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asmenukė

Jausmai

Netiesa, kad mes, lietuviai, 
esam emociškai šalti ir užda-
ri tyleniai. Bent jau ne mano 
šeima. Aš verkiu. Negėda. 
Namiškiai irgi braukia ašaras, 
gestikuliuoja kaip kokie italai, 
net šuo markstosi.

Galvoju, kad kiekvieniems 
lietuvių namams reiktų pado-
vanoti po krieną ir tarką.

Linas BITVINSKAS

Anykščiuose tęsiasi pomidorų 
karas
Anykščių rajono apylinkės 

teismas kitą savaitę vėl nagri-
nės vadinamąją „šiltnamių“ 
bylą. Teismas spręs, ar griauti 
10 mln. eurų vertės baigiamus 
statyti ūkininkų Juškų šiltna-
mius, ar vis dėlto dar kartą 
bandys sutaikyti šalis.

Šioje byloje ieškovas yra 
Valstybinė teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija prie 
Aplinkos ministerijos, o atsa-
kovais patraukti ūkininkas Au-
drius Juška bei jam šiltnamių 
statybos leidimą ant kvarcinio 
smėlio klodų išdavusi Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracija. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

10 mln. eurų vertės naujų šiltnamių statybas 7,5 mln. eurų parė-
mė Europos Sąjunga, o 2,5 mln. eurų ūkininkai 
Juškos skolinosi iš bankų.

DŽIAZAS. Gruodžio 14 d. (tre-
čiadienį) 18 val. Sakralinio meno 
centre vyks „Džiazo vakaras“, ku-
rio metu muzikinę atmosferą kurs 
trys džiazo grandai – Vladimiras 
Tarasovas (mušamieji), Eugenijus 
Kanevičius (kontrabosas) ir Liu-
das Mockūnas (saksofonai, klar-
netai). Kiekvienas šio ansamblio 
koncertas yra unikalus, nes tai – vi-
siškai spontaniška muzika. Bilieto 
kaina – 5 Eur.

Bebrai. Ties ištakomis iš Rubi-
kių ežero Anykštos upės vandens 
lygis pakilęs ir net nesimato prieš 
tiltą esančio slenksčio. Pasistengė 
bebrai. Maždaug už puskilometrio 
jie upę užtvenkė ir patvindė šalia 
esančias pievas bei pakrantės krū-
mynus. 

Vestuvės. Net pusė lapkritį susi-
tuokusių anykštėnų vestuves kėlė 
ne Lietuvoje, o užsienyje. Lap-
kritį rajone sudaryti 8 santuokos 
sudarymo įrašai. Keturios poros 
tuokėsi Anykščiuose, o dar keturių 
porų santuokos sudarytos užsienio 
valstybėse (dvi - Jungtinėje Kara-
lystėje, po vieną - Norvegijoje ir 
Italijoje).

Nedarbas. Lietuvos darbo birža 
skelbia, kad nuosekliai visus me-
tus mažėjęs registruotas nedarbas 
rudeniui baigiantis dėl darbo rin-
kos sezoniškumo šiek tiek paaugo, 
bet palyginti su praėjusiais metais, 
bedarbių registruota mažiau. Lie-
tuvos darbo biržos duomenų regis-
tre gruodžio 1 d. Anykščių rajone 
buvo 1 566 darbo ieškantys žmo-
nės - 10,4 proc. proc. visų rajono 
darbingo amžiaus gyventojų.

Rinkimai. Penktadienį Anykščių 
savivaldybės administracijoje vyko 
„Pilietiškumo pamoka“.  Anykščių 
J. Biliūno gimnazijos mokiniai per 
šią pamoką atliko savivaldybės ta-
rybos darbo simuliaciją, kuri pra-
dėta nuo rajono vadovų rinkimo 
imitacijos. Taip jau sutapo, kad ši 
pamoka vyko per tikrosios Anykš-
čių rajono valdžios krizę. 

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

Iš darbo traukiasi visa mero Kęstučio 
Tubio komanda

Pareiškimus išeiti iš darbo pa-
rašė Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė Ve-
neta Veršulytė, jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas bei mero patarė-
jas Kęstutis Indriūnas. Iš darbo 
pareiškė išeinąs ir antrasis mero 
patarėjas Donaldas Vaičiūnas, 
dabar viešintis Rumunijoje. 

Po šių pareiškimų Liberalų 
partijos Anykščių skyriaus tary-
ba nusprendė trauktis iš rajoną 
valdančiosios daugumos. 

Tiesiogiai išrinktas Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis į 
valdžią atėjo su liberalais, V. Ver-
šulytė. S. Rasalas ir K. Indriūnas 
į valdžios postus deleguoti kaip li-
beralų atstovai. Merui K. Tubiui 
tenka užduotis suformuoti naują 
daugumą rajono Taryboje.

„Anykšta“ pateikia krizės 
Anykščių rajono valdžioje įvykių 
chronologiją.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių liberalų lyderis Lukas Pakeltis ir šios partijos remtas rajono meras Kęstutis Tubis vienoje 
komandoje buvo nuo 2012 metų. Per tais metais vykusius Seimo rinkimus L. Pakeltis rėmė K. Tubį, 
šiais metais per Seimo rinkimus K. Tubis padėjo L. Pakelčiui. Per 2015 metų savivaldos rinkimus 
abu šie politikai buvo Anykščių liberalų sąrašo lyderiais.

Rajono Tarybos 
narė norėtų
mokėti skraidyti

Sumušti du 
vaikai

Anykščių rajone 
priverstinai bus 
paskersta 600 
kiaulių

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS: 

„ ...o štai merai šioje kadenci-
joje yra lyg šventos karvės.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. 2016-12-08 gautas pi-

liečio (g. 1984 m.), gyvenančio 
Svėdasuose, pareiškimas, kad 
2016-12-08 jo sūnui (g. 2010 m.) 
svečiuose buvęs vyras (g. 1984 
m.) (1.35 prom. girtumas) spy-
rė į kojas ir delnu trenkė į kairę 
ranką. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Avarija. Ketvirtadienį,  00.29 
val., Kurklių seniūnijos De-
siukiškių kaime, kelyje Kau-
nas-Zarasai-Daugpilis, 54 metų 
Baltarusijos pilietė, vairuodama 
automobilį „Hyundai Santa Fe”, 

nesuvaldžiusi nuvažiavo nuo kelio 
ir atsitrenkė į kelio šlaitą. Eismo 
įvykio metu buvo sužalotas 31 
metų keleivis, vyras pristatytas į 
ligoninę.

Partrenkė. Ketvirtadienį,  17.12 
val., Panevėžyje, Pajuostės pl.-
Velžio kel., automobilis „Renault 
Espace”, kurį vairavo blaivus vy-
ras (gim. 1983 m.), gyvenantis 
Panevėžio rajone, sankryžoje suk-
damas į kairę, degant žalios spal-
vos šviesoforo signalui, parbloškė 
per reguliuojamą pėsčiųjų perėją, 
degant žalios spalvos šviesoforo 
signalui, ėjusį blaivų pėsčiąjį (gim. 
1995 m.), gyvenantį Anykščiuose. 
VšĮ respublikinėje Panevėžio ligo-

ninėje pėsčiajam nustatytas klubo 
sumušimas, paskirtas ambulatori-
nis gydymas.

Dingo. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos 
komisariate pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl dingusio be žinios 
Manto Kabošio, gim. 1990 m. 
gegužės 6 d., gyvenančio Anykščių 
mieste. M. Kabošis yra apie 180 
cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, 
tiesių trumpų plaukų. Vaikinas turi 
kurčnebylio negalią. Paskutinį 
kartą M. Kabošis buvo pastebėtas 
šių metų gegužės 23 dieną Kauno 
mieste. Artimieji nuo to laiko su 
dingusiu vaikinu negali susisiekti.

Gyventojus, ką nors žinančius 
apie M. Kabošio buvimo vietą 
ar jį mačiusius, prašoma pranešti 
Anykščių r. PK telefonu (8-693) 
98420 arba bendruoju pagalbos 
telefonu 112.

da, kuriai dirigavo režisieriai Jo-
lanta Pupkienė ir Julius Jakubėnas. 
Zukiai tarpusavyje juokavo, kad 
morkomis būtų galima pasistiprinti 
Traupio botanikos sode, kurį puo-
selėja mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius...

Kalėdų senis pasirodė kartu su 
rajono meru Kęstučiu Tubiu.

„Linkiu, kad prieškalėdinis lai-
kotarpis būtų giedras, su atjauta, 
gerumu, kad virš Anykščių būtų 
giedra padangė, kad visi Kalėdų 
proga gautume tas dovanas, kurių 
nusipelnėte ir netgi daugiau, o tė-
veliai pasirūpintų dovanomis savo 
vaikams“, - energingai nusiteikęs 
linkėjo meras K. Tubis.

Šventinėms dekoracijoms, ku-
rios panaudotos miesto gatvių bei 
kalėdinės eglės puošybai, iš rajono 
biudžeto šiemet atseikėti 6752 Eur. 
Socialinių tinklų vartotojai, daly-
damiesi įspūdžiais apie šventinius 

Eglės įžiebimo šventę organi-
zavęs Anykščių kultūros centras 
šiemet nusprendė nustebinti. Pro-
fesionalios pirotechnikos paslau-
gas teikiančiai  UAB „Blikas“ už 
lazerių ir fejerverkų pasirodymą 
buvo sumokėta 1700 Eur, už ku-
riuos įmonė trečiadienio vakarą 
Anykščių miesto centre sukūrė 
įspūdingą reginį. Anykščių kultū-
ros centro direktorė Dijana Petro-
kaitė „Anykštai“ sakė, kad šiam 
pasirodymui 800 Eur skyrė Anykš-
čių rajono savivaldybė, 900 Eur – 
Anykščių kultūros centras.

Prieš eglės įžiebimo ceremoniją 
kultūros centre parodytas teatra-
lizuotas koncertas „Žmonės kaip 
paukščiai“, kuriame pasirodė kul-
tūros centro ir Troškūnų skyriaus 
aktoriai. Koncertas buvo moka-
mas.

Vėliau šalia Kalėdų eglės įreng-
toje scenoje šėliojo zuikių koman-

Šalia Kalėdų eglės meras Anykščiams 
linkėjo giedros padangės
Gruodžio 7-ąją, trečiadienį, Anykščiuose, šalia kultūros centro, 

įžiebta kalėdinė eglė, naujais papuošimais suspindo miesto gatvės 
– prasidėjo didžiųjų metų švenčių laukimo laikotarpis.

Skolos. Valstiečių ir žaliųjų są-
jungos nurodyti įsipareigojimai po 
rinkimų siekia beveik milijoną eurų. 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) duomenimis, Valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga savo rinkimų kampani-
jai sugebėjo surinkti tik 270 tūkst. 
eurų, o išleido 1 mln. 240 tūkst. eurų. 
Daugiausia pinigų paklojo socialde-
mokratai. Jie išleido beveik 1,5 mln. 
eurų, jų skola nesiekia 15 tūkst. eurų. 
Opozicijoje atsidūrusiems konser-
vatoriams kampanija atsiėjo 1 mln. 
241 tūkst. eurų, partija rinkimams 
buvo surinkusi 1,1 mln. eurų. Libe-
ralų sąjūdis išleido beveik 927 tūkst. 
eurų ir neįklimpo ir į skolas. Darbo 
partiją slegia 182 tūkst. eurų skola. 
Skolos slegia „tvarkiečius“ - beveik 
400 tūkst. eurų rinkimams sukrapš-
čiusi partija išleido 513 tūkst. eurų. 
371 tūkst. eurų rinkimams išleidu-
si Lietuvos lenkų rinkimų akcija-
Krikščioniškų šeimų sąjunga nurodė 
neturinti skolų.

Traukiniai. Strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinti 
valstybės valdoma grupė „Lietuvos 
geležinkeliai“ bendradarbiauja su 
Rusijos koncernu, kurio vienas ak-
cininkų tiesiogiai susijęs su Rusijos 
karine pramone, o kitas figūruoja tei-
sėsaugos tyrimuose, rodo BNS su-
rinkti duomenys. Buvęs „Lietuvos 
geležinkelių“ generalinis direktorius 
Stasys Dailydka 2013 metų lapkritį 
pasirašė bendradarbiavimo ir ben-
dros veiklos memorandumą su Ru-
sijos koncerno „Transmashholding“ 
prezidentu ir akcininku Andrejumi 
Bokarevu. Pasak žiniasklaidos, bū-
tent iš „Transmashholding“ gele-
žinkeliai per antrinę įmonę Vilniaus 
geležinkelio remonto depas už ne 
mažiau kaip keliasdešimt milijonų 
eurų be konkurso pirko lokomotyvų 
dalis.

Tėvas. Didžiosios Britanijos roko 
veteranas Mickas Jaggeris ketvir-
tadienį vėl tapo tėvu, būdamas 73 
metų, pranešė jo atstovas. Šis įvy-
kis buvo ne vienintelė džiugi žinia 
M.Jaggeriui, nes jo grupės „The 
Rolling Stones“ naujausias albumas 
atrodo netrukus iškopsiantis į mu-
zikos hitų viršūnę – pirmąkart per 
pastaruosius du dešimtmečius. Dai-
nininko 30-metė partnerė balerina 
Melanie Hamrick Niujorke pagimdė 
berniuką, sakoma dainininko vardu 
paskelbtame pranešime.

Migrantai. Meksikoje 110 mi-
grantų buvo rasti įstrigę ir dūstantys 
sunkvežimio priekaboje po šio auto-
mobilio avarijos Verakruso valstijo-
je, pranešė imigracijos pareigūnai. 
Pasak pareigūnų, šis sunkvežimis 
ketvirtadienį paryčiais tikriausiai va-
žiavo didesniu nei leistina greičiu ir 
rėžėsi į kitą sunkvežimį greitkelyje 
netoli Koacakoalkoso, o jo vairuoto-
jas pabėgo.

Teroras. Didžioji Britanija susi-
duria su „precedento neturinčia“ te-
roro išpuolių grėsme, kuri nemažės 
iki Sirijos pilietinio karo pabaigos, 
ketvirtadienį pranešė užsienio žval-
gybos tarnybos MI6 vadovas. Žval-
gybos vadovas Alexas Youngeris 
informavo, kad nuo 2013 metų bir-
želio mėnesio Britanijos pareigūnai 
išaiškino 12 teroristinių sąmokslų, 
ir perspėjo, kad „produktyviai žu-
danti“ grupuotė „Islamo valstybė“, 
nepaisant paskutinių savo pralaimė-
jimų, toliau organizuoja išpuolius iš 
Sirijos.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Štai taip šiemet atrodo Anykščių miesto kalėdinė eglė. Kalėdi-
niams papuošimams ir šventės organizavimui išleisti 8452 Eur, 
tačiau, anot mero patarėjo Kęstučio Indriūno, Anykščių kalė-
dinė eglė niekada nepasieks Vilniaus ar Kauno lygio, mat ten į 
papuošimus investuojamos kur kas didesnės sumos.

Robertas AlekSiejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

miesto papuošimus ir kalėdinę 
eglę, vis dėlto ir šįsyk nepagailėjo 
kritikos. Daugeliui pro akis nepra-
slydo tai, kad eglė ir vėl papuošta 
jau pabodusiais lankais, kurie net-

gi pakrikštyti „svogūnų žiedais“.
Anot internautų, taip pat neprošal 
būtų eglę juosiančią metalinę tvorą 
nudažyti žalia spalva arba jos vi-
siškai atsisakyti.

Savivaldybės administraci-
jos direktorė Veneta Veršulytė 
„Anykštą“ informavo, kad per-
kamas geriamasis vanduo bus 
naudojamas savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojų ir savival-
dybėje besilankančių gyventojų 
reikmėms, susitikimų, vykstan-
čių savivaldybėje, rajono Ta-

Savivaldybėje vandens iš čiaupo negeria...
Anykščių rajono savivaldybės administracija su UAB „Eden 

Springs Lietuva“ už 3389 eurų sudarė geriamojo vandens pir-
kimo sutartį. Nors už šią sumą rajono valdantiesiems geriamojo 
vandens užteks iki pat kadencijos pabaigos, portalo anyksta.lt 
skaitytojus toks savivaldybės išlaidumas pribloškė.

rybos posėdžių metu. Perkamu 
vandeniu bus papildomi savival-
dybės administracijos patalpose 
esantys geriamojo vandens apa-
ratai, taip pat numatyta pirkti ir 
geriamąjį vandenį mažos talpos 
buteliukuose.

UAB “Anykščių vandenys” 
direktorius Alvydas Katuoka 

anksčiau yra atkreipęs dėmesį, 
kad bendrovės tiekiamas vanduo 
yra tokios geros kokybės, kad 
jį drąsiai galima gerti tiesiai iš 
vandens čiaupo. O štai vandens 
kokybę tiriantiems šalies spe-
cialistams atlikus palyginamąją 
analizę tarp vandens iš čiaupo 
bei pirktinio buteliuose, nustaty-
ta, kad jų kokybė yra analogiš-
ka. Kai kuriais atvejais vanduo 
iš čiaupo pasirodė esąs netgi ko-
kybiškesnis.

Portalo anyksta.lt skaitytojai 
sako, kad šioje vietoje savival-
dybė galėtų sutaupyti mažiausiai 

3000 Eur mokesčių mokėtojų 
pinigų. Skaitytojai siūlo už 389 
Eur nupirkti stiklinių, ąsočių bei 
citrinų bei naudoti vandenį iš 
čiaupo. Tokiu būdu esą dar būtų 
galima atsisakyti ir neišvaizdžių 
plastikinių „bambalių“, kuriuose 
tiekiamas vanduo, be to, vandenį 
su citrina gerti yra sveika.

„Skaitau ir nesusgaudau... 
“edė springs Lietuva” . Taip iš-
eina, kad visi prisiėdę Lietuvoj 
- pasprings. Vaje-vaje. Neisiu ti, 
kad ir labai traškins, nubėgsiu 
geriau iki upelas, kur vunda bė-
gantis“, - į žinią sureagavo skai-
tytoja Oncė.

-ANYKŠTA

Apie tai, kad Kavarsko pagrin-
dinėje mokykloje – daugiafunkcia-
me centre praėjusią savaitę sumuš-
tas moksleivis, policijai pranešė 
jo motina, 37-erių Degučių kaimo 
gyventoja. Mušeika – tos pačios 
mokyklos auklėtinis.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteis-
minis tyrimas, susimušę mokslei-
viai policijos pareigūnų bus ap-

Sumušti du vaikai
Anykščių policija praneša apie du smurto prieš nepilnamečius 

atvejus. Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame 
centre sumuštas penkiolikmetis, o Svėdasuose – šešiametis.

klausiami pirmadienį.
Šią savaitę policija gavo prane-

šimą, kad Svėdasuose buvo mu-
šamas šešiametis. Pas  vieną svė-
dasiškį viešėjęs 1984 metais vyras 
berniukui spyrė į kojas ir delnu 
trenkė į kairę ranką. 

Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į policijos areštinę, jam nusta-
tytas 1,35 prom. girtumas.

Savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus vyriausioji speci-
alistė Asta Palaimienė „Anykštai“ 
sakė, kad apie abu atvejus skyriaus 
specialistai informuoti, įvykius ti-
ria policija.

„Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
specialistų įsikišimo prireikia tuo-
met, kai vaikus iš smurtą patyrusių 
šeimų reikia paimti“, - apie sky-
riaus darbo specifiką aiškino A. 
Palaimienė.

Anot A. Palaimienės, Vaiko tei-
sių apsaugos skyrius neveda sta-

tistikos apie nuo smurto ugdymo 
įstaigose ar šeimose nukentėjusius 
nepilnamečius.

„Abu šie atvejai, kai tarpusa-
vyje smurtauja nepilnamečiai ir 
jie nukenčia nuo suaugusiųjų, yra 
vertinami kaip skirtingos smurto 
formos. Žvelgiant į šiais metais 
viešumoje pasirodžius pranešimus 
apie nukentėjusius nepilnamečius, 
nepasakyčiau, kad tokių atvejų 
skaičius, lyginant su ankstesniais 
metais, išaugo“, - situaciją įvertino  
A. Palaimienė.

Robertas AlekSiejūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUNeViČiUS

Kalėdinis 
apsipirkimas 
Jus vargina 
ar džiugina?

Birutė VENTERAITIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Labai džiugina. Niekur nelaks-
tau, viską, ko reikia, randu Anykš-
čių miesto parduotuvėse. Dalį ka-
lėdinių dovanėlių artimiesiems jau 
esu nupirkusi. 

Vanda LAPĖNIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Kol kas šv. Kalėdų šventėms 
neapsipirkau, iki švenčių laiko 
dar yra. Suspėsiu. Na, anūkui gerą 
knygą jau išrinkau ir nupirkau. 
Kita vertus, dėl dovanėlių gali 
tekti ir iki Panevėžio pavažiuoti, o 
maisto produktų, manau, ir Anykš-
čių parduotuvėse yra pakankamai 
ir įvairių. Gal tolimesniuose mies-
tuose ir pigiau, tačiau juk kelionė 
kainuoja. 

Vytautas MILČIUKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Pasakysiu atvirai. Nevargina. 
Aš visada turiu tiek, kiek reikia 
išgyventi, ir dar šventę švęsti. Dėl 
švenčių specialiai kur nors apsi-
pirkti tikrai nevažiuoju. Nesu toks 
turtingas, nors, kita vertus, prieš 
šventes tenka šiek tiek daugiau iš-
leisti. 

Čia užuomina, jog jis gali ir 
su vienais, ir su kitais?

Ričardas SARGŪNAS, Darbo 
partijos Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, apie šios partijos deleguoto 
mero patarėjo Donaldo Vaičiūno 
pasitraukimą iš užimamų pareigų:

„Keistas D. Vaičiūno požiūris, gal 
jis kitokią partinę pakraipą turi? Juk 
politinio pasitikėjimo pareigūnai – tai 
partinė pozicija.“

Pirmadieniais į tualetą eina
dirbantys pirmajame aukšte. 
Antradieniais – antrajame 
aukšte…

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorė, atsakė į mero kaltinimą, 
jog jei jos nebuvo kabinete, tai ne-
buvo ir darbe: 

„Tai yra pavyzdys, jog dirbame to-
kiomis sąlygomis, kai be mero žinios 
negalima nueiti net į kitą kabinetą. 
Matyt, ir į atitinkamą vietą galima eiti 
tik leidus merui.”

Jei kas miega su šviesa, 
vadinasi, dirba

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, kodėl nusprendė, kad 
jeigu direktorės nėra kabinete, tai 
jos nėra ir darbe: 

„Jos kabinete buvo šviesa išjungta. 
Kai išeina į kitą kabinetą, būna šviesa 
įjungta. Jos šviesa buvo išjungta.“

Baikit, labai jau akivaizdi 
saviveikla

Kęstutis TUBIS, apie konflik-
tą su Lietuvos liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriaus pirmininku 
Luku Pakelčiu: 

„Mažiau nei prieš du mėnesius aš 
gyriau Luką, koks jis geras kandida-
tas į Seimą. O kai jis nelaimi rinkimų 
į Seimą, toks demaršas su visa reži-
sūra.”

Visur skraido partinis 
inventorius

Lukas PAKELTIS, Anykščių li-
beralų lyderis, apie rajono valdžios 
krizę: 

„Meras bando supaprastinti situ-
aciją iki visiškai buitinio konflikto 
lygmens.”

Tokiu oru nešliauši, šlapia…

Arūnas LIOGĖ, nepartinis 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie valdančiosios koalicijos skili-
mą iš jos pasitraukiant liberalams:

„Kodėl koalicija apie problemas 
administracijoje sužino tik iš spau-
dos? Jie iš valdžios išėjo kaip tikri 
aukštaičiai - svarbu, kad visos mergos 
matytų.“

Svarbiausia, kad po
lygybės ženklo būtų bent 13

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie tai, 
kokius sprendimus per rajono 
valdžios krizę gali daryti jo vado-
vaujami konservatoriai: 

„Aš nematau reikalo daryti kažko-
kių veiksmų.”

Pirmadienio rytas. 
Sprendimas nebuvo 
spontaniškas

Apie pasitraukimą iš darbo per  pir-
madienį savivaldybėje vykusį admi-
nistracijos skyrių vedėjų pasitarimą 
po mero Kęstučio Tubio priekaištų 
pirmiausiai viešai pranešė pasitrau-
kiąs S. Rasalas. Kartu su pavaduo-
toju per posėdį pranešė išeinanti ir 
direktorė. Jie abu bei mero patarėjas 
K. Indriūnas, nelaukę pasitarimo 
pabaigos, išėjo iš posėdžio salės. O 
vėliau visi trys parašė pareiškimus, 
kuriais nurodė, kad nuo gruodžio 30 
dienos traukiasi iš darbo.

 „Rajono valdymas – per daug at-
sakingas procesas, kurį būtų galima 
patikėti vienam žmogui. Valdžios 
koncentracija vis stiprėja – mes ne-
galime prisiimti atsakomybės už 
vieno asmens sprendimus, kurie toli 
gražu nėra patys naudingiausi rajo-
nui. Dabar jaučiuosi panašus į Še-
vardnadzę, kai jis pasitraukė iš Gor-
bačiovo užsienio reikalų ministrų“, 
– „Anykštai“ savo pasitraukimo mo-
tyvus komentavo S. Rasalas.

V. Veršulytė teigė, kad „spren-
dimas nebuvo spontaniškas – jis 
brendo ilgą laiką.“ „Mano pareigų 
užduotis – administracijos telkimas 
profesionaliam ir kūrybingam dar-
bui, tačiau tokioje atmosferoje dirbti 
yra neįmanoma”, – dėstė savivaldy-
bės administracijos direktorė.

Vis dėlto ir mero patarėjas D. Vai-
čiūnas (jis yra koalicijos partnerių 
–Darbo partijos deleguotas atsto-
vas), kaip ir K. Indriūnas, „Anykš-
tai“ sakė, kad traukiasi todėl, jog 
jie - komandos nariai. „Jei mūsų ko-
manda subyrėjo, nematau galimybės 
dirbti toliau, juk komandos nebėra“, 
– kalbėjo darbietis D. Vaičiūnas.

Pirmadienio vakaras. „Meras
dar laukia Luko Pakelčio 
sprendimo, bet pastarasis 
jau apsisprendė“

Meras K. Tubis, „Anykštos“ pa-
prašytas komentaro apie rajono val-
džios byrėjimą, dėstė, kad kol nema-
tė savo komandos narių pareiškimų, 
tol nėra ko komentuoti. „Žodžiu jie 
pasakė, bet dokumentų nesu gavęs. 
Kai gausiu dokumentus, tada ir ver-
tinsiu“, – aiškino meras. 

Jis neigė, kad dėl Anykščių libera-
lų poelgio kalbėjosi su partijos lyde-
riais, tačiau sakė, kad buvo susitikęs 
su Anykščių skyriaus pirmininku 
Luku Pakelčiu. „Mes kalbėjome va-

Iš darbo traukiasi visa mero 
Kęstučio Tubio komanda

kare su Luku, jis sakė dar apgalvos“, 
– „Anykštai“ apie bendro darbo su 
liberalais rajono Taryboje perspekty-
vas dėstė meras.

Tuo tarpu L. Pakeltis „Anykštai“ 
aiškino, kad jau viską apgalvojęs – 
Anykščių rajono tarybos liberalai 
traukiasi į opoziciją. „Mes atėjome 
kaip komanda ir išeiname kaip ko-
manda“, –  sakė L. Pakeltis, komen-
tuodamas liberalų pasitraukimą iš 
rajoną valdančiosios koalicijos.

Redakcijos šaltinių teigimu, pa-
skutinis lašas, kuris perpildė mero 
ir administracijos vadovų įtampos 
taurę, buvo Anykščių savivaldybės 
administracijos informacijos vieši-
nimo sutartis su „Anykštos“ redak-
cija. Šios žinios neneigė ir meras. 
„Sakykim, aš nenoriu aptarinėti 
administracijos direktorės pavaduo-
tojo darbo trūkumų. Procedūros ne-
užbaigtos ir tikrai nenorėčiau nieko 
komentuoti“, – paklaustas, ar pasku-
tinis jo konfliktas su savivaldybės 
administracijos vadovais susijęs 
su informacijos viešinimo pirkimu 
„Anykštos“ redakcijos leidiniuose, 
kalbėjo meras.

Priminsime, kad K. Tubis – pir-
masis tiesiogiai išrinktas Anykščių 
rajono meras. Tiesiogiai išrinktus 
merus atstatydinti galima tik per 
teismą. Tačiau valdant rajoną – Ta-
rybai priimant sprendimus ir renkant 
administracijos vadovus bei viceme-
rą - merui būtina dauguma, kurioje 
turi būti bent 13 deputatų. Anykščių 
rajono taryboje yra 7 liberalai (skai-
čiuojant ir K. Tubį), 5 konservato-
riai, 5 socialdemokratai (įskaitant 
Alvydą Gervinską), 3  „valstiečiai“, 
po 2 Darbo partijos bei A.Liogės są-
rašo atstovus bei vienas „Tvarka ir 
teisingumas“ narys.    

Antradienio rytas. „Meras su
direktore ir jos pavaduotoju 
ryte nešnekėjo“

Anykščių rajono meras K. Tubis 
„Anykštai“ sakė, kad pagaliau gavo 
savivaldybės administracijos direk-
torės V. Veršulytės, jos pavaduotojo 
S. Rasalo bei mero patarėjo K. In-
driūno pareiškimus išeiti iš darbo. 
Antrasis mero patarėjas D.Vaičiūnas 
pareiškimą dėl atleidimo iš darbo ke-
tina įteikti grįžęs iš užsienio.

Meras „Anykštai“ teigė, kad an-
tradienį, 9 valandą ryto, buvo kalbė-
jęs tik su vienu iš „maištininkų“ – K. 
Indriūnu. „Su K. Indriūnu kalbėjau 
– jis pasakė, kad jis yra partijos (Li-
beralų sąjūdžio – aut.past.) atstovas, 
jį partija delegavo, todėl jis negali ki-

taip elgtis, nei nuspręs komanda. Aš 
jį puikiai suprantu ir gerbiu“, - koks 
buvo pokalbis su patarėju K. Indriū-
nu, „Anykštai“ pasakojo meras.

Su V. Veršulyte ir S. Rasalu meras 
K. Tubis teigė kalbėsis tik antroje 
dienos pusėje. „Kviesiuosi, šnekėsi-
mės ir matysime, kokia situacija bus 
po pokalbio. Dabar išvykstu į Vilnių, 
į savivaldybių asociacijos valdybos 
posėdį. Grįšiu – kalbėsimės“, – regis, 
nesureikšminti, jog pakriko rajono 
valdžios komanda, stengėsi meras 
K. Tubis. Meras tvirtino, jog sąmo-
ningai laukia, kol atslūgs emocijos ir 
bus galima „racionaliai, dalykiškai 
šnekėtis”.   

Antradienio rytas. „Vicemeras
net nesvarsto galimybės 
trauktis iš koalicijos“

Anykščių liberalams pareiškus, 
jog jie traukiasi iš rajoną valdančio-
sios koalicijos, pagrindine mero K. 
Tubio atrama lieka vicemero Sigučio 
Obelevičiaus vadovaujami Anykščių 
konservatoriai. Iš valdžios pasitrau-
kus konservatoriams K. Tubis vargu 
ar galėtų surinkti rajono Tarybos 
sprendimų priėmimui būtiną daugu-
mą (12 deputatų ir pats meras).

Tačiau S. Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, jog galimybės trauktis iš koali-
cijos ir tuo pačiu iš užimamų pareigų 
net nesvarsto. „Aš nematau reikalo 
daryti kažkokių veiksmų. Juk net 
neaišku, ar visi liberalai atsitrauks iš 
koalicijos. Manau, Donatas Tuska ti-
krai liks su K. Tubiu. Galų gale net ir 
pasitraukus konservatoriams, merui 
užtektų balsų suformuoti valdančią-
ją daugumą. O jei neužtektų? Kas iš 
to rajonui? Jei meras negalės dary-
ti jokių veiksmų, bus paralyžuotas 
savivaldybės darbas ir Europos Są-
jungos projektų pinigai praeis „pro 
šalį“. Jau vien dėl to aš žaidimuose 
nedalyvausiu“, – „Anykštai“ kalbėjo 
S. Obelevičius.

Antradienio vidurdienis.
„Administracijos direktorė 
ir pavaduotojas nėjo į rytinį
pasitarimą“

Anykščių rajono meras K. Tubis 
„Anykštai“ sakė, jog dar šnekėsis su 
pareiškimus išeiti iš darbo parašiu-
siais savivaldybės administracijos 
direktore V. Veršulyte ir jos pava-
duotoju S. Rasalu, tačiau jie pareiš-
kimų atsiimti neketina ir šįryt net 
neatėjo į bendrą rajono vadovų rytinį 
pasitarimą.

„Rytinį pasitarimą pasidarėme pas 
direktorę, neidami pas merą į kabine-
tą“, – „Anykštai“ kalbėjo S. Rasalas. 
Jis tikino, kad kelio atgal nebėra, pa-
reiškimų nė vienas iš besitraukiančių 
iš darbo rajono vadovų pasiimti atgal 
neketina. „Neketiname persigalvoti, 
nesame 15 metų paaugliai. Galų gale 
mes ne tokie, kaip vienas toks dabar 
jau istorinis veikėjas, kuris garsėjo 
tuo, kad nuomonę keičia kelis kartus 
per dieną“, –  pozicijos nekeisian-
tis teigė S. Rasalas. Jis net abejojo, 
ar apskritai eis šiandien kalbėtis su 
meru K. Tubiu. „Labai daug kas 
priklausys nuo kvietimo pobūdžio“, 
– apie galimą pokalbį su meru sakė 
S. Rasalas.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Veneta Veršulytė kartu valdyti rajoną pajėgė 
tik pusantrų metų.

(Atkelta iš 1 p.)

(Nukelta į 11 p.)
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Šypsokitės, ryt bus blogiau...  
Globaliai nieko Anykščių rajone 
neįvyko. iki 2015-ųjų pavasario 
pajėgėme išgyventi be Venetos Ver-
šulytės, Sauliaus Rasalo, kęstučio 
indriūno ir Donaldo Vaičiūno iš-
mintingo valdymo, tad, matyt, be jų 
išgyvenime ir likusius metus, mums 
skirtus šioje ašarų pakalnėje. 

Pagal ankstesnę merų skyrimo 
tvarką, prieš partijos deleguotą 
rajono vadovą sukilus jo koman-
dai, mero dienos (poste) būtų jau 
suskaičiuotos. kęstučiui Tubiui 
nederėtų būti naiviam - koks jis 
stiprus bebūtų, jei rajono Taryba 
turėtų teisę jam pareikšti interpe-
liaciją – jis iš posto dabar ristųsi 
kūlvirsčiais. Čia ne personalijos 
klausimas –  tik sava partija yra 
rajono vadovo (nebūtinai Anykš-
čių) užnugaris, o visi kiti yra arba 

opozicija,  arba „okolo“. Šio žodžio 
į lietuvių kalbą išversti neįmanoma, 
reikėtų rasti tarpinį variantą tarp 
„artimųjų“ ir „prisiplakėlių“. Šitie 
„okolo“ visada išliks prie stipres-
niųjų. Tiesiogiai išrinktas meras yra 
praktiškai nenuverčiamas, todėl jis 
visada aplink save turės pakanka-
ma kiekį „okolo“. Na, tokį, kokio 
jam reikia...

k. Tubio ir liberalų konfliktas 
rajonui žiauriai nenaudingas. kas 
dabar vykdys kokią nors progra-
mą? 

Susiklosto keista situacija, 
jog nebelieka rajoną valdančios 
partijos. Formaliai ar neformaliai 
nepartinį, bet liberalų remtą merą 
palaikančioje 
rajono valdžios 
koalicijoje 
dabar liks 
konservatoriai, 
„darbiečiai“, 
„valstiečiai“, abu Arūno liogės 
sąrašo nariai, pagal socdemų sąra-
šą išrinktas, bet šiaip jau A. Zuoko 
liberalas Alvydas Gervinskas ir dar 
nepartinis „tvarkiečių“ atstovas 
Raimundas Razmislavičius. esant 
reikalui, merą per balsavimus Tary-
boje palaikys vienas kitas asmuo iš 
tų pačių protestantų liberalų, o kai 
prispirs rimtas reikalas, „vardan 
rajono“ ranką kilstels ir kuris nors 
iš socdemų. Taigi rajoną teoriškai 
dabar valdys visi, kas netingi,  o 

praktiškai – vienas meras. 
Nežinau, ar tai blogai. Gal gerai. 

Tik keista. Premjerą, ministrą, 
Seimo pirmininką galima nušalinti 
lengvai, be motyvų. Net nebūtina 
vargintis galvojant argumentus, 
jei jėgos Seime persiskirsto - gali 
šluoti, ką širdis geidžia. išskyrus 
Prezidentą. Nors ir Prezidentą kar-
tą nuvertė. jau net nebepamenam,  
kuo jis buvo kaltintas... O štai merai 
šioje kadencijoje yra lyg šventos 
karvės.

liberalai iš valdžios pasitraukė 
politiškai nebrandžiai kaip aštunto-
kių kompaniją. „Mamos ant mūsų 
rėkia, tai mes bėgam iš namų.“ 

Akivaizdu, kad valdžios koman-
dos subyrėjimas 
nebuvo sponta-
niškas, liberalai 
apie pasitrauki-
mą iš valdžios 
galvojo jau ne  

pirmas mėnuo. Nesuprantu, kodėl 
nebuvo sugalvota pasitraukimo mo-
tyvų. Pvz.: medinė pilis, atliekų kai-
nos, mineralinio vandens pirkimas, 
automobilių padangos ir panašiai. 
Negi taip jau tas mūsų meras viską 
darė idealiai, tik labai rėkė? Net 
prie stulpo galima prisikabinti. K. 
Tubis – ne stulpas, prie jo prisika-
binti turėtų būti lengviau.

Šis moralizavimas yra ne apie 
patį sprendimą valdininkams išeiti 
iš darbo, o liberalams - į opozi-

ciją, motyvus, bet apie motyvų 
pateikimą. liberalų sprendimas 
trauktis į opoziciją yra logiš-
kas – kai įstatymiškai negalima 
nušalinti partijos remto, tačiau 
jai nepriimtinai ar nenaudingai 
dirbančio mero, reikia trauktis 
patiems. kitaip tariant, jei priešo 
negali nušauti, nusišauni pats... 
Bet ir šiuo atveju – pirma ratai, 
paskui arklys. Partijos sprendimu 
pirma reikėjo atšaukti savo dele-
guotus valdininkus,  šį sprendimą 
su motyvais paviešinti, o ne val-
dininkams įsivelti į asmeniškumus 
peraugusį karą. Dabar meras k. 
Tubis teigia, kad administracijos 
direktorė ir jos pavaduotojas 
į darbą eina, bet vengia mero, 
nedalyvauja jo rengiamuose 
rytiniuose pasitarimuose... Ne tik 
politiškai, bet ir žmogiškai neatro-
do brandžiai.

k. Tubis ras naują direktorių, 
šio pavaduotoją, patarėjus ir dirbs 
toliau. liberalų deleguota komanda 
bent jau moraliai buvo atskaitinga 
ir partijai. Naujas direktorius ir 
naujas pavaduotojas neabejotinai 
bus klusnesni vykdytojai, nei buvę... 
Pačios savivaldybės administraci-
jos viduje merui nebus net opozici-
jos užuomazgų. Merui valdyti bus 
lengviau. 

Deja, istorinė praktika rodo, jog 
vienose rankose koncentruota jėga 
retai nuveda į progresą...   

...rajoną teoriškai dabar 
valdys visi, kas netingi,  o 
praktiškai – vienas meras...

„Kiaulių laikytojai nurodymą vyk-
do. Debeikių ir Svėdasų seniūnijose 
jau nebeliko laikomų kiaulių, o kituo-
se tvartuose jų yra tik vienetai. Iš viso 
rajone bus paskersta per 600 kiaulių, 
kurias laikė kiek daugiau nei 200 
augintojų“, - „Anykštą“ informavo 
Anykščių valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos viršininkas Dainius 
Žiogelis.

Ūkininkai prieš skerdžiant kiau-
les privalo informuoti Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
specialistus ar įgaliotus privačius 
veterinarijos gydytojus dėl AKM 
mėginių atrinkimo bei kiaulių klini-
kinės apžiūros. Tik gavus neigiamus 
AKM tyrimų rezultatus, kiaulių mėsą 
bus galima naudoti savo reikmėms. 
Už paskerstas kiaules jų laikytojams 
bus išmokėtos išmokos, o paskerdu-
siems iki lapkričio 1 d., -skirtos pa-
pildomos išmokos pagal Žemės ūkio 
ministerijos nustatytą tvarką.

„Didžioji dalis kiaulių laikytojų su-
sigundė didesne išmoka už paskers-
tas kiaules iki lapkričio 1 dienos, nes 
nepriklausomai nuo kiaulės svorio, 
jiems papildomai buvo išmokėta po 
100 Eur. O dabar išmoka svyruoja nuo 
40 iki 600 Eur”, - sakė D. Žiogelis. 
Laiku  nepaskerdus gyvulių, bus tai-
komos administracinės nuobaudos 
bei sankcijos, laikytojai neteks gali-
mybės kreiptis dėl kompensacijų už 
patirtus nuostolius, tačiau Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos tar-

Rajone priverstinai bus 
paskersta 600 kiaulių Robertas AlekSiejūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Iki gruodžio 18 dienos afrikinio kiaulių maro (AKM) buferi-
nėje zonoje gyvenantys Anykščių, Andrioniškio, Debeikių, Svė-
dasų, Skiemonių, Troškūnų, Traupio, Viešintų seniūnijų kiaulių 
laikytojai, auginantys iki 100 kiaulių, privalo jas išskersti. Tokį 
nurodymą, siekiant apsisaugoti nuo afrikinio kiaulių maro išpli-
timo gyventojų tvartuose, davė Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba. Kiaules kol kas galės auginti tik Kavarsko ir Kurklių 
seniūnijų ūkininkai.

nybos viršininkas D. Žiogelis mano, 
kad nuobaudų Anykščių rajono ūki-
ninkams taikyti net neprireiks.

Šią savaitę atšaukta dėl AKM pa-
skelbta valstybės lygio ekstremalioji 
situacija. Anykščių rajone savivaldy-
bės lygio ekstremalioji situacija pa-
skelbta liepos pradžioje ir turėtų būti 
atšaukta kitų metų pradžioje.

„Negali būti ekstremalioji situacija 
ilgiau nei pusę metų. Terminas bai-
giasi kitų metų sausio 4-ąją. Jeigu iki 
to laiko nekils kažkokių papildomų 
problemų, ekstremaliąją situaciją at-
šauksime”, - sakė D.Žiogelis.

Beje, lapkričio 8 dieną  Anykščių 
rajono savivaldybėje lankėsi 2016–
2020 metų kadencijai Anykščių-Pa-
nevėžio apygardoje tiesiogiai išrinkta 
Seimo narė Greta Kildišienė ir Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos, Aplinkos apsaugos komite-
to pirmininkas Seimo narys Kęstutis 
Mažeika.

Po susitikimo savivaldybėje Seimo 
nariai kartu su meru išvyko į Debeikių 
miestelį, kur buvo pakviesti dalyvauti 
Miško, žemės savininkų asociacijos 
„Debeikių grupė“ susirinkime. Šiame 
susirinkime be jau minėtų asmenų 
taip pat dalyvavo Anykščių valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas D. Žiogelis, Utenos regi-
ono aplinkos apsaugos departamento 
direktorius Lauris Martišius, Lietuvos 
miško savininkų asociacijos vadybos 
narys, advokatas Algimantas Šindei-

kis.
Debeikių kultūros namų salėje su-

sirinko privačių žemės sklypų, miškų 
savininkai, ūkininkai, medžiotojai. 
Susirinkimui pirmininkavo asocia-
cijos „Debeikių grupė“ pirmininkas 
Deividas Ramonas. Susitikime kal-
bėta ir apie  Anykščių rajone plintantį 
AKM.

Kituose Utenos apskrities rajonuo-
se dėl siaučiančio afrikinio kiaulių 
maro gyventojų tvartuose kiaulių ne-
beliko dar prieš porą metų.

Priminsime, kad pirmasis AKM 
atvejis Anykščių rajone buvo pavir-
tintas nugaišusiam šernui, rastam 
Svėdasų seniūnijos Sliepšiškio kai-
me 2015 metų rudenį. Nuo afrikinio 
kiaulių maro kritęs šernas rastas vos 
už keturių kilometrų nuo stambiausio 
Anykščių rajone kiaulių komplekso 
UAB „Anykščių Vosinta“. Buvo su-
šaukta Anykščių rajono Ekstremalių 
situacijų valdymo komisija, kuri nu-
sprendė taikyti apsaugos priemones. 

Gruodžio 16 d.,  Anykščių PSPC, Kudirkos 1
Atvyksta Kauno Medicinos universiteto klinikų gydytojas uro-

logas med. m. daktaras  docentas Darijus Skaudickas konsul-
tuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo takų susirgimais, 
inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių onkologiniais 
susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapinimąsi, susilpnin-
tą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis iš-
tyrimas. Vyrus ir moteris, turinčius šlapimo nelaikymo simptomus.  
Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas turinčias nevai-
singumo problemų. Jeigu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydy-
mas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo cen-
truose. Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel.: (8-671) 
33948 arba (8-685) 48050.

Šių metų  liepą AKM persimetė ir į 
gyventojų tvartus. Debeikių seniūni-
jos Puodžių kaime nuo afrikinio kiau-
lių maro nugaišo ūkininkų Baltakių 
tvarte auginama kiaulė. Sušauktas 
savivaldybės Ekstremalių situacijų 
komisijos posėdis, visame Anykščių 
rajone paskelbta ekstremali situacija, 
kuri tęsiasi iki šiol.

Per šių metų lapkričio mėnesį af-
rikinis kiaulių maras (AKM) buvo 
nustatytas 37 Lietuvos vietose. Iš jų 
22 ligos atvejai nustatyti Anykščių 
rajone.

1 AKM atvejis nustatytas Kirmėlių 
kaime Troškūnų seniūnijoje kiau-
lių ūkyje, kuriame buvo laikomos 2 
kiaulės. 7 AKM atvejus Nacionalinio 
maisto ir veterinarijos rizikos vertini-
mo instituto specialistai nustatė ištyrę 
127 mūsų rajone sumedžiotų šernų 
mėginius. Taip pat tyrimams veža-
mos rastos šernų gaišenos. 21 šerno 
gaišenai, rastai 14 rajono vietų, nusta-
tytas AKM.

Radus nugaišusį ar sergantį gyvū-
ną, būtinai reikia apie jį informuoti 
Anykščių valstybinę maisto ir veteri-
narijos tarnybą (Žvejų g. 76, Anykš-
čiai) arba tel. (8-682) 51397, (8-381) 
59268.

Už surastą šerno gaišeną gyvento-
jams mokama 30 Eur išmoka.

Akcija. Ketvirtadienį  šalyje 
prasidėjo gamtosauginė akcija 
„Miškas 2016“. Valstybinės miškų 
tarnybos, Generalinės miškų urė-
dijos ir Anykščių miškų urėdijos 
pareigūnai itin atidžiai tikrins kir-
timus, patruliuos miško ir vietinės 
reikšmės keliuose, stabdys medie-
ną ir kalėdines eglutes gabenančias 
transporto priemones.

Mirtis. Anykščių rajone lap-
kričio mėnesį sudaryti 38 mirties 
įrašai. Mirė 18 vyrų ir 20 moterų. 
Mirusių vyrų amžiaus vidurkis – 
77,7 metai, moterų – 82,9. Vyriau-
sias vyras mirė sulaukęs 95 metų, o 
vyriausia moteris – 97. Jauniausias 
vyras mirė turėdamas 39 metus, o 
jauniausia moteris – 59. Dažniau-
sia mirties priežastis – širdies ir 
kraujagyslių ligos bei vidaus orga-
nų vėžys.

Protai. Praėjusį antradienį pa-
skutinį rudens sezono „Auksinio 
proto“ žaidimą Anykščiuose lai-
mėjo „Šį kartą neatvyko“ (82 tšk.). 
Antrąją vietą užėmė „Varpas“ (79 
tšk.), trečiąją-ketvirtąją vietas pa-
sidalino „Vienaskaita“ ir „Nikė“ 
(po 77 tšk.). Tris mėnesius truku-
sio žaidimo bendroje įskaitoje nu-
galėtoja tapo „Nikė“, daugiau nei 
šimtu taškų aplenkusi artimiausius 
varžovus. Po „Nikės“ rikiuoja-
si „Varpas“, „Šį kartą neatvyko“, 
„Vienaskaita“, „Justelis Kaune“. 
Turnyre dalyvavo 8 komandos. 
„Nikė“ pateko į finalinį visos Lie-
tuvos geriausių komandų žaidimą, 
vyksiantį Druskininkuose. 

Vaikai. Lapkričio mėnesį rajone 
įregistruota 14 kūdikių. Gimė 10 
berniukų ir 4 mergaitės. Visi vaikai 
gimė Lietuvoje. Iš visų registruotų 
vaikų 6 gimė susituokusiems tė-
vams ir 8 pripažinta tėvystė.

Vardai. Praėjusį mėnesį rajone 
kūdikiams suteikti tokie vardai: 
Jonas, Augustinas, Lukas, Kajus, 
Dominykas, Adomas, Unė, Ordė, 
Rokas, Urtė, Viltė, Adas ir Eiro-
nas.

Pažeidėjai. Aplinkosaugininkai 
reido metu nustatė du medžioklės  
taisyklių pažeidimus: medžiotojas 
M. P. medžiojo su medžiokliniu 
ginklu, tačiau su savimi neturėjo 
leidimo laikyti (nešiotis) ginklą, o 
medžioklės vadovas R. Ž. netinka-
mai atliko medžioklės vadovo par-
eigas, t.y. prieš medžioklę nepati-
krino, ar visi medžioklės dalyviai 
su savimi turi privalomus medžio-
klės dokumentus. Abiem pažeidė-
jams bus skirtos administracinės 
baudos iki 86 eurų. 

Konkursai. Anykščių rajono 
savivaldybė skelbia net tris kon-
kursus į valstybės tarnybą. Ieško-
mas Kontrolės ir audito tarnybos 
vyriausiasis specialistas, taip pat 
savivaldybės administracijos Ben-
drojo ir ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas bei to paties skyriaus 
vyresnysis specialistas. 

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos laikraš-
čius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
 „Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
 „Utenos apskrities žinios“
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2016 m. rugsėjo 17 d. Svėdasų 
bendruomenė organizavo išvyką į 
Klaipėdą ir Palangą, kuri yra lai-
mėto projekto “Neskubėk teisti, 
skubėk suprasti (Seneka)”, veikla. 
Projektas skirtas šeimos gerovės 
didinimui, o jį finansuoja Sociali-
nės priežiūros departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos. Projekto tikslas - ugdyti 
socialinės rizikos ir socialinę at-
skirtį patiriančių šeimų integraciją į 
bendruomenę teikiant pagalbą įvei-
kiant sunkumus dėl įvairių priklau-
somybių, stiprinant jų kultūrinius 
ir socialinius įgūdžius. Šių tikslų 
įgyvendinimas - visų aktyvių ben-

„Neskubėk teisti, skubėk 
suprasti (Seneka)”

druomenės narių bendras reikalas ir 
darbas. Pirmoji veikla - organizuota 
kelionė prie jūros. 56 žmonių grupė 
aplankė delfinariumą, kur stebėjo 
delfinų bei kaliforninių jūros liūtų 
pasirodymus, dalyvavo net 4 edu-
kaciniuose užsiėmimuose, vėliau 
susipažino su gražuolės Klaipėdos 
senamiesčiu ir ten įkurdintais lai-
mę nešančiais ir norus pildančiais 
“gyventojais”, pasigrožėjo jūra nuo 
Olando kepurės, o saulę miegot pa-
lydėjo nuo Palangos tilto. Be galo 
be krašto pavargę, bet tiek pat lai-
mingi ir pilnutėliai gerų emocijų ir 
įspūdžių laimingai grįžo namo. 

Ačiū visiems, kas vyko į kelionę, 

ačiū už Jūsų ištvermę, drausmin-
gumą, rūpinimąsi vieni kitais, kul-
tūringą elgesį svečiuose kraštuose! 
Ačiū vaikučiams, kurie tvirtai tvir-
tai už rankų laikė savo mamas ir 
tėčius ir nepailsdami jais rūpinosi! 
Ačiū socialinei darbuotojai Kristi-
nai Kirdeikytei už begalinį rūpestį, 
pagalbą ir visą laiką buvimą kartu. 
Ačiū savanorėms Jolitai Budreikie-
nei ir Agnei Valašimaitei už pagal-
bą kelionės metų. Nuoširdžiausias 
ačiū Kupiškio autobusų parkui už 
patogų autobusą, ačiū nuostabiems 
vairuotojams Jonui ir Vytautui už 
saugią kelionę, bendradarbiavimą, 
malonų bendravimą ir auksinę kan-
trybę. Ačiū Lietuvos jūrų muziejaus 
darbuotojams už specialiai mūsų 
grupei paruoštą užimtumo progra-
mą, rūpestį ir globą. Ačiū už įdėtas 
mažas ir dideles dovanas: knygas, 
suvenyrus, vėtrunges ir delfinų 
pieštą paveikslą. Ir, suprantama, 
ačiū bendruomenės pirmininkei 
Astai Fjellbirkeland už jos “juodą” 
darbą, kurio visiškai nesimato, bet 
be kurio mes negalėtume mėgautis 
renginiais ir džiaugtis jų teikiamo-
mis geromis emocijomis. Vis tiktai 
kiek nedaug tereikia žmogui, kad 
imtum ir pasijustum laimingu!

Bendruomenės tarybos 
pirmininkė Virginija Valikonytė

- Kas jums yra laimė?
- Man laimė yra šeima ir draugai, 

sveikata ir gera nuotaika, be abejo.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Tikriausiai sunkiai susirgti.

Rajono Tarybos narė norėtų mokėti skraidyti
Į Prusto klausimyną atsakymus pateikti paprašėme jauniausios 

rajono Tarybos narės, konservatorės, europub‘o „Seklyčia“ va-
dovės Gabrielės Griauzdaitės. „Tvarkau popierius“, - sutrukdy-
ta žurnalistų, prisipažino G. Griauzdaitė, atsakymams sugaišusi 
šešias minutes savo brangaus darbo laiko ir vėliau prisipažinusi, 
kad būti vasarą atidarytos viešojo maitinimo įstaigos direktore 
jai visai patinka. Į klausimyną atsakinėjusi, iki šiol dar neište-
kėjusi G. Griauzdaitė pagaliau viešai atskleidė, kuriuo Anykščių 
vyru labiausiai žavisi...

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

- Galbūt priekabumas.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose.

 - Nepunktualumas.

- Žmogus, kuriuo žavitės.
 - Povilas Patumsis (juokiasi, 

red.pastaba).Tebūnie.

- Didžiausias iššūkis.
- Būti gera vadove.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

 – Apie darbą.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė.

– Sąžiningumas.

Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Meluoju nebent tada, kai reikia 
neįskaudinti kito žmogaus.

 
- Ko labiausiai nemėgstate 

savo išvaizdoje?
 - Viskas labai patinka.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
 - Neturiu tokio.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

 - Ištikimybė.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

Kantrybė.

 - Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate?

- Gal dažniausiai naudoju žodį 
„Geras“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

 - Pirmiausia, aišku, save reikia 
mylėti.

- Kada ir kur buvote pats lai-
mingiausias?

- Tikriausiai vaikystėje, kai apie 
nieką nereikėjo galvoti.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

 - Norėčiau mokėti skraidyti.

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

 - Nieko nenorėčiau keisti.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

 - Galbūt toks gyvenimas, kokį 
gyvenu dabar. Daug teko paaukoti 
dėl to, kas esu dabar.

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

 - Paukščiu.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

 - Anykščiai.

- Brangiausias turtas.
 - Šeima.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

 - Tvarkyti popierius.

-Jūsų svajonių profesija.
 - Direktorė.

 - Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Nuoširdumas.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Manau, sąžiningumą ir lojalu-
mą.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
 - Dostojevskis.

Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

 - Pelenė.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Ar tai turi būti mirusi asmeny-
bė? Rašykime Valdą Adamkų.

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

- Taip.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Adomas, Kotryna.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Gyvačių.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

 - Kad per mažai laiko skiriu ar-
timiems žmonėms.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Neskausmingai.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Gyvenk šia diena!

Rajono Tarybos narė, europub’o „Seklyčia“ direktorė Gabrielė 
Griauzdaitė sako, kad pirmiausia labai svarbu mylėti save pa-
čiam.

Robertas AlekSiejūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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(Nukelta į 13 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
Žinojo, kad sklypui galioja
specialios sąlygos

Dabar galiojantis Žemės gelmių 
įstatymas draudžia statybas, net ir 
šiltnamių, žemėje, kurios gelmėse 
yra naudingų iškasenų. Tačiau kartu 
šiltnamių verslą tvarkantys broliai 
Audrius ir Valdas Juškos „Anykš-
tai“ aiškino, jog jie nėra „kamika-
dzės“, jog jie viską darė etapais, su 
valdiškomis institucijomis besiaiš-
kindami, kokios veiklos šalia jau 
veikiančių šiltnamių yra leidžiamos 
ir kokios draudžiamos. 

Šalia Anykščių, Vikonių kaime, 
jau keliolika metų veikia 4 ha ploto 
šiltnamių ūkis. 2012 metais pastaty-
ta 2 MW galios biokuro katilinė.

Galvodami apie verslo plėtrą, 
Juškos „Anykštai“ sakė, kad pir-
miausiai ieškoję su jau turima žeme 
besiribojančių sklypų. 

 „Nusprendę plėsti savo ūkį, susi-
dūrėme su situacija, kad greta esan-
čiuose žemės sklypuose yra kvarci-
nio smėlio ištekliai, todėl sklypams 
nustatyta speciali žemės naudojimo 
sąlyga -,,XXIII. Naudingųjų iška-
senų telkiniai“. Dėl šios sąlygos 
turinio kreipėmės tiek į Anykščių 
rajono savivaldybės administraciją, 
tiek į Aplinkos ministeriją bei sta-
tybų specialistus ir visi užtikrino, 
kad tokia sąlyga nedraudžia statyti 
šiltnamių, draudžiama tik  gyvena-
mųjų namų, gamybinių pastatų ir 
įrenginių statyba. Todėl įsigijome 
su esamu ūkiu besiribojantį gimi-

Anykščiuose tęsiasi pomidorų karas

naičių žemės sklypą. 
Žinojome, kad to sklypo duo-

menyse  nustatyta, kad jam galioja 
speciali naudingųjų iškasenų telki-
nių sąlyga, kurios turinys nustatytas 
Vyriausybės nutarime Nr. 343 ,,Dėl 
specialiųjų žemės ir miško naudoji-
mo sąlygų“ (minimame sklype yra 
kvarcinio smėlio):  tokiame sklype 
draudžiama statyti tik gyvenamuo-
sius namus, gamybinius statinius, 
įrenginius“, – aiškino A.Juška.   

Ūkininkas pateikė paraišką Na-
cionalinei mokėjimo agentūrai 
dėl ūkio plėtros ES paramai gauti. 
Projektas, kurio vertė 10 mln. eurų, 
buvo patvirtintas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracija išdavė 
statybos leidimą ir Juškos pradėjo 
naujų šiltnamių statybas.  

Pirma parama – paskui 
statybos leidimas

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialistė Vita 
Bubliauskaitė, Juškoms išdavusi 
statybos leidimą, „Anykštai“ teigia, 
kad taip pat pasielgtų ir dabar. 

Pasak V. Bubliauskaitės, sprendi-
mas išduoti statybos leidimą buvo 
priimtas po ilgų susirašinėjimų su 
Aplinkos ministerija. 

Raštai, pasak specialistės, buvę 
prieštaringi, tačiau jų bendra ten-
dencija – aiškinimas, kad savival-
dybės administracijai derėtų elgtis 
taip, kaip yra geriausia rajonui. 

Juškoms ES parama buvo skirta 

anksčiau nei Anykščių savivaldy-
bės išduotas statybos leidimas – 
taigi šio leidimo neišdavimas, pa-
sak V. Bubliauskaitės,  būtų buvęs 
akivaizdus investicijų į rajoną su-
stabdymas. Statybos leidimo išda-
vimas buvo notariškai patvirtintas. 
Statybų leidimas savivaldybė, kaip 
„Anykštai“ aiškino V. Bubliaus-
kaitės,  buvo  išduotas su išlyga 
-  notaro patvirtintu A. Juškos įsi-
pareigojimu nugriauti šiltnamius ir 
atlaisvinti žemės sklypą, jeigu vals-
tybei bus poreikis išgauti po sklypu 
esantį kvarcinį smėlį. 

Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis „Anykštai“ kalbėjo, jog jis 
nedalyvavo statybų leidimo išdavi-
mo procese. Pasak mero, „aplinky-
bes vertino specialistai“. „Tačiau, 
kaip rajono meras, aš būčiau labai 
patenkintas, kad atsirastų naujų 
darbo vietų, kad būtų investicijos. 
Tikrai tuo džiaugčiausi“, – kalbėjo 
meras K. Tubis.

Prasidėjus statybos  
prasidėjo teismai

Šių metų pavasarį Juškos, turė-
dami ES paramą ir Anykščių rajono 
savivaldybės išduotą leidimą staty-
boms, pradėjo statyti naujus šiltna-
mius. 

Juškų teigimu, prasidėjus dar-
bams, AB ,,Anykščių kvarcas“, 
eksploatuojanti Anykščių kvarcinį 
smėlį, apskundė ūkininkų vykdo-
mas statybas ir savivaldybės išduo-
tąjį statybos leidimą Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos ins-
pekcijos Utenos skyriui. 

Pastaroji institucija kreipėsi į 
Anykščių rajono apylinkės teismą 
dėl A. Juškai Anykščių rajono sa-
vivaldybės išduoto statybos leidi-
mo panaikinimo ir paprašė teismo 
laikinai sustabdyti statybos leidimo 
galiojimą. 

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas 2016 m. birželio mėnesį lai-
kinai sustabdė statybos leidimo 
galiojimą. Kadangi buvo akivaizdu, 
jog statybų sustabdymas yra Juš-
kos verslo žlugdymas, Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos ins-
pekcija bei A. Juška sudarė taikos 
sutartį, kurią patvirtino Anykščių 
rajono apylinkės teismo teisėja Zita 
Gavėnienė.

Esminiame taikos sutarties punk-
te rašoma: „Statytojas įsipareigoja, 
kad atsiradus poreikiui naudoti že-
mės gelmių išteklius Žemės sklype, 
tai yra gavus Lietuvos geologijos 
tarnybos prie 
Aplinkos mi-
nisterijos arba 
kitos kompeten-
tingos valstybi-
nės institucijos 
reikalavimą dėl 
žemės sklypo 
atlaisvinimo ir 
parengimo žemės gelmių išteklių 
naudojimui, savo sąskaita, ne vė-
liau kaip per 12 (dvylika) mėnesių 
pašalins nuo Žemės sklypo visus 
statinius, sutvarkys statybvietę bei 
pašalins bet kokias kitas kliūtis, ku-
rios trukdytų žemės gelmių išteklių 
naudojimui.“

Po taikos sutarties pasirašymo 
šiltnamių statybos buvo atnaujin-
tos, tačiau AB „Anykščių kvarcas“ 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
sprendimą – taikos sutarties tarp 
šalių patvirtinimą – apskundė aukš-
tesnės instancijos Panevėžio apy-
gardos teismui.

Šis teismas šiltnamių statybų ne-
bestabdė, tačiau bylą grąžino nagri-
nėti iš naujo Anykščių rajono apy-
linkės teismui. 

Pirmos instancijos teismui grąžin-
tą bylą dabar nagrinės kita Anykščių 
teisėja - Jolanta Gasparavičienė.

 Bylinėjosi su „Anykščių 
kvarco“ direktoriumi 
ir jo sūnumi

Broliai Juškos „Anykštai“ tvirti-
na, jog pagrindinis jų verslo kliuvi-

nys yra AB„Anykščių kvarcas“. 
Juškos aiškino, jog jau tada, kai 

iš giminaičių įsigijo žemės skly-
pą, pretenzijas į jį pareiškė su AB 
,,Anykščių kvarcas“ susiję asmenys 
– bendrovės akcininkas, kuris tuo 
pačiu yra direktoriaus sūnus. 

„Bylą dėl minėto sklypo įsigiji-
mo pirmumo teisės jie pralaimėjo, 
tačiau pradėjo skųsti mūsų projek-
tą savivaldybės administracijai ir 
kitoms institucijoms.“  - teigė A. 
Juška. 

AB „Anykščių kvarcas“ direkto-
rius Eugenijus Andriejauskas, kal-
bėdamas su „Anykšta“, pripažino, 
jog Juškos omenyje turi jį ir jo sūnų 
ir kad byla dėl sklypo įsigijimo iš 
tikrųjų yra buvusi. „Buvome preten-
dentais į sklypą: ir aš pirkėjas, ir jie 
pirkėjai. Pralaimėjau bylą ir tuo pasi-
baigė“, – aiškino E. Andriejauskas.

Tačiau E. Andriejauskas dieva-
gojosi, kad dėl neįvykusio pirki-
mo sandorio Juškoms nekeršija ir 
apskritai yra situacijos įkaitas. E. 
Andriejauskas yra smulkus AB 
„Anykščių kvarcas“ akcininkas, 
strateginius sprendimus bendrovėje 
priima pagrindinis savininkas Kon-

dradas Juzeliū-
nas. „Anykš-
tos“ žurnalistui 
pastarajam pri-
siskambinti ne-
pavyko.

Pasak E. 
Andriejausko, 
šioje istorijoje 

pagrindinis Juškų oponentas yra 
Lietuvos karjerų asociacija. „Kai 
sužinojo Karjerų asociacijos prezi-
dentas Antanas Bartulis, man skam-
bino ir sakė, kad reikia kažką daryti. 
Ir tie teismai tai ne mano „išmislas“. 
Teismas mus įtraukė trečiu asmeniu 
ir, kaip įmonės vadovas, aš privalau 
pasirašyti raštus“, – poziciją dėstė 
AB „Anykščių kvarcas“ direktorius 
E. Andriejauskas.

Smėlio kasimas nėra 
monopolizuotas 

V. Juška „Anykštai“ dėstė, kad 
„Anykščių kvarcas“ yra kaip šuo ant 
šieno – bendrovei kvarcinio smėlio 
klodų, kurie yra po naujaisiais šil-
tnamiais, naudojant dabartiniais 
tempais, prireiks tik po 96 metų, kai 
šiltnamių „galiojimo laikas“ yra tik 
35 metai. 

Kita vertus, „Anykščių kvarcui“ 
nėra suteiktas kvarcinio smėlio ka-
sybos monopolis – žemės gelmėse 
esantys turtai yra valstybės nuo-
savybė. „Kai valstybei prireiks to 
smėlio, ji galės nacionalizuoti mūsų 
sklypą ir jį per konkursą parduoti. 

Valstybinė teritorijų planavimo ir staty-
bos inspekcijos prie Aplinkos ministe-
rijos Utenos padalinio vadovas Jonas 
Spietinis tvirtina, kad taikos sutarčiai 
dėl šiltnamių statybų neprieštarautų.

Ūkininkai Audrius (dešinėje) ir Valdas Juškos yra įsitikinę savo teisumu ir tikisi, 
kad po kelių mėnesių pradės auginti daržoves naujuose šiltnamiuose.

Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis tvirtino, kad jam šiltnamių staty-
bos svarbios dėl to, kad rajone atsi-
ras naujų darbo vietų.

AB „Anykščių kvarcas“ direktorius 
Eugenijus Andriejauskas kalba, kad jis 
„šiltnamių kare“ yra savotiškas įkaitas.

jono jUNeViČiAUS nuotr.

Seimo narys Sergejus Jovaiša tvirti-
na, jog bandys trečią kartą siūlyti Že-
mės gelmių įstatymo pataisas.

...Kęstutis Tubis „Anykš-
tai“ kalbėjo, jog jis nedalyva-
vo statybų leidimo išdavimo 
procese. Pasak mero, „aplin-
kybes vertino specialistai“...



2016 m. gruodžio 10 d.

pirmadienis 2016 12 12

sekmadienis 2016 12 11

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
9.25 Džiunglių knyga 1.
9.35 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.
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Šokiai laukinėje gam-
toje (subtitruota).
13.55 Puaro. N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai. 
16.30 Karinės paslaptys. 
17.15 Lietuvos humoro lyga. 
18.30 Šiandien. 
18.50 Sportas. 
19.00 Teisė žinoti. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Seserų 
Fontanų siuvykla. N-7. 
22.50 Puaro. N-7. 
0.30 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
2.40 Pasaulio dokumentika. 
4.30 Klausimėlis.lt. 
4.45 Gamtos inspektoriai. 
5.05 Savaitė.

 
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”. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 “Na, palauk!”.
9.55 KINO PUSRYČIAI “Tomas 
ir Džeris. Robinas Hudas ir links-
masis peliukas”.
11.00 “Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys”.
14.05 Pričiupom!. N-7. 
14.35 “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 “Numeris 
44”. N14. 
1.05 “Kaip diena ir naktis”. 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 
būstas”. 
10.00 “Svajonių sodai”. 
11.00 “Kumba”. N-7 
12.35 “Flinstounai Viva Rok 
Vegase”. N-7 
14.20 “Kazamas”. 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 “Lapkričio žmogus”. N-14 
0.45 “Nindzė”. N-14 

6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Suomija (k). 
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”. 
13.15 Sveikinimai. 
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7. 
17.05 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.10 Transformeriai. N-7. 
21.00 “Karas ir taika”. N-7. 
22.20 Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas. N14. 
0.15 Mirtinos žaizdos. N14. 
2.00 Nakvynės namai 2. S. 
3.30 Transformeriai. N-7. 

6.50 “Būrėja”. 
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
10.30 “Gelbėkim pingvinus”. 
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 Nemarus kinas. 
Pamišėliai laisvėje. 1993 m. 
18.55 “Būrėja”. 

20.00 “Akloji”. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Diktė. Teisė ir pareiga. N14. 
22.50 Nerimo dienos. N14. 
1.05 “Kas aprengs nuotaką?” 
1.55 “Karalienė Izabelė”. N14. 
3.10 Diktė. Tikslai ir priemonės. 
N14. 
4.35 “Senjora”. N-7.

 Kultūra
6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6:05 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis. 1 d. 
7:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Pusfinaliai, finalai. 
9:00 Premjera. Kova už išli-
kimą.
9:30 Skrendam.
10:00 Mokslo sriuba. 
10:15 Legendos. 
11:00 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai”. 
11:50 IQ presingas. 
12:30 Šventadienio mintys.
13:00 Atspindžiai. 
13:30 Otelas. Anželikos 
Cholinos šokio teatro spektaklis.
15:15 Penki susitikimai magis-
traleje. 
15:30 Tikri banderininkai.
16:30 Pasaulio plaukimo 
čempionatas trumpajame (25 m) 
baseine. Atrankos plaukimai. 
18:30 Linija, spalva, forma. 
19:00 Nacionalinis turtas.
19:30 Durys atsidaro. 
20:00 Krzysztofo Zanussi 
filmų retrospektyva. Premjera. 
Paslėptieji lobiai. N-7. 
21:00 Nes man tai rūpi. 
21:50 Kelias į namus.
22:30 LRT OPUS ORE. 
Mesijus & Munpazn.
23:30 Dabar pasaulyje. 

24:00 Šokių akademija 2 
(kart.).
0:30 Kultmisijos. 
1:20 Henrikas Ibsenas. Kai 
mes mirę nubusim. 
3:00 Rašytojo Romo Gudaičio 
apysakos ir novelių knygos 
„Vytauto Vergo įdagas. Rudnia 
iškeliauja į dangų” pristatymas. 
(kart.).
4:30 Gyvenimas tarp žiedų. 
5:30 Panorama. 

6.00 Teleparduotuvė. 
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). 
4.10 Dviračio šou (k).

6.35 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. 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”.
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 

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 
Bolivijoje”. N-7.
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7.
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos „Neptūnas” 
- Kauno „Žalgiris”. 
19.00 “Bibliotekininkai”. N-7. 
21.00 “Be stabdžių”. N-14.
21.30 “TV3” 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 Girių takais. 
10.30 „Moterų daktaras“. N-7.
12.40 „Kartą Rostove...“. N-7.
14.55 „Bekraštė Kanada“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.
16.50 „Kalnų ežerai“. 
18.00 Žinios.
18.55 0 laipsnių (2). 
19.00 Kartų kovos.
20.00 Žinios.
20.30 „Vera“. N-7.
22.30 Žinios.
 23.00 “24/7”.
00.00 „Pėdsakas“. N-7.
02.00 „Vera“. N-7.
03.30 „Bekraštė Kanada“. 
05.10 „Dykumos“ . 
06.00 Mafijos kronikos. N-14.
06.05 “24/7”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Laisvės vėliavnešiai.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 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 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.30 Premjera. Šaltojo karo pa-
slaptys. Atominės bombos vagystė 
(subtitruota). 
23.30 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7.  
0.30 Laisvės vėliavnešiai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.40 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. 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 
“Žudikas manyje”. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Strėlė”. N-7.  
2.15 “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 geriau”. 
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  
2.25 “Kastlas”. N-7. 

 
6.10 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7. 

10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
N-7.  
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
N-7.  
19.30 Gyvenimiškos istorijos.  
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Paskutinė tvirtovė. N-14.  
23.40 Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių 
laikas. N14.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Karas ir taika”.  
 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
8.15 “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 “Būrėja”. 
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Stebuklingi vaikai”.  
15.35 “Rožinė pantera ir draugai”.  
16.05 “Žmogus-voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.30 “Širdele mano”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 

Šiaurietiškas soulas. N-7. 22.55 
“Meilė ir bausmė”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.40 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.15 Diktė. Teisė ir pareiga. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Likimo valsas.  
7.00 Pasaulio plaukimo čempio-
natas trumpajame (25 m) baseine.  
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis. 1 d.  
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Kultmisijos.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Kultūros metraščiai. 
Konstantinas Sirvydas.  
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Aršūs padarai. N-7.  
22.40 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
22.45 Stop juosta. (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Mesijus 
& Munpazn. (kart.). 
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 

1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai”. 
5.00 Panorama.  

 
6.00 Autopilotas.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
8.30 Raudona linija (k).  
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki...  
11.20 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. Naujoji 
karta (k).  
15.00 Informacinių mitų griovėjai 
(k). 
15.30 „Alfa” savaitė (k).  
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 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
9.00 “Praeities žvalgas”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 
(kart.). 
10.30 “Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama”. N-7. 
11.30 “6 kadrai”. N-7. 
12.30 “Univeras. Naujas bendri-
kas”. 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 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7. 
20.00 “Univeras. Naujas bendri-
kas”. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 “Farai”. N-7. 
23.00 “Prisikėlęs iš pragaro 7. 
Prisikėlimas” S. 
0.45 “Rezidentai”. N-7 (kart.). 
1.20 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7 
(kart.). 
2.10 “Krintantis dangus”. N-14. 
23.00 “Šėtono vaikai”. S. 
1.05 “Rezidentai”. N-7 (kart.). 
1.35 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7. 
2.25 “Kaulai”. N-7 (kart.). 

 
7.10 Vantos lapas.  
7.40 Kaimo akademija.  
08.10 Arčiau namų. 
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Albanas”. N-7. 
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7. 
12.30 Girių takais. 
13.00 „Tigrų sala“. 
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.  
2.45 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. gruodžio 10 d.

antradienis 2016 12 13

trečiadienis 2016 12 14

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seimo nutarimo 
„Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programos” priė-
mimas. Tiesioginė transliacija iš 
LR Seimo. 
12.00 Stilius.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 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 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika.  

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
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). N-7.  
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 
“Drąsiaširdis”. N-7.  
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 “Meilės priesaika”. N-7. 
0.40 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7  
1.35”Hubertas ir Staleris”. N-7  
2.35 “Kastlas”. 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 
gatvės”. 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 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 Farai. N14. 
21.30 Protu nesuvokiama. 
N14.  
23.40 Paskutinė tvirtovė. N-7.  
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.25 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.50 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.35 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
5.00 “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 “Būrėja”. 
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Stebuklingi vaikai”.  
15.35 “Rožinė pantera ir 
draugai”.  
16.05 “Žmogus-voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Valdančioji 
klasė. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.45 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.15 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultūros metraščiai. 
Konstantinas Sirvydas.  
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 
kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
12.55 Lietuva mūsų lūpose.  
13.25 Durys atsidaro.  
13.50 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai”.  
14.35 Savaitgalio pasakojimai. 
N-7.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kūrybos metas. Žalio 
laiko vingis.  
18.00 Penki susitikimai ma-
gistralėje.  
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas.
 19.00 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Utenos „Juventus” - 

„Telenet Oostende”. Transliacija 
iš Utenos. 
21.00 Septynios Kauno die-
nos. 
21.30 IQ presingas.  
22.15 Seserų Fontanų siuvy-
kla  (kart.). 
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Džiazo muzikos vakaras.  
1.35 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  
5.35 Dėmesio centre.  

 
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.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas (k).  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
9.00 “Tavo augintinis”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 
(kart.). 
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 “Kobra 11”. 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 “Belaisvė”. N-14. 
0.25 “Rezidentai”. N-7 (kart.). 
1.55 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7 
(kart.). 
2.40 “Kaulai”. N-7 (kart.). 

 
6.30 „Jaunikliai”.  
7.10 Nuoga tiesa.  
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Albanas”. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. 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. 
6.05 „Miestai ir žmonės”. 

 
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 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Serena (Serena). N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.40 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.35 24 valandos. N-7.  
10.25 Yra, kaip yra. N-7.  
12.30 KK2 (k). N-7.  
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. 
PREMJERA “Speigo banga”. 
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”.  
21.00 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7. 
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.25 “Vikingų loto”. 
22.30 “Amerikietiškas apiplėši-
mas”. N-14. 
0.20 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7  
1.20”Hubertas ir Staleris”. N-7  
2.20”Kastlas”. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
9.30 “Mistinės istorijos”. 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 Pasienio sargyba. N-7.  
21.30 Nes aš taip pasakiau. 
N-7.  
23.35 Protu nesuvokiama. N14.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 Gyvenimiškos istorijos (k).  
4.30 Visi vyrai - kiaulės.:. 2. N-7.  
4.55 “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 “Būrėja”. 
13.20 “Akloji”.  
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 šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Prarastas. 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.  
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Valdančioji klasė. N-7. 
5.20 “Superauklė”. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultmisijos.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 ARTi.  
12.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis.  
14.35 Tikri banderininkai (kart.). 
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.05 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Kai aš mažas buvau.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Planetų gidas. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Telšiai - Lietuvos kultūros 
sostinė 2016.  
20.35 Gyvenimas tarp žiedų.  
21.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. „Pallacanestro Varese” - 

Klaipėdos „Neptūnas”.  
23.30 Elito kinas. Premjera. 
Frostas prieš Niksoną. N-7.  
1.30 DW naujienos rusų kalba. 
1.40 Dabar pasaulyje.  
2.10 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Durys atsidaro.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 “Diktatorių ponios”. N-7.  
12.15 Dviračio šou (k).  
12.40 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. dienos ko-
mentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 
(kart.). 
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 “Kobra 11”. 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 “Vyras su krepšiu”. N-14. 
0.10 “Rezidentai”. N-7 (kart.). 
1.45 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7. 
2.35 “Kaulai”. N-7 (kart.). 

 
6.30 „Jaunikliai”.  
07.10 Auksinė daina. 
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Albanas”. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. 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. 
20.15.„Albanas“ N-7. 
21.15 Gyvenk krepšiniu!.. 
21.30 Europos taurė 2016/17. 
Fuenlabrados “Montakit” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”. 
23.30 Reporteris.. 
00.15 Lietuva tiesiogiai. 
00.30 0 laipsnių. 
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. 
6.05 „Miestai ir žmonės”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. gruodžio 10 d.

ketvirtadienis 2016 12 15

penktadienis 2016 12 16

 
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 Istorijos detektyvai. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Dokumentinių 
filmų ciklas „Mano miestas”. 
Birštonas.  
23.00 Premjera. Martos paslap-
tis. N-7.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
02:10 Klauskite daktaro. 
03:05 Specialus tyrimas. 
04:05 Dokumentinių filmų ciklas 
„Mano miestas“. 
05:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
05:30 Mūsų gyvūnai. 

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.40 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.35 24 valandos. N-7.  
10.25 Yra, kaip yra. N-7.  
12.30 KK2 (k). N-7.  
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 KK2. N-7. 
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Visa griaunantis”. N14.  
0.35 “Mentalistas”. N-7.  
1.30 “Strėlė”. N-7.  
2.15 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 PREMJERA “Ragnaroko 
paslaptis”. N-14. 
0.35 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7  
1.30”Hubertas ir Staleris”. N-7  
2.30”Kastlas”. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Vanity Fair. Visiškai slap-
tai”. N-7.  

9.30 “Mistinės istorijos”. 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 “Farų karai”. N-7.  
21.30 Karo menas. Išdavystė. 
N14.  
23.40 Nes aš taip pasakiau 
(k). N-7.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
3.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.35 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
5.00 Pasienio sargyba (k). N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7.  
10.45 “Čiauškutė”. N-7.  
12.50 “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 šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14.  
22.45 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.50 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Prarastas vaikas. N-7.  
5.20 “Superauklė”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Šventadienio mintys. 
(kart.). 
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Nes man tai rūpi.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Kai aš mažas buvau.  
10.00 Minėjimas, skirtas 
Prezidento Kazio Griniaus 150-
osioms gimimo metinėms.  
11.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Durys atsidaro.  
12.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis.  
14.35 Gyvenimas tarp žiedų.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Amžininkai. Pagrobtos 
222 dienos.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  

18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Premjera. Blogi įpročiai. 
N-14. 
22.45 Nacionalinis turtas. 
(kart.). 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 XLI festivalis „Klaipėdos 
muzikos pavasaris”.  
1.30 Kelias į namus.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
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.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Autopilotas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 “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 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
9.00 “Vienam gale kablys”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 
(kart.). 
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 “Kobra 11”. 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 “Sėkmės sala”. N-7. 
23.45 “Eurolygos rungty-
nės. Kauno „Žalgiris” - Pirėjo 
„Olympiacos”.  
1.35 “Gaudynės”. N-7. 
2.25 “Kaulai”. N-7 (kart.). 

 
6.30 „Jaunikliai”.  
07.10 Patriotai. N-7. 
08.10 „Kalnų ežerai“. 
09.10 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Marionečių šokiai“. 
11.25 „Bitininkas“. 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. 
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.

 
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!  
22.45 Gamtos inspektoriai.  
23.10 Premjera. Rūkstantys 
tūzai. N-14.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”.  
4.05 Auksinis balsas. 
Muzikinis projektas.  

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
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). N-7.  
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. 
21.00 “Pasaulių karas”. N14.  
23.20 “Požeminis garažas”. 
N14. 
1.30 “Visa griaunantis”. 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 “Turbo”.  
21.20 “Toras. Tamsos pasau-
lis”. N-7. 
23.45 “Netikėtas prabudi-
mas”. N-14. 
1.45 “Amerikietiškas apiplėši-
mas”. N-14 (kart.). 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Žurovas”. N-7.  
9.30 “Mistinės istorijos”. 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 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14.  
23.50 Karo menas. 
Išdavystė. N14.  
1.50 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
2.35 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.15 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14.  
5.00 “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 “Būrėja”. 
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Stebuklingi vaikai”.  
15.35 “Rožinė pantera ir 
draugai”.  
16.05 “Žmogus-voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  

20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Midsomerio žmogžudystės 
XVIII. Šventieji ir nusidėjėliai. 
N-7.  
23.10 SNOBO KINAS 
Šeimos albumas. Rugpjūtis. 
N14.  
1.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.35 “Įtariamieji”. N14. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai. Pagrobtos 
222 dienos.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 
5 (kart.). 
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 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.30 Muzikos istorijos.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Aguonų laukas. N-7.  
19.10 Durys atsidaro.  
19.30 Muzika gyvai. 
Violončelininko Davido 

Geringo 70-ies metų jubilie-
jaus koncertas.  
21.00 Martos paslaptis. N-7.  
22.40 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
22.45 Atspindžiai.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Muzika gyvai. 
Violončelininko Davido 
Geringo 70-ies metų jubilie-
jaus koncertas.  
1.30 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam.  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 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 
SUPERDOKUMENTIKA Siena 
nuo barbarų.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 
(kart.). 

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 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 “CSI kriminalistai”. 
N-7. 
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7.  
21.00 “Farai”. N-7. 
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Išsiskyrimas”. N-7. 
0.40 “Vyras su krepšiu”. N-14 
(kart.). 

 
6.30 „Jaunikliai”.  
07.10 Šiandien kimba. 
08.10 „Kalnų ežerai“. 
09.10 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Marionečių šokiai“. 
11.25 „Bitininkas“. 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“ (1/10).. 
N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Mirtinas šuolis“. N-14. 
01.05 „Prirakintas“. S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6:05 Klausimėlis.lt.  
6:30 Specialus tyrimas.  
7:25 Premjera. Nauji Piterio Peno 
nuotykiai 2. 
7.50 Tatonka ir mažieji draugai. 
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 (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didysis Azijos penketas 
(subtitruota). 
13.55 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą. 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. Geriau nebūna. 
N-14.  
1.25 Pasaulio dokumentika.  
3.05 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
4.50 Klausimėlis.lt.  
5.15 Stilius.  

  
6.30 “Tomas ir Džeris”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  

7.45 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”. 
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.35 “Madagaskaro pingvinai”.  
9.00 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Piratai! Nevykėlių kompanija”. 
11.45 “Milijonas šventinių lem-
pučių”. 
13.35 “Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje”. N-7.  
15.15 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS “Jau atva-
žiavom? “. 
21.25 “Paskutinis tėvų išbandy-
mas. Mažieji Fokeriai”. N-7.  
23.20 “Katastrofiškai nesėkmin-
gas filmas”. N14.  
1.10 “Pasaulių karas”. N14.  

 
6.30 “Ančiukų istorijos”. 
7.00 “Nenugalimasis žmogus - 
voras”. N-7. 
7.30 “Vėžliukai nindzės”. 
8.00 “Ančiukų istorijos”. 
9.00 “Kempas ir draugai”.  
9.30 “Virtuvės istorijos”.  
10.00 “Pasaulis pagal moteris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11.00 “Šaunuolis Džokas”. 
12.40 “Avalono mokykla”. N-7. 
14.20 “Sniegas”. 
16.15 “Simpsonai”. N-7. 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Vienas namuose 3”. N-7. 
21.40 “Juros periodo parkas 
3”. N-7. 
23.40 “Naktinis skerdynių trau-
kinys”. S. 
1.15 PREMJERA “Su 

Naujaisiais metais, mamos!”. 
N-14. 

 
6.05 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliausieji”.  
11.00 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. I etapas. Kuršėnai.  
12.05 “Pavariau”. N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
14.45 “Vanity Fair. Visiškai slap-
tai”. 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 
Operacija “Kardžuvė”. N-7.  
0.10 AŠTRUS KINAS Slenkstis. 
N14.  
2.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.25 Muzikinė kaukė (k).

 
6.50 “Tabatos salonas”.  
8.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Gelbėkim pingvinus”.  
11.00 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 Reičelės Alen Kalėdų 
patiekalai.  
12.30 “Gardžiausi Merės Berės 
patiekalai”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.05 “Kas namie šeimininkas?”  
15.00 “Akloji”.  

16.05 “Būrėja”.  
17.10 Mirtina klaida. 1970 m. 
Vesternas.  
19.15 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Jorkšyro žudikas. 1974-ieji. N14.  
23.10 “Karalienė Izabelė”. N14.  
0.45 “Kas aprengs nuotaką?”  
1.45 Šeimos albumas. 
Rugpjūtis. N14.  
3.40 Midsomerio žmogžudystės 
XVIII. Šventieji ir nusidėjėliai. N-7.  
5.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
11.00 X tarptautinis Balio 
Dvariono jaunųjų pianistų ir smui-
kininkų konkursas.  
12.45 Šokių akademija 2. 
13.35 Svetlana Aleksijevič. 
Černobylio malda.  
15.30 Euromaxx.  
16.00 Prezidento Kazio Griniaus 
150-osioms gimimo metinėms. 
Kredo. demokratas.  
17.00 Grupei „Siela” - 25 metai.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Donas mirė. N-14.  
22.50 Muzikos pasaulio žvaigž-

dės.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 (kart.). 
0.25 ARTS21.  
0.55 Elito kinas. Frostas prieš 
Niksoną. N-7.  
2.55 Grupei „Siela” - 25 metai.  
4.30 Mokslo sriuba.  
4.45 Amžininkai. Pagrobtos 222 
dienos.  
5.30 Panorama.

 
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 
Siena nuo barbarų. Limas. 
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.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k). 

6.35 “Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis”. N-7. 
7.05 “Jokių kliūčių!”. N-7. 
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 lenktynės”. 

N-7. 
12.00 “Futbolo.TV”. 
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7. 
14.30 “Aukščiausia pavara. N-7. 
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7. 
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno „Žalgiris” - 
Šiaulių „Šiauliai”.  
19.00 “Bibliotekininkai”. N-7. 
21.00 “Be stabdžių”. N-14. 
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Meilei nereikia žodžių”. 
N-7. 
0.15 “Sėkmės sala”.. N-7 (kart.). 

 
07.20 „Bekraštė Kanada“.  
08.30 Kartų kovos. 
09.30 Vantos lapas“. 
10.00 Arčiau namų. Kauno 
rajonas. 
11.00 „Vera“. N-7. 
13.00 Auksinė daina. 
14.55 „Bekraštė Kanada“ . 
16.00 Žinios. 
16.20 „Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas“. N-7. 
18.00 Žinios.
 18.25 0 laipsnių. 
18.30 „Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas“.. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Kartą Rostove...“. N-7. 
01.10 „Mafijos kronikos“. N-14. 
02.10 „Vera“. N-7. 
03.40 „24/7“. 
04.25 „Mafijos kronikos“. N-14. 
05.05 „Dykumos“.  
06.00 „Jaunikliai“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsaky-
mas — iš likusių neišbrauktų skaičių.

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 

surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Iš darbo traukiasi visa mero Kęstučio Tubio komanda

 
Antradienio vidurdienis. „Ri-

čardą Sargūną supykdė Donaldo 
Vaičiūno pareiškimas“

Darbo partijos Anykščių skyriaus 
pirmininką Ričardą Sargūną nustebi-
no jo partiečio, Anykščių mero  pa-
tarėjo  D Vaičiūno pareiškimas, kad 
kartu su liberalais jis traukiasi iš 
darbo.

 „Jį partija pastatė į šitą pozici-
ją, o kokią jis čia nuomonę dabar 
reiškia, aš nežinau. Su juo apie tai 
nekalbėjau, jis man nieko nėra sa-
kęs. Keistas D. Vaičiūno požiūris, 
gal jis kitokią partinę pakraipą turi? 
Juk politinio pasitikėjimo pareigū-
nai – tai partinė pozicija. Asmeninę 
nuomonę, žinoma, jie gali turėti, bet 
ją reikia derinti“, – apie Darbo par-
tijos nario D. Vaičiūno sprendimą 
pasitraukti iš Anykščių rajono mero 
patarėjo pareigų kalbėjo šios partijos 
mūsų rajono skyriaus pirmininkas R. 
Sargūnas.      

Jis teigė, kad rajono valdančioje 
daugumoje esančios Darbo partijos 
pozicija nesikeis. Panašu, kad „dar-
biečiai“ neatsisakys užimti ir kurį 
nors administracijos vadovo pos-
tą. O su D. Vaičiūnu, kai šis grįš iš 
užsienio, R. Sargūnas ketina rimtai 
pasikalbėti. „Gal jis ką padaręs? Ar 
nepadaręs? Kalbėsiu su juo. Jei toks 
sprendimas, tai turi būti kažkas labai 
rimta. Sugalvojau - ateinu, sugalvo-
jau – išeinu. Taip juk nedaroma“,  - 
partiečio poelgiu piktinosi R. Sargū-
nas.

Kalbėdamas apie valdišką darbą ir 
partijos pozicijas rajono valdžioje R. 
Sargūnas teigė, kad po liberalų pa-
sitraukimo iš koalicijos pirmiausia 
teks „inventorizuotis“, susiskaičiuo-
ti, kas rajono Tarybos pozicijoje, kas 
opozicijoje, ir tik tada iš naujo dalin-
tis postus.

Antradienio vakaras. „Valdžios 
krizė tik gilėja: meras darbe nera-
do direktorės ir jos pavaduotojo. 
Veneta Veršulytė tvirtina, kad tai 
yra melas“

Prieš pat darbo pabaigą Anykš-
čių rajono meras Kęstutis Tubis, 
„Anykštos“ paklaustas, ar, kaip buvo 
žadėjęs, pasikalbėjo su savivaldybės 
administracijos direktore Veneta 
Veršulyte ir jos pavaduotoju Sauliu-
mi Rasalu, sakė, kad jam administra-
cijos vadovų darbe rasti nepavyko. 
„Aš ką tik grįžau. Be penkiolikos 
penkios jų darbe nebebuvo. Nega-
lėjau pasikalbėti. Aš rytoj paklausiu, 
kur jie buvo“, – „Anykštai“ apie neį-

vykusį pokalbį išdėstė meras.
Šiai žinutei pasirodžius portale 

anyksta.lt, į redakciją paskambino 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė, tvirtindama, kad mero 
žodžiai, jog ji bei S. Rasalas iš dar-
bo šiandien išėjo anksčiau, „yra ab-
soliutus melas“. „Tai yra pavyzdys, 
jog dirbame tokiomis sąlygomis, kai 
be mero žinios negalima nueiti net į 
kitą kabinetą. Matyt, ir į atitinkamą 
vietą galima eiti tik leidus merui“, - 
piktinosi administracijos direktorė. 
Ji teigė, kad sekretorės ir kiti admi-
nistracijos darbuotojai gali būti liu-
dininkais, kad nei ji, nei S. Rasalas 
iš darbo neišėjo anksčiau nei baigėsi 
darbo laikas.  

Antradienio vakaras. „Anykš-
čių liberalai vieningai nusprendė 
trauktis į opoziciją“

Įtampa tarp rajono valdžios tik 
auga. Antradienio vakarą posėdžia-
vo Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykš-
čių skyriaus taryba. Visi 13 liberalų 
skyriaus tarybos narių balsavo už tai, 
kad partija Anykščių rajono taryboje 
taptų opozicine.

Pagal liberalų sąrašą į Anykščių 
rajono tarybą yra išrinkti šeši asme-
nys: verslininkai L. Pakeltis ir Min-
daugas Sargūnas, gydytojas Vilius 
Januška, profesorius Audrius Biti-
nas, A. Vienuolio progimnazijos di-
rektorės pavaduotoja Danutė Mažvi-
lienė bei Svėdasų girininkas Donatas 
Tuska. Tiesiogiai išrinktas meras K. 
Tubis taip pat buvo liberalų kandida-
tų sąrašo nariu.

Trečiadienio vidurdienis. 
„Anykščių rajono valdžios krizė: 
Meras pereina į puolimą“

„Anykštos“ paklaustas, kaip toliau 
vystosi jo ir liberalų į rajono valdžią 
deleguotų asmenų santykiai, meras 
K. Tubis atskleidė, kad įtampa auga, 
o jis šiame kare įžiūri iš anksto sure-
žisuotą scenarijų.

„Direktorė (V. Veršulytė – red.
past.) į rytinius pasitarimus neatei-
na. Jos pavaduotojas (S. Rasalas) ir 
mano patarėjas (K. Indriūnas) taip 
pat. 9.30 buvo socialinių įstaigų biu-
džeto kitiems metams svarstymas. Į 
jį atėjo ir patarėjas, ir pavaduotojas, 
o direktorė atėjo gerokai pavėlavu-
si. Vakar aš jos darbe neradau, be 
penkiolikos penkios buvau nuėjęs ir 
neradau“, – aiškino meras. Po to, kai 
jam priminėme, jog vakar Anykščių 
savivaldybės administracijos direk-
torė V. Veršulytė „Anykštai“ teigė, 
kad iš darbo anksčiau laiko nepabė-

go, tik buvo kitame kabinete, meras 
sakė, šia versija nepatikėjęs. „Ne. 
Jos kabinete buvo šviesa išjungta. 
Kai išeina į kitą kabinetą, būna švie-
sa įjungta. Jos kabinete šviesa buvo 
išjungta“, - požymius, pagal kuriuos 
nustatė, kad direktorė vakar iš darbo 
išėjo nepasibaigus darbo dienai, at-
skleidė meras.

Mero įsitikinimu, iš darbo besi-
traukiantys liberalų komandos nariai 
dabar „savivaldžiauja, nes pagal sa-
vivaldos įstatymus administracijos 
direktorius ir pavaduotojas yra at-
skaitingi rajono Tarybai ir merui“. 
„Jie negali taip elgtis. Dokumentus 
direktorė pasirašinėja, ir projektai 
Tarybos sprendimų jau yra ir kiti do-
kumentai, bet ji pas mane neina“, – 
sakė meras K. Tubis.

Paklaustas, ką jis mano apie va-
karykštį Anykščių liberalų tarybos 
sprendimą trauktis į opoziciją rajo-
no Taryboje, meras prašneko apie iš 
anksto suplanuotas intrigas.

„Aš buvau Liberalų sąjūdžio de-
leguotas kandidatas į merus, kaip 
liberalas, laimėjau mero rinkimus ir 
situaciją vertinu labai kritiškai. Ma-
nęs jau gerą pusmetį Liberalų sąjūdis 
nekviečia. Sieju su tuo, kad L. Pa-
keltis pralaimėjo Seimo rinkimus ir 
jam pasidarė maža vietos pasaulyje. 
Galvoju, kad čia viskas gerai supla-
nuota, nes vakar televizija atvažiavo, 
didžiojoje salėje juos filmavo, tuo 
metu kai aš buvau Vilniuje savival-
dybių asociacijos posėdyje. Manau, 
kad turiu sakyti tiesą, nes žmonės 
privalo ją žinoti. Čia ne atskirų žmo-
nių reikalas, o skyriaus pirmininko 
L. Pakelčio reikalas. Jisai sugalvojo 
tokį dalyką. Apie jų tokius užmojus 
liepos ar rugpjūčio mėnesį yra pa-
sakęs patarėjas K. Indriūnas ir pra-
šė nesakyti šito Lukui Pakelčiui. Jis 
sakė, kad norėtų išeiti, nes negali da-
ryti norimos įtakos. Dabar tai galiu 
drąsiai sakyti, o kada nors pasakysiu 
ir kai ką daugiau“, – pasakojo meras 
K. Tubis.

„Mažiau nei prieš du mėnesius aš 
gyriau Luką, koks jis geras kandida-
tas į Seimą. O kai jis nelaimi rinkimų 
į Seimą, toks demaršas su visa reži-
sūra. Supraskit kaip norit... man atro-
do Anykščių gyventojai tai supranta. 
„Nelaimėjau Seimo rinkimų, dabar 
man kitokia pozicija reikalinga...“ 
Po savaitės, kai Lukas pralaimėjo 
Seimo rinkimus, man patarėjas K. 
Indriūnas pasakė: „Dabar Lukas eis 
į merus“. Tai tegul keliauja... Jeigu 
jie sako savo tiesą, aš pasakysiu, kas 
realybė buvo. Darbinių reikalų dar 
kol kas neaptarinėju“, – suplanuotą 
provokaciją įžvelgė meras.

Trečiadienio vakaras. „Lukas 
Pakeltis: „Žmonėms ne kartą ir 
nedviprasmiškai buvo pasakyta, 
kad jie gali išeiti su antrankiais“

Lietuvos liberalų sąjūdžio Anykš-
čių skyriaus pirmininkas L. Pakeltis 
išdėstė savo poziciją apie rajono val-
džios krizę ir pabandė atremti jam 
mero K. Tubio išsakytus kaltinimus 
portale anyksta.lt.

 „Meras bando supaprastinti si-
tuaciją iki visiškai buitinio konflik-
to lygmens. Niekur nebefigūruo-
ja nuomonė dėl mūsų deleguotų 
žmonių, o sakymas, kad jie kažko 
nedirba, yra mažų mažiausiai ne-
teisingas. Siūlyčiau pabendrauti 
su administracijos darbuotojais, 
manau, tada susidarytų nepriklau-
soma nuomonė. Kalbėjimas apie 
kažkokią režisūrą yra neetiškas ir 

drįsčiau teigti, kad mažų mažiau-
siai melagingas. Ir pats meras žino 
ir bet kuris komandos narys galėtų 
paliudyti, kad aš visada ieškojau 
bendrų sąlyčio taškų, slopindavau 
bet kokias įtampas, bet kokius 
konfliktus ir stengdavausi merui 
padėti susišnekėti tiek su patarėju, 
tiek su administracijos žmonėmis. 
Teiginys, kad aš kažką dariau (tam, 
kad būtų sukelta valdžios krizė 
– red.past.) yra mažų mažiausiai 
neetiškas. Pats paskutinis, tikrai 
vėliau nei meras, sužinojau, kad 
žmonės parašė pareiškimus trauk-
tis. Įtampos prasidėjo, kai buvo pa-
svarstymai, net ne mano paties, o 
K. Indriūno, „kad Lukas neatsisako 
galimybės po dvejų su puse metų 
eiti į mero rinkimus“. Bet juk kie-
kvienas politikoje esantis žmogus 
neatsisako galimybių. Tada, kiek 
man žinoma, buvo trenkta durimis 
ir prasidėjo... Dabar visos šios is-
torijos, šitų įtampų, kurios brendo, 
kulminacija. Visuomenei sunku 
gal suvokti, regis, kažkas staigiai 
atsitiko, bet įtampų ir autoritariz-
mo netrūko jau ilgą laiką. O aš bu-
vau tas žmogus, kuris neturėdamas 
jokios naudos siekė padėti visiems 
susikalbėti. Kaltinimas žmonių, 
kad jie su manimi pasitaria, mane 
informuoja, kas vyksta, klausia 
mano nuomonės, yra keistas. Taip 
juk ir turi būti. Aš juk liberalų sky-
riaus pirmininkas, rajono Tarybos 
finansų ir biudžeto komiteto pir-
mininkas. Meras nebandė tartis, 
kokius sprendimus priimti. Jis at-
sakydavo: „Nėra kada čia kalbėti 
– reikia dirbti“. /.../ Daug melo yra 
skleidžiama. Bet yra istorijos pra-
džia, yra istorijos pabaiga. Po šitos 
istorijos nebegalima įsivaizduoti 
kažkokio bendro darbo, o jeigu 
kita nuomonė laikoma konkurenci-
ja, o paskui konkurentus siekiama 
užtildyti, tada ir matome tai, kas 
vyksta. Žmonėms ne kartą ir ne-
dviprasmiškai buvo pasakyta, kad 
jie gali išeiti su antrankiais. Juk 
žinome, kur didžioji mero darbinė 
patirtis buvo sukaupta... O kai taip 
grasinama be pagrindo, tikrai nėra 
darbinė atmosfera“, – susidariusią 
situaciją vertino L.Pakeltis.

Trečiadienio vakaras. „Arūnas 
Liogė: „Atsistatydino taip, kad 
„visos mergos matytų“

Nepartinio judėjimo, turinčio du 
mandatus Anykščių rajono taryboje, 
lyderis Arūnas Liogė teigė, kad jis su 

savo kolega Arvidu Pajuodžiu lieka 
rajoną valdančiojoje koalicijoje.

 „Šiandien vyko valdančiosios 
koalicijos pasitarimas, jame buvo iš-
sakyta daug nuoskaudų“, – „Anykš-
tai“ sakė A. Liogė. Pasak A. Liogės, 
šiame pasitarime paaiškėjo, jog 
„mokesčio už atliekas anykštėnams 
sprendimas 2015 metais blokuotas 
dėl Seimo rinkimų, nes liberalams 
reikėjo įstumti vieną žmogų į Sei-
mą.“

„Kodėl koalicija apie problemas 
administracijoje sužino tik iš spau-
dos? Jie iš valdžios išėjo kaip tikri 
aukštaičiai - svarbu, kad visos mer-
gos matytų“, – dėstė A. Liogė.

Priminsime, jog jis UAB „Anykš-
čių vandenys“ juristu tapo iš karto 
po 2015 metų savivaldybių tarybų 
rinkimų.

Trečiadienio vakaras. „Realiau-
sias pretendentas į savivaldybės 
administracijos direktorius – Au-
dronius Gališanka“

Akivaizdu, kad dabartinė Anykš-
čių rajono valdžios komanda suby-
rės, todėl jau ieškoma, kas gali tapti 
naujuoju savivaldybės administraci-
jos direktoriumi. Redakcijos šaltinių 
teigimu, realiausiu pretendentu lai-
komas Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjas Audronius Gališanka.

Galimu pretendentu laikomas ir 
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, dviejų kadencijų Seimo na-
rys bei buvęs administracijos direk-
torius Antanas Baura. Galimas vari-
antas, jog vienas iš šių asmenų taps 
direktoriumi, kitas – pavaduotoju.

A. Baura yra Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas, jis dabar „valstiečių“ 
sąraše yra pirmasis nepatekęs į Sei-
mą. 

Ketvirtadienis. “Socialdemo-
kratai gali paremti merą Kęstutį 
Tubį”

Anykščių rajono valdyme gali 
įvykti dar vienas netikėtas po-
sūkis - galimybę prisijungti prie 
valdančiosios daugumos svarsto ir 
dabar opozicijoje esantys socialde-
mokratai. Pasak LSDP Anykščių 
skyriaus pirmininko Dainiaus Žio-
gelio, dabartinė situacija panaši į 
„porinkiminį turgų“.

Saulius Rasalas ir Veneta Veršulytė prieš tapdami administraci-
jos vadovais taip pat buvo valdininkai. S. Rasalas vadovavo An-
drioniškio seniūnijai, V. Veršulytė – administracijos Socialinės 
paramos skyriui.

(Atkelta iš 3 p.)

(Nukelta į 13 p.)

Anykščių rajono vicemeras, 
konservatorius Sigutis Obe-
levičius savaitės pradžioje 
net neturėjo minčių apie pa-
sitraukimą į opoziciją, tačiau 
penktadienį, laukdamas par-
tijos skyriaus tarybos spren-
dimo, jau neatmetė ir tokios 
galimybės.

Darbo partijos Anykščių sky-
riaus pirmininkas Ričardas 
Sargūnas nepritaria jo parti-
jos deleguoto mero patarėjo 
Donaldo Vaičiūno sprendi-
mui pasitraukti iš darbo ir šį 
jo poelgį laiko lengvabūdiš-
ku.
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Į premiją pretendavo 
4 autoriai

Anykščių rajono savivaldybės 
A. Baranausko literatūrinės premi-
jos skyrimo komisijos pirmininkė, 
Anykščių A. Baranausko pagrindi-
nės mokyklos lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytoja ekspertė Dangira 
Nefienė sakė, jog šiemet šią pre-
miją pretendavo gauti 4 rašytojai: 
Birutė Jonuškaitė, parašiusi romaną 
„Maranta“, Stasys Janauskas su po-
ezijos knyga „Laikas išeina pats“, 
Regimantas Tamošaitis, sukūręs esė 
„Vien tik zuikiai naktyje“ bei Erika 
Drungytė ir jos knyga „Patria“.

„Visos knygos buvo aptartos, 
apie visas knygas diskutavom, vi-
sas svarstėm ir dauguma komisijos 
narių balsavo už vieną knygą. Kol 
kas laimėtojo neskelbiu, bet paci-
tuosiu vieną posmą: Gamta pilna 
kalbos/kalba – pilna gamtos/ Vė-
jas pilnas vandens/ Vanduo pilnas 
muzikos... Ir kaip vienas komisijos 
narys pastebėjo, šiai autorei už ypač 
pavykusiai pajaustą baranauskišką 
gamtos suvokimą komisija ir skyrė 
A. Baranausko premiją“, – tarsi su 
paslaptimi apie laureatę, nors pre-
miją laimėjusi knyga nuo pat ren-
ginio pradžios buvo pastatyta prieš 
publiką, kalbėjo D. Nefienė.

Garbė paskelbti premijos laureatę 
teko Anykščių rajono savivaldybės 
vicemerui Sigučiui Obelevičiui. 
„Man smagu, kad Anykščiuose 
prieš 6 metus atsirado tokia premi-
ja, mes labai dažnai pasiguosdavom 
vieni kitiems, bet iš tiesų Anykščiai 
tituluojami kaip rašytojų sostinė, 
bet rajonas neturi solidžios, rimtos 
literatūrinės premijos. Tad ačiū tuo-
metiniams politikams, kurie pritarė 
mūsų idėjai (tuo metu S. Obelevi-
čius buvo rajono meras – aut.past.) 
ir dabar tokia premija yra. Ir ne bet 
kokia premija, bet iš tiesų solidi, ir 
aš labai džiaugiuosi, kad visi laurea-
tai, kurie buvo nominuoti, tikrai yra 
labai solidūs ir šios premijos kartelė 
yra išlaikoma labai aukštai“, – teigė 
vicemeras S. Obelevičius. 

A. Baranausko literatūrinė 
premija įteikta poetei iš Kauno
Ketvirtadienio vakarą Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje prasidėjo 

tris dienas truksianti jau tradicinė Knygos šventė „Tik širdis vis trokšta kurti“. 
Renginys pradėtas iškilminga A. Baranausko literatūrinės premijos įteikimo ceremonija. Šeštąjį kartą 

teikiamą premiją, o t.y. 3 tūkst. eurų, pelnė 45-erių kaunietė poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Eri-
ka Drungytė už pernai išleistą eilėraščių knygą „Patria“.  

Literatūros žmogus iki 
pat šaknų
Premijos laureatę anykštėnams pri-

statyti atvyko viešnia iš Kauno, Mai-
ronio lietuvių literatūros muziejaus 
direktorė Aldona Ruseckaitė. „Jeigu 
mums reikėtų atsiųsti jums ar kitam 
miestui rašytoją, kuris taip mokėtų 
apginti Kauną, tai būtų Erika Drun-
gytė. Erika yra kaunietė ir yra toks 
žmogus, kuris visada Kaunu labai 
džiaugiasi, kuris visada jame mato 
daug kultūros, kuris Kauną mato kaip 
nuostabų miestą, o Kauno rašytojus – 
kaip pačius talentingiausius...

Erika yra literatūros žmogus iki pat 
šaknų, kadangi yra literatūros dakta-
rė, apsigynusi disertaciją iš Vytauto 
Bložės kūrybos. Ji taip pat puikiai 
moka latvių kalbą, labai daug verčia 
iš latvių kalbos. Erika savo rankose 
laiko keturias poezijos knygas, tai – 
„Tiksli žiema“ (1998), „Ramybės“ 
(2003), „Rūkas ir vėjas“ (2008) ir 
„Patria“ (2015). Kai Erikos kartais 
klustelėjame, kodėl laiko tarpai tarp 
knygų pakankamai ilgi, vieną kartą ji 
atsakė tai, kad dar turinti tris kūrinius 
– du sūnus ir dukrą – ir juos reikia už-
auginti. Dabar jau vaikai užaugo, tai 
rankos Erikai bus visiškai laisvos“, – 
kalbėjo muziejaus direktorė.

Pasak A. Ruseckaitės, pirmoji kny-
ga „Tiksli žiema“ buvo išleista, kai 
Erikai buvo 27–eri, ir tai buvo labai 
stiprus debiutas, po penkerių metų 
pasirodė knyga „Ramybės“, kurią 
skaitytojai ir kritikai priėmė labai 
palankiai, dar po penkerių metų išė-
jo „Rūkas ir vėjas“, už kurią ji gavo 
Salomėjos Nėries vardo premiją. O 
„Patria“, kuri išėjo pernai, jau yra 
išpirkta, šiandien jau nebegalima jos 
įsigyti, yra įvykis poezijos pasaulyje. 
Ji jau sulaukė nemažai palankių re-
cenzijų, pelnė tris premijas“, – sakė 
Maironio muziejaus direktorė. 

Laureatės yra pilnas Kaunas

Į A. Baranausko literatūrinės pre-
mijos įteikimo iškilmes atvyko ir 
Kauno miesto savivaldybės adminis-

tracijos direktoriaus pavaduotojas Si-
gitas Šliažas. „Visa, ką A. Ruseckaitė 
pasakė, yra tiesa. Iš tiesų Erikos yra 
pilnas Kauno miestas, tarp meninin-
kų ji tikrai ryški yra, gal kartais kam 
ir nepatogi... Bet mes ją mylim ir di-
džiuojamės, kad Kauno mieste turim 
tokią poetę, rašytoją. Mano santykis 
su Erika yra ypatingas ne tik kaip 
asmens, dabar kuruojančio kultūrą, 
švietimą, socialinius reikalus savi-
valdybėje, bet ir kaip bičiulių. Su ja 
daug sykių esame bendravę kultūros 
politikos formavimo klausimais, to-
dėl nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Erika 
gavo šią premiją. Ir aš esu tikras, kad 
ji dar gaus vieną labai svarbią premiją 
– tai Poezijos pavasario laureato pre-
miją“, – kraštietę sveikino politikas. 

Literatūra neturi vardų,
kaip rašytojai neturi sienų  

Pati premijos laureatė E. Drungy-
tė kalbėjo: „Anykščių kraštas nėra 
mano gimtinė ir, kai premijos yra spe-
cialiai pritraukiamos savo nuostatais 
prie tam tikrų vardų, aš įsivaizduoju, 
kaip komisijai yra sunku skaityti pro-
fesionaliąją literatūrą ir galvoti, kiek 
čia joje yra, pavyzdžiui, Žemaitės ar 
Baranausko. Iš tiesų literatūra neturi 
vardų, kaip ir literatūros žmonės ne-
turi sienų. A. Baranauskas yra lygiai 
visos Lietuvos ir visų lietuvių visame 
pasaulyje poetas ir dėl to aš drąsiai 
galiu sakyti, kad mano knyga, kurioje 
daugiau šmėžuoja dzūkiškos gamtos, 
galėčiau kalbėti dabar apie tai, kad A. 
Baranauskas buvo Seinų vyskupas, 
Jotvingių krašte paliko nemažesnį 
įspaudą negu tai, kad jis gimė šiuose 
kraštuose ir savo tarme parašė patį 
gražiausią gamtai pašlovinimą. Galė-
čiau pasiteisinti tuo, bet nenoriu nie-
kuo teisintis. 

Aš manau, kad gera literatūra, ko-
kia ji bebūtų, ji tegali dar labiau įtvir-
tinti tuos, kurie tą literatūrą kūrė prieš 
kažkiek dešimtmečių ar šimtmečių. 
Mes visi esame vienoje didelėje drau-
gijoje, gyvi ir mirę, poetai, prozinin-
kai, Lietuvos kūrėjai. 

Man labai didelė garbė gauti tokio 

iškilaus žmogaus, kuris buvo labai ta-
lentingas: ir matematikas, ir literatas, 
ir kunigas - kuris savo prigimtimi ir 
charakteriu buvo labai išdidus ir įno-
ringas, pavyzdžiui, bendraudamas su 
carinės Rusijos valdžia ir nenusileis-
damas niekam dėl savosios kalbos 
išlaikymo ir demonstravimo savosios 
katalikybės.

Jis gimė sausio 17-ąją, aš  - sau-
sio 27-ąją, gal todėl mes tokie: kiek 
aršesni, kiek stipresni. Kaip bebūtų 
suplanuotas šis vakaras, aš manau, 
jog turiu jums atsiskaityti už šią pre-
miją, ir aš tikrai skaitysiu poeziją“, – 
anykštėnams taip prisistatė 2016-ųjų 
A. Baranausko literatūrinės premijos 
laureatė. 

Keliolika minučių poetė skyrė savo 
kūrybos skaitymui, o paskui prasidė-
jo sveikinimai, bendros nuotraukos... 
Kiek neįprasta Anykščiuose, kad pir-
moji renginio dalis „sutilpo“ į vos pu-
santros valandos...

Po trumpos pertraukos anykštė-
nams koncertą dovanojo Domantas 
Razauskas ir Saulius Petreikis. 

Buvę premijos lauretai

2010-aisiais Anykščių rajono sa-
vivaldybės įsteigtą A. Baranausko 
literatūrinę premiją yra gavęs tik 
vienas anykštėnas – 2011 m. ją pelnė 
Rimantas Vanagas už knygą „Peslių 
akademija“.

2010 m. buvo apdovanotas teksto-
logas Paulius Subačius už monografi-
ją „Antanas Baranauskas: gyvenimo 
tekstas ir tekstų gyvenimai“. 2012 
–aisiais premijos laureato vardas su-
teiktas rašytojui Algimatui Zurbai už 
jo romaną „Krisius“. 2013 –aisiais 
įvertinus pretendentus, premija nebu-
vo skirta niekam. O 2014-ais metais 
už poezijos knygas „Joju vienas“ bei 
„Upė Jekaterinai“ apdovanojamas 
poetas Gintautas Dabrišius. Ir 2015 
–aisiais A. Baranausko literatūrinė 
premija įteikta rašytojai, literatūro-
logei Viktorijai Daujotytei už knygą 
„Givinu vina. Gyvenu viena“. 

Komisijos sudėtyje – du Antano 
Baranausko literatūrinės premijos 
laureatai 

Anykščių rajono savivaldybė A. 
Baranausko literatūrinę premiją, ku-
rią ji įsteigė kartu su Lietuvos rašytojų 
sąjunga, teikia už grožinės literatūros 
arba profesionalios literatūrologijos 
kūrinius, skiepijančius meilę Lietuvos 
gamtai ir poeto A.Baranausko gimti-
nės aplinkai ir jo kūrybai. Savivaldy-
bės A.Baranausko literatūrinės pre-
mijos skyrimo komisijos pirmininkė 
yra Anykščių A. Baranausko pagrin-
dinės mokyklos mokytoja Dangira 
Nefienė, o jos nariai – pirmasis šios 
premijos laureatas, humanitarinių 
mokslų, filogijos daktaras docentas 
Paulius V. Subačius, A.Baranausko 
literatūrinę premiją taip pat jau pelnęs 
rašytojas Rimantas Vanagas, savival-
dybės kalbininkė Violeta Juciuvienė, 
A.Baranausko ir A.Vienuolio – Žu-
kausko muziejaus kuratorius Tautvy-
das Kontrimavičius bei Anykščių L.ir 
S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
Vartotojų aptarnavimo, informacijos 
skyriaus vedėja Vyta Budavičienė. 

Eilėraščius lygina su 
sutartinėmis

 Literatūros kritikas Ramūnas Či-
čelis apie E. Drungytės eilėraščių 
knygą „Patria“ rašo:

„Naujausia kaunietės poetės Erikos 
Drungytės knyga „Patria“ kuria lietu-
viško pasaulio suvokimo archefor-
mas, kurios kyla iš jutiminio santykio 
su tikrove. Knygoje gyvi priešistori-
niai mitai, leidžiantys fiksuoti mūsų 

tautos kalbinio mąstymo kiltis. Tai 
išreiškiama nominatyviniu kalbėjimu 
– dominuoja vardažodžiai, pasaulis 
formuojasi įvardijant gamtos objek-
tus. Knygoje „Patria“ esama aliuzijų 
į sutartines: poetinio teksto daugia-
prasmiškumas ir polifonija skamba 
kaip giedamas eilėraštis.

Kitas knygos klodas – istorinė at-
mintis. Koncentruojamasi daugiausia 
į skaudžius lietuvių tautos praeities 
laikotarpius: tremtį ir sovietinę tikro-
vę. Meistriška kalba E. Drungytės 
eilėraščių subjektą paverčia asme-
niu, kuris atsimena praeitį kūnu ir 
jutimais, ypač rega ir uosle. Visas 
kalbančiojo gyvenimas yra neaplei-
džianti praeitis, esanti subjekto indi-
vidualumo sąlyga. Distancija tarp in-
dividualumo ir kolektyviškumo vėlgi 
brėžiama pasitelkiant kalbą: motyvai 
ir siužeto punktyrai randasi iš bendro-
sios lietuvių istorijos, o kalbančiojo 
unikalumas įtvirtinamas paskutinia-
me knygos skyriuje, kuriame praby-
lama apie fizinę mirtį, jos akivaizdoje 
apmąstomas visas gyvenimas kaip 
patirtis, turinti prasmę tautiškumo 
kontekste. Mirties momentu kalban-
tįjį palieka kalba. Knyga „Patria“ pa-
rašyta tarsi asmeninio ir kolektyvinio 
buvimo metonimija. Joje susilieja tai, 
ko, atrodytų, neįmanoma atsiminti, 
tačiau atsimenama (kas kyla iš ar-
chetipinių gelmių), ir tai, kas fiksuo-
jama dabarties momentu (dabartis 
be praeities neturi prasmės) – per 
mūsų laikų žmogų byloja seniausios 
lietuviškumo lytys. Lyrinis subjektas 
tampa mediumu, nepervertinančiu 
savęs, nes nėra savistabos, esama 
kalbant“,- apie E. Drungytės knygą 
rašoma jos redaguojamame leidinyje 
„Nemunas“.

-ANYKŠTA

Šių metų A. Baranausko literatūrinės premijos laureatę, poetę Eriką Drungytę (dešinėje) sveikino Mai-
ronio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė ir anykštėnas, Lietuvių rašytojų sąjun-
gos Kauno skyriaus pirmininkas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis.                        jono jUNeViČiAUS nuotr. 

erika DRUNGYTĖ

Nes nėra kitokio pasirinkimo
 
Arba esi tik sausos žolės gniužulas
Vėjo gainiojamas po laukus nuo ru-
dens iki pavasario
Iki išnešioja į savo lizdus laukų pelės
Išpešioja maži paukštukai ir vanagai
Išsidraiko paskirais žolgaliais po 
krūmynus ir pelkes
Iki sutręšta patvartėj su mėšlu
 
Arba tu atsiduodi žemei ir įaugi į 
ją šaknimi
 
Susižieduoji su ja neatšaukiama 
priesaika
Įaugi į jos plaučius
Į jos akis ir jos burną
Ištirpdamas jos kalboje
O tada jau esi
Ir sodas ir miškas
Ir bažnyčia ir sutartinės
Drobė iš mirties į gimimą
Ženklas akmenyje raidė kryžiuje
Tada tu vėliava ir himnas
Kardas ir meilė
Versmė neužankanti baltas
Baltas gyvybės vanduo

Apie bičių pasaulį manyje

gerai, gerai, sako man auksinė 
Austėja
nes viskas yra apie susitaikymą
gerai, gerai, nes viskas yra apie meilę
aš sakau auksinei Austėjai
kol mano korio akutėje
paslėptame kiaušinyje
nenutrūkstamai kvepia ir dūzgia
gal: va šitaip ir atrodo toji vidinė
ramybė
gal: va šitaip ir atrodo toji vidinė tai-
ka



 
2016 m. gruodžio 10 d.SITUACIJA

Dabar lyg ir atrodo, kad iš mūsų 
atims žemę ir atiduos kažkokiam 
UAB ją kasti. /.../ Mes patys teo-
riškai galime įkurti įmonę ir kasti 
kvarcinį smėlį“, – aiškino V. Juška. 

E. Andriejauskas kalbėjo, jog 
vargu ar galima tiksliai išskaičiuo-
ti, kada galėtų prireikti po Juškų 
šiltnamiais esančio smėlio. Pasak 
jo, niekas nežino, kas bus po metų, 
dviejų, trijų – galbūt „Anykščių 
kvarcas“ sudarys ypač didelių ap-
imčių sutartis su pirkėjais ir kvar-
cinio smėlio pardavimai išaugs 
keliagubai.

 „Gal mums to smėlio reikės jau 
po 20 metų. O kaip jūs įsivaizduo-
jate tų šiltnamių nugriovimą?“ – 
retoriškai klausė E. Andriejauskas.     

Tačiau, Juškų įsitikinimu, vyks-
tant teisiniam procesams prieš juos 
buvo pradėtas viešųjų ryšių karas, 
kuriuo bandyta žlugdyti verslą. 
„Tendencingais straipsniais šalies 
žiniasklaidoje bandyta parodyti, 
kad mes esame lyg kokie nusikal-
tėliai“, – tikino A. Juška. 

Įstatymo pakeitimas paliestų
ne tik Juškų šiltnamius

Panašu, kad meškos paslaugą 

Juškoms padarė anykštėnas Seimo 
narys Sergejus Jovaiša, pasiūlęs 
Seimui svarstyti Žemės gelmių 
įstatymo pataisą, kuriuo siūloma 
aiškiai reglamentuoti, kokius stati-
nius galima statyti naudingųjų iš-
kasenų telkiniuose, jeigu valstybė 
kol kas neketina pradėti eksploa-
tuoti tų išteklių, taip pat nustatyti 
naudingųjų iškasenų telkinių savi-
ninko – valstybės - interesų užti-
krinimo priemones, kai atsiras po-
reikis tuos išteklius eksploatuoti.

Įstatymo pataisa būtų išsprendu-
si Juškų šiltnamių problemą, tačiau 
jos siūlymas sukėlė audringą Lie-
tuvos karjerų asociacijos reakciją. 
S. Jovaiša viešoje erdvėje kaltintas 
lobizmu, tarnavimu vienam ūkio 
subjektui. 

Lietuvos karjerų asociacijos  pre-
zidentas Antanas Bartulis „Anykš-
tai“ sakė, jog jis kategoriškai ne-
pritaręs Žemės gelmių įstatymo 
pataisai, nes ji „paliestų ne tik Juš-
kas, bet sugriautų visą sistemą“.

Jo teigimu, priėmus Žemės gel-
mių įstatymo pataisą, gali griūti išti-
sos Lietuvos verslo šakos. A. Bartu-
lis tikino, kad dėl Juškų verslo jam 
galvos tikrai neskauda. „Jei darome 
investicijas, tai jas galime daryti net 
nusižengiant įstatymui?“ – retoriš-

kai klausė Lietuvos karjerų asocia-
cijos prezidentas A. Bartulis. Pasak 
jo, tik dalį Lietuvos žemės gelmių 
turtų ir nepakeitus Žemės gelmių 
įstatymo galima eksploatuoti – kita 
dalis yra miškuose bei saugomose 
teritorijose, o įstatymo pakeitimas 
dar labiau apsunkintų naudingųjų 
iškasenų prieinamumą. 

Tuo tarpu Seimo narys S. Jo-
vaiša sakė ketinąs savo pozicijos 
laikytis toliau ir naujos kadencijos 
Seimui teikti Žemės gelmių įsta-
tymo pataisą. „Aš privalau darbą 
atlikti iki galo, nes komitetas mane 
įpareigojo įstatymo aptaisą patobu-
linti pagal naujus pasiūlymus. Ne-
skubėdamas tą ir padarysiu. Reikia 
įvertinti tuos pasiūlymus ir įtraukti 
jau į trečią projekto variantą ir vėl 
pateikti Seimui apsispręsti“, – S. 
Jovaiša „Anykštai“ aiškino, kad 
dar kartą koreguodamas, teikiamą 
Žemės gelmių įstatymo pataisą 
bandys suderinti skirtingų pusių 
interesus. 

Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos 
inspekcija linkusi taikytis   

Valstybinė teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijos prie Aplin-

kos ministerijos Utenos padalinio 
vadovas Jonas Spietinis „Anykš-
tai“ sakė, jog į Anykščių rajono 
apylinkės teismą kreipėsi jo pa-
dalinys, tačiau taikos sutartį su A. 
Juška sudarė centrinė kontora. 

„Mums pagrindo atsiimti ieškinį 
iš teismo nėra. Tačiau taikos sutar-
čiai neprieštarautume“, – „Anykš-
tai“ sakė J. Spietinis. Jis dėstė, jog 
nėra linkęs teigti, kad Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
Juškoms statybos leidimą išdavė 
neteisėtai ar nelegaliai. 

„Negaliu pasakyti, kad jis nele-
galiai išduotas, jis legaliai išduo-
tas, bet neįvertinus visų niuansų. 
Viename bendrajame plane yra 
pažymėtas telkinys (naudingųjų iš-
kasenų – aut.past.), kitame – nėra. 
Tai ir sumaišė per leidimo išdavi-
mo laikotarpį. 

Dabar pagal taikos sutartį lyg ir 
viskas tvarkoje. Aš tik manyčiau, 
kad galėtų duoti leidimą laikiniems 
šiltnamiams, 10 metų. Pasibai-
gia – nugriauti. Dar yra galimybė 
dar pratęsti.  Tik dėl tų europinių 
pinigų gali būti čia niuansų...“ – 
„Anykštai“ kalbėjo J. Spietinis, 
kuris yra ieškovu teismo byloje - 
Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos Utenos pada-

linio vadovas. 

Bus 150 darbo vietų

Juškų šiltnamiuose dabar dirba 
75 nuolatiniai darbuotojai. Pasta-
čius naujus šiltnamius, būtų įkurtos 
dar 75 naujos darbo vietos. Tad iš 
viso Juškos įdarbintų 150 žmonių 
ir būtų stambiausiais darbdaviais 
Anykščių rajone. 

A. Juška sakė, kad po ūkio plė-
tros per metus užaugintų 4 tūkst. 
tonų agurkų ir pomidorų. „Daržo-
vės į Lietuvą yra importuojamos 
ir pinigai, kuriuos moka pirkėjai, 
iškeliauja į kitas valstybes. Už 
mūsų daržoves mokami pinigai ne-
iškeliautų į kokią Olandiją, o liktų 
mūsų šalyje“, – kalbėjo A. Juška.    

Teismui nusprendus, jog naujus 
Juškų šiltnamius reikia griauti, V. 
Juškos tvirtina, kad jų įmonė ban-
krutuotų. Ir 75 dabar ūkyje dirban-
tys žmonės būtų paleisti į gatvę jau 
nekalbant apie naujas darbo vietas.

 „Mes nepralaimėsim. Negalime 
pralaimėti. Protas nugalės“, - drą-
sinosi A. Juška. Ūkininkas kal-
bėjo, kad ironiška, jog šiltnamių 
griovimo iniciatoriai kalba apie 
visuomeninį interesą. „Mes gina-
me valstybės interesus,  valstybės 
interesas – kurti darbo vietas. Juk 
mes, kurdami darbo vietas, kaip tik 
tai ir darome“, – sakė A. Juška. 

Anykščiuose tęsiasi pomidorų karas
(Atkelta iš 6 p.)

Nebejuokinga: „Na tokios pabaigos jau seniai reikėjo tikėtis, tik ne tie išeina...“

O jo joi: „Oi jo joi kęstuti, gal kiek per kietai ir vienvaldiškai sprendimus primate. Čia juk ne Pk. Na, bet,pasikviesit 
kokius buvusius policininkus ir manau jie nuolankiai vykdys jūsų nurodymus.”

Broliai ir sesės: „Siūlau su mero komanda solidarizuotis ir visiems administracijos skyrių vedėjams, tame tarpe 
ir laikiniesiems, atsistatydinkite ir jūs...“

Atmintis: „Akli kačiukai prasimerkė? juk Saulius išdidusis galvą buvo pagatavas už merą padėt... visus nesusi-
pratėlius auklėjo. Toli tamstai iki Ševarnadzės, Sauliau, oi toli.“

VA ČiA TAi ŽiNiA: „prieš Ddžiasias šventes! Bus nenuobodu pre stala nei per kūčias nei per kalėdas. Ot turės-
me ape ku pakalbėt. Dievuliau, Dievuliau - kaip idomu kuom čia baigsis...? linksmos šventės artėja - vieni juoksis, 
kiti verks.....Nuskambėsma per vysu šitu abarigenų šali..“

X – man: „Dar tik ėjo kalba apie tiesiogiai renkamus merus mūsų šalyje, tai iš karto prasidėjo dejonės, kad per 
silpni tie mero įgaliojimai ir dėl to jis negalės kaip valdžios institutas pilnai vykdyti savo funkcijų, na kitaip tariant 
netenkins rinkėjų lūkesčių. O čia žiūrėk liberalai ima ir pareiškia, kad jų, o ne kieno kito deleguotas meras jau kon-
centruoja aplink save valdžia, suprask, vos ne patvaldystė gaunasi Anykščių rajone? kalėdos stebuklų metas.“

TiNkA iR POliTikAMS: “Anglija neturi nei amžinų draugų, nei amžinų priešų, Anglija turi amžinus intere-
sus,”

Valio: „ko norėt - meras visus užgraužė. Seniai aišku buvo, kad taip bus: žmonės nekentės stagnacinių valdymo 
metodų - kumščiu į stalą, ir viskas. Protingi žmonės buvo, protingi ir liko. kuo geriausios kloties jiems ir daug iš-
mintingesnių, sėkmingesnių sprendimų ateity.“

Pagaliau: „Tikiuosi, kad šitie žmonės dar bus ir į kalėjimą pasodinti bet ne p. kęstučio, manau, meras iš nenorėjo 
sutepti Anykščių merijos vardo skandalais, nes ten ir labai gerų žmonių dirba. Ne veltui tie žmogeliūkščiai išėjo, 
matyt, prie lovio rankų prikišti niekas negalėjo. Matau, kaip Anykščiai tvarkosi, stiprybės ponui Merui ir jo visai 
komandai, kad visur tokie žmonės dirbtų, pagarba.“

Ratas iii: „Tikrai bravo! Galų gale chebra, vadinusi save “komanda”, susipranta ir patys išeina. Nežinau, kaip 
sekėsi dirbti V.Veršulytei, tačiau kuo toliau, tuo labiau matėsi (ir tarpais net akis badė!), kad nei S. Rasalas, nei k. 
indriūnas šitos “Chebros” nepuošia. Netiko merui patarinėti ir D. Vaičiūnas, kurio internete viešinami paauglio 
lygio juokeliai niekaip nesiderino su pareigų rimtumu. komanda taip ir netapusi chebrytė valdžią pažaidė, suprato, 
kad ne jų galvelėms tokį pareigų vežimą traukti, neatlaikė kritikos ir išeina. laiku. Galėjo susiprasti ir anksčiau. Ra-
jono valdymas - ne paauglių “pasitūsinimai”. Anykščių rajonas iš tiesų skaudžiai nuvarytas ir jo merui reikalinga 
labai rimta ir atsakingai dirbanti komanda! Ne chebra, nors ji būtų ir liberalų, su luku Pakelčiu priekyje, bet jam 
autoriteto nepridedanti. Finite la komedija skystimui!!!”

R. Gižinskas: „logiška įvykių seka. liberalai ir konservatoriai Vyriausybėje opozicijoje. To, ko buvo tikėtasi-ne-
bebus.Manau rajono Taryboje,yra žmonių ,kurie pakeis pasitraukusius. Galvoju .kad šių personų[bet ne komandos] 
pasitraukimas rajono Merui nėra didelė netektis.“

Stebėtojas: „Įdomus reiškinys, kada žiurkės bėga iš saugiai plaukiančio laivo.“

iksas; „jeigu vienu metu palieka postus keli žmonės, vadinasi, pūlinys savivaldybėje sunkiai pagydomas.“
(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Iš darbo traukiasi visa mero Kęstučio Tubio komanda

Mero patarėjas Kęstutis In-
driūnas iki darbo savivaldybėje 
dirbo architektu, todėl valdiško 
darbo netektis jam neturėtų 
būti labai skausminga.

Donaldas Vaičiūnas į mero 
patarėjus buvo deleguotas 
kaip Darbo partijos atsto-
vas, bet nusprendė trauktis 
kartu su liberalais.

 „Oficialiai kol kas esame opozi-
cijoje. Su mumis susisiekė abi pusės 
(meras ir į opoziciją perėję liberalai 
- aut.past.), konkrečių pasiūlymų dar 
negavome, kai gausime - svarstysime. 
Partijos skyriuje yra labai įvairios nuo-
monės, įvairūs siūlymai. Penktadienio 
vakare vyks mūsų susirinkimas, po 
kurio nuspręsime, kokios pozicijos lai-
kytis”, - apie tai, jog socdemai nežada 
būti nepajudinama opozicija, „Anykš-
tai“ sakė D. Žiogelis.   

Penktadienis. “Sigutis Obelevičius 
gali trauktis iš vicemero pareigų”

Penktadienio vakare posėdžiavo 
Socialdemokratų ir Konservatorių 
partijų Anykščių skyrių tarybos. Kon-
servatorius vicemeras S. Obelevičius, 
prasidėjus Anykščių valdžios krizei, 
„Anykštai“ sakė, kad nėra net minčių 
trauktis iš posto ir valdančiosios dau-
gumos. Šiandien S. Obelevičius jau 
dvejojo. „Šį vakarą renkasi skyriaus 
taryba, kuri spręs, kokia bus mūsų 
tolesnė laikysena“, – „Anykštai“ sakė 
vicemeras.

Redakcijos šaltinių teigimu, Kon-
servatorių partijos Anykščių skyriaus 
viduje yra skirtingos nuotaikos –  vieni 

linkę išlikti valdžioje, kiti  siūlo trauk-
tis į opoziciją.

Konservatoriai rajono Taryboje turi 
5 mandatus. Į opoziciją jau pasitraukę 
liberalai – 6. Konservatorius valdžioje 
meras K. Tubis galėtų lengvai pakeis-
ti socdemais. Pasak šios partijos sky-
riaus pirmininko D. Žiogelio,  LSDP 
Anykščių skyrius taip pat yra pasi-
rinkimo kryžkelėje, socialdemokratų 
posėdis taip pat vyko penktadienio 
vakare. Jei socdemai, rajono Tarybo-
je turintys 4 mandatus (neskaičiuo-
jant A. Gervinsko), priims sprendimą 
išlikti opozicijoje ir į opoziciją pereis 
konservatoriai, meras K. Tubis Tary-
boje praras daugumą. O opozicijoje 
teoriškai bus net 15 deputatų.

A. Bauros ėjimas į administracijos 
vadovus būtų naudingas rajono merui 
K. Tubiui – jis stiprintų Anykščių sa-
vivaldybės ryšius su šalies valdžia ir 
tuo pačiu būtų puikus „gaisro gesin-
tojas“, mat turi administracijos vado-
vo patirtį ir nesunkiai galėtų perimti 
darbus.

Pretendentų į administracijos va-
dovus paieškas apsunkina faktas, 
kad rajono valdžios kadencija beveik 
įpusėjo ir šios darbo vietos gali būti 
garantuotos tik iki 2019-ųjų metų pa-
vasario.  

(Atkelta iš 11  p.)
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Nuoširdų ačiū tariame visiems, kurie buvo šalia skausmo 
valandą: giminėms, artimiesiems, draugams, kaimynams  
- už užuojautos žodžius ir gėlių žiedus, Skiemonių ben-
druomenės nariams, giedotojoms, Skiemonių kunigui gerb. 
Sudentui, gydytojams ir seselėms, kurie paskutinėmis die-
nomis kovojo dėl jo gyvybės, deja...

Ačiū visiems, kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę 
brangų vyrą, tėvelį, senelį Alfonsą MACKEVIČIŲ. 

Visiems sveikatos ir Dievo palaimos.

Žmona ir sūnus su šeima

ivairūs

parduoda

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

Nekilnojamasis turtas

1 k. butą (3 a. renovuotas namas, 
šarvo durys, plastikiniai langai) 
arba  išnuomoja. Be tarpininkų. 

Tel. (8-656) 86023.

Kuras

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

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

Beržines, juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

Traktorių T40 AM.
Tel. (8-684) 14841.

Įvairias naudotų automobilių de-
tales.

Tel. (8-646) 17715.

Frontalinius krautuvus, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
bulvių kasamąsias grūdų šnėkus, 
valomąsias, “Kverneland” plūgus, 
purkštuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Natūraliais pašarais kaimiškai au-
gintų mėsinių kalakučiukų skerdie-
ną, svoris - 22-24 kg. Gali atvežti. 

Tel. (8-625) 50844.

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.

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

36 m. ūkininkas ieško gyvenimo 
draugės. 

Tel. (8–698) 59126.

Skubiai ieško išsinuomoti mažą, 
atskirą vieno kambario butą su pato-
gumais, arčiau Anykščių centro. Gali 
būti bendrabučio tipo ar privačiame 
name.

Tel. (8-675) 12295, 
skambinti visą parą.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvai-
raus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių r. 
Parduoda maistines bulves, erieną. 
Veža krovinius iki 3,5 t mikroautobu-
su.

Tel. (8-686) 59473.

Ūkininkas išsinuomotų ūkio paskir-
ties žemės.

Tel. (8-623) 07250.

Ieško senų medinių pastatų nugrio-
vimui. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brūsai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso šaldytuvus, automatines skal-
bimo mašinas. Vyksta į namus, sutei-
kia garantiją. 

Tel. (8-698) 12688.

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

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

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Gamina šarvuotas duris, kie-
mo, garažo vartus, tvoras, kal-
viškus gaminius. 

Tel. (8-647) 87625.

Profesionalus vonių restaura-
vimas ypatingai ekologiškas ne-
turintis kvapo. 

Tel.: (8-679) 80922, 
(8-679) 80923.

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

Tel. (8-671) 61598, Gintaras.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas, malkų pjovimas, ka-
pojimas (kapokle). Miškų, krūmų 
valymas. 

Tel. (8–644) 41260.

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali 

 paruošti ir 
atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plaka-

tus. 

Valo ir tvarko kaminus ir kros-
nis. Dažo, tapetuoja kambarius.

Tel. (8-600) 81264.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas, pristatomi 
kaminai. 

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

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

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

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

Tel. (8-612) 93386.

Parduoda pjuvenas, perveža 
krovinius iki 4 tonų. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-623) 75598.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

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

Renkama nauja grupė 2016 m. gruodžio 15 d. 17 val. 
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 21 d. 10:00 val. Janonių k., 
Kavarsko sen., Anykščių r. sav., bus atliekami Augiui Vasiliauskui su-
projektuoto žemės sklypo proj. Nr. 818-2 kadastriniai matavimai ir žen-
klinamos žemės sklypo ribos. Besiribojančio gretimo sklypo kad. Nr. 
3475/0002:0096 savininkės ADOLFINOS BIRUTĖS JANUŠKIENĖS 
įgaliotus asmenis prašome atvykti nurodytą dieną prie bendros že-
mės sklypo ribos suderinimo. 

UAB „Matavimai“, Vilniaus g. 3-2, Utena, Tel. (8-608) 18198. El. 
paštas: infogeodezija@gmail.com

Šventinis “Trimito” 
koncertas  

“Kalėdinė uvertiūra”
Artėjant gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms, kai visi 

puošiame namus, dabiname eglutes ir gyvename laukimu kažko ne-
paprasto ir stebuklingo, Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras 
“Trimitas” (vadovas D. Staponkus, vyr. dirigentas U. Vaiginis) kviečia 
į šventinį koncertą “Kalėdinė uvertiūra” gruodžio 11 d. 16 val. Anykš-
čių kultūros centre. Kartu su kolektyvu kalėdinę nuotaiką dovanos 
šeimyninis duetas Kristina Zmailaitė (sopranas) ir Edmundas Seilius 
(tenoras) bei tarptautinių pianistų konkursų laureatas, Azerbaidžano 
valstybinės filharmonijos direktorius, pianistas Muradas Adigezalza-
de, dirigentas Dainius Pavilionis. Vakaro programą spalvingai prista-
tys koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė.  

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

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

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ prenumeratą, 
ir Jus atsimins visus metus.  

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, Vilniaus g. 29, Anykščiai, tel.: (8-381) 5-94-58, (8-605) 96555.
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perka

siūlo darbą

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

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.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką 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, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039. 

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Visoje Lietuvoje - mišką su 
žeme ar išsikirtimui. 2000-10000 
Eur/ha. Gali būti malkinis.

Tel. (8-600) 29417.

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

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Perka, padeda sėkmingai par-
duoti rinkos kaina įvairų nekilno-
jamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mope-
dus, sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Šėmą, baltnugarę ir žalmargę 
karves.

Tel. (8-601) 90669.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža. 

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vie-
toje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

Tarptautinėje įmonėje pagal 
bendradarbiavimo sutartis. Tai 
gali būti pagrindinis arba papil-
domas darbas.

Tel. (8-640) 26292. 

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

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

Reikalingi miško darbininkai. 
Tel. (8-698) 82555.

KB „Miško draugas“ priima į 
darbą miško traukimo technikos 
operatorius. Skambinti darbo 
metu tel. (8-613) 16671.

Reikalingas vienišas žmogus, 
galintis prižiūrėti keletą karvu-
čių.

Tel. (8-688) 89863.

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

Nuolat perka

Moka PVM.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė  įžvelgia
įsidarbinimo galimybes

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.

Liberalai kaip komanda
Netikėtai rodo brandą
Nebeleis kalbėti grubiai
Netgi mūsų merui Tubiui.

Sudrebės net mero stalas,
Pareiškimą dės Rasalas
ir kęstutis, ir Veneta, 
Valdymui įves dietą.

Obelevičius tik vienas
Saugos išorines sienas,
Kad Europos pinigai
Dar byrėtų mums ilgai. 

Ponas mere, aš kreipiuosi,
Patarėjo vietą duosi?
Jeigu reikia kur balsuoti
Galiu partijon įstoti.

mėnulis
gruodžio 10-12 priešpilnis.

oras

+3

+2

Eidimtas, Ilma, Eularija, 
Loreta.

šiandien

gruodžio 11 d.

gruodžio 12 d.

Artūras, Aistis, Tautvaldė, 
Dovydas.

Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana.

vardadieniai

Moterytė skundžiasi daktarui:
– Daktarėli, daktarėli, atmintis 

šlubuoja.
– Ar seniai šlubuoja?
– Kas šlubuoja?
– Atmintis.
– Kokia atmintis?

anekdotas


