Apgaulės meistrai”. N-7 
(kart.).

07.20 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Kartų kovos. 
09.30 Vantos lapas.
10.00 Arčiau namų. Utena..
11.00 „Vera“. N-7.
13.00 Auksinė daina.
14.55 „Bekraštė Kanada“.
16.00 Žinios.
16.20 „Pakalbėsim, kai grįši“.
18.00 Žinios.
18.25 0 laipsnių (1).
18.30 „Pakalbėsim, kai grįši“.
20.00 Žinios.
20.30 „Pakalbėsim, kai grįši“.
21.30 “24/7”.
22.30 Žinios.
23.00 „Delta“. N-7.
01.10 Mafijos kronikos. N-14.
02.10 „Vera“. N-7.

Kryžiažodis  „Upėtakis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias 

„Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu 
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės 
vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.  

Prizas atiteks anykštėnei
Lapkričio 5  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Ausis“ teisingas atsakymas 

– KELIAMASIS KRANAS.  Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  79   skaitytojai. Tai anykš-
tėnai A.Vildžiūnas, V.Lančickienė, V.Stasiūnienė, A.Burneikienė, D.Šlamienė, O.Arienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, B.Augulienė, A.Lunevičius, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, Z.Vitkūnaitė, N.Šilaikienė, V.Vilčinskienė, A.Kavolienė, V.Dikčiuvienė, 
R.Kavoliūnienė, J.Pranckevičienė, A.Vilčinskas, A.Skaržauskienė, J.Vileitienė, R.Vilimas, 
A.Skirmantienė, V.Kazlauskienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, 
V.Žemaitienė, J.Mieželienė, D.Varnienė, A.Juknevičienė ir E.Jurėnaitė;  S.Cemnickienė, 
N.Žąsinienė, R.Žąsinas, E.Sunkurytė, R.Domantienė, P.Dolmantas, V.Magylienė ir 
B.Gudonienė iš Viešintų; R.Puolis, D.Sudeikienė, E.Kiškienė ir V.Strazdienė iš Kavars-
ko; E.Slavinskienė, T.Jakniūnienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų;  L.Ruša iš Vilniaus, 
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, M.Risakovienė iš Debeikių, E.Trečiokaitė iš 
Jatkonių, S.Steponavičienė iš Troškūnų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės,  G.Šulskienė ir 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, J.Aukštakojienė ir E.Obernė iš Ukmergės, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių, R.Palskienė iš Aulelių,  V.Urbutienė iš Naujikų, A.Kuolienė iš Kunigiš-
kių, T.Patumsienė iš Vikonių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, L.Didienė iš Medžiočių, 
D.Silčenko iš Raguvos, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, R.Vaiginytė iš 
Aknystų, M.Risakovienė iš Debeikių, A.Juknonienė iš Rubikių, O.Petronienė iš Smėly-
nės, K.Rimkuvienė iš Antupių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, A.Lisauskienė iš Mickūnų bei 
J.Pačinskienė iš Padvarninkų.  

Burtai lėmė, kad spalio mėnesio kryžiažodžio  prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks Ž. GALVANAUSKAITEI iš Anykš-
čių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesu-

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-12-31)
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šiupinys

„Kalėdų laukimas ir pasiruoši-
mas joms yra ne mažiau ypatingas 
nei pati šventė. Norime, kad mūsų 
klientams jis būtų paprastas ir teik-
tų malonumą, todėl pristatome kelis 
unikalius pasiūlymus ir skelbiame 
šventines kainas įrangai, kurią gali-
ma įsigyti mokant dalimis. Įsigytu 
daiktu klientai naudosis ne vienus 
metus, todėl patogiau įmokas už jį 
išskaidyti. Ypač žinant, kad dėl to 
prekė nepabrangsta,“ – sako „Teo“ 
ir „Omnitel“ privačių klientų pada-
linio vadovas Norbertas Žioba.

Nereikia nieko atsisakyti

Svajojate apie jaukų vakarą su 

„Teo“ ir „Omnitel“ klientams – kalėdinių dovanų metas
Šv. Kalėdų laukimas „Teo“ ir „Omnitel“ klientams tampa dar malonesnis, nes artėjant gražiau-

siai metų šventei bendrovės skelbia šventines išmaniųjų įrenginių kainas ir specialius pasiūlymus. 
Dabar puikus metas atsinaujinti ir įgyvendinti savo norus – „Teo“ įsigyti naują televizorių siūlo mo-
kant dalimis be jokio pabrangimo, o „Omnitel“ su išmaniaisiais telefonais siūlo vertingus priedus 
vos už 1 centą.

šeima prie televizoriaus ir gero fil-
mo? Pasinaudokite specialiu „Teo“ 
pasiūlymu įsigyti aukščiausios 
vaizdo kokybės televizorių, jo kai-
ną sumokant dalimis be pabrangi-
mo. Perkant įrangą iš „Teo“ nerei-
kia mokėti iš karto, todėl nereikės 
atsisakyti norų ir daugiau liks ka-
lėdinėms dovanoms. Be to, norimą 
televizorių „Teo“ nemokamai jums 
pristatys tiesiai į namus.

Pavyzdžiui, dabar 132 centimetrų 
įstrižainės ekrano „Ultra HD“ vaiz-
do kokybės „Samsung“ televizorių 
galima įsigyti vos už 28,90 Eur/
mėn. Pasinaudoti kalėdiniais „Teo“ 
pasiūlymais galima internete adre-
su www.teo.lt, bendruose „Teo“ ir 

„Omnitel“ salonuose arba paskam-
binus trumpuoju numeriu 1817.

Dovanos už 1 centą

Artėjant šventėms ir intensyviam 
kalėdinių dovanų paieškos etapui 
„Omnitel“ siūlo nepamiršti ir ma-
žesnių dovanų. Dabar puikus metas 
atsinaujinti išmanųjį telefoną, nes 
tą padarę šiuo metu galite pasinau-
doti pasiūlymu išmaniąją apyrankę 
„Fitbit Flex“, kokybiškas „Beats by 
Dre“ ausines arba galingą „Mars-

hall Stockwell“ nešiojamą kolonėlę 
įsigyti vos už 1 centą.

Nešiojama „Bluetooth“ ryšiu 
veikianti 27 vatų galingumo „Mars-
hall Stockwell“ kolonėlė siūloma 
visiems, su nauju išmaniuoju pasi-
rinkusiems mokėjimo planą „Smart 
XXL“. Su pilnai įkrauta šios kolo-
nėlės baterija muzikos galima klau-
sytis net iki 25 valandų. Tuo tarpu, 
su nauju išmaniuoju įrenginiu pa-
sirinkę planą „Smart XL“ vos už 1 
centą galės mėgautis iš kokybiškų 
„Beat by Dre“ ausinių sklindančia 
muzika, o su „Smart M“ mokėjimo 
planu „Omnitel“ siūlo išmaniąją 
apyrankę „Fitbit Flex“. Ši apyrankė 
padeda ne tik sekti savo fizinį ak-
tyvumą ir netgi miegą, bet taip pat 
rekomenduoja kaip jį patobulinti. 

Neribotas 4G internetas namams

„Omnitel“ šventines kainas siūlo 
ne tik įrangai. Dabar pats geriausias 
metas pasitobulinti savo namų inter-
neto ryšį, nes 4G internetą su visiš-
kai neribota sparta ir atsisiunčiamų 
duomenų kiekiu jūsų namų adresu 
„Omnitel“ siūlo vos už 19 Eur/mėn. 
Naujausiais Ryšių reguliavimo tar-
nybos duomenimis, sparčiausias 
„Omnitel“ 4G ryšys jau dengia 99 
proc. Lietuvos teritorijos, todėl juo 
naudotis gali net ir atokiausiose vie-
tose esantys šalies gyventojai.

Pasinaudoti kalėdiniais „Omnitel“ pasiūlymais galima internetinėje 
„Omnitel“ svetainėje, apsilankius bendruose „Teo“ ir „Omnitel“ salo-
nuose bei telefonu 1817. 

Didis gailestis, kad kolchoz-
mečiu ūkio valdžiai spaudžiant, 
trobesių stogams yrant, jokios 
medžiagos negaunat R. Januliui 
sodybą teko nugriauti. Pasistatęs 
namus Butėnų gyvenvietėje, pui-
kiai tvarkęsis, augalus ir visokius 
sodietiško dekoro akcentus mėgęs. 
Kuomet sugrąžino tėviškės žemę 
sodybvietėje, sodą išvalė, kai kur 
net grėbliu išgrėbė pušyną, išvalė 
ir Vosintos upelio slėnio link besi-
leidžiančiuose šlaituose melsvuo-
jančius alksnynus. 

Pasodino daug medžių, medelių, 
krūmų, žolynų įvairiausių, net lau-
kinius augalus augalėlius išpuose-
lėjo, paparčiai į tikriausią žemaūgę 

Sodybvietėje - mistiškas malūnas Raimondas GUOBis

Butėnų kaimo pakraštyje savo tėviškės sodybvietę sumaniai tvarkantis Rimantas Janulis pravažiuojančius vieškeliuku ir stabtelė-
jančius pasidairyti stebina vis naujais ir naujais statiniais bei įdomybėmis. Neseniai prie rodyklės su užrašu „Butėnai 2,5 km“ atsirado 
ant kalnelio bestūksantis vėjo malūnas.

giraitę, Joninių naktį stebuklingą 
paparčio žiedą dovanoti žadančią 
suaugo. 

Pristatė, eilėmis pririkiavo 
akmenų, girnapusių, pririnko me-
džių stuobrių, kai kuriuos net ša-
knimis į viršų apvertęs į žemę įka-
sė, keletą žibintų į stulpus įkėlė, iš 
skardos išpjovė legendinį Alaušo 
varpą, akmenyje Svėdasų mies-
telio paveikslus ir žodžius iškalė. 
Jubiliejinių 2000-ųjų metų proga 
kryžių gražiausią, ąžuolinį, subti-
liai ornamentuotą pastatė, vėliau 
ir koplytėlę su Mergelės Marijos 
skulptūra į šimtametės, storaka-
mienės, tamsiu tankiu suaugusiu 
vainiku eglės kamieną įkėlė. 

Nesustojo, sumanymas suma-
nymą lydėjo. Atsirado ir piramidė. 
Nors ir ne iš storų eglinių kartelių 
suremta, bet teisingai į Oreono 
žvaigždyną nukreipta. Tad nerei-
kia jau niekam kažkur į Merkinę 
keliauti - pakanka Butėnų Janulio 
piramidėje pabūti ir pasimels-
ti arba pamedituoti... Ir žvilgsnį 
aukštyn pakėlęs matai tik dangų, 
pirmapradį ir visuomet laimingą 
dangų. 

Naujausias R. Janulio kūrinys - 
miniatiūrinis vėjo malūnas su sti-
presnio vėjo lengvai išjudinamais 
ir lengvai besisukančiais sparnais. 
Kaip toj dainoj, kur stovi malūnas 
prie kelio, kaip senoj pasakoj apie 
kadaise čia buvusį gal vandens, o 
gal ir vėjo malūnėlį. Žmogus pa-
tenkintas šypsosi, kad reikėtų dar 
iš kelmo ir malūnininką su maiše-
liu ant pečių einantį ar tokius ma-
lūnas mėgstantį velnią išdrožti...

Rimantas Janulis prie savo Butėnų pakraštėlio valdose įrengto 
dekoratyvinio vėjo malūno.

Autoriaus nuotr.

Protai. Liberalų „Nikė“ an-
tradienį užtikrintai laimėjo prie-
paskutinį žiemos sezono žaidi-
mą. „Nikė“ yra nebepavejama 
ir bendroje sezono įskaitoje. Ši 
komanda greičiausiai pateks ir 
į finalinį visos Lietuvos „Auk-
sinio proto” žaidimą. Antradie-
nį  „Nikė“ surinko 89, „Šį kartą 
neatvyko“ - 79, „Varpas“ - 78, 
„Vienaskaita“ - 77 taškus. Po 
devynių žaidimų, atėmus dviejų 
prasčiausių žaidimų rezultatus, 
Anykščių komandų turnyrinė-
je lentelėje „Nikė“ yra lyderė - 
569 taškai. Toliau rikiuojasi: 2. 
„Varpas“ (498), 3. „Šį kartą ne-
atvyko“ (475), 4. „Vienaskaita“ 
(465), 5. “Justelis Kaune“ (451), 
6. „Nuo Šventosios“ (430), 7. 
„Tie kurie kampi“ (398), 8. „Kur 
Paulius?“ (335).

Televizija. Trečiadienį posė-
džiavusi  Lietuvos ir radijo tele-
vizijos komisija panaikino UAB 
„Radijo elektroninės sistemos“ 
licenziją, kuri buvo suteiku-
si  kabelinės televizijos tinklais  
transliuoti televizijos programą 
„Anykščių TV“.

Vyskupija. Panevėžio vysku-
pija penkerių metų kadencijai pa-
skyrė vyskupijos kunigų tarybos 
narius bei konsultorius. Anykš-
čių šv.Mato bažnyčios klebonas 
Petras Baniulis paskirtas vienu 
iš septynių konsultorių, o Troš-
kūnų Švč.Trejybės parapijos kle-
bonas įtrauktas į kunigų tarybos 
sudėtį. Kunigų taryba – tai grupė 
kunigų, kurie atstovauja visiems 
vyskupijos kunigams. Ji, turė-
dama patariamąjį balsą, padeda 
vyskupui valdyti vyskupiją viso-
se srityse. Panevėžio vyskupijos 
kunigų tarybą sudaro 14 kunigų, 
iš kurių 7 yra konsultoriai.

Humoras. Maždaug po penke-
rių metų pertraukos prie žinomos 
humoro grupės „Ambrozija“ vėl 
prisijungė šiuo metu Anykščių 
kultūros centro režisieriumi dir-
bantis Jonas Buziliauskas.

Festivalis. Pranešama, kad 
ekstremalaus rokenrolo festiva-
lis „Devilstone“ devintąjį kartą 
2017 liepos 13–16 d. tradiciš-
kai vyks Anykščiuose, Dainu-
vos slėnyje ant Šventosios upės 
kranto. Nuo 2009 m. augti ne-
nustojantis festivalis yra vienas 
ryškesnių alternatyvios muzikos 
renginių po atviru dangumi Bal-
tijos šalyse. 

Gripas. Dėl afrikinio kiaulių 
maro gyventojams rajone nuro-
džius išskersti laikomas kiau-
les, prastos žinios ir naminių 
paukščių laikytojams. Europoje 
sparčiai plinta paukščių gripas. 
Naminių paukščių augintojai 
Anykščių rajone taip pat turėtų 
būti itin budrūs. Nurodyta paukš-
čius laikyti uždarose patalpose 
ir saugoti nuo kontaktų su lau-
kiniais, girdymui nenaudoti van-
dens iš atvirų vandens telkinių, 
į ūkius rekomenduojama neleisti 
pašalinių asmenų, nedezinfekuo-
tų transporto priemonių.

Koncertas. Gruodžio 11 d. 
Kavarsko bažnyčioje 10  val. šv. 
Mišiose giedos garsi Lietuvos 
dainininkė (mecosopranas) Judi-
ta Leitaitė. Po šv. Mišių Kavars-
ko bažnyčioje vyks adventinis J. 
Leitaitės koncertas. 
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- Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto?

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

Kataraktos operacija – galimybė regėti
Aklumas – viena sunkiausių žmogaus negalių. Apakęs ar tik šviesą nuo tamsos skiriantis žmogus 

praranda savarankiškumą, nebegali užsiimti įprastine veikla, jam nuolat reikalinga artimųjų pa-
galba.  Nors ši negalia gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai 
apanka dėl kataraktos – senatvinių akies lęšiuko pokyčių. Dėl kokių priežasčių vystosi katarakta, 
kokie šios ligos simptomai, kokie galimi gydymo būdai ir kokios pasekmės laukia nesigydant, klau-
siame A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Sauliaus Ačo.

atsirasti po akies traumų, būti pa-
veldėta ir kt. 

- Kokie kataraktos simptomai?
- Pirmasis ligos požymis – silps-

tantis regėjimas. Jei regėjimas 
palaipsniui blogėja reiktų ilgai 
nelaukiant pasikonsultuoti su gy-
dytoju. Sergantieji katarakta daž-
nai skundžiasi jautrumu šviesai, 
išblukusiomis ar išplaukusiomis 
spalvomis, matymu kaip pro ne-
švarų stiklą, dvejinimusi. Žmogus 

Operuoja gydytojai profesionalai.

Akių chirurgijos centre operacijas atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuriam kataraktos operacija – kasdie-
nybė. Šis gydytojas atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojas Saulius Ačas pelnė pacientų pasitikėjimą – jo ypatingas 
dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas.

Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. Pažangių technologijų dėka kataraktos operacija 
tapo labai saugi, neskausminga ir efektyvi.

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

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

nebeįžiūri artimųjų veidų bruožų, 
daiktų kontūrų, iškyla problemos 
užsiimant įprastine veikla, vai-
ruojant automobilį. Ligai progre-
suojant  silpstantis regėjimas gali 
baigtis aklumu.

- Kaip katarakta gydoma?
- Kataraktą išgydančių vaistų nėra. 

Vienintelis būdas pagyti – kataraktos 
operacija. Operacijos metu naudo-
jant šiuolaikišką mikrochirurginę 
įrangą – fakoemulsifikatorių – pro 

2-3 mm dydžio pjūvį sudrumstėjęs 
lęšiukas išsiurbiamas ir pakeičiamas 
skaidriu dirbtiniu lęšiuku. Kataraktos 
operacija – neskausminga, jos tru-
kmė apie 30 minučių, po operacijos 
nereikalingas stacionarus gydymas. 
Pacientai gerai matyti dažniausiai 
pradeda iškart po operacijos ar pra-
ėjus keletui dienų.

- Kokios pasekmės laukia ne-
sigydant?

- Svarbiausia nelaukti, kol silps-
tantis regėjimas baigsis aklumu, 
kadangi subrendusios kataraktos 
operaciją techniškai sunkiau at-
likti, padidėja operacinių ir poo-
peracinių komplikacijų rizika. Be 
to, kataraktai progresuojant, gali 
padidėti akispūdis, galima susirgti 
nepagydoma akių liga – glaukoma. 

Pernai sveikinti trys 
šimtamečiai

Ilgaamžių yra ir Anykščių rajo-
ne. O štai „Anykštos“ pirmtakas 
„Kolektyvinis darbas“ dar tarybi-
niais laikais rašė net apie 115 metų 
sulaukusią Janušavos gyventoją. 
Kita močiutė iš Kurklių seniūnijos 
teigė sulaukusi 110 metų. O jau 
nepriklausomybės laikais, ko gero, 
kaip pats seniausias Anykščių 
krašto gyventojas minimas Anta-
nas Kavoliūnas iš Viešintų seniū-
nijos, kuris į Amžinybę iškeliavo 
sulaukęs 106 metų. 

Pernai su šimtmečiu buvo pa-
sveikinti 3 rajone gimę žmonės. Su 
šiuo jubiliejumi pasveikinta Troš-

Gyventi amžinai - pavojinga Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Žmonija turi vieną svajonę – gyventi amžinai. Jos siekė įvairiais 
būdais, ieškojo atsakymų magijoje, daug vilčių dėjo į mokslą ir 
medicinos progresą. Tačiau mokslininkai po ilgų dešimtmečių ty-
rimų priėjo išvados, kad amžinai žmogui gyventi nepavyks. Mūsų 
genetika užprogramuota taip, kad  maksimalus gyvenimo ilgis ri-
bojamas maždaug 120 metų, o per šimtmetį perkopęs ir prie šios 
ribos artėjantis žmogus yra išimtis.  

kūnų seniūnijos gyventoja Vensla-
va Kaupelienė, kuri visą gyvenimą 
praleido Troškūnuose. Jubiliatė 
tada su ją sveikinusiais žmonėmis 
pakėlė ir šampano taurę. Pasak 
Troškūnų seniūno Antano Jan-
kausko, V. Kaupelienė dar nueina 
ir į bažnyčią. 

Kita šimtametė Ona Kuktienė 
sveikinta Kurklių seniūnijoje. O 
trečiasis šimtametis Jonas Rikša 
2015 metų rugsėjo mėnesį buvo 
pasveikintas Kaune, kur gyveno 
pas vaikus. Jo sveikinti vyko Ka-
varsko seniūnas Algirdas Gansi-
niauskas. 

Tiesa, šimtamečius, nors pagy-
venusių žmonių ir nemažai, pasak 
Troškūnų seniūno A. Jankausko, 

tenka sveikinti ne kasmet, kitas pa-
našus jubiliejus Troškūnų seniūni-
joje planuojamas tik 2021 metais. 

 Lietuvoje vieną iš seniausių gy-
ventojų Emiliją Krištopaitę, kuri 
teigė sulaukusi 111 metų, vyko 
sveikinti pati prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. O pasaulyje nuolat 
keičiasi ilgaamžių rekordininkų 
pavardės, tiesa, daugumos jų turi-
mų dokumentų nepakanka įrodyti 
gyvenimo trukmei. Ne išimtis ir 
Lietuva, šiek tiek save pasendinti 
buvo „madinga“ iš karto po karo, 
kai nebuvo tikslių duomenų.         

Riba, kurią sunku peržengti

Gyvenimo trukmės tyrimų re-
zultatus paskelbė „The Time“, 
pabrėždama, kad jeigu buvote pa-
kankamai suaugę ir kėlėte šampa-
ną sutikdami XXI amžių, tai jeigu 
sulauksite mušant laikrodžiams 
2099 metus, tai greičiausiai kel-
site taurę už savo gyvenimo galą 
– mokslininkai teigia, kad vargu 
kada nors žmonės peržengs 120 
metų gyvenimo ribą. Britų neuro-
biologijos profesorius seras Coli-
nas Blakemore’as gerontologijos 
konferencijoje pareiškė, kad eg-
zistuoja žmogaus gyvenimo tru-
kmės limitas. „120 metų gali būti 
absoliutus žmogaus gyvenimo 
trukmės limitas“, – kalbėjo jis. 
Jo teigimu, daugiau kaip 120 metų 
sulaukiantys asmenys yra tokia re-
tenybė, jog, net ir turint omenyje 
visus medicininius ir technologi-
nius privalumus, mažai tikėtina, 
kad tokia viršutinė riba bus per-
žengta. Pasaulyje yra nemažai 
žmonių, tvirtinančių, kad jie per-
žengė šią ribą, bet dažniausiai jie 
negali dokumentais to patvirtinti. 

Ilgamečių daugės

Tačiau mokslininkai teigia, kad 

vidutinė gyvenimo trukmė ilgės, 
tiesa, ne tokiais tempais, kaip 
žmonija laukia. Sparčiai didėja 
sulaukusiųjų 80 metų asmenų 
amžiaus grupė. Prognozuojama, 
kad iki 2050 metų jų procentinė 
dalis žmonijos populiacijoje pa-
kils nuo 2 iki 4 proc.

Gerontologų konferencijoje 
prieita vieningos nuomonės, kad 
medikamentų įtaka žmogaus gy-
venimo trukmei yra ribota, tad 
kur kas svarbiau, užuot ilginus 
žmogaus gyvenimą, yra gerinti 
garbaus amžiaus žmonių gyveni-
mo kokybę ir sveikatą. Vis dėlto 
labai svarbu ilginti gyvenimo 
trukmę skurdžiose šalyse, kur 
žmonės miršta gerokai jaunesni 
nei ekonomiškai išsivysčiusiose.  
2014 m. Pasaulinės gyvenimo 
trukmės stebėsenos institucija 
„Global AgeWatch Index“, ren-
kanti 96 valstybių duomenis apie 
garbaus amžiaus žmonių gyve-
nimo kokybę, neseniai pareiškė, 
kad 2050-aisiais šešiasdešimties 
metų ir vyresni žmonės sudarys 
21 proc. žmonijos. 

Tai yra beveik dvigubai dau-
giau nei dabartinis skaičius (12 
proc.).

Stebuklingi vaistai yra

Per pastarąjį dešimtmetį žmo-
nių, sulaukiančių 100 metų, pa-
daugėjo 71 proc. Specialistai 
mano, kad ilgaamžių žmonių 
mūsų planetoje bus vis daugiau, 
tačiau tie, kurie viliasi, kad žmo-
gaus gyvenimą įmanoma pra-
ilginti dvigubai ar net trigubai, 
turės nusivilti. Mat 120 metų, 
ko gero, yra žmogaus organiz-
mo gyvenimo trukmės viršutinė 
riba. Tiesa, yra tyrėjų, mėginan-
čių įrodyti, jog gyvenimo trukmę 
galima prailginti 4-5 kartus. Tada 
žmonės gyventų apie... 500 metų. 

„Nė vienas mokslininkas kol kas 
nesiima tvirtinti, kad žmonių 
gyvenimą galima tęsti iki be-
galybės. O jeigu jūs norite rasti 
stebuklingų priemonių, kurios 
atitoliną senėjimą, tai mokslas 
žino dvi efektyvias priemones – 
mankštą ir sveiką mitybą. Beje, 
šie dalykai žmogui suteikia ne tik 
naudą, bet ir malonumą“,- sakė 
Colinas Blakemore’as.

Nemirtingumas žalingas

Prie viso šito reiktų pridėti, 
kad mokslininkų pareiškimas 
nieko naujo nepasako tiems, 
kurie susipažinę su Biblija. Pir-
moje Biblijos knygoje parašyta, 
kad žmogaus amžius bus ... 120 
metų. Prireikė trijų tūkstančių 
metų, kad tai, kas užrašyta, pa-
tvirtintų mokslininkai. Beje, tai 
ne vienintelis atvejis, kai Biblijo-
je esančios tiesos lenkia mokslą 
ir išradimus keliais tūkstančiais 
metų.

Mokslininkai ne kartą atliko ir 
eksperimentus, siekdami sužino-
ti, kaip būtų, jei žmonija turėtų 
idealias gyvenimo sąlygas, ku-
rios turėtų didinti ilgaamžišku-
mą. Kiekvieną kartą eksperimen-
to metu pasirodydavo, kad tai yra 
žalinga. Galbūt pailgėtų gyveni-
mo trukmė, tačiau ilgesnėje pers-
pektyvoje grėstų išmykimas. 

Taip pat buvo imituotas kom-
piuterinis nemirtingos visuome-
nės modelis. Deja, paaiškėjo, kad 
ir ši visuomenė pralaimi laiki-
najai, žmonija tiesiog nepakeltų 
amžinybės iššūkio ir išsikrausty-
tų iš proto. 

Taigi, nors dabar žiema ir sun-
kus metas, neverta pasiduoti de-
presijai dėl greitai bėgančio laiko. 
Geriau, kaip pataria psichologai, 
naudotis tomis akimirkomis, ku-
rias turite. 

Katarakta yra viena iš dažniausių 
aklumo priežasčių, tačiau anksti 
diagnozavus ir tinkamai gydant šią 
ligą galima visiškai išgydyti. 

Troškūnietė  Venslava Kaupelienė lapkričio 8-ąją atšventė 
101-ąjį gimtadienį.

jono jUneViČiAUs nuotr. 
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tinklas

anykštėnai juokauja

Šio projekto tikslas – didinti Svėda-
sų miestelio gyventojų saugumą, vie-
šąją tvarką ir stiprinti nusikaltimų bei 
kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją. 

Vykdant projektą pirmiausia buvo 
nupirktos ir ant bendruomenės namų 
sumontuotos vaizdo stebėjimo kame-

Svėdasiškiai buriasi, kad gyventi būtų saugiau
Svėdasų bendruomenė baigė vykdyti projektą „Viešas gėris – aukš-

čiausias įstatymas (Ciceronas)“, kurį finansavo Anykščių rajono sa-
vivaldybė pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 
metų veiklos plano priemonę „Gyventojų saugumo stiprinimas”.

ros. Tikimės, kad tai bus veiksminga 
prevencinė priemonė.

Antroji veikla - saugios kaimynys-
tės grupių kūrimas. Projekto lėšomis 
buvo išleista ir išplatinta skrajutė apie 
saugią kaimynystę, jos naudą, pavie-
šintas kvietimas jungtis į saugios kai-

mynystės grupes. Skrajutę sukūrė ir iš-
spausdino bendruomenės savanoriai. 

2016 m. lapkričio 23 d. Svėdasų 
bendruomenės namuose įvyko sau-
gios kaimynystės grupių kūrimo su-
sirinkimas. Apie saugią kaimynystę, 
jos naudą bei organizavimo žings-
nius svėdasiškiams papasakojo Ute-
nos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Anykščių rajono polici-
jos komisariato Prevencijos poskyrio 
pareigūnai Rūta Avižaitė ir Rolandas 
Raščius. Susirinkime buvo įsteigtos 
penkių  gatvių  (J. Tumo - Vaižgan-
to, Ežero, Mokyklos, Moliakalnio ir 
Vilniaus) ar jų dalių saugios kaimy-
nystės grupės. Joms buvo išdalintos 
lentelės su ,,Saugios kaimynystės“ 
judėjimo logotipu, kurios bus tvirti-
namos prie gyvenamųjų namų ar jų 
teritorijų. Pareigūnai labai gerano-
riškai pasižadėjo visais įmanomais 
būdais bendradarbiauti su grupių va-

dovais, konsultuoti prireikus, atmi-
nimui padovanojo bloknotus su šū-
kiu ,,Saugią aplinką kurkime kartu“. 
Pareigūnė Rūta Avižaitė dar papasa-
kojo apie šiuo metu vykstančią po-
licijos reformą, padėjo gyventojams 
suprasti naujai kuriamos struktūros 
teigiamas puses ir bendradarbiavimo 
galimybes. Ačiū pareigūnams už pa-
rodytą dėmesį bei dovanas.

Visus Svėdasų krašto gyventojus, 
norinčius prisijungti prie saugios kai-
mynystės judėjimo, kviečiame kreiptis 
į Svėdasų bendruomenę. Padėsime ir 
Jūsų gatvėje ar kaime suburti ir užre-
gistruoti saugios kaimynystės grupę, 
pasidalinsime  turima informacija. Ti-
krai saugią aplinką galime sukurti tik 
veikdami kartu.

svėdasų bendruomenės tary-
bos pirmininkė

Virginija Valikonytė

Savo anekdotus „Anykštos“ 
skaitytojams šį kartą papasako-
jo Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Vida DIČIŪNAITĖ.

Profesorius per paskaitą sako 
studentui:

- Prašau, pažadinkit šalia Jūsų 
miegantį draugą.

- Jūs jį užmigdėte, Jūs ir žadin-
kite, – atsako studentas.

***

Mama ryte ragina sūnų:
- Jeigu nepaskubėsi – pavėluo-

si į mokyklą.
- Viskas gerai, mama. Mokykla 

atrakinta visą dieną.

***

Petriukas pasakoja suolo drau-
gui:

- Vakar man nuo tėčio kliuvo 
du kartus.

- Už ką?
- Pirmą kartą, kai parodžiau jam 

pažymių knygelę. Antrą kartą, kai 
pasakiau, kad tai jo knygelė.

***

Mokytoja klausia vaikų:
- Koks tai laikas: „Aš tvarkau-

si, tu tvarkaisi, jis, ji - tvarkosi.“
- Priešventinis, – pirmasis į 

klausimą atsako Petriukas.

***

Petriuko motina gauna rašte-
lį iš mokytojos: „Petriukas la-
bai gerai mokosi, bet labai daug 
galvoja apie mergaites“. Motina 
parašo atsakymą mokytojai: „Kai 
išspręsite šią problemą, parašy-
kite, kaip jums tai pavyko. Toks 
pats yra ir Petriuko tėvas.“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos atstovės Seime Gretos Kildišienės 

Be komentarų...
Laikinai Anykščių rajono sa-

vivaldybės Investicijų ir projektų 
valdymo skyriaus vedėjo pareigas 
einantis Mantas Vaičiulevičius 
savo socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyroje dalijasi štai tokiomis 
nuotraukomis.

„Sako vyrai negimdo... dar ir 
kaip ir iškart 8 mėn. ir virš 9 kg...“, 
- komentuoja M. Vaičiulevičius.

Ir Lietuvoje tapo 
kur kas saugiau...
Anykščių rajono savivaldy-

bės Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus vedėja Laima Zukienė 
socialiniame tinkle „Facebook“  
pasiskelbė  prezidentės Dalios 
Grybauskaitės inicijuotos  na-
cionalinės socialinio saugumo 
kampanijos „Už saugią Lie-
tuvą“ „veidu“. 2015 m. buvo 
užregistruota beveik 40 tūkst. 
pranešimų apie smurtą artimo-
je aplinkoje, 19 tūkst. vaikų 
auga socialinės rizikos šeimose, 
3300 vaikų auga globos namuo-
se, kas trečias mokinys patiria 
patyčias, 3 kartus didesnis nei 
ES-28 vidurkis savižudybių 
skaičius (30,7 atvejai 100 tūkst. 
gyventojų), didžiausias ES su-
vartojamo alkoholio kiekis. 
Pasak kampaniją „Už saugią 
Lietuvbą“ inicijavusios prezi-
dentės D. Grybauskaitės, yra 
daug būdų padėti sunkumus iš-
gyvenantiems žmonėms saugiai 
kurti savo gyvenimą Lietuvoje, 

Skriskit, balti balandžiai
padėjėja Sigita Mačytė – Šulskienė – 
geras žmogus, ir tą jaučia paukščiai. 

Prieš keletą metų Venecijoje moterį 
balandžiai tiesiog „užpuolė“.

aktyviai stabdyti smurtą, paty-
čias, vykdyti savižudybių pre-
venciją, mažinti priklausomy-
bių mastą, skatinti įvaikinimą ir 
vaikų globą šeimose – tai visos 
visuomenės, ne tik atsakingų 
institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų reikalas.

Kampanija telkia visuomenę 
– NVO, bendruomenes, savival-
dybes, socialinius darbuotojus, 
valstybės institucijas, švietimo 
ir kultūros įstaigas, socialiai 
atsakingo verslo įmones, ži-
niasklaidos kanalus ir žinomus 
žmones – bendromis pastan-
gomis keisti Lietuvą. Kiekvie-
nas  žmogus skatinamas nebūti 
abejingu ir prisidėti sprendžiant 
skaudžiausias visuomenės pro-
blemas. Prie šios kampanijos 
kviečiama prisidėti ir „Facebo-
ok“ erdvėje, skelbiant apie tai 
žinią visiems savo draugams, ką 
ir padarė Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus vedėja L.Zukienė.
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ivairūs Medinių laiptų, 
palangių gamyba.

Tel. (8-601) 61441.

Ūkininkas išsinuomotų ūkio pa-
skirties žemės.

Tel. (8-623) 07250.

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.

Brangiai perka, nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko 
apylinkėse.

 Tel. (8-687) 76191.

Ieško senų medinių pastatų nu-
griovimui. Reikalingos senos pil-
kos lentos, brusai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

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

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

2,5 metų šuniuką.
Tel. (8-684) 13095.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

VĮ „Regitra“ informuoja klientus, kad nuo š. m. gruodžio 6 d. 
iki gruodžio 21 d. uždaromas remontui Utenos filialo Anykščių 

postas, adresas Mindaugo g. 23, Anykščiai.

Artimiausi dirbantys VĮ „Regitra“ padaliniai:
Vilniaus filialo Ukmergės grupė, adresas Deltuvos g. 39C, 

Ukmergė;
Utenos filialas, adresas Metalo g. 1, Utena.

Taiso automatines skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus. Vyksta į namus, 
suteikia garantiją. 

Tel. (8-698) 12688.

Nebrangus šaldytuvų, skalbi-
mo mašinų, orkaičių remontas. 
Prijungimas, konsultacija. Vyksta 
į namus. 

Tel.: (8-672) 00867, (8-675) 91780.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdo-
mosiomis durimis, virtuvės, mie-
gamojo, kt. baldus pagal individu-
alius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Pavojingų medžių pjovimas. 
Malkų pjovimas, kapojimas (kapo-
kle). Miškų, krūmų valymas. 

Tel. (8–644) 41260.

Deda laminatą, parketlentes, 
medines grindis. Šlifuoja naujas ir 
senas grindis.

Tel. (8-676) 69399.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. 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.

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

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

Santechnika, šildymas, vandentie-
kis, kanalizacija. Atvyksta savu trans-
portu, darbo laikas derinamas.

Tel. (8-671) 61598, Gintaras.

Šiltina sienas, stogus ir grindis, už-
pildydami oro tarpus ekovata ir ter-
moputa . 

Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

Parduoda pjuvenas, perveža krovi-
nius iki 4 tonų. Kaina sutartinė.

Tel. (8-623) 75598.

Veža krovinius iki 10 t mašina su 
kranu ir savivarčiu iki 6 t. Priima užsa-
kymus durpių briketams iš Šepetos. 
Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-656) 77315.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

Ilgastrėliais ekskavatoriais pigiai, 
greitai ir kokybiškai kasa, valo tven-
kinius, buldozeriais išlygina žemes. 
Jūsų patogumui dirba ir savaitgaliais.

Tel. (8-683) 72277.

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

Šventinis “Trimito” koncertas  “Kalėdinė uvertiūra”

Artėjant gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms, kai visi puošia-
me namus, dabiname eglutes ir gyvename laukimu kažko nepaprasto ir 
stebuklingo, Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras “Trimitas” (va-
dovas D. Staponkus, vyr. dirigentas U. Vaiginis) kviečia į šventinį koncer-
tą “Kalėdinė uvertiūra” gruodžio 11 d. 16 val. Anykščių kultūros centre. 
Kartu su kolektyvu kalėdinę nuotaiką dovanos šeimyninis duetas Kristina 
Zmailaitė (sopranas) ir Edmundas Seilius (tenoras) bei tarptautinių pianis-
tų konkursų laureatas, Azerbaidžano valstybinės filharmonijos direktorius, 
pianistas Muradas Adigezalzade, dirigentas Dainius Pavilionis. Vakaro 
programą spalvingai pristatys koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė.  

Skambės populiariausios ir gražiausios Kalėdinės giesmės, dainos, 
svajingi meilės kūriniai, kviečiantys patirti ir pasinerti į užburiantį Kalėdų 
pasaulį.

VPIO „Trimitas“ koncerte  „Kalėdinė uvertiūra“ klausytojų laukia ne tik 
puikūs ir talentingi atlikėjai, bet ir nuostabi muzika, įžiebsianti kalėdinę 
dvasią kiekvieno širdyje.

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechnikos darbus, ieško darbo.
Tel. (8-606) 04167.

Lavoną aptiko buteliautojas

Anykščių rajono policijos komisa-
riato Viešosios policijos skyriaus vir-
šininkas Valdas Palionis „Anykštai“ 

Apleistame Anykščių ligoninės pastate 
rastas benamio lavonas

sakė, kad benamio lavoną apleistose 
ligoninės patalpose aptiko tuščius bu-
telius šioje teritorijoje rinkęs asmuo.

„Radęs lavoną, apie tai jis pranešė 
Anykščių ligoninės administracijai, 
kuri apie įvykį informavo Bendruoju 

pagalbos numeriu 112“, - pasakojo V. 
Palionis.

Aptiktas miręs benamis buvo 
Anykščių policijai žinomas asmuo, 
keletą kartų teistas už įvairius nusikal-
timus, baustas administracine tvarka.

Pirminiais duomenimis, apleistose 
Anykščių ligoninės patalpose rastas 
benamis greičiausiai mirė dėl sveika-
tos problemų arba sušalo.

Benamius matė meras ir 
investuotojai

Apie tai, kad Anykščių rajono savi-
valdybei priklausančiose nenaudoja-
mose ligoninės patalpose gyvena be-
namiai, rajono meras Kęstutis Tubis 
„Anykštai“ sakė žinantis ir netgi pats 
juos ten yra matęs.

„Kad ten benamiai gyvena ar net 
ne benamiai, o žmonės, kurie su savo 
šeima nusprendžia nutraukti santy-
kius, tai mes matėme ne kartą. Aš ir 
pats lankiausi, buvo pranešta saugos 
tarnybai ir policijai. Policija nustaty-
davo jų asmenybes ir prašydavo išeiti 
iš to pastato. Jie apsisprendė taip sa-
vavališkai lįsti į tą pastatą. Benamius 
ten mačiau pats, kai lankėmės su 

galimais investuotojais, su savival-
dybės administracijos specialistais, 
kad pasižiūrėtume, kaip atrodo tas 
pastatas ir ką ten būtų galima įkurti. 
Tie žmonės patys nusprendžia, kur ir 
kaip jiems gyventi, nors realiai tai yra 
pažeidimas. Nusitempia kokį paltą ar 
paklodę, pasikloja, ten šalia esančio-
se patalpose ir tuštinasi – jie elgiasi 
antihigieniškai“, - apie savivaldybei 
priklausančiame pastate, kurį saugo 
mero neįvardinta saugos tarnyba, 
savivaliaujančius benamius kalbėjo 
meras K. Tubis.

Valkatavimas – žmonių 
pasirinkimas

Paklaustas, ar savivaldybė mato 
kelius, kaip Anykščiuose būtų gali-
ma spręsti vis labiau matomą ir opią 
benamių problemą, meras K. Tubis 
sakė, kad toks gyvenimo būdas pir-
miausia yra kiekvieno asmens pasi-
rinkimas.

„Visi žmonės gauna socialinius 
būstus, turi šeimas ir gyvena norma-
liai. Tai žmonių pasirinkimas. Net ir 
turtingiausiose šalyse, gaila, bet yra 
žmonių, kurie gyvena sąvartynuose. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Viešosios polici-
jos skyriaus viršininkas Val-
das Palionis sakė, kad rastas 
miręs benamis policijai buvo 
žinomas asmuo.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
mano, kad benamius iš ne-
naudojamų ligoninės patal-
pų pavyktų išvaikyti tik joms 
radus investuotoją arba čia 
perkėlus Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centrą.

Apleistų pastatų Anykščių rajono ri-
bose yra nemažai, šie pastatai yra ir 
privatūs, ir priklausantys organizaci-
joms bei įstaigoms, ir žmogus įlenda 
ir gyvena kartais prieš tų savininkų 
norą. Ir mes nenorime, kad ten gy-
ventų žmonės, kurie neturi pastovios 
gyvenamosios vietos, bet jie tai sava-
vališkai daro. Nuveža juos į policiją, 
nustato asmenybę ir po to jie vėl ten 
susirenka. Užteršia patalpas, išdras-
ko laidus“, - kalbėjo meras K. Tubis, 
kurio manymu, benamių problema 
apleistose ligoninės patalpose būtų 
išspręsta, jei būtų rastas investuotojas 
arba čia būtų perkeltas Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centras.

Kurortinių Anykščių centras – 
benamių rojus, kuriame 

pūna lavonai

 Šis atvejis – jau nebe pirmas, kai 
Anykščiuose apleistuose ir nepri-
žiūrimuose pastatuose aptinkami 
benamių lavonai. Prieš dvejus metus  
nenaudojamame senosios ligoninės 
pastate buvo rastas 61-erių anykštėno 
graužikų apgraužtas lavonas. Bena-
mio lavonas 2013 metų  žiemą buvo 
rastas taip pat tuomet landyne virtu-
siame  Anykščių pieninės pastate prie 
prekybos centro „Norfa“, o beveik du 
mėnesius valkatos lavonas puvo ne-
toli nuo prie milijoną litų kainavusio 
socialinių paslaugų centro Šaltupio 
gatvėje – už kavinės „Kadagynė“ 
esančio pastato po laiptais.
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ūkininkui V. Abraškevičiui, V. Gogelienei, D. Sabaliauskienei ir 
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sveikatos ir stiprybės. Esame labai Jums dėkingi.

Matulionių šeima

perka

parduoda

siūlo darbą
Oficialus darbas valytojoms 

Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, am-
žius – iki 60 metų.  Įdarbinimas ga-
rantuotas. Atlyginimas – nuo 1500 
Eur/mėn. 

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

Reikalingas vienišas žmogus, galin-
tis prižiūrėti keletą karvučių.

Tel. (8-688) 89863.

Tarptautinėje įmonėje pagal ben-
dradarbiavimo sutartis. Tai gali būti 
pagrindinis arba papildomas darbas.

Tel. (8-640) 26292.

Darbui bendrovėje reikalingi  melžė-
ja ir traktorininkas. Reikalinga darbo 
patirtis. Panevėžio r.  Alga pagal su-
sitarimą. Suteikiamas gyvenamasis 
plotas.  

Tel.: (8-687) 58269, 
(8-687) 58237..

Kalakutai  kasdieniniam ir šventiniam stalui išauginti kaip 
sau - Vladislovo Tamošiūno paukščių ūkyje. Kad užtikrintume 

šviežią kalakutieną, užsakymus priimame iš anksto ir pristatysi-
me laiku į sutartą vietą. 

Tel.: (8-687) 78274, (8-622) 32588.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Nuolat brangiai - mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-605) 27002.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Vieno, dviejų arba trijų kambarių 
butą Anykščiuose. 

Tel. (8-607) 49133.

Namą Anykščiuose (gali būti ir 
rajone). 

Tel. (8-683) 91121.

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

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715. 

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilį (gali būti nevažiuo-
jantis, be T. A.). Atnaujina automo-
bilių žibintus.

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

Nekilnojamasis turtas

Jaukų keturių kambarių butą 
Storių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-683) 91121.

Nebrangiai - tvarkingą, tinkamą 
įsikelti iš karto ir gyventi sodybą 
Vaidlonyse, Anykščių r. 

Tel. (8-607) 49133.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas (beržas, alksnis, uosis, 
pušis, drebulė) kaladėlėmis, rąs-
teliais.

Tel. (8-645) 19855.

Beržines, juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Grynaveislius vokiečių aviganių 
šuniukus.

Tel. (8-686) 68932.

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
MTZ-50, T-40AM, T-16, JUMZ.

Tel. (8-682) 11626.

Lietuvišką svilintą dujomis kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,14 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Pašarinius miltus ir grūdus.
Tel. (8-615) 51923.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

Automobilius, traktorius (gali būti su 
defektais, nevažiuojantys). Sutvarko 
dokumentus. Parduoda autodetales.

Tel.: (8-695) 89890, 
(8-625) 99100.

Skubiai - naudotus automobilius.
Tel. (8-621) 60671.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

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

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Brangiai - veršelius iki 2 mėn. au-
ginti.

Tel. (8-698) 88905.

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

UAB „Lašų duona“ - grikius.
Tel. (8-611) 44130.
www.lasai.lt
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IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė filosofiškai apie 
naują laiką.... 

oras

-4

-2

lietuvoj – ministrų metas
ir retėja seimo gretos -
Vienas šaus į ministeriją
O kitiems – tiesiog isterija.

Vargs skvernelis, pyks karbauskis
nebėra visai ką bausti,
nes aplinkui, kur žiūri,
sėdi kėdėse savi.

Štai formuoja vyriausybę,
O žmonėms tik rankos svyra.
Vos pasibaigė rinkimai,
O jau ėstis vyrai ima.

Balsą kelia opozicija,
nepatenkinta pozicija,
Kad ir šiandien per brangus
Štai ant lietuvos žmogus....

Pranciškus, Gailintas, Audin-
ga, Ksaveras.

šiandien

gruodžio 4 d.

gruodžio 5 d.

Barbora, Osmundas, Vainotas, 
Liugailė.

Eimintas, Geisvilė, Gratas, 
Gracija.

vardadieniai

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir pensininkams 15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir pensininkams 12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00 6.00 8.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“, ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt 
ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratorių 
laukia prizai ! 

Pagrindinis prenumeratos prizas - 
benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Prenumeratos kainos 2017 metams

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko 
pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. 
Šiuos prizus įsteigė A. Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus 
firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 „Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti 
Anykščių „Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai 
pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje. 

Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ 
šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 
29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mė-
nesių laikotarpiui.   

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.

anekdotas
Troleibuso stotelė. Atvažiuoja il-

gai lauktas troleibusas. Vyras:
– Praleiskite, aš su akvariumu. 

Atsargiai, aš su akvariumu.
Praleidžia vyrą į priekį, duoda 

atsisėsti, bet paaiškėja, kad jokio 
akvariumo jis neturi. Žmonės:

– Vyruti, o kur tavo akvariumas?
Vyras, plekšnodamas sau per pil-

vą:
– Dešimt bokalų alaus ir du rūky-

ti ešeriai.


