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asmenukė

Prabanga

Valdžia paskelbė, kad pada-
rys jog alkoholis bus prabangos 
prekė. Na, pagaliau – maistas 
pas mus prabangos prekė, vais-
tai, komunaliniai patarnavimai, 
rūbai, o alkoholis ne. Juk be 
šito mes negalėjom savęs va-
dinti aukšto pragyvenimo lygio 
šalimi.  

Linas BITVINSKAS

Įtariama, kad gimnazistės 
vartojo narkotikus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pamokų metu gali-
mai narkotinėmis medžiagomis apsinuodijusių dviejų Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleivių.

Skaitymai. Gruodžio 19 d. 
(pirmadienį) 17:30 val. Sakrali-
nio meno centre (Vilniaus g. 11) 
advento skaitymai „Viešpatie, ne-
jaugi neprašvis?“ – Justino Marcin-
kevičiaus poeziją skaitys aktorius 
Andrius Bialobžeskis. Renginys 
nemokamas. 

Projektas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos, pirmo-
sios iš visų 60-ties Lietuvos savi-
valdybių, rugsėjo mėnesį pateikto 
projekto ,,Anykščių rajono krašto-
vaizdžio estetinio potencialo didi-
nimas likviduojant bešeimininkius 
kraštovaizdį darkančius statinius“ 
paraiška sulaukė įvertinimo – 62 
bešeimininkių statinių ir 5 vandens 
gręžinių su priklausiniais likvida-
vimui Aplinkos ministerija skyrė 
daugiau kaip 200 000 Eur.

Pareigos. Didžiausiai Seime, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos frakcijai, vadovaus partijos 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis. 
Seniūnas turės dvi pavaduotojas - 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
išrinktą parlamentarę Gretą Kil-
dišienę bei Tauragės apygardoje 
išrinktą Aušrinę Norkienę.

Pilis. Anykščių rajono savivaldy-
bė atliko viešąjį pirkimą atlikti Šei-
myniškėlių medinės pilies pamatų 
konstrukcijų darbo projekto eksper-
tizei. Šią paslaugą už 2 420 Eur at-
liks UAB „Projektų ekspertizė“.

Koncertas. Gruodžio 18 dieną, 
15 valandą, Anykščių kultūros 
centre vyks nemokamas Naisių 
vasaros teatro muzikinis spektaklis 
„Beprotiškai fantastiškos maestro 
Vytauto Kernagio dainos“. 

Apiplėšimas. Trečiadienį, apie 
3.30 val., pastebėta, kad Debei-
kiuose įsibrovus į UAB „Žiburys“ 
priklausančią maisto produktų par-
duotuvę buvo pavogti tabako gami-
niai bei alkoholiniai gėrimai.Tur-
tas draustas, signalizacija įrengta. 
Padaryta žala nustatinėjama. 

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

Prenumeruokite  ir 
 2017 metams

Prenumeratorių
laukia prizai!

Suvaldyta rajono valdžios krizė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį pranešta, kad sudaryta nauja Anykščių rajono valdančioji dauguma. Koalicinę sutartį pasirašė 15 rajono Tarybos narių 
iš 25. O ketvirtadienį paskelbtoje Anykščių rajono tarybos darbotvarkėje nurodyta, jog gruodžio 22-ąją Taryba balsuos dėl savivaldy-
bės administracijos direktorės Venetos Veršulytės ir jos pavaduotojo Sauliaus Rasalo atleidimo iš pareigų.   

Apie koalicinės sutarties pasirašymą žurnalistams pranešė Darbo partijos Anykščių skyriaus pirmininkas Ričardas Sargūnas, nepar-
tinių komiteto lyderis Arūnas Liogė, meras Kęstutis Tubis, vicemeras, Anykščių konservatorių lyderis Sigutis Obelevičius bei Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Antanas Baura.            jono jUneViČiAUs nuotr. 

Daugumoje bus ir liberalų

Žurnalistams koalicinę sutartį 
antradienį pristatė Anykščių ra-

jono meras Kęstutis Tubis, vice-
meras, Anykščių konservatorių 
vadovas Sigutis Obelevičius, ne-
partinio komiteto lyderis Arūnas 

Liogė, Darbo partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas Ričardas 
Sargūnas bei Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos Anykščių 

skyriaus pirmininkas Antanas 
Baura. 

Galimai narkotinėmis medžiagomis apsinuodijusios sunkios būklės gimnazistės iš 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos buvo išvežtos į Panevėžio ligoninę.

„Šiltnamių“ byla atidėtaAntanui 
Verbickui –  
premija už 
edukacijas

Apie duoną, šautuvą ir meilę...
Damutės Petniūnaitės gyveni-

mas - meilės, supratimo, krikš-
čioniškos bičiulystės ir ištikimy-
bės pamoka.
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spektras

Kalėdinė mugė 
Gruodžio 21 dieną nuo 11 iki 20 valandos

Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje,
J. Biliūno g. 53, Anykščiai,

Kad Kalėdos būtų smagios ir šiltos, ieškoti dovanų ateikite pas mus. Tai pirmoji Kalėdinė mugė Anykščių 
menų inkubatoriuje, kurioje turėsite ne tik puikią galimybę įsigyti anykštėnų menininkų sukurtų originalių 
darbų, bet ir atskleisti savo kūrybiškumą. Čia Jūsų lauks molbertai ir dažai, dekoratorė Giedrė Leitonė siūlys 
dovanų pakavimo paslaugas, visi būsite kviečiami pasivaišinti kalėdine arbata bei imbieriniais sausainiais. 

Tikimės, kad mugė taps tradicine, sukuriančia bendrumo ir jaukumo jausmą. 
 

Kurkime šventę kartu!
Iki susitikimo mugėje! 

11.00 val. Kalėdinės mugės pradžia
Tarptautinės fotografijų parodos „Akimirksnis“ atidarymas. 
Parodoje eksponuojami Ievos Vogulienės (Lietuva), Berit Sundman (Alandų salos), 
Gunilla Jansson (Alandų salos),  Ingi Joansen (Suomija) darbai.
Parodos iniciatoriai: Nordens Institut på Åland, Šiaurės šalių ministrų biuras, 
Anykščių menų inkubatorius - menų studija. 
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos vaikų pasirodymas, 
Vadovė mokytoja Vilija Mikučionytė.

15.00 val. Muzikos mokyklos mokinių muzikinė miniatiūra
16.00 val. Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinė puošyba“ su dekoratore Giedre Leitone.

Pamatysite dovanų pakavimo būdus, sužinosite istoriją ir mados tendencijas.
17.00 val. Muzikos mokyklos mokinių muzikinė miniatiūra
17.15 val. Kalėdinių stiklo dovanų kūrybinės dirbtuvės su stiklo menininkais 

Mark Eckstrand ir Juste Kamarauskaite (justė.kam?) 
Sukurk kalėdinę dovaną sau ar savo artimajam! Užsiėmimo trukmė 1 val. 
Kaina – 10 Eur. Registracija būtina! Vietų skaičius ribotas. 
Kūrinius atsiimti bus galima gruodžio 23 d. Anykščių menų inkubatoriuje.

18.30 val. Kalėdinių stiklo dovanų kūrybinės dirbtuvės su stiklo menininkais 
Mark Eckstrand ir Juste Kamarauskaite (justė.kam?) 
Sukurk kalėdinę dovaną sau ar savo artimajam! Užsiėmimo trukmė 1 val. 
Kaina – 10 Eur. Registracija būtina! Vietų skaičius ribotas. Kūrinius atsiimti 
bus galima gruodžio 23 d. Anykščių menų inkubatoriuje.

20.00 val. Kalėdinės mugės pabaiga.

Kodeksas. Seimas linkęs pusme-
čiui atidėti naujojo Darbo kodekso 
(DK) ir dalies kitų socialinio mo-
delio įstatymų įsigaliojimą. Ga-
lutinis sprendimas šiuo klausimu 
žadamas kitą savaitę. Vakar par-
lamentarai po svarstymo pritarė, 
kad naujasis DK įsigaliotų nuo 
kitų metų liepos, o ne nuo sausio, 
kaip buvo nusprendę ankstesni 
valdantieji. Aiškinama, kad tai ki-
tąmet leis sutaupyti apie 80 mln. 
eurų, o per pusmetį dokumentai 
bus gerokai patobulinti. Esą naujo-
vės atidedamos ir todėl, kad laiko 
joms pasirengti turėtų verslas bei 
gyventojai.

Grįžo. Tauragiškio Sauliaus 
Bagdono vardas pastaruoju metu 
buvo ypač dažnai minimas dėl jo 
labdaringos veiklos, konkrečiau 
- 1300 kilometrų, įveiktų pės-
čiomis aplink Lietuvą, kad vėžiu 
sergantiems ir Kauno klinikose 
gydomiems vaikams galima būtų 
nupirkti funkcines lovas. O dar ne 
taip seniai - prieš aštuonerius me-
tus - S. Bagdonas Londone turėjo 
sėkmingą statybų verslą, kurio ga-
lėtų pavydėti daugelis. Tačiau gim-
tojo krašto ilgesys parvijo jį atgal 
į Lietuvą.

Parengta pagal 
Bns informaciją

Šiai premijai gauti A. Verbicko 
kandidatūrą pasiūlė Kaune vei-
kiantis Maironio lietuvių literatū-
ros muziejus.

Premija A. Verbickui skirta  už  
aktyviais, kūrybiniais mokymo 
ir mokymosi principais pagrįstą 
komunikacinę ir edukacinę vei-
klą muziejuje, kuri sąveikauja su 
formaliojo ugdymo programomis, 
neformaliuoju ugdymu, savišvie-
ta, mokymusi visą gyvenimą bei 
atitinka įvairių visuomenės grupių 
poreikius ir lūkesčius.

A.Verbickas gimė Anykščių 

rajone, mokėsi Juškonių  pradi-
nėje mokykloje, baigė Skiemonių  
vidurinę mokyklą. A. Verbickas  
Vilniaus pedagoginiame institute 
įgijo istorijos mokytojo išsilavi-
nimą, dirbo Troškūnų vidurinės 
mokyklos mokytoju, buvo  Ažuo-
žerių aštuonmetės mokyklos direk-
torius. Nuo 1989 m. A. Verbickas 
gyvena ir dirba Anykščiuose, nuo 
1992 metų muziejaus direktorius.

A. Verbickui bus skirta 15 bazi-
nių socialinių išmokų dydžio pre-
mija ( 1710 Eur).

-ANYKŠTA

V. Papievis laureatu tapo už 
egzistencinės patirties raišką ir 
atnaujintą romanų estetiką. Iš 
Anykščių kilęs 54 metų rašytojas 
V. Papievis kūrybą, rašymą va-
dina savo gyvenimo, buvimo ir 
mąstymo būdu. 

V. Papievis baigė Anykščių 
Jono Biliūno vidurinę mokyklą, 
VU Filologijos fakultete - lie-
tuvių literatūros studijas, dirbo 
VU rektorate, buvo Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švietimo 
ministro Dariaus Kuolio patarė-
jas. 1988–1990 metais su ben-
draminčiais leido nuo sovietinės 
cenzūros nepriklausomą kultūros 
žurnalą „Sietynas“. 

Jis yra išleidęs penkias knygas. 
Tai – romanas „Ruduo provincijo-
je“ (1989), apysakų rinkinys „Už-
maršties slėnis“ (1989), romanai 
„Vienos vasaros emigrantai“ 
(2003), „Eiti“ (2010) ir „Odilė, 
arba Oro uostų vienatvė“ (2015). 

Romanas „Odilė, arba Oro uos-
tų vienatvė“, pasirodęs pernai, 
sulaukė didžiulio skaitytojų su-
sidomėjimo, todėl knygos tiražas 

Teismas spręs, ar griauti 10 mln. 
eurų vertės baigiamus statyti ūki-
ninkų Juškų šiltnamius, ar vis dėl-
to dar kartą bandyti sutaikyti šalis. 
Juškos šiltnamius stato nuosavame 
žemės sklype, kuriame yra išžval-
gyti kvarcinio smėlio klodai.

Šioje byloje ieškovas yra Vals-
tybinė teritorijų planavimo ir sta-
tybos inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos, o atsakovais patraukti 
ūkininkas Audrius Juška bei jam 
šiltnamių statybos leidimą ant 
kvarcinio smėlio klodų išdavu-
si Anykščių rajono savivaldybės 
administracija.

Ketvirtadienio posėdis neįvyko 
ieškovo - Valstybinė teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos - iniciatyva. 
Preliminariais duomenimis, ieško-
vas yra linkęs pasirašyti Taikos su-
tartį ir posėdis atidėtas, nes toliau 
derinamos šios sutarties sąlygos.

Priminsime, jog kartą šalys jau 
buvo pasirašiusios Taikos sutartį, 
kurią patvirtino Anykščių rajono 
apylinkės teismo teisėja Zita Ga-
vėnienė. Tačiau šį teismo sprendi-
mą (Taikos sutarties patvirtinimą) 
trečiasis suinteresuotas asmuo AB 
„Anykščių kvarcas“ apskundė 
aukštesnės instancijos Panevėžio 
apygardos teismui, o pastarasis 
bylą grąžino nagrinėti Anykščių 
rajono apylinkės teismui. Šį kartą 
bylą nagrinėja kita teisėja – Jolanta 
Gasparavičienė.

„Šiltnamių“ byla 
atidėta

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismas atidėjo ketvirtadienį turė-
jusį vykti vadinamosios „šiltnamių“ bylos posėdį. Jis vyks tik po 
Naujųjų metų.

Antanui Verbickui –  premija už edukacijas
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memoriali-

nio muziejaus direktoriui Antanui Verbickui už muziejininkystės 
darbus skirta Kultūros ministerijos premija.

Nuo 1992 metų Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žu-
kausko memorialinio muziejaus direktoriumi dirbančio Antano 
Verbicko iniciatyva muziejuje buvo pradėtos rengti pirmosios ir 
neįtikėtino populiarumo šalyje sulaukusios muziejinės edukaci-
jos programos.        jono jUneViČiAUs nuotr.

Anykštėnas - Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas

Lietuvos Kultūros ministerijoje trečiadienį paskelbė Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus. Premija skirta 
aštuoniems kūrėjams.Vienas iš laureatų – anykštėnas rašytojas 
Valdas Papievis.

buvo pakartotas trečią kartą.
Paskutinį kartą anykštėnai, 

mėgstantys knygas, su V. Papie-
viu susitiko rugpjūčio 17 dieną 
Anykščių viešojoje bibliotekoje, 
kur klausėsi jo pamąstymų apie 
rašomas knygas, pasakojimų apie 

mėgstamas Paryžiaus vietas. 
Šiuo metu rašytojas gyve-

na Paryžiuje. V. Papievis dirba 
„Laisvosios Europos“ radijuje, 
dalyvauja Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės veikloje.

-ANYKŠTA

„Man Anykščiai nėra kuror-
tas, o vaikystės karalių mies-
tas“, - teigia rašytojas Valdas 
Papievis. 

jono jUneViČiAUs nuotr.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Ar pritariate 
valdžios 
siūlymui, kad 
alkoholis taptų 
prabangos
preke?

(Atkelta iš 1 p.)

užjaučia

Tomui BARAVYKUI
Skaudžios netekties valandą, 

mirus mylimam tėveliui, reiškia-
me nuoširdžią užuojautą.

Anykščių Rotary klubas

Skaudžią netekties ir liūdesio 
valandą dėl sesers mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Vidmantą 
BURBULĮ.

 
Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo administracija

Koalicinę sutartį pasirašė visi 5 ra-
jono Taryboje esantys konservatoriai, 
3 „valstiečiai“, 2 „darbiečiai“, 2 ne-
partiniai A. Liogės visuomeninio ko-
miteto atstovai, pagal socdemų sąrašą 
išrinktas A. Zuoko liberalas Alvydas 
Gervinskas, Liberalų sąjūdžio atsto-
vas Donatas Tuska bei pats meras 
Kęstutis Tubis.

Meras K. Tubis per viešą koalici-
nės sutarties paskelbimą žurnalistams 
pranešė, kad dar vienas liberalas, 
profesorius Audrius Bitinas negalėjo 
pasirašyti koalicinės sutarties, nes jis 
yra Vilniuje, tačiau telefonu sakė, kad 
„jis parems visus sprendimus, kurie 
bus naudingi rajonui.“ „Anykštai“ 
prisiskambinti profesoriui nepavyko, 
šiomis dienomis jis išvyko į užsienį, 
tačiau, redakcijos šaltinių teigimu, jis 
prie valdančiosios koalicijos jung-
tis neketina, o teisininko atsakymas 
merui buvęs diplomatiškas paaiškini-
mas, jog jis liks su į opoziciją einan-
čiais liberalais...

„Konservatorių frakcija politiniuo-
se žaidimuose nedalyvauja. Turime 
įsipareigojimų prieš rinkėjus ir turi-
me ketverius metus atidirbti”, - ko-
alicinės sutarties pristatyme kalbėjo 
vicemeras, Anykščių konservatorių 
lyderis S. Obelevičius.

Per viešą koalicinės sutarties prista-
tymą apie personalijas nekalbėta. Ta-
čiau meras K. Tubis sakė, jog admi-
nistracijos direktorės V. Veršulytės, 
jos pavaduotojo S. Rasalo bei mero 
patarėjo Kęstučio Indriūno pareiški-
mų išeiti iš darbo atsiėmimo įstaty-
mais numatytas terminas jau praėjo. 
Taip meras netiesiogiai pareiškė, kad 
šiam trejetui kelio atgal nebėra.

Žurnalisto paklaustas, ar salėje yra 

Suvaldyta rajono valdžios krizė
būsimasis administracijos vadovas,  
meras K. Tubis žvilgtelėjo į A. Baurą 
ir pasakė „ne“. Tada A. Baura papil-
dė: „Čia nėra nei būsimo direktoriaus, 
nei pavaduotojo“.

Donaldo Vaičiūno pozicija 
yra neaiški

Savivaldybės administracijos di-
rektorė ir jos pavaduotojas turėtų būti 
atstatydinti Tarybos narių balsavimu 
gruodžio 22-osios posėdyje. Laiki-
nuoju administracijos vadovu turėtų 
būti paskirtas Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėjas Audronius Gališanka. 
Jis laikomas ir realiausiu pretendentu 
į nuolatinius administracijos vadovus. 
V. Veršulytė, S. Rasalas ir K. Indriū-
nas turėtų dirbti iki gruodžio 30 die-
nos, kaip parašė savo pareiškimuose.

Nuolatinio direktoriaus gruodžio 
22-ąją paskirti negalima, nes preten-
dentas į kandidatus iki Tarybos balsa-
vimo dėl jo kandidatūros turi praeiti 
STT patikrinimą.

Dėl iš darbo pasiruošusio išeiti 
Darbo partijos deleguoto mero pa-
tarėjo Donaldo Vaičiūno sprendimų 
šios partijos skyriaus pirmininkas R. 
Sargūnas antradienį kalbėjo ironiškai: 
„D. Vaičiūnas Rumunijoje priimtus 
sprendimus kartais keičia dėl Lietu-
voje priimtų sprendimų“. Su pačiu D. 
Vaičiūnu šiomis dienomis „Anykštai“ 
pakalbėti nepavyko – politikas atka-
kliai neatsakinėjo į skambučius. 

Iki tol formaliai rajono valdančiajai 
daugumai nepriklausė „valstiečiai“. 
„Galvoju, jog teisingas žingsnis – 
„griekas“ būtų nebūti rajoną valdan-
čioje daugumoje. Krizė gana greitai 
sprendžiama, rajonas nuo to turėtų tik 
išlošti“, – per koalicinės sutarties pri-

statymą žurnalistams kalbėjo Anykš-
čių „valstiečių“ lyderis A. Baura, pri-
mindamas, kad jo partija dabar yra ir 
šalies valdžioje. 

 
Raimundas Razmislavičius 
nesirašys koalicinės sutarties

Partijų skyrių lyderių teigimu, 
koalicinė sutartis yra „atvira“, ją 
kviečiami pasirašyti ir kiti rajono 
Tarybos nariai, tarp jų ir social-
demokratai. Šios partijos skyriaus 
pirmininkas Dainius Žiogelis pra-
ėjusį penktadienį neslėpė, jog gali 
jungtis prie valdančios koalicijos. 
Užvakar D. Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad kol kas socdemų pozicija 
nesikeičia, jie atviri pasiūlymams, 
tik kad jiems niekas nieko nesiūlo. 

Kaip ir Anykščių meras K. Tubis, 
ekskomisaras, vienintelis partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovas 
Anykščių rajono taryboje Raimun-
das Razmislavičius „Anykštai“ 
sakė, kad jis merą remiančios ko-
alicinės sutarties nepasirašė, nes 
jam jos pasirašyti... niekas nesiūlė. 

„Vienas dalykas - niekas man 
nesiūlė. Kitas dalykas, aš noriu 
būti laisvas, niekam nenoriu įsi-
pareigoti. Galiu dirbti anykštėnų 
labui ir nebūdamas valdančioje ko-
alicijoje”, - „Anykštai“ kalbėjo R. 
Razmislavičius. Jis yra Anykščių 
rajono tarybos Antikorupcinės ko-
misijos pirmininkas. Į šias pareigas 
pagal rajono Tarybos reglamentą 
turėtų būti skiriamas opozicijos 
atstovas. Tad R. Razmislavičiaus 
pasilikimas formalioje opozicijoje 
gali būti tik politinis žaidimas. 

Koalicinės sutarties pristatyme 
meras K. Tubis kalbėjo, kad nuo 
šiol rajono Tarybos narių veikla, 
dalyvavimas sprendimų priėmi-
muose bus aktyvesnis. „Ne vien 
administracija turėtų spręsti“, – 
lyg ir apie administracijos vadovų 
bandymus uzurpuoti valdžią užsi-
minė meras. Pasak mero, jis sieks, 
jog visuomenė gautų kuo daugiau 
informacijos apie savivaldybės 
darbus, viešuosius pirkimus, kon-
kursus. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Vene-
ta Veršulytė bei jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas iš darbo bus at-
leisti rajono Tarybos sprendimu, o 
mero patarėjas Kęstutis Indriūnas 
– mero Kęstučio Tubio potvarkiu.

Koalicinė sutartis:

“Mes, žemiau pasirašę 2015-2019 metų kadencijos Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybos nariai atstovaujantys Anykščių rajono bendruomenės 
narius, siekdami Anykščių krašto ekonominio, kultūrinio, švietimo, soci-
alinio ir kitų sričių vystymosi, pripažindami savo veikloje demokratiją, 
skaidrumą bei viešumą, pasirašome valdančiosios koalicijos sutartį:

1. Vadovaudamiesi šia Valdančiosios koalicijos sutartimi (toliau – Koa-
licijos sutartis), suteikiame merui Kęstučiui Tubiui pasitikėjimo mandatą 
formuojant administracijos ir mero patarėjų komandą. 

2. Įsipareigojame tarp politinių partijų/komiteto derinti Anykščių ra-
jono bendruomenei (toliau – Bendruomenė) svarbius politinius, ūkinius, 
socialinius, kultūros, sporto, verslo aplinkos ir užimtumo, švietimo, urba-
nistikos, administravimo ir viešojo gyvenimo klausimus, atsižvelgiant į 
Bendruomenės narių lūkesčius, sprendimus priimant konsensuso pagrin-
du.

3. Įsipareigojame kuo skubiau parengti Veiklos programą 2017-2019 
metams pagal Koalicijos šalių programines nuostatas ir ją pasirašyti.

4. Prie Koalicijos sutarties kviečiame jungtis ir kitas politines partijas 
bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos narius, pritariančius šios Koali-
cijos sutarties šalių programinėms nuostatoms ir Veiklos programai 2017-
2019 metams.

5. Su Koalicijos partneriais turi būti suderintos savivaldybės įmonių, įs-
taigų, naujai skiriamų atsakingų administracijos darbuotojų kandidatūros. 
Koalicijos partneriai įsipareigoja kontroliuoti, kad darbuotojų atrankos 
konkursai būtų vykdomi laikantis skaidrumo principų, vertinant darbuo-
tojus pagal kompetenciją, bet ne pagal partiškumą ar giminystės ryšius.

6. Veikdami koalicijoje, vietos savivaldybės tarybos nariai įsipareigoja 
priimti sprendimus, atsižvelgdami į Anykščių krašto bendruomenės po-
reikius, vadovautis skaidrumo, viešumo ir viešojo intereso pirmumo prin-
cipais, vykdyti rinkėjams duotus įsipareigojimus, skaidriai ir racionaliai 
naudoti biudžeto lėšas. Taip pat įsipareigojame reikalauti, kad Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos padaliniai sąžiningai, laiku ir atsakin-
gai spręstų Anykščių bendruomenės žmonių problemas.

7. Įsipareigojame siekti, kad Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai 
atsakingai vykdytų savo pareigas.

8. Susitariame, kad informacija apie ruošiamus teisės aktų projektus, 
numatomas vykdyti ir vykdomas investicijas bei kitus darbus būtų vieši-
nama ir lengvai prieinama kiekvienam gyventojui.

9. Koalicijos sutarties šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo reika-
lavimų, jei tokie buvo sutarti tarp šią Koalicijos sutartį pasirašiusių šalių.

10. Ši Koalicijos sutartis gali būti nutraukta tuo atveju, jei bet kuri šią 
Koalicijos sutartį pasirašiusi politinė partija/komitetas (ar pavieniai jų at-
stovai) nevykdo prisiimtų įsipareigojimų.”

 Marija V., anykštėnė:
- Alkoholio tema man absoliu-

čiai neaktuali, o mano nuomonė 
valdžios sprendimų nepaveiks. 
Kaip valdžia norės, taip ir pada-
rys. O vyrai kaip gėrė, taip ir to-
liau gers, kol žemelė apsivers. Kita 
vertus, pabrangę alkoholiniai gėri-
mai gali skatinti pilstuko gamybą 
ir prekybą.

Kęstutis DERUKAS, Daugin-
čių kaimo (Kavarsko sen.) gy-
ventojas:

- Asmeniškai manęs alkoholinių 
gėrimų kainos nedomina. Gali būti 
prabangos preke, gali ir nebūti. Be 
alkoholio galima apsieiti.

Jonas VASILIAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Dėl manęs alkoholis gali būti 
ir prabangos preke. Juk ne kasdie-
ninės paklausos prekė. Man, jeigu 
prireikia, tai nebent šventėms. O 
dėl pilstuko – čia priklauso nuo 
pareigūnų. 

Nedalyvavimas žaidime – taip 
pat žaidimas

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, vie-
tinių konservatorių lyderis, apie 
tai, kodėl palaiko merą Kęstutį 
Tubį: 

„Konservatorių frakcija politi-
niuose žaidimuose nedalyvauja.”

Net ir apskritai valdžioje ne-
būdamas…

Raimondas RAZMISLAVI-
ČIUS, partijos „Tvarka ir tei-
singumas” atstovas rajono Ta-
ryboje, apie tai, kodėl nepasirašė 
valdančiosios daugumos koalici-
nės sutarties: 

„Galiu dirbti anykštėnų labui ir 
nebūdamas valdančioje koalicijo-
je.”

Bet gali gautis velniava

Juozas RATAUTAS, buvęs 
Anykščių rajono valdytojo pa-
vaduotojas, apie rajono valdžios 
krizę: 

„Nesąmonė, kad negalima susi-
kalbėti ir bendrai dirbti. Su pačiu 
velniu galima dirbti.”

Užsiauginę autoritetą jie gali 
trauktis ir iš koalicijos

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
mūsų rajono konservatorių lai-
kyseną per valdžios krizę: 

„Tikrai aš ne iš tų, kurie gali nu-
mirt iš meilės konservatoriams, bet 
mano akyse jų autoritetas išaugo.”

Kaip gamtoje?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
socialdemokratų lyderis, apie 
tai, kas lems jo partijos buvimą 
rajono valdžios pozicijoje ar 
opozicijoje: 

„Rinksimės geriausią variantą, 
žiūrėsime, kokie pasiūlymai ir, 
manau, pasirinksime stipriausius 
partnerius.“

O gal smalkės…

Remigijus KUTKA, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kriminalinės polici-
jos organizuoto nusikalstamumo 
skyriaus  viršininkas, apie tai, 
ką vartojo J. Biliūno gimnazijos 
mokinės: 

„Gal ten net ne narkotinės me-
džiagos? Galbūt ten prisiuostė kokių 
nors klijų tie nepilnamečiai? Gali 
būti raminamieji vaistai. Bet kas.”

Kontroliuos, kad prekės būtų 
kokybiškos?

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus vedėja, apie 
narkotikų kontrolę: 

„Mes visada kalbamės ir su po-
licija, kad būtų sustiprinta kontro-
lė galimose narkotinių medžiagų 
platinimo vietose, jeigu yra to-
kių.”
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rievės

Daiva GOŠTAUTAiTĖ

XX a. pradžioje amerikietis 
sociologas Johnas Girdneris 
pavartojo terminą „niujorkitas“ 
ligai, kuria sergantiems žmonėms 
būdingas irzlumas, greiti judesiai 
ir impulsyvumas, apibūdinti. 
Vienas tų laikų apžvalgininkas 
pastebėjo, kad „niujorkietis 
visą laiką eina taip, tarsi jo 
lauktų geri pietūs, o iš paskos 
bėgtų antstolis“. Tokios išvados 
darytos daugiau nei prieš šimtą 
metų, tad net baisu pagalvoti, ką 
sociologas pasakytų apie šiuos 
laikus...

Gruodis – ypatingas mėnuo, 
kai bėgti maratoną daugeliui 
tampa įprasta. Į madingą ran-

kinę ar didžiulį portfelį įsidedi 
sąrašą, pavadinimu „Reikia“, 
ir strimgalviais leki per ne 
visada kelininkų laiku nuvalytas 
autostradas, miestelių keliukus, 
lemputėmis mirgančius prekybos 
centrus, o kartais leki ir per kitų 
galvas, nes taip greičiau – juk 
„laikas – pinigai“.

Šiemet pasidariau du sąrašus 
„Reikia“ ir „noriu“. ir bandau, 
kad pirmasis taptų kuo trumpes-
nis, o antras – kuo ilgesnis. iš 
pirmojo jau išbraukiau punktą 
„nupirkti kalėdines dovanas“. 
sakot, baisiai pasielgiau? 
Galbūt... ne, tai nereiškia, 
kad pas man brangius žmones 
šiemet neateis kalėdų senelis. 
Tai reiškia, kad dovanas pirksiu 
ne todėl, kad reikia, o todėl, 
kad noriu. Gal kažkas negaus 
tos gražiai supakuotos dėžutės, 
kuriomis rūpinausi „n“ metų – 
niekada sau neleidau dovanos 
įkišti į spalvotą maišelį, nes pati 
jų nekenčiu, - bet gaus kvieti-
mą išgerti kavos. neskubant, 
nežvilgčiojant į laikrodį ar dar 
blogiau – į mobilųjį telefoną. 
Sakot, kad tokios dovanos gali 
neįvertinti? Galbūt... Daugeliui 
savo pažįstamų norėčiau pado-

vanoti tylą, ramybę, pilnatvę... 
Prieš pat šventes kaip kokia fėja 
praskrisčiau pro jų namus, su-
rinkčiau mobiliuosius telefonus, 
kompiuterius, mašinų raktelius, 
televizorių pultelius, kad švenčių 
nedrumstų jau ir taip kasdie-
nybę jaukiantys šie parazitai. 
Užkurčiau kiekviename židinyje 
ugnį, ant stalo uždegčiau žvakę, 
ant eglės įžiebčiau lempeles... 
Tik nežinau, kaip įpakuoti ir 
įteikti norą būti kartu, ne ne tą 
norą iš sąrašo „Reikia“, o tikrą, 
nesuvaidintą... 

kokių dovanų šiemet pati 
tikiuosi gauti? Tikriausiai tai 
pirmi metai, kai tiksliai žinau 
atsakymą – aš visko turiu... 
norėčiau tik vieno – dar kartą 
prie kūčio stalo susėsti vai-
kystės namuose su savo šeima. 
Tik žinau, kad to jau niekada 
nebebus... Mano namuose savo 
gyvenimus jau kuria kiti žmonės, 
o mama ir tėtis kalėdų su mani-
mi niekuomet nebesutiks... Todėl 
ir nenoriu paskubomis pirktų 
dovanų, paskutinę minutę pa-
kuotų, nes viskam trūksta laiko. 
jeigu kažkieno „Reikia“ sąraše 
yra punktas „nupirkti dovaną 
Daivai“, labai norėčiau, kad jį 

išbrauktų, nes būtų sutaupyta 
bent dešimt minučių brangaus 
laiko, o ir sąrašas sutrumpėtų 
– manau, kad „Reikia“ sąrašas 
turi būti kuo trumpesnis...

kas mūsų pasauliuose atsi-
tiktų, jeigu „Reikia“ sąrašus 
sutrupintumėm iki minimumo? 
Reikia paskambinti vaikystės 
draugei ir pasveikinti su šventė-
mis... O gal nereikia? jeigu 
visus metus jos neprisiminei, 
gal tiek tu, tiek ji gali puikiai 
gyventi be to skambučio...? Rei-
kia nupirkti penkis maišus pro-
duktų, kad šventinis stalas būtų 
gausus, spalvotas, įmantrus? O 
gal nereikia? Gal garuojantis 
obuolių pyragas ir surinkta 
vaistažolių arbata namiškiams 
bus kur kas skanesni nei šešių 
rūšių silkė ir visokiais „gė-
riais“ įdaryta antis? Dar reikia 
išsiųsti kokį šimtą elektroninių 
sveikinimų verslo partneriams 
bei tiems „svarbiems“ žmo-
nėms, kurių vizitinės kortelės iš 
kažkur atsidūrė tavo piniginėje. 
Tačiau etiketo specialistai sako, 
kad elektroninių sveikinimų, 
kurių po keliasdešimt kasdien 
sukrenta į pašto dėžutę, beveik 
niekas neskaito – arba iš karto 

juos trina, arba atidaro ir už-
daro. Vertinami tik ranka rašyti 
sveikinimai. Bet jiems nėra 
laiko...  

Štai išbrauki iš sąrašo „Rei-
kia“ keletą punktų, ir nieko ne-
nutinka... jeigu išbrauksi ir dar 
kelis, taip pat nieko nenutiks...

Gražiausių metų švenčių 
laukimą paverskim ne maratono 
bėgimu, o jaukiu pasivaikščio-
jimu apsnigtomis gatvėmis, sus-
tokim prie šventiškai papuoštų 
vitrinų, gal kils noras nusipirk-
ti, pavyzdžiui, naują staltiesę, 
ir pradėti kalėdinių pusryčių 
tradiciją... O gal įvyks stebu-
klas ir sutiksi su tokiais pačiais 
tikslais slampinėjantį draugą ir 
bus galima jį pakviesti puode-
liui karšto šokolado – ir dings 
iš sąrašo „Reikia“ punktas 
„paskambinti seniai matytam 
draugui“...

kai ant stalo garuos karšta 
arbata, prie šono snaus storulis 
katinas, o už langų bus taip tam-
su, kad tik kalėdų senelio elniai 
matys kelią, peržiūrėkim „Rei-
kia“ ir „noriu“ sąrašus... Tikiu, 
kad nuoširdžiai tai padarius, šv. 
kalėdų laukimas taps kur kas 
prasmingesnis.

pinigus daugiau negu dvidešimt 
hektarų derlingos žemės gabalą, 
visą valaką, Maldeikių kaime prie 
Viešintų įsigijo. Apie ateitį galvo-
jo, manė - užaugs vaikai, ant di-
desnio ploto bus lengviau, geriau 
galės gyventi, galima bus gabes-
nius ir moksluos išleisti.

Vyriausias sūnus Jonas baigė 
buhalterijos kursus, mokėsi sklan-
dyti, buvo smagus „jaunalietuvis“, 
šaulys, kelerius metus darbavosi 
Zarasų apskrities viešosios bibli-
otekos vedėju, jau 1941 m. buvo 
sovietinių okupantų areštuotas ir 
dingo be žinios. Žmona su vaikais 
pasitraukė į Vakarus. Pasilikę Lie-
tuvoje romieji žmonės kentė nuo-
latinius persekiojimus, baimę - 
apkaltins, apiplėš, išveš, areštuos, 
įkalins ar tiesiog nušaus. Buvo tas 
laikas, kai Damutė jau buvo suta-
rusi ir savo jaunystės meilei Bro-
niui Antanėliui pasižadėjusi, kad 
vesis, gyvens kartu. Bet jį sovietai 
kariuomenėn pašaukė, nusprendė 
neiti - dar nušaus kur fronte. Tad 
išėjo partizanų būrin, paėmė į ran-
kas šautuvą, kad kovotų, kiek gali 
gintų tėvynės laisvę, gintų teisin-
gumą. Ir kaip toj dainoj senovės 
- pirmoji kulkelė atlėkė ir kliudė. 
Mirtinai. Palaidojo Maldeikių 
senųjų kapinaičių kalnelyje, po 
jaunimo kryžiumi, vilties ženklu 
- vilties, kurią pokario baisybės 
prigesino...

Damutė jau laukėsi jų meilės 
kūdikio į pasaulį ateinant, gimė 
berniukas, kuriam tėčio pavardę 
įrašyti pabijojo, nors jo vardu pa-
krikštijo. Nuolatiniai kariuomenės 
siautimai ir lemtingos Kalėdos, 
kuomet beveik visą Maldeikių 
kaimą nušlavė sovietinių kareivių 
ir nuožmiųjų stribų paleista ugnis. 
Madona su kūdikiu. Tai pirčiutėje, 
tai dar kur apsigyvendavusi, kiek 
galėjusi, duoną užsidirbanti, gerų 
žmonų paglobojama. Baimė, kad 
išveš, kad ten, šalčiuose, jos ber-

Apie duoną, šautuvą 
ir meilę... Raimondas GUOBIS

Jai jau devyniasdešimt vieneri, ji gimusi Pagojės vienkiemyje, ant 
kalniuko, prie vieškelio, vedančio iš Anykščių Troškūnų link, kryž-
kelėje, kur atitrūksta dar vienas kalvomis nuvingiuojantis kelias 
į Andrioniškį. Jos gyvenimas - meilės, supratimo, krikščioniškos 
bičiulystės ir ištikimybės pamoka. Dar nespėjusi ištekėti liko našle, 
būsimą vyrą nušovė, namus sudegino, ėjo ji kaip pokario skausmų 
madona iš kiemo į kiemą, besiglausdama pas gerus žmones, pirmo-
sios meilės šviesą bei ištikimybę išsaugodama.

prie kurio vasaros karštyje dažnai 
sustodavo pakeleiviai atsigaivinti, 
čia pat pakalnėje akimi švytėjo 
nors nedidelis, bet mielas, žuvin-
gas ežeriukas. Tėvelis gebėdavo 
žuvies sugauti ir, ją parduodamas 
Anykščių žydams, neblogai pel-
nydavosi. Kartą nuvežęs miestan 
didžiulį, per visą vežimą ištiestą 
lydį. Buvusi didžiausia žuvis ir 
didžiausias uždarbis. Kartą pasi-
maišė turtingas amerikonas, ku-
riam ta vieta tiek patiko, tad ne-
atsitraukė, ėjo ir ėjo prašydamas 
parduoti. Petniūnas užprašė labai 
didelę kainą, galvojo, kad nepirks, 
bet turtuolis ėmė ir sutiko tiek 
mokėti. Pamąstęs, kad nors ir už 
gerą pelną, bet tokios vietelės gai-
la netekti, visgi pardavė, o už tuos 

Damutė Petniūnaitė, jau kelis 
dešimtmečius gyvenanti nedide-
liame savo namelyje, taip įdomiai 
prie tvartuko prigludusiame kam-
barėlio ir mažos virtuvėlės jauku-
me. Su savo mintimis, praeities ir 
ateities šviesa.

Kadaise lietuviams taip bran-
gaus švento Gojaus kaimynystėje, 
reto grožio vieta, kalno misterija, 
matyt, įkvepianti žmogų klausytis 
savo širdies balso ir už jokius pa-
togumus ir gėrybės jo neišduoti. 
Ūkelis nedidelis, vos keli hekta-
rai nederlingos, vietomis žvyru 
išsipilančios žemės, šeimoje keli 
vaikai, daug darbo, rupios duonos 
ir dar daugiau džiaugsmo pasaulio 
įdomybėmis ir grožiu gėrintis...

Prie vieškelio buvęs šulinys, 

niukas mažasis pražus. 
Sudegintas kaimas, tėveliai 

tremtin išvaryti, o ji viena. Kal-
bino, buvo vyrų, kurie norėjo 
jos, tokios simpatingos, švelnios. 
Norėjo su ja gyventi, norėjo šei-
mą, gyvenimą kurti. Bet pasiliko 
ištikima pirmajai meilei, dar ir 
tamsi mintis prilaikydavo, min-
tis, kad atsiradus daugiau vaikų, 
vyras pirmojo sūnelio nemylės, 
o suaugę vaikai vėl to ar ano ne-
pasidalins. Bus nei šiaip, nei taip. 
Tai ir pasiliko viena. Gebėjo pa-
sistatyti namelį sudegusios sody-
bos vietoje. Užaugino savo sūnų, 
čia, kaime gyvendama, kolekty-
viniame ūkyje besidarbuodama, 
gyveniman išleido. Kuomet jis 
vedė, atsirado dvi mažos mergai-
tės, mielos anūkėlės Lina ir Jolita. 
Jų nuolat išsiilgstanti Damutė ar-
čiau vietelę susirado - ėmė dirbti 
Anykščių muziejuje, ką tik įkurta-
me naujame filiale Griežionėliuo-
se, sename dvarelyje -  Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių memoria-
linėje sodyboje. Čia toje didelėje, 
paslaptingoje troboje, jos vakari-

niame pakraštyje, ir sau kampelį 
įsirengė. Vėjas šilumą išpūsdavo 
kiaurai, per tuos metus šaltų žie-
mų būdavę. Bet tokia mistika, 
paslaptis buvo po tais skliautais. 
Žiemą ar ankstyvą pavasarį, kai 
saulei vakaruose slepiantis, vis 
ryškiau girdisi atgimstančios že-
mės balsai...

Jaukiau ir šilčiau įsirengė prieš 
gerą dešimtmetį - seno tvartelio 
kraštelyje. Jaukų nedidelį kam-
barėlį - stalas, kelios kėdės, lova, 
siuvimo mašina ir, žinoma, kros-
nis, kelios gėlės... Virtuvėlė maža, 
dar kamaraitės podėliui.

Pamenu, kokios nepamiršta-
mos būdavo čia Knygnešio dienos 
- kovo 16-ios dvasinės puotos. 
Daugybę metų tą brangią dieną 
ten nuvažiuodavau vieškeliais, 
kartais dar sniegingais - dviračiu 
nuo Troškūnų iš savo vienkiemio. 
Kai stūksodavo pusnynai, pėsčio-
mis, pakeleivėmis mašinomis ten 
nukeliaudavau. Kalbėdavomės 
apie praėjusį laiką, apie žiauru-
mus, baisybes, nemirštantį gėrį, 
meilę ir ištikimybę.

Išmintinga ir džiugesio kupina svečių sulaukusi būna Damutė.

Damutė Petniūnaitė ir Raimondas Guobis 2007 m. kovo 16-ąją 
Griežionėlėse. 

Raimondo Guobio nuotr.
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„Karštuosiuose taškuose“ dir-
bęs S. Pabedinskas dėstė, kad 
net švilpiant kulkoms būtina su-
sikoncentruoti ir atlikti pareigą, 
kalbėjo, kad žurnalisto profesija 
suteikia daug adrenalino ir atveria 
kelius į pasaulį. Pasak S. Pabe-
dinsko, jis televizijai ruošdamas 
reportažą visada bando įsivaiz-
duoti, kaip jį priims, ar supras ... 
moteris iš Skuodo. „Man – įdo-
mu. O ar jai bus įdomu?“, – sakė, 
ko savęs nuolat klausia, LRT 
„žvaigždė“. 

S. Pabedinskas Lietuvos televi-
zijoje dirba daugiau nei keturias-
dešimt metų. Jis reportažus tele-
vizijai yra rengęs JAV, Kanadoje, 
Japonijoje, Italijoje, Vietname, 
Filipinuose, Anglijoje. Filmavo 
S. Pabedinskas ir per Maskvos 
„pučą“, dirbo Padniestrės Moldo-
vos respublikoje per karą. Tačiau 
savo „žvaigždės“ statusą, o ir aps-
kritai visų dabartinių televizijose 
matomų asmenų „sužvaigždėji-
mą“, jis neigė, tvirtino, jog šlovė 
ateina ir praeina. S. Pabedinskas 

Jaunieji žurnalistai klausėsi televizijos žvaigždžių
Su Jaunųjų žurnalistų mokyklėles klausytojais „Anykštos“ redakcijoje pirmąjį gruodžio trečia-

dienį susitiko LRT televizijos žurnalistai Zina Paškevičienė ir Skirmantas Pabedinskas. Svečiai pa-
sakojo apie darbą televizijoje ir žurnalisto profesiją.

pasakojo, kad žurnalistikoje daž-
nai didelį džiaugsmą ir pasitenki-
nimą kelia, regis, maži, atrodytų, 
visai nereikšmingi dalykai. Kartą 
Z. Paškevičienė ir S. Pabedinskas 
parodė per televiziją reportažą, 
kurio „herojai“ buvo šuniukai – 
po to reportažo žurnalistus susi-
rado vyriškis, prašydamas pasa-
kyti, kur juos rasti, nes jam labai 
tos veislės šuniukų reikia... 

Z. Paškevičienė pateikė kelis 
darbo epizodus, kuriais ilius-
travo, kokia nenuspėjama ir tuo 
žavi žurnalisto profesija. Žur-
nalistė prisiminė, jog kartą iš-
važiavusi į iškilmingą renginį 
buvo nukreipta į miško gaisrą ir, 
avėdama aukštakulniais, klam-
pojo per pievas. „Ugniagesiai į 
mane žiūrėjo sunkiai valdydami 
šypsenas“, – kaip pasipuošusiai 
šventiniais drabužiais teko nerti 
į įvykių epicentrą, pasakojo žur-
nalistė. Kitą kartą ji pakelta nuo 
masažo stalo iš karto turėjo pulti 
į įkaitų dramą Ukmergėje, kuri 
buvo tiesiogiai transliuojama 

žiūrovams. 
Televizijos žurnalistai pasako-

jo, jog per vidinę LRT duomenų 
bazę jie visuomet žino, kur yra 
kitos žurnalistų komandos, ko-
kius reportažus kolegos ruošia, 
todėl visuomet veiksmai yra ko-
ordinuojami, žurnalistai vieni ki-
tus gali papildyti. 

S. Pabedinskas demonstravo 
filmavimo įrangą, kuria iš bet 
kurios vietos galima rengti tie-
sioginius reportažus. „Anksčiau 
į tiesioginės transliacijos vietą 
važiuodavo du įrangos pilni au-
tobusai, dabar visa įranga telpa 
dviejuose krepšiuose“, – aiškino 
S. Pabedinskas. Televizininkams 
dabar reikia vos kelių minučių, 
jog paruoštų įrangą tiesioginei 
transliacijai.

Jaunieji žurnalistai turėjo klau-
simų svečiams iš televizijos, o 
pastarieji ragino klausti drąsiai ir 
šį kartą, ir visuomet, žiūrėti į akis 
ir niekad nebijoti pašnekovų. 

-ANYKŠTA

LRT televizijos žurnalistas Skirmantas Pabedinskas jauniesiems 
kolegoms pasakojo, kad žurnalisto darbas ne tik suteikia galimybę 
pamatyti pasaulio arba pabūti ten, kur būdamas ne žurnalistu taip 
laisvai nepateksi – pavyzdžiui, Peterburgo teatre spektaklį stebėti 
iš Rusijos caro buvusios ložės, bet ir uždeda atsakomybę – žmonės 
iš karto pastebi, jeigu žurnalistas netinkamai elgiasi viešumoje. 

Susitikimas su televizijos žurnalistais buvo paskutinė šių metų jaunųjų žurnalistų mokyklėlės pamoka. 
Jaunųjų žurnalistų mokyklėlė “Anykštoje” veikia nuo 2012 metų, ją remia Lietuvos kultūros taryba.

Žurnalistai buvo labai malonūs 
bei iškalbūs. Jie mums papasako-
jo, kodėl vertą rinktis šią profesiją, 
taip pat ir tai kokių sunkumų ga-
lime tikėtis. Sužinojome, kad vyk-
damas į reportažą žurnalistas turi 
būti pasiruošęs viskam. Jis turi su-
sirinkti informaciją apie pašneko-
vus ir nutikusią situaciją. Žinoma, 
žurnalistas negali nuspėti įvykių - 
kartais daryti reportažą tenka labai 
anksti ar vėlai.

Iš savo patirties Z.Paškevičienė 
papasakojo istoriją, kaip ji norėjo 
atsipalaiduoti ir nuėjo į masažo 
saloną darytis masažo, o tuo metu 
Ukmergėje kilo ekstremali situaci-
ja.  Visi bandė jai prisiskambinti. 
Taip pusiau apsirengusi, tiesiai iš 
salono, važiavo į Ukmergę. Pake-
liui ieškojo informacijos apie įvykį, 
,,Bet Dievulis kartais padeda ir man 
su Skirmantu. Atvykome į vietą, o 
kaip tik tuo metu išveda kaltinamą-
jį”,- pasakojo Z.Paškevičienė. 

Taip pat jaunieji žurnalistai suži-
nojo ir apie šiuolaikines filmavimo 
technologijas, apie kurias pasakojo 
S. Pabedinskas. Jis vaizdžiai pa-
rodė, kaip kamera yra paruošiama 
tiesioginiam eteriui, kaip tai veikia. 

Viskas iš pirmų lūpų
Jaunųjų žurnalistų mokyklėlė sulaukė žymių žmonių vizito. 

Mokinius aplankė LRT Panevėžio skyriaus žurnalistai Skirman-
tas Pabedinskas bei Zina Paškevičienė.

S. Pabedinskas papasakojo, jog šios 
technologijos labai greit keičiasi. 
Susitikimas su šiais žurnalistais 
man paliko gilų įspūdį.  Manau, jog 
jauniesiems žurnalistams tai padės  
pasirinkti savo ateities kelią.

eglė leOnOVAiTĖ,  Anykščių r. 
j. Biliūno gimnazijos kavarsko vi-
durinio ugdymo skyriaus 12 klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Žurnalistė Zina Paškevičie-
nė kalbėjo, kad žurnalistas 
turi buti atkaklus ir ben-
draujantis.

Į žirgyną „Origonas“ pakliuvau 
atsitiktinai.  2015 metų vasarą čia 
mane atvedė mano sesė Vilgailė, 
beje, ji nenorėjo, kad aš jį lanky-
čiau... Užsispyriau, ir tai dar labiau 
paskatino mane eiti į žirgyną. 

Kai kurie Jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlės mokiniai savo ra-
šiniuose pasakojo ir apie savo 
pomėgius. 

Viena iš jų - Jorilė Petraus-
kaitė, kuri papasakojo apie 
savo meilę žirgams ir kaip pra-
dėjo lankyti  žirgyną. 

Laikas, skirtas sau Ir žirgai būna susiraukę ...

Šuolis su žirgu Vikingu Pa-
jiesio taurėje 2016 m.

Kam geriausias žmogaus 
draugas yra šuo, o man – žir-
gas. Jau dveji metai lankau 
žirgyną „Origonas“, kuris yra 
įsikūręs Niūronių kaime, šalia 
Arklio muziejaus. 

žirgu Vikingas per mūsų pirmą-
sias varžybas kartu. Dabar tre-
niruojuosi su žirgais Vikingu ir 
Regbiu. Abu juos labai myliu.

O ypatingai myliu žirgą Vikin-
gą. Vikingas yra 5 metų žirgas, 
jis gražus ir aukštas, gelsvos 
spalvos su mėnuliuko formos 
lauku kaktoje. Vikingas gerai 
šoka per kliūtis, bet jo charak-
teris nėra labai geras, jis daž-
nai būna susiraukęs, bet kartais 
moka būti mielu. 

jorilė PeTRAUskAiTĖ, Anykš-
čių A.Vienuolio progimnazija 7 
klasė,  jaunųjų žurnalistų mokykla 

Po kelių treniruočių man ėmė 
labai patikti žirgai. Mano pats 
pirmas arkliukas, su kuriuo tre-
niravausi, buvo Grantas. Su juo 
išmokau joti risčia ir šuoliais. 
Jau po mėnesio dalyvavau var-
žybose su žirgu Žaneva, o antro-
se savo varžybose dalyvavau jau 
su žirgu Jazminas, tapome savo 
rungties čempionais.

Šių metų varžybų sezonas man 
nebuvo prastas, nes iškovojau 
5 prizines vietas, bet man pats 
svarbiausias laimėjimas yra su 
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Anykščių šilelyje pastatytas Lajų takas yra šių dienų Anykščių turizmo ašis. Jaunosios žurnalistės 
kalbino Lajų taką administruojančio Anykščių regioninio parko direktorių Kęstutį ŠEREPKĄ bei 
rajono vicemerą Sigutį OBELEVIČIŲ, kuriam būnant rajono meru statytas garsiausias Anykščių 
turistinis objektas.

Lajų takas daugiausiai dėmesio sulaukė 
tada, kai vos atsidarė

Atidarius Lajų taką, Puntuko akmuo 
sulaukė daugiau dėmesio
Statant Lajų taką Anykščių rajono meru buvo Sigutis OBE-

LEVIČIUS. Tai buvo Anykščių regioninio parko projektas, ta-
čiau Anykščių savivaldybė rėmė šią iniciatyvą ir skatino ją kurti. 
Jaunoji žurnalistė Eglė Leonovaitė apie tai, kaip buvo statomas 
gausiausiai lankomas Anykščių turizmo objektas – Lajų takas – 
kalbino S. Obelevičių.

pasiteisino žmonių lūkesčiai, ar 
gyventojai yra patenkinti, kad 
Lajų takas įkurtas būtent šioje 
vietoje?

- Manau, kad žmonės paten-
kinti, todėl, kad tai vieta, kur yra 
Puntukas. Net yra problema, kur 
parkuoti automobilius. Lajų takas 
įkurtas prie jau buvusios infras-
truktūros – čia jau buvo nutiesti 
keliai, stovėjimo aikštelė. Jeigu 
Lajų takas būtų pastatytasten, kur 
oponentai siūlė: ant kalvų, prie 
Jono Biliūno paminklo ar Niūro-
nyse - manau, būtų buvusi tragedi-
ją ir užsikimšę keliai visiškai. Kai 
kam atrodė, jog toks objektas – vis 
tiek tai yra metalas - labai baisus 
svetimkūnis Šilelyje. Bet patirtis 
parodė kitaip. Lajų takas patin-
ka turistams būtent todėl, kad jis 
buvo labai puikiai įkomponuotas į 
gamtą. Dabar praktiškai to svetim-
kūnio nesimato, nes viskas labai 
gerai pasislepia. Dar po kelių metų 
tako per medžius visai nesimatys.

- Kodėl Jūs siūlėte Lajų taką 

įkurti Anykščių šilelyje?
- Prieštaraujantys tako įkūrimui 

Anykščių šilelyje žmonės nesusi-
vokė, koks čia daiktas. Jiems atro-
dė, kad takas bus kažkoks neaiškus 
turizmo objektas, tarsi koks vieš-
butis. Mes ieškojome takui tokios 
vietos, kur būtų kuo įvairesni me-
dynai. Jeigu Lajų takas būtų pasta-
tytas kokioje Šimonių girioje, tai 
matytume vien pušynus. Gražiai 
neatrodytų, nes nematytume nieko 
kito, tik pušį. Šilelyje yra įvairiau-
sių medynų – yra drebulių, beržų. 
Iš čia ir upė atsiveria. 

- Jūs esate gamtininkas. Ar 
Anykščių šilelio gamta yra iš-
skirtinė, kad Lajų takas įkurtas 
jame?

- Anykščių šilelio gamta išties 
yra išskirtinė. Pavyzdžiui, Šilelyje 
auga net keliasdešimt į Raudoną-
ją knygą įrašytų augalų ir grybų 
rūšių. Tokiam mažam plotui - 1,5 
tūkst. hektarų - tai yra labai daug. 
Antra vertus, Anykščių šilelyje 
pilna visokių gamtos paminklų: 
Vetygalos ir Daumantų atodangos, 
taip pat ir Puntukas, ir Puntuko 
brolis, ir Karalienės liūnas. Čia 
daugybė visokių gamtos verty-
bių. Dabar planuose projektas tiltu 
sujungti dviračių taką, kuris eina 
nuo Niūronių iki Puntuko su Lajų 
taku. Manau, labai įdomi atrakcija 

būtų stiklinis vamzdis po upe, ku-
riuo galėtų eiti žmonės ir stebėti, 
kas vyksta po vandeniu. Tada jau 
kita upės puse būtų galima grįžti į 
miestą pro Puntuko brolį, Karalie-
nės liūną. Tada šis turizmo objek-
tas taptų tarsi kokiu žiedu. 

- Kaip manote, ar kartą ap-
lankius Lajų taką vertą sugrįžti 
aplankyti jį vėl?

- Taip, be abejo. Labai daug 
žmonių iš tikrųjų grįžta, nes nuo 
Lajų tako atsiverianti panorama 
skirtingais metų laikais yra labai 
skirtinga. Bėgant metams gamta 
keisis. Jau po metų bus gamta ki-
tokia. Manau, kad žmonės grįžta 
tos kaitos pažiūrėti. Jie nori pama-
tyti, kaip žiemą atrodo apsnigtas 

Šilelis, kaip vasarą, pavasarį, ru-
denį…

- Ar pastačius Lajų taką nu-
kentėjo dėmesys Puntuko akme-
niui?

- Atvirkščiai. Jis ir atidarytas čia, 
kad eidamas į Lajų taką turi praeiti 
pro Puntuko akmenį. Manau, kad 
Puntuką pamatė daugybė žmonių. 
Jei praeitais metais maždaug 250-
300 tūkstančių žmonių aplankė 
Lajų taką, šie žmonės apsilankė ir 
prie Puntuko akmens.

eglė leOnOVAiTĖ,  Anykščių 
j. Biliūno gimnazijos kavarsko vi-
durinio ugdymo skyriaus 12 klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Buvęs Anykščių rajono me-
ras (dabar mero pavaduo-
tojas) Sigutis Obelevičius 
džiaugiasi, kad  Lajų takui 
parinkta vieta šalia Puntuko 
akmens.

- Prieš Lajų tako atidary-
mą Jūs girdėjote visokių nuo-
monių – vieni anykštėnai buvo 
už Lajų taką, kiti - prieš. Kaip 
pasikeitė žmonių požiūris, ar 

Į bokštą kopiantys žmonės gali 
pasigėrėti Rubikių ežeru, jo 16 
salų ir Bijeikių piliakalniu. 

Apžvalgos bokštas yra Anykščių 
regioniniame parke, kurio kalvos ir 
lygumos susiformavo dar prieš 16 
tūkstančių metų paskutiniam ledy-

 - Ar pats dažnai apsilankote 
Lajų take?

-Tai mano darbo vieta, todėl ten 
apsilankau dažnai. Esame atsakingi 
už šio parko direkcijos objekto tvar-
ką.

-Vedatės į šį objektą įstaigos sve-

Lajų take apsilankė jau visas Kaunas
Lajų taką, garsiausią Anykščių turizmo objektą, prižiūrinčio 

Anykščių regioninio parko direktorių Kęstutį ŠEREPKĄ pakal-
binome apie ateities planus, pasidomėjome, kokie žmonės daž-
niausiai lanko šį objektą.

čius ar asmeninius draugus?
- Būna svečų iš ministerijos ir kitų 

institucijų, su kuriais tenka bendrau-
ti.

- Bėgant laikui žmonių susido-
mėjimas Lajų taku sumažėjo?

- Susidomėjimas slūgsta, nes Lie-

tuvoje gyventojų nėra labai daug, o 
kai kurie ne visada nori Lajų taką ap-
lankyti dar kartą.

- Ar esate paskaičiavę, kiek iš 
viso lankytojų jau apsilankė Lajų 
take?

-Tikslaus skaičiau neturime, bet 
jis turėtų būti netoli 400 tūkst. (tiek 
žmonių, kiek gyvena antrajame pa-
gal dydį Lietuvos mieste Kaune – 
red.past.)

- Iš kokių valstybių daugiausia 

lankytojų esate sulaukę?
- Ko gero, tai būtų latviai.
- Kada lankytojų srautas Lajų 

take buvo pats didžiausias?
- Galiu pasakyti tiksliai: tai buvo 

savaitė po atidarymo, per Žolines, 
kai buvo ilgasis savaitgalis. Tą dieną 
Lajų take apsilankė apie 8.5 tūkst.
asmenų.

- Ar yra kokių nors planų 2017 
metų sezonui? Galbūt atsiras kokių 
nors atrakcijų šalia Lajų tako?

- Atrakcijos nėra planuojamos, nes 
jos skirtos privačiam verslui, o me-
džių Lajų takas skirtas supažindinti 
žmones su Anykščių šileliu, jo aplin-

ka, vaizdais, istorija.
- Pastebėta, kad esant vėjui, 

Lajų tako bokštas svyruoja. Ar ga-
lite patikinti, jog šios konstrukcijos 
nesugrius?

- Tikrai galiu. Bokštas svyruoja 
ne tik pučiant vėjui, bet ir esant di-
desniam kiekiui žmonių. Jei bokštas 
nesvyruotų, jis tiesiog nestovėtų. 
Konstrukcijos yra tvirtos, todėl visi 
gali būti ramūs ir sėkmingai kopti į 
bokštą.

eglė kRiViCkAiTĖ, jaunųjų žur-
nalistų mokykla, iii a kl. Anykščių j. 
Biliūno gimnazijos mokinė

Rubikių bokštas, į kurį ne 
kiekvienas išdrįsta užlipti

Rudenį, kai nuo pirmųjų šalnų 
paraudonavo medžiai, jaunieji 
žurnalistai keliavo iki Rubikių  
apžvalgos bokšto, nuo kurio vir-
šaus giedrą dieną galima pama-
tyti Leliūnų, Debeikių ir Alantos 
bažnyčių bokštus ir nuostabaus 
grožio Rubikių ežero salas.

Paaiškėjo, kad į 15 metrų 
bokštą lipti gali ne kiekvienas...

Netoli dangaus
Prie Rubikių ežero, Bijeikių kaime, yra apžvalgos bokštas. Nuo jo 

galima pamatyti, koks yra Rubikių hidrografinis draustinis.
Nuo šio bokšto galima pamatyti 

daugybę nuostabių dalykų. Vienas 
jų – dalis draustinio. Šis draustinis 
įkurtas išsaugoti unikalią ežerų sis-
temą su apyežeriais ir salomis.

 Nuo bokšto galima matyti, kokia 

nuostabi tampa lapų spalvų gama 
skirtingais metų laikais. Kaip kei-
čiasi Rubikių ežeras. Taip pat gali-
ma išgirsti retų paukščių giesmių, 
sakykim, didžiojo baublio.

Bokšto aikštelė yra iškilusi 178 

metrus virš jūros lygio. Tačiau 
bokšto aukštis yra tik 15 metrų. 
Šią vietą galima lankyti nuo 2010 
metų liepos mėnesio, kai bokštas 
buvo atidarytas.

eglė leOnOVAiTĖ,  Anykščių 
raj. j. Biliūno gimnazijos kavars-
ko vidurinio ugdymo skyriaus 12 
klasė, jaunųjų žurnalistų mokykla

Rubikių apžvalgos bokštas
Rubikių apžvalgos bokštas yra pastatytas Anykščių rajone vos 

už 700 metrų nuo Rubikių ežero.  Iš čia atsiveria nuostabus pano-
raminis vaizdas į Anykščių regioninį parką.

nui tirpstant. 
Tačiau ne kiekvienas išdrįsta už-

lipti iki aukščiausios pakopos, mat 
pats bokštas, esant net menkam 
vėjui, pradeda siūbuoti, dėl ko kai 
kurie ir pabūgsta lipti. Bet net jei į 
patį bokštą nedrįstama užlipti, pui-

kus vaizdas atsiveria ir nuo kalno. 
Bokštas, automobilių stovėjimo 

aikštelė, laiptai į kalną buvo pasta-
tyti nenaudojant Europos Sąjungos 
paramos, o iš mokesčių mokėtojų 
sukauptų lėšų. Aplinka atrodo nuolat 
prižiūrima ir puoselėjama. Ši vieta 
traukia turistus, netoli gyvenančius 
ir važiuojančius pro šalį žmones.

 
eglė kRiViCkAiTĖ, jaunųjų žur-

nalistų mokykla, iii a kl. Anykščių j. 
Biliūno gimnazijos mokinė

Rubikių apžvalgos bokštas 
yra vienas naujausių ir ma-
žai reklamuojamų Anykščių 
krašto turistinių objektų.



2016 m. gruodžio 17 d.

pirmadienis 2016 12 19

sekmadienis 2016 12 18

 
 

6:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6:35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7:30 Šventadienio mintys. 
8:00 Gimtoji žemė.  
8:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9:00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
9:25 Džiunglių knyga 1. 
9:35 Premjera. Auklė Mun. 
9:45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio 
žavesys (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. 
13:55 Puaro. N-7. 
15:45 Žinios. 
16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys. 
17:15 Lietuvos humoro lyga. 
18:30 Šiandien. 
19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21.00 Premjera. Ana Karenina. 
N-14.  
23.10 Kino žvaigždžių alėja. 
Donas mirė. 1973 m. N-14.  
1.10 Pasaulio dokumentika.  
3.00 Puaro. N-7.  
4.40 Laisvės vėliavnešiai. 
5.05 Savaitė. 

  
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”.  
8.30 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Na, palauk!”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Tomas ir Džeris lobių saloje”. 
11.20 “Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys”. N-7.  
14.10 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 “Pagirios Las Vegase”. 
N14.  
0.35 “Paskutinis tėvų išbandy-
mas. Mažieji Fokeriai”. N-7.

 
6.30 “Ančiukų istorijos”. 
7.00 “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 “Sparnuotasis desan-
tas”. N-7. 
12.35 “Marlis ir aš. Šuniukų 
metai”. 
14.25 “Sniegas 2”. 
16.15 “Simpsonai”. N-7. 
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 “X Faktorius”. N-7. 
22.30 “Nevaldoma grėsmė”. 
N-14. 
0.25 “Keršto valanda. Atlygis”. 
N-14

 
6.30 Baltijos galiūnų čempio-
natas. I etapas. Kuršėnai (k). 
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 “Amerikos mieliausieji”.  
11.05 “Gyvybės galia”.  
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė. N-7.  
22.05 “Karas ir taika”. N-7.  
23.20 Paskutinis šansas įsimy-
lėti. N-7.  
1.05 Operacija “Kardžuvė”. 
N-7.  
2.45 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė. N-7.  
5.10 “Gyvybės galia”. 

 
6.50 “Tabatos salonas”.  
7.55 “Būrėja”.  
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 šeiminin-
kas?”  
15.00 “Akloji”.  
16.05 “Būrėja”.  
16.40 Nemarus kinas. Galima 
pasvajoti. N-7. 

18.30 “Senojo Tilto paslaptis”. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Jorkšyro žudikas. 
1980-ieji. N14.  
23.00 Pagieža 3. S.  
0.45 “Kas aprengs nuotaką?”.  
1.45 “Karalienė Izabelė”. N14.  
3.00 Jorkšyro žudikas. 1974-
ieji (k). N14.  
4.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
5.25 “Gelbėkim pingvinus”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis.  
6.55 Legendos.  
7.40 Premjera. Kova už išli-
kimą. 
8.15 Keliaukim!  
8.45 Mokslo sriuba.  
9.00 FIFA klubų Pasaulio tau-
rė. Rungtynės dėl 3 vietos.  
11.00 Baltijos šalių orkestrų 
festivalis.  
12.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Finalas.  
14.30 Šventadienio mintys. 
15.00 Atspindžiai.  
15.30 Stambiu planu.  
16.00 Keliaukime kartu. 
Černivciai. 
17.00 Telšiai - Lietuvos kultū-
ros sostinė 2016.  
17.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Petro Abukevičiaus 
premijos laureatai 2016. 
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Dee & Kamy”.  

23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2. 
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.20 Svetlana Aleksijevič. 
Černobylio malda.  
3.15 Petro Abukevičiaus pre-
mijos laureatai 2016.  
4.05 Linija, spalva, forma.  
4.35 Prezidento Kazio Griniaus 
150-osioms gimimo metinėms. 
Kredo. demokratas.  
5.30 Panorama.

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Tauro ragas (k). N-7.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Brydės (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 Signatarų laiškai.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 „Alfa” savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
1.25 Mano kiemas (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

6.35 “Crisso Angelo iliuzijų 
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”. N-7. 
11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7. 
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7. 
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7. 
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7. 
14.30 “Aukščiausia pavara. 
Lenktynės”. N-7. 
16.00 “Iš peties”. N-7. 
17.00 “Lietuvos krepšinio ly-
gos rungtynės. Prienų-Birštono 
„Vytautas” - Kėdainių „Nevėžis”.  
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. 
Sekmadienis, 2016-12-18 

 
07.20 „Bekraštė Kanada“ . 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Tigrų sala“. 
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“.  
17.00 „Tobulas meniu“.. 
18.00 Žinios. 
18.55 0 laipsnių. 
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“. 
06.05 „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 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.35 Premjera. Ispanija. 
Nenuspėjami pokyčiai (subti-
truota). 
23.35 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7.  
0.30 Laisvės vėliavnešiai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  

 
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.  

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. 
PREMJERA Nekviesta viešnia. 
N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.55 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou..N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.15 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda.
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 Klastotė.  N-14.  
0.15 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.15 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.15 Kastlas. N-7.  

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

8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
19.30 Gyvenimiškos istorijos.  
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Itališkas apiplėšimas N-7.  
23.45 Paskutinis šansas įsimy-
lėti. N-7.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Karas ir taika”. N-7.  
3.15 Gyvenimiškos istorijos (k).  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 Reičelės Alen Kalėdų pa-
tiekalai (k).  
8.15 Reičelės Alen Kalėdų sal-
dumynai (k).  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7.  
10.45 “Čiauškutė”. N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis 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. 
Katedroje”. 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 “Jorkšyro žudikas. 1980-
ieji”. N14.  
5.20 “Superauklė”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos istorijos.  
6.40 Durys atsidaro.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Keliaukim!  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai.  
13.00 Nacionalinis turtas.  
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Kultūros metraščiai. 
Kristijonas Donelaitis.  
18.10 Poezija.  
18.15 Apolinaras.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Geriau nebūna. N-14.  

23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXII Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis.  
1.00 Nacionalinis turtas.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  

 
6.00 Autopilotas.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
8.30 Bus visko.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.45 Ne vienas kelyje.  
12.15 „Alfa” savaitė (k).  
12.45 Apie žūklę (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Signatarų laiškai (k).  
14.30 Pasivaikščiojimai.  
15.00 Informacinių mitų 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 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 “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 Gaudynės. 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 Vizijos. S.  
0.35 Rezidentai. N-7.  
1.40 Gaudynės. N-7.  
2.25 Kaulai. N-7.  

 
7.10 Vantos lapas.  
7.40 Kaimo akademija.  
08.10 Arčiau namų. 
9.10 „Miškinis”. N-7. 
10.20 „Albanas”. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 „Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 Kalėdų skanėstai. 
18.55 „Bitininkas“ N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.40 Kalėdų skanėstai. 
23.45 Mafijos kronikos. N-14. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“. N-7. 
01.50 Reporteris.  
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. gruodžio 17 d.

antradienis 2016 12 20

trečiadienis 2016 12 21

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Stilius.  
11.30 Klausimėlis.lt. HD. 
11.45 Ispanija. Nenuspėjami 
pokyčiai (subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 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.  
0.15 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.  

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.35 24 valandos. N-7.  
10.25 Yra, kaip yra. N-7.  
11.25 24 valandos (k). N-7.  
12.30 KK2 (k).  
13.20 Būk mano meile!. N-7.  

14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 “Juodosios našlės”. 
N-7. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Žaidėjas. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai.N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.15 Ekstrasensų mūšis. 
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 Šventinės svajos. N-7.  
0.15 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.15 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.15 Kastlas. N-7.  

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
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 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 Gyvenimiškos istorijos.  
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 Griaustinis tropikuose. 
N14.  
23.40 Itališkas apiplėšimas. 
N-7.  
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.25 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.10 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
3.55 Gyvenimiškos istorijos 
(k).  
4.40 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7.  
10.45 “Čiauškutė”. N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis 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. Tarp mote-
rų”. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Katedroje” (k). N-7.  
5.20 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultūros metraščiai. 
Kristijonas Donelaitis.  
6.55 Likimo valsas.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 Grupei “Siela” - 25 
metai.  
14.35 Petro Abukevičiaus 
premijos laureatai 2016.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kūrybos metas.  
18.00 ARTi.  
18.15 Premjera. Apokalipsė.  
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Septynios Kauno 
dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Nacionalinis turtas. 

Henrikas Šablevičius. 
21.30 FIBA krepšinio čem-
pionų lyga. “ASVEL Lyon-
Villeurbanne” - Klaipėdos 
“Nepūnas”.  
23.30 Ana Karenina. N-14.  
1.35 DW naujienos rusų 
kalba. 
1.45 Dabar pasaulyje.  
2.15 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Durys atsidaro.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 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 Gaudynės. 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 Traukinio užgrobimas. 
N-14.  
23.50 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo “Anadolu Efes” - 
Kauno “Žalgiris”.  
1.35 Gaudynės. N-7.  
2.25 Kaulai. N-7.  

 
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“. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7. 
01.50 Reporteris.  
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7. 
05.15 „Vandens žiurkės“. N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Emigrantai.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
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 Karaliaus kalba. 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.  

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.35 24 valandos. N-7.  
10.25 Yra, kaip yra. N-7.  
11.25 24 valandos (k). N-7.  
12.30 KK2 (k).  
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   

19.30 KK2. N-7.  
20.25 Tik nesijuok. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Vendeta. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.55 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai.N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.15 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Kalėdos su Hole. N-7.  
0.20 Vikingai. N-14.  
1.25 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.20 Kastlas. N-7.  

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Šuo”. 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 Gyvenimiškos istorijos.  
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 
2. N-7. 
21.00 Pasienio sargyba. N-7.  
21.30 Po saulėlydžio. N-7.  
23.25 Griaustinis tropikuose. 
N14.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.55 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
3.40 Gyvenimiškos istorijos 
(k).  
4.25 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
4.50 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
5.35 Farai (k). N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7.  
10.45 “Čiauškutė”. N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis 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. Gaivaus 
oro gūsis”. N-7.  
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.50 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Tarp moterų” (k). N-7.  
5.20 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
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 Apokalipsė.  
13.05 Septynios Kauno die-
nos. (kart.). 
13.35 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
14.05 Pradėk nuo savęs.  
14.35 Keliaukime kartu. 
Černivciai. (kart.). 
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  

18.10 Poezija.  
18.15 Planetų gidas (subti-
truota). 
19.05 Apolinaras.  
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”. Koncertas 
“Opera po žvaigždėmis”. 
21.30 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. “Iberostar Tenerife” 
- Utenos “Juventus”.  
23.30 Elito kinas. Premjera. 
Penktas kvartete. N-14.  
1.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
1.20 Dabar pasaulyje.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Siena nuo barbarų.  
12.10 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.  
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 žai-
dynės.  

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 Gaudynės. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7. 
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 Vagių pasaulis. N-14.  
0.05 Rezidentai. N-7.  
1.40 Gaudynės. N-7.  
2.30 Kaulai. N-7.  

 
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. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Mafijos kronikos“. 
N-14. 
22.30 Reporteris. 
23.10 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 Gyvenimas.  
11.45 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.  
19.00 2016 metų Lietuvos 
sporto apdovanojimai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. 
Dokumentinių filmų ciklas 
“Mano miestas”. Neringa.  
23.00 Sudegintos sielos. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 LRT forumas.  
4.05 Dokumentinių filmų ci-
klas “Mano miestas”. Neringa.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Mūsų gyvūnai.  

 
6.20 “Visatos broliai”.  
6.50 “Tomas ir Džeris”.  
7.15 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.35 24 valandos. N-7.  
10.25 Yra, kaip yra. N-7.  
11.25 24 valandos (k). N-7.  
12.30 KK2 (k).  
13.20 Būk mano meile!. N-7.  

14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Trintukas. N-7.  
0.35 “Mentalistas”. N-7.  
1.30 “Strėlė”. N-7.  
2.20 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai.N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.15 Ekstrasensų mūšis. 
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 Kalėdinių sausainių 
konkursas.  
0.15 Vikingai. N-14.  
1.20 Hubertas ir Staleris. N-7.  
2.15 Kastlas. N-7. 

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. 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 “Farų karai”. N-7.  
21.30 Vienveidis. N-7.  
23.15 Po saulėlydžio. N-7.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
3.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
4.30 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7.  
10.45 “Čiauškutė”. N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.40 “Peliuko Perio nuoty-
kiai”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
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.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.30 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Gaivaus oro gūsis”. 
N-7.  
5.00 “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 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Planetų gidas. 
13.00 Džiazo muzikos va-
karas.  
14.05 Euromaxx.  
14.35 Prezidento Kazio 
Griniaus 150-osioms gimimo 
metinėms. Kredo. demokratas.  
15.30 Likimo valsas.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5. 
16.50 Kultūrų kryžkelė 
17.20 Amžininkai.  
18.10 Poezija.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Ką padariau, kad to 

nusipelniau?. N-14.  
22.40 Poezija.  
22.45 Nacionalinis turtas. 
(kart.). 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas.  
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
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.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Siena nuo barbarų.  
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.). 
8.00 Kobra 11. N-7.  
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.). 

13.00 Saša ir Tania.
 13.30 “Rezidentai”. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 “Išlikimas”. N-7. 
16.00 Gaudynės. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 “CSI kriminalistai”. N-7. 
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 Gynybos kodas. N-14.  
23.50 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Kazanės 
“Unics”.  
1.35 Gaudynės. N-7.  
2.25 Kaulai. N-7.  

 
6.30 „Jaunikliai”.  
07.10 Patriotai. N-7. 
08.05 „Bekraštė Kanada“. 
09.10 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
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. 
01.50 Reporteris.  
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7. 
05.15 „Vandens žiurkės“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.00 Šlovės dienos. N-7.  
10.50 LRT forumas.  
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.  
19.30 Maltiečių sriuba 2016. 
Tiesioginė labdaros akcija.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Maltiečių sriuba 2016.  
23.00 Premjera. Šeima 
Kalėdoms. N-7.  
0.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.05 Kredo. demokratas.  
3.10 Istorijos detektyvai.  
4.05 Auksinis balsas. 
 

 
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.  
11.25 24 valandos (k). N-7.  

12.25 Nuo... Iki... (k). 
13.20 Būk mano meile!. N-7.  
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.00 PREMJERA Baltųjų 
rūmų šturmas. N14.  
23.40 Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas. N14.  
1.15 Trintukas. N-7. 
 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai.N-7.  
8.25 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. 
N-7.  
12.15 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ledo šalis.  
21.20 Vienišas klajūnas. 
N-7.  
0.25 Likimo ironija, arba 
laimingų Naujų! N-7. 
 

 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Galvų medžiotojai”. 
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 Kraujas Maniloje. 
N14.  
23.20 Vienveidis. N-7.  
0.55 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
1.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.25 Kraujas Maniloje. N14.  
3.50 “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
9.50 “Superauklė”. N-7.  
10.45 “Čiauškutė”. N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Akloji”.  
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.40 “Peliuko Perio nuo-
tykiai”.
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. Sielų derlius”. N-7.  
23.05 SNOBO KINAS “Maži 
apartamentai”. N14.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
4.00 “Įtariamieji”. N14.  
5.20 “Superauklė”. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai. Vilniaus 
byla.  
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.  
15.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
16.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
17.30 Muzikos istorijos.  
18.00 Poezija.  
18.05 Aguonų laukas. N-7.  
19.00 Sodininkas.  
19.30 Muzika gyvai.  
21.00 Sudegintos sielos. 
N-7.  

22.50 Atspindžiai.  
23.20 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Muzika gyvai.  
1.30 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Keliaukim!  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Mano kiemas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki....  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio 
triumfas. 
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.  
9.00 Ekstremali žvejyba.  
N-7.  
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 
bendrikas”. N-7 (kart.). 
13.00 Saša ir Tania.
 13.30 “Rezidentai”. N-7. 

14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 “Išlikimas”. N-7. 
16.00 Gaudynės. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “Kaulai”. N-7. 
19.00 “CSI kriminalistai”. 
N-7. 
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Neįmanoma misija 
3. N-7.  
1.00 Gynybos kodas. N-14.  

 
06.20 „Jaunikliai“. 
07.00 Kalėdų skanėstai. 
07.05 „Šiandien kimba“. 
08.05 „Bekraštė Kanada“. 
09.05 Kalėdų skanėstai. 
09.10 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Pakalbėsim, kai 
grįši“. 
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.. 
18.50 Kalėdų skanėstai.  
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių (3).  
23.10 „Sibirietiškas auklėji-
mas“. N-14. 
01.30 „Bilietų kasa“. N-7. 
03.15 „Jaunikliai“. 
Dokumentinis serialas. 
04.15 „Sibirietiškas auklėji-
mas“. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. HD. 
6.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
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. Pandų jaunikliai (sub-
titruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingas katės gyvenimas 
(subtitruota). 
14.00 Premjera. Nuostabios 
Kalėdos. 
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Ir kas per naktis... Šv. 
Kūčių vakaras su Veronika. 
20.25 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Bernelių šv. Mišių tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros.  
22.30 Kalėdų šv. Mišios iš 
Vatikano.  
0.30 Premjera. Jėzus Kristus 
superžvaigždė. N-7.  
2.20 Pasaulio dokumentika. 
4.10 Projekto “W. A. Mozarto 
smuikas Lietuvoje” baigiamasis 
koncertas. 
5.40 Klausimėlis.lt. HD. 

 
6.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.00 “Tomo ir Džerio šou”.  
7.25 Ilgai ir laimingai 2. Naujieji 
Snieguolės nuotykiai. 
8.50 Tomas ir Džeris. Pasaka 
apie Spragtuką. 
9.45 Stebuklų namai. 
11.20 Haris Poteris ir ugnies 
taurė. N-7.  
14.15 Žvaigždžių dulkės. N-7.  
16.45 Marmadukas. 
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Prekybos centro kietuolis. N-7.  
21.20 PREMJERA Didysis 
Getsbis. N-7.  
0.00 PREMJERA Žmogus-
paukštis. N14.  
2.10 Baltųjų rūmų šturmas (k). 
N14. 

 
7.00 Ančiukų istorijos.  
7.30 Niko. Mažasis brolis - di-
delė bėda.  
9.00 Kempas ir draugai.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Pasaulis pagal moteris.  
10.30 Šuo, kuris išgelbėjo 
Kalėdas.  
12.15 Stipruolis Kalėdų 
Senelis. N-7.  
14.20 Pelenė. N-7.  
16.10 Vienas namuose 4. N-7.  
18.00 Kalėdinis 
Madagaskaras.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Ozas. Didingas ir 
Galingas. N-7.  
22.10 Egzodas. Dievai ir kara-
liai. N-14.  
1.15 Tristanas ir Izolda. N-7.  

 
6.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
6.25 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliausieji”.  
11.00 “37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis”.  
15.50 Pasaulis priklauso 
vaikams.  
18.30 Keliauk ir ragauk.  
19.30 Muzikinė kaukė. 
SUPERFINALAS.  
22.35 Gyvenimo užrašai. N-7.  
0.50 Džiaugsmingas triukš-
mas. N-7.  
2.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
4.15 “37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis”.  

 
6.50 “Tabatos salonas”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Gelbėkim pingvinus”.  
11.05 “Miesto zoologijos 
sodas”.  
11.35 “Sodo gyventojai”. 
12.05 Gordono Ramzio 
Kalėdų vaišės.  
13.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
14.55 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 “Oceola”. 1971 m.  
19.10 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Jorkšyro žudikas. 
1983-ieji”. N14.  

22.50 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.20 “Maži apartamentai”. N14.  
1.55 “Midsomerio žmogžudys-
tės XVIII. Sielų derlius”. N-7.  
3.30 Gordono Ramzio Kalėdų 
vaišės (k).  
5.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Grupės “Merope” kon-
certas. 
7.30 Kelias.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
8.45 Krikščionio žodis.  
9.00 Maistas ir aistros.  
9.35 Penktasis tarptautinis 
menų festivalis “Šokio kara-
lienė”.  
11.15 Kosmosas +. Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro 
spektaklis.  
12.30 Šeima Kalėdoms (kart.). 
14.00 Haraldas Miuleris. Tyli 
naktis.  
16.00 Pradėk nuo savęs.  
16.30 Durys atsidaro.  
17.00 Evangelikų liuteronų 
Kalėdų pamaldos.  
18.00 Tikėjimo riteris.  
18.45 Lietuvių muzikos magija. 
20.15 Pasitikiu tavimi.  
21.20 Šventinis koncertas.  
22.25 Kalėdų šv. Mišios iš 
Vatikano.  
0.30 Elito kinas. Penktas kvar-
tete. N-14.  
2.10 Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas. Solistas ir 
dirigentas Sergej Krylov (smui-
kas), solistė Julija Novikova 
(sopranas).  

3.40 Stambiu planu.  
4.10 Muzikos istorijos.  
4.40 Amžininkai.  
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 Pionieriai. 
Turboreaktyvinio variklio tri-
umfas. 
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. Išvados.  
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 
pasaulis. 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 Iš peties. 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. 
Lenktynės. N-7.  
16.00 Džeimio Oliverio Kalėdų 
varpeliai.  
17.00 Nepasirengusi 
Kalėdoms. N-7.  
18.45 Šrekas. N-7.  
20.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. Įspūdingos 
Kalėdos. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nesunaikinamieji. N-14.  
0.30 Vagių pasaulis. N-14.  

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 Kalėdų skanėstai. 
08.30 Kartų kovos.  
09.30 „Tigrų sala“. 
Dokumentinis serialas. D. 
Britanija. 2009 m. 
10.00 Arčiau namų. Trakai - 
Kalėdų Senelių sostinė. 
11.00 „Kalnų ežerai“.  
13.00 „Auksinė daina“. 
14.55 „Admirolas“. 
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 „Admirolas“. 
18.00 Žinios. 
18.25 0 laipsnių (3).  
18.30 „Admirolas“. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Auksinė daina. 
Kalėdos“. 
22.25 Kalėdų skanėstai. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Žaidžiame tiesą“. N-14. 
01.00 Kalėdų skanėstai. 
01.05 „Kolonija“. S. 
03.00 „Žaidžiame tiesą“. N-14. 
04.30 „Kolonija“. S. 
06.00 „Jaunikliai“.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

(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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

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
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„Anykštos“ jaunųjų žurnalistų mokyklėlės mokiniai vieną popietę praleido Anykščių 
siaurojo geležinkelio muziejuje.

 Vaikus pasitiko šio muziejaus ekskursijų vadovas, muziejininkas, kraštotyrininkas 
Raimondas Guobis. 

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės lankytojams tai buvo ne tik gera pažintis su muzieju-
mi, tačiau ir puiki proga pasimokyti iškalbos meno, bendravimo su auditorija subtily-
bių. Savo potyriais jaunosios žurnalistės dalijasi su skaitytojais. 

Pažintis su siauruku... 
ir muziejininko iškalbos menu

Vienintelė galimybė pasivažinėti 
rankine drezina ir triračiu ant bėgių 
nepasinaudojame, nes bėgius dengė 
sniegas. Tačiau pamatėm unikalią 
riedmenų kolekciją, Čekijoje pa-

Anykštėnams nepabostantis siaurukas
Ant senosios Anykščių geležinkelio stoties laiptų  mus pasitiko 

Siauruko muziejaus ekskursijų vadovas Raimondas Guobis. 

gamintą garvežį ,,Škoda“, geležin-
kelio sunkvežimį, motodreziną bei 
krovininius vagonus, sužinojome 
jų istoriją. Ekskursiją baigėme  
stoties viršininko kabinete. 

Siaurasis geležinkelis Anykš-
čius pasiekė užpraeito šimtmečio 
pabaigoje, o pirmieji traukiniai 
pradėjo kursuoti maždaug 1899 m. 
Caro valdžios nutiestas siaurasis 
geležinkelis Švenčionėliai – Ute-
na – Panevėžys tarnavo medienai 
gabenti iš masiškai kertamų miškų 

ir keleiviams vežti. Dar ir pokario 
laikais, kai nekursavo autobusai, 
tai buvo pagrindinė susisiekimo 
priemonė. Kelionės traukiniu ti-
krai trukdavo netrumpai, trauki-
nys važiavo maždaug 30 km/h, o 
tekdavo nuvažiuoti toli. Siaurasis 
geležinkelis kartu su stotimis, ke-
lių statiniais yra vertingas istori-
nis ir kultūrinis objektas. Stočių 
pastatų kompleksai turi urbanis-

tinę ir architektūrinę vertę. 2003 
m. dalis šio komplekso objektų 
paskelbta kultūros paminklais. 
2005 m. valstybė pradėjo iš dalies 
finansuoti Aukštaitijos siaurąjį 
geležinkelį kaip kultūros paveldo 
objektą.

silvėrija ŠeŠTOkAiTĖ, Anykš-
čių j.Biliūno gimnazija iii klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Anykščių siaurasis geležinkelis, 
tiksliau, jo pirmieji bėgiai buvo 
nutiesti dar XIX a. – tai buvo be-
veik visą šimtmetį vienas geriausių 
ir greičiausių susisiekimo būdų 
Rytų Aukštaitijoje.

Dabar muziejuje puikuojasi ne-
befunkcionuojantis „Škodose“ 
ženklu pažymėtas  traukinys, ku-
rio kabinoje gali pasėdėti ir nusi-
fotografuoti kiekvienas muziejaus 
lankytojas. Ekspozicijoje rodoma 

Siauruku žmones vežė į tremtį
Viena žymiausių ir tikriausiai viena seniausių Anykščių lanky-

tinų vietų – Anykščių siauruko muziejus.

ir turistų mėgstama drezina, kuria 
lankytojai gali važiuoti siaurojo 
geležinkelio bėgiais.  Šie bėgiai  
yra 7500 mm pločio ir tai patys 
siauriausi bėgiai Lietuvoje.

Muziejininkas Raimondas Guobis 
teigia, kad visos istorinės datos yra 
susijusios su siauruko istorija. Svar-
biausia lietuviams būtų žinoti, kad 
belangiais vagonais, kurie eksponuo-
jami muziejuje, mūsų krašto žmonės 
buvo vežami į tremtį. Jų likimai atsi-

spindi nuotraukose ant vagono sienų
Geležinkelio stotyje  eksponuo-

jami ir pinigai, kurie  buvo nau-
dojami traukinio gyvavimo laiku. 
Tai buvo ne tik rusiški rubliai, bet 
ir vokiški pfeningiai, ir Nepriklau-
somos Lietuvos litai. Sužinojome, 
kiek daug iškentė Lietuva, o trau-
kinių stotis per ilgus savo gyvavi-
mo metus buvo daugelio linksmų 
ir labai liūdnų likimų liudininke. 

eglė kRiViCkAiTĖ, Anykščių j. 
Biliūno gimnazijos iiia klasė, jau-
nųjų žurnalistų mokykla

Siaurojo geležinkelio bėgiais
Siaurasis geležinkelis Lietuvoje pradėtas kurti 1899 metais. 

Tais metais nutiesti pirmieji bėgiai. Jie sujungė svarbius tuo metu 
miestus Švenčionėlius ir Panevėžį, iš kurių į Vilnių ar Peterburgą 
buvo galima keliauti plačiuoju geležinkelių. Anykščiai buvo tar-
pinė stotelė. 

Šiuo metu siaurasis geležinkelis 
gali pasiūlyti daugybę pramogų. Va-
saros metu galima pasivažinėti dre-
zina arba nukeliauti į Troškūnus ar 
Rubikius, o atkarpa Rubikiai - Šven-
čionėliai nuardyta.

Dabar siaurukas naudojamas edu-
kaciniais ir pažintiniais tikslais, tapo 
vienu iš lankomiausių turizmo ir pra-

mogų objektų. Apsilankyti Siaurojo 
geležinkelio muziejuje yra verta, nes 
galime sužinoti, kaip teko gyventi 
mūsų seneliams bei tėvams.

eglė leOnOVAiTĖ, Anykščių j. 
Biliūno gimnazijos kavarsko viduri-
nio ugdymo skyriaus, 12 klasė, jau-
nųjų žurnalistų mokykla

Apie savo gebėjimą valdyti ir sudominti auditoriją Rai-
mondas Guobis moksleiviams pasakojo po ekskursijos.

Jaunieji žurnalistai nuo Kali-
tos kalno vasaros rogutėmis va-
žinėjosi vėlų rudenį. Vasaromis 
prie rogučių rikiuojasi ilgos ei-
lės, tad mes sulaukėme, kol prie 
šios pramogos nebus eilių. 

Pateikiame jaunųjų žurnalis-
tų įspūdžius iš Kalitos rogučių 
trasos. 

 

Sulaukė, 
kol prie 
rogučių 
nebus eilės

Anykščiuose jau nuo 2009 m. 
veikia pramogų ir sporto centras 
,,Kalitos kalnas“. Čia įrengtos tokios 
pramogos, kaip vasaros rogutės, Ka-
litos ,,Salto“ bei slidinėjimo trasos. 
Šios pramogos traukia anykštėnus ir 
turistus.

Centro direktorius Ramūnas Bla-
zarėnas sakė, kad tiek žiemą, tiek va-
sarą atvažiavusių papramogauti čia 
netrūksta, aišku, žiemą žmonių ma-

Kalitos kalnas
Rogučių trasa - tai vienintelis 

toks atrakcionas Lietuvoje. Jis 
vilioja nusileisti linksmaisiais 
kalneliais ir pajusti naujas bei 
netikėtas emocijas.

Vasaros rogutės veikia ir žiemą

Kalitos kalnas - viena iš labiau-
siai lankomų Anykščių vietų, todėl 
vasaromis, kai būna intensyvus tu-
ristų srautas, eilės prie rogučių iš-
sirikiuoja tokio ilgio, kad gali tekti 
laukti net porą valandų. Kartais 
anykštėnams gali kilti klausimas 
„ir kas gi ten tokio ypatingo?“, bet 
žmones žavi tai, kas reta, o tokio 
tipo rogutės yra vienintelės ne tik 
Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. 

„Vasaros rogutės“, esančios ant 
Kalitos kalno, tik skamba „vasariš-
kai“, bet žmonėms, kurie nori kažko 
ekstremalaus Anykščiuose, rogutės 
yra puiki alternatyva visais metų lai-
kais. Nors palyginus su kalnu, kuris 
kaip slidinėjimo trasa veikia jau nuo 

Anykščių pašonėje įsikūręs pramogų ir sporto centras „Kalita“ 
kviečia pasivažinėti vasaros rogutėmis visais metų laikais.

2003 m., vasaros rogutės yra sulau-
kusios ypač didelio populiarumo.

Pramogų ir sporto centro „Kali-
ta“ vadovas Ramūnas Blazarėnas 
sako, kad norėtų plėstis, tačiau tam 
neleidžia susidariusios aplinkybės. 
Trukdo elektros tinklai. Apsau-
gos zona yra 50 metrų, todėl, nors 
ir atrodo, kad yra vietos, plėstis 
nėra leidžiama. Todėl bus siekia-
ma elektros tinklus vesti po žeme 
iki pat kitos siaurojo geležinkelio 
pusės, šitaip užtikrinant saugumą 
darbuotojams bei aplinkiniams.

eglė kRiViCkAiTĖ,  Anykščių 
j. Biliūno gimnazijos iiia klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Rogučių trasoje yra 5 posūkiai, tramplinas ir gąsdinanti kilpa.

Linksmosios vasaros rogutės Anykščiuose

kartais net praranda troškimą jomis 
važinėtis. Kantrybę dažniau praran-
da vyresni asmenys: mamos, tėčiai 
ar seneliai. Šaltuoju metu laiku lan-
kytojų gausa mažėja. 

Anot  šio centro direktoriaus 
Ramūno Blazarėno, lapkritį būna 
mažiausias lankytojų srautas, bet 
gruodį prasideda įmonių darbuotojų 
atostogos bei pramogos, tad žmonių 
pagausėja. Šiuo metų laiku svečiai 
gali naudotis vasaros rogutėmis bei 
slidinėjimo trasa.

Važinėtis galima ir vienam, ir 
dviese... Važinėtis labai linksma, 

vėjelis švilpia, adrenalinas kaupiasi, 
net kartais atrodo, kad gali išgriūti 
iš rogučių, bet viskas yra saugu ir 
patikrinta. 

Kartais ant vasaros rogučių tra-
sos nutinka ir linksmų nutikimų. 
Baigiantis trasai yra reikalavimas 
sulėtinti greitį iki pėsčiojo žmogaus 
greičio, nes rogutės turi užvažiuoti 
ant keltuvo. Man nutiko taip, kad 
prieš mane važiavęs žmogus laikėsi 
šio reikalavimo ir per anksti sustojo, 
tai teko man jo rogutes ,,pastumti“.

eglė leOnOVAiTĖ,  Anykščių 
j. Biliūno gimnazijos kavarsko vi-
durinio ugdymo skyriaus, 12 klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Kalitos kalnas lankytojų sulaukia iš visokių užsienio valsty-
bių, nes artimiausia tokia pramoga yra tik Latvijoje. Dažniausiai 
žmonės važiuoja iš kaimynių šalių: Latvijos, Lenkijos..

Vasaros rogutės veikia visus me-
tus, todėl lankytojus ši vieta itin 
traukia vasaros metu, kai oras yra 
šiltas bei malonus. Ant Kalitos kal-
no vasarą galima pasivažinėti ne tik 
rogutėmis, bet siūloma ir kita eks-
tremali pramoga - Kalitos ,,Salto“. 
Ši pramoga turi šiek tiek ,,kaprizų“, 
nes ji veikia tik tuo metu, kai žemės 
danga yra sausa. 

Pavasarį bei vasarą, kai lankyto-
jų srautai būna labai dideli, kartais 
žmonėms eilėje tenka prastovėti net 
kelias valandas. Tai yra šiek tiek ne-
malonu. Stovėdami eilėje žmonės 

žiau... Daug turistų atvažiuoja iš La-
tvijos, pilni autobusai vaikų atvyksta 
iš Lietuvos miestų. Vasarą labai ilgos 
eilės nusidriekia prie vasaros rogu-
čių, norintiems pasivažinėti tenka 
laukti net daugiau nei dvi valandas, 
būna, kad nesulaukę žmonės išeina. 

 Kitas įdomus atrakcionas yra Ka-
litos ,,Salto“, prie jo žmonių būna 
kiek mažiau. Gaila, kad jis veikia tik 
vasarą, kai nešlapia, nešalta ir nesli-
du. Rato formos atrakcionas žmogų 
nuridena nuo kalno žemyn: žemė – 
dangus – žemė… Vėjas… Saulė… 
Gamta… 

Adrenalinas ir linksmybės!

silvėrija ŠeŠTOkAiTĖ,  Anykščių 
j.Biliūno gimnazija iii klasė, jaunų-
jų žurnalistų mokykla



Leidinį parengė VšĮ „Aukštaitiškas paveldas“.

Projekto partneriai: UAB „Anykštos redakcija“,
VšĮ Anykščių turizmo informacijos centras
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Prieš pat rudenines atostogas, jau paspaudus šal-
tukui, jaunieji žurnalistai skyrė laiko aplankyti vieną 
naujausių Anykščių turistinių objektų - Šventosios kai-
riojo kranto taką. 

Žmonės šiuo taku dažniau naudojasi šiltuoju metų 
laiku, bet ir rudenį pro jaunųjų žurnalistų akis nepra-
slydo detalės, kurias pašalinus, šį taką būtų galima pa-
daryti dar patrauklesniu.

Šventosios kairiojo kranto taku: 
antys, medžiai, romantika...

Anykščių pažintinis takas – nuvirtusius medžius galėtų išgabenti

Grožėjimasis tako teikiamais privalumais

Einant šiuo taku galima pama-
tyti įvairių augalų, plaukiojančių 
ančių bei pasigrožėti iš čia mato-
mu vaizdu. Jeigu pavargsi, yra keli 
suoliukai pasisėdėjimui, o dar kiek 
toliau paėjus - „pažinčių“ namelis 

Takui yra parinkta puiki vieta. 
Jis yra labai arti upės: tai vienas iš 

Baigiantis spaliui jaunieji žurnalistai nusprendė pasivaikščio-
ti Šventosios kairiojo kranto taku ir pasižvalgyti. Šiuo Anykščių 
pažintiniu taku veda asfalto kelias, žvyrkeliai, medinis takas, lauko 
keliukas. Čia gera vieta pasivaikščioti ar dviračiu pasivažinėti.

Anykščiuose kairiojoje Šventosios upės pakrantėje yra pažinti-
nis pėsčiųjų takas. Jis prasideda Niūronyse, Arklio muziejuje, ir 
baigiasi prie Puntuko akmens, sudarydamas 14,4 km ilgio vien-
tisą taką. Ši ,,trasa“ itin tinka turistams ir miesto gyventojams 
pasigrožėti Anykščių miesto vaizdu bei upe.

– stiklinė apžvalgos aikštelė, kurią 
Anykščių jaunimas išnaudoja ir 
pažintims užmegzti. Šiame name-
lyje galima rasti paliktų užrašytų 
telefono numerių bei visokių pie-
šinių, susijusių su vienatve, pyk-

privalumų - galima iš arti pasigro-
žėti vandens paukščiais ir dar juos 

čiu ar meile. Manau, tai gera vieta 
pabūti vienam ar susipažinti bei 
pabūti dviese. Kiekvienas jaunasis 
žurnalistas, eidamas taku, žvalgėsi 
į šonus, kalbėjosi ir susidarė savo 
nuomonę apie Šventosios upėje 
matomus vaizdus, iškėlė klausi-
mus, svarstė apie problemas ir tai, 
ką būtų galima patobulinti šiame 
take. 

Šiuo metų laiku taku praeina tik 
vienas kitas žmogus. Tai yra gal 

palesinti. Taip pat šalia tako yra ir 
suoliukai, skirti prisėsti bei pailsėti. 
Žinoma, suoleliams vietos yra pa-
rinktos atsitiktinai, tačiau kai kurie 
stovi labai romantiškose ir gražiose 
vietose. Paėjus taku toliau nuo tilto 
per upę, galima pamatyti, koks til-
tas yra didingas bei gražus.

Šalia tako yra įrengta ir apžvalgos 

ir dėl to, kad einant nuo Anykščių 
centro kuo toliau, tuo vaizdas vis 
blogesnis. Manau, kad reikia, jog 
žmonės patys rūpintųsi tvarka. Ei-
nant vaizdas tiesiog kraupus - daug 
medžių nulūžusių, antys plaukioja 
apdergtame vandenyje, tikriausiai 
retas praeivis jas palesina. Žodžiu, 
daug visokios netvarkos, kurią rei-
kia bandyti įveikti. 

Man labiausiai užkliuvo medžiai 
- daug medžių yra paliktų nuvirtu-

aikštelė. Ji yra labai naudinga vėsiu 
bei vėjuotu oru, nes turi stogą ir sti-
klines sienas, kurios apsaugo nuo 
žvarbaus vėjo. Nuo šios aikštelės at-
siskleidžia dar nuostabesnis upės bei 
miesto dalies vaizdas.

Šis takas yra ir šalia miesto pa-
kraščio, tad jį gyventojai naudoja ne 
tik pasivaikščiojimui, bet ir kaip ke-

sių, nežinia, kiek laiko čia jau taip 
palikti gulėti. Aš manau, kad reiktų 
tuos medžius išgabenti, senus me-
džius išpjauti ir atsodinti naujais - 
juk vaizdas iš karto būtų geresnis, 
galbūt ir vietinių gyventojų bei tu-
ristų daugiau praeitų šiuo taku...

silvėrija ŠeŠTOkAiTĖ,  Anykš-
čių j.Biliūno gimnazija iii klasė, 

jaunųjų žurnalistų mokykla

lią namo. Manau, verta šiuo taku eiti 
ne tik vasarą – juk gražu stebėti, kaip 
kinta kraštovaizdis kiekvienu metu 
laiku.

eglė leOnOVAiTĖ, Anykščių r. 
j. Biliūno gimnazijos kavarsko vi-
durinio ugdymo skyriaus 12 klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Deividas Dilys Labirintų parką įkūrė šalia kelio, vedančio Lajų 
tako link. Lajų takas sulaukė šimtų tūkstančių turistų, kurių dalis 
aplanko ir pakeliui esantį Labirintų parką. Žinoma, didelė dalis 
Labirintų parko sėkmės priklauso nuo D. Dilio fantazijos ir in-
vesticijų. Didelį pliusą reikia parašyti ir verslininko intuicijai, juk 
„labirintai“ atsirado anksčiau nei Lajų takas. Pateikiame jaunųjų 
žurnalistų įspūdžius iš viešnagės Labirintų parke.

Steigėjui padėjo ir intuicija

Labirinte auga ypatingi karklai
Jaunieji žurnalistai apsilankė netoli Anykščių šilelio įsikūrusia-

me „Labirintų parke“ ir klausėsi parko įkūrėjo Deivido Dilio pa-
sakojimo apie šio pramogų objekto atsiradimo istoriją ir veiklą. 

Dabar parke veikia trys karklų labi-
rintai, veidrodžių labirintas, šaudykla 
bei kitos pramogos. Parko įkūrėjas D. 
Dilys pasakojo, kad siekia, jog labirin-
tų parkas veiktų visus metus.

Deja, kaip kalbėjo verslininkas, ne 
viskas taip paprasta: reikia nemažai 
laiko suformuoti ir apkarpyti karklų 
gyvatvorę. Labirintų karklus reikia ap-
karpyti vieną ar du kartus per mėnesį, 
kad jie išlaikytų gražią formą. „Labi-
rintų parko“ karklai yra hibridiniai, t.y. 
iš paprastų karklų, kuriuos galime pa-

matyti pakelėse, išvesta patobulinta jų 
veislė. Taip padaryta todėl, kad augalų 
lapai būtų kuo arčiau žemės ir nesima-
tytų kitos labirinto sienos.

Parke yra pramogų, už kurias reikia 
susimokėti, tačiau pramogos tikrai ver-
tos savo kainos. Viena tokių pramogų, 
tai veidrodžių labirintas – galbūt žais-
mingiausias užsiėmimas, tinkantis bet 
kuriai amžiaus grupei. Visi veidrodžiai 
yra kokybiški, todėl kartais į juos ne-
tyčia atsitrenkiantys žmonės jų tikrai 
nesudaužys. Kiekvieno veidrodžio 

stiklo storis siekia net penkis milime-
trus, o kiekvienas stiklas yra puikiai 
įtvirtintas.  Svarbiausias patarimas 
būnant veidrodžių labirinte - nežiūrėti 
į grindis, nes nebelieka smagumo: žiū-
rint į grindis matyti kelias išėjimo link, o 
„pasitikint“ tik atspindžiu veidrodžiuose 
labirinte galima ilgokai klaidžioti.

Labirintų parke galima praleisti visą 
dieną. Yra nemokama vaiku žaidimų 
aikštelė, kurioje tėvai gali palikti savo 
vaikus ir ramiai prisėsti pailsėti kavinė-
je ar ant pievoje sudėtų sėdmaišių.

eglė kRiViCkAiTĖ,  Anykščių 
jono Biliūno gimnazijos iiia klasė, 
jaunųjų žurnalistų mokykla

Veidrodžių kambarys - tai patal-
pa su daugybę veidrodžių, kurie 
iškreipia realų vaizdą. Atsistojus 
prieš paprastą veidrodį matome 
gražų, proporcingą atvaizdą, bet 
tame kambaryje veidrodžiai yra 
lenkti, tai jų atspindimas vaizdas 
yra iškreiptas. Vieni veidrodžiai 
plonina, kiti – storina, dar kiti - iš-
tempia ar sutraukia vaizdą. 

Pasak šio parko įkūrėjo Dei-
vido Dilio, vienas veidrodis yra 
labiausiai patinkantis moterims. 
Tai veidrodis, kuris ties liemeniu 
suploniną matomą vaizdą. Todėl, 
kaip pasakojo verslininkas, kai 
kurios moterys šį veidrodį norėtų 
net įsigyti.

Veidrodžių labirintas iš pirmo 

žvilgsnio glumina, bet kiek pa-
buvus galimą susiorientuoti, kur 
yra išėjimas. Kaip pasakojo šios 
atrakcijos įkūrėjas, labirinto „sie-
nos“ dar nebuvo sudaužytos ar 
įskeltos, bet praėję labirintą kai 
kurie lankytojai iš jo išeidavo su 
truputį skaudančiais veidais ar ga-
lūnėmis.

Veidrodžių labirinte ir kamba-
ryje gali apsilankyti visi: vaikai ar 
suaugę. Čia bus linksma visiems 
ir kiekvienas atras sau patinkantį 
veidrodį ar ,,sieną“

eglė leOnOVAiTĖ,  Anykščių 
j. Biliūno gimnazijos kavarsko 
vidurinio ugdymo skyriaus 12 kla-
sė, jaunųjų žurnalistų mokykla

Veidrodžių karalystė patiks 
ir jaunam, ir senam
,,Labirintų parke“ yra daug pramogų: karklų bei kukurūzų labi-

rintai, arbaleto, lanko ir dažasvydžio šaudykla, taip pat siūloma nuo 
kalniuko nusileisti sėdint... padangoje. O vienos linksmiausių pra-
mogų yra kreivų veidrodžių kambarys bei veidrodžių labirintas.

„Labirintų parko“ įkūrėjas Deividas Dilys Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės mokiniams pasakojo apie 
parko atsiradimo istoriją ir surengė ekskursija po jį.
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Svėdasų bendruomenė baigė 
vykdyti didžiulį įvairiapusį projektą 
„Nori gyventi sau, gyvenk kitiems 
(Seneka)“, finansuojamą Socialinių 
paslaugų priežiūros departamento 
prie LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Anykščių rajono savi-
valdybės ir Svėdasų bendruomenės. 
Bendra projekto vertė 13 190,00 
eurų.

Projekto tikslas – stiprinti Svėdasų 
bendruomenės veiklą siekiant page-
rinti gyvenimo kaimiškoje vietovėje 
kokybę ir didinti socialinę vietos gy-
ventojų integraciją.

Projekte buvo numatyta per vei-
klas daug dėmesio skirti atskirų 
amžiaus grupių žmonių poreikiams 
tenkinti bei jų sutelktumui didinti bei 
bendruomenės ekonominiam sava-
rankiškumui kurti

Siekiant sudaryti sąlygas jaunimui 
kūrybiškai ir kryptingai leisti laisva-
laikį per krašto pažinimą, įtraukti jau-

Teisus filosofas Seneka: „Nori 
gyventi sau, gyvenk kitiems“

nimą į bendruomenės veiklą, stiprinti 
jų pilietiškumą bei skatinti bendravi-
mą tarp kartų, buvo suorganizuota 3 
dienų stovykla, skirta Kajetono Sklė-
riaus 140-osioms metinėms. Projekto 
metu buvo keliaujama po Kunigiškių 
kaimo apylinkes, bendraujama su 
skirtingų kartų gyventojais, rengiami 
susitikimai su menininkais. Stovy-
kloje buvo piešiama, o sukurtų darbų 
paroda eksponuojama miestelyje ir 
gimnazijoje. Surinktas kraštotyrinės 
medžiagos aplankas, kurio po 1 eg-
zempliorių padovanota bibliotekai 
bei gimnazijai, vienas egzempliorius 
saugomas bendruomenės archyve. 

Pradėtos kurti naujos tradicijos po-
reikį bendrauti turinčioms vietos gy-
ventojų grupėms. Siekdami skatinti 
jaunų šeimų tarpusavio bendravimą 
ir bendradarbiavimą, organizavome 
Jaunų šeimų dieną. Šeimos su maža-
mečiais vaikais geriau pažino viena 
kitą, pasidalino džiaugsmais ir rūpes-

čiais, telkėsi bendrai veiklai. Vaikai 
ir tėveliai kartu piešė bendrą piešinį 
„Svėdasai – viena šeima“, leido ai-
tvarus, žaidė žaidimus, rungtyniavo 
estafetėse. 

Siekiant mažinti socialinę atskirtį, 
alkoholikų artimiesiems buvo orga-
nizuojami mokymai, kaip stiprinti as-
menines savybes ir formuoti optimis-
tinį požiūrį į gyvenimą. Šie mokymai 
sulaukė ypač didelio susidomėjimo ir 
populiarumo ne vien iš tikslinės gru-
pės atstovų, todėl į mokymus buvo 
priimti visi norintys. Lankydami as-
meninio augimo mokymus, žmonės 
įgijo pasitikėjimo savimi, kiekvienas 
sau užsibrėžė naujus tikslus ir numatė 
būdus, kaip jų sieks.

Bendruomenė nuolatos siekia, kad 
miestelis taptų gražesnis ir patrau-
klesnis vietiniams gyventojams ir 
svečiams. Skatinant estetiškai susi-
tvarkyti privačias ir viešąsias erdves, 
buvo organizuojami apželdinimo 
mokymai, sodo projektavimo bei 
priežiūros kursai. Pasisemti idėjų ir 
patirties vykome į Vilniaus Botanikos 
sodą. Kad Svėdasų viešųjų erdvių 
gražinimo darbai vyktų kryptingai, 
buvo sukurtas miestelio viešosios 
erdvės apželdinimo plano projektas, 
miestelio centrui tvarkyti ir puošti su-
organizuotos talkos.

Svėdasų bendruomenė siekia, kad 
turizmo plėtra rajone būtų vykdoma 
Svėdasų kryptimi, čia yra matomas 
bendruomenės ekonominio savaran-
kiškumo kūrimo potencialas. Tačiau 
šiam darbui atlikti bendruomenė ne-
turi savų resursų ir reikiamos kom-
petencijos žmonių, todėl į projekto 
veiklas įtraukė paketą mokymų, ku-
riuos baigę bendruomenės nariai ga-
lėtų pradėti savarankišką ekonominę 
veiklą.

Organizacinėms, valdymo ir va-

dybos kompetencijoms įgyti suren-
gėme laisvalaikio organizavimo, 
komandinio darbo, kalbos meno ir 
reklamos kūrimo mokymus. Kuriuos 
vedė profesionalus praktinių moky-
mų lektorius, Kembridžo universiteto 
dėstytojas Andrejus Račkovskis. Šie 
mokymai ypač aukštai kilstelėjo mo-
kymų dalyvių kvalifikaciją.

Sukūrėme, įrengėme ir išbandėme 
orientacinio žaidimo trasą, kurią ben-
druomenė siūlo potencialiems klien-
tams – tai produktas, skirtas aktyvų 
poilsį mėgstantiems turistams.

Siekiant didinti Svėdasų žino-
mumą, reklamuoti savo kraštą bei 
parduoti bendruomenės pramoginį 
produktą buvo suorganizuota 7 die-
nų medijų stovykla jaunimui, kur 
profesionalių kino kūrėjų padedami 
jauni žmonės mokėsi kitomis akimis 
pažvelgti į Svėdasų kraštą, suvokti, 
išryškinti ir kitiems papasakoti apie 
tai, kaip čia gera gyventi. Stovyklo-
je jaunimas dirbo grupėse, kurioms 
vadovavo bendruomenės savano-
riai. Stovyklos rezultatas – sukurti 
du filmai apie Svėdasus, kurie yra 
patalpinti į „Youtube“ tinklalapį, 
siekiant, kad bendruomenės veikla 
būtų matoma plačiai. Tokiu būdu 
bendruomenė stengiasi sudominti 
žmones, sukurti lankytojų srautus, 
padėti pritraukti potencialius klien-
tus.

Išleidome lankstinuką, kurį sukūrė 
bendruomenės savanoris, apie  Svė-
dasų bendruomenės veiklos teritori-
joje veikiančių turizmo paslaugų (ap-
gyvendinimo, maitinimo, pramogų 
ir kt.) teikėjus. Tokiu būdu kuriame 
turizmo paslaugų tiekėjų tinklą - pa-
trauklią paslaugą turizmo mėgėjams 
bei palankią aplinką bendruomeninei 
veiklai ir bendradarbiavimui. 

Jau visus metus turime naujus 

bendruomenės namus, tačiau pra-
eitas šildymo sezonas parodė, kad 
patalpos žiemą yra šaltos. Kad ga-
lėtume naudoti patalpas šaltuoju 
metų laiku, įrengėme alternatyvaus 
šildymo sistemą, papildomai apšilti-
nome pastato lubas. Bendruomenės 
administracinei veiklai, reklaminei 
ir vaizdo medžiagai montuoti, mo-
kymams ir renginiams organizuoti 
įsigijome kompiuterį.

Viso projekto metu buvo bendra-
darbiaujama su Svėdasų seniūnija, 
Svėdasų miestelio biblioteka, Svėda-
sų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 
Anykščių kultūros centro Svėdasų 
skyriumi, kavine ,,Pas Gedą“, Svėda-
sų krašto verslininkais.

Projekto veiklos buvo nuolatos vie-
šinamos bendruomenės tinklalapyje 
bendruomene@svedasai.lt, socialinių 
tinklų grupėje „Svėdasai – Vaižganto 
kraštas“, rajono spaudoje.

Šio projekto veiklos labai pasitei-
sino, o projekto investicijos prisidėjo 
prie teigiamo Svėdasų įvaizdžio for-
mavimo, todėl numatomas projekto 
tęstinumas siekiant remti įvairių am-
žiaus grupių gyventojų iniciatyvas 
iš bendruomenės lėšų, ieškant naujų 
veiklų su žmonėmis būdų ir formų, 
tikslingai naudojantis viešąja parama

Ačiū visiems, prisidėjusiems prie 
projekto veiklų sklandaus įgyvendi-
nimo, ačiū patiems nuostabiausiems 
žmonėms – Svėdasų bendruomenės 
nariams ir visiems palaikantiems. 
Ačiū, kad esate!

Pagrindinė projekto idėja – telkti 
bendruomenę, ugdyti kaimo gyven-
tojų gebėjimus dirbti kartu ir spręsti 
opias vietos problemas – pasiteisino 
su kaupu!

Bendruomenės tarybos pirmininkė 
Virginija Valikonytė

(Atkelta iš 1 p.)

Įtariama, kad gimnazistės 
vartojo narkotikus

„Galiu tik konstatuoti faktą, 
kad atliekamas tyrimas. Byloje 
yra minimi nepilnamečiai. Tyrimą 
kontroliuoja Panevėžio apygar-
dos prokuratūra. Kol vyksta iki-
teisiminis tyrimas, mes negalime 
konstatuoti jokių faktų“, - papra-
šytas suteikti daugiau informaci-
jos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, 

„Anykštai“ sakė Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos organizuo-
to nusikalstamumo skyriaus  virši-
ninkas Remigijus Kutka.

Policijos pareigūnas leido su-
prasti, kad Anykščių J. Biliūno 
gimnazijos moksleivės galėjo ap-
sinuodyti ir nebūtinai psichotro-
pinėmis medžiagomis.

„Gal ten net ne narkotinės me-
džiagos? Galbūt ten prisiuostė 
kokių nors klijų tie nepilname-
čiai? Gali būti raminamieji vais-
tai. Bet kas“, - sakė R. Kutka, 
pridurdamas, kad į visus klausi-
mus atsakys atliktos ekspertizės 
duomenys.

Pasak kriminalinės policijos 
organizuoto nusikalstamumo 
skyriaus viršininko R. Kutkos, 
galimai narkotinėmis medžiago-
mis apsinuodiję nepilnamečiai 
buvo išvežti į Panevėžio ligoni-
nę, tačiau iš jos jau yra išleisti.

„Anykštos“ žiniomis, viena iš 
galimai narkotinėmis medžiago-
mis apsinuodijusių moksleivių 
mokosi 10 klasėje. Abi mokslei-
vės gyvena ne Anykščių mieste, 
o kaimuose. Anot moksleivių 
bendraamžių, iki tol nieko įtarti-
no jų elgesyje jie nepastebėję – iš 
kitų moksleivių jos neišsiskyrė.

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina Drū-
sienė „Anykštai“ sakė, kad nuo 
gruodžio 12 dienos, pirmadienio, 
moksleivės jau lanko pamokas.

„Apskritai jokių įtarimų mums 
nekyla nei apie vieną gimnazijo-

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos direktorė Regina 
Drūsienė sako, kad mokyklos 
darbuotojai neturi teisės ti-
krinti moksleivių kuprinių 
ar kišenių, tad šie į pamokas 
gali atsinešti ką tik panorėję.

je besimokantį vaiką. Mokytojai, 
jei pamatytų kažką įtartino, ir sa-
kytų. Negi mokytojas tokį dalyką 
galėtų slėpti? Tikrai ne“, - apie 
tai, ar gimnazijos bendruomenė 
anksčiau nepastebėjo, kad kai ku-
rie gimnazistai galėtų svaigintis 
narkotinėmis medžiagomis, sakė 
R. Drūsienė.

R. Drūsienė tikino, kad pre-
vencija prieš panašius nutikimus 
gimnazijoje iki šiol buvo ir bus 
vykdoma, kiek tai leidžia peda-
gogų ir gimnazijos personalo jė-
gos.

„Svetimi žmonės į gimnaziją 
nepatenka, neatneša nieko. Įėji-
mas į mokyklą - tik su mokinio 
pažymėjimu, o jei ateina sveti-
mas žmogus, yra budėtoja, atra-
kina duris, pakviečia reikalingą 
žmogų, neleidžia vaikščioti po 
mokyklą. Į kiemą taip pat bet kas 
neįvažiuoja. Deja, bet savų mo-
kinių kuprinių ar kišenių tikrinti 
mes neturime teisės“, - kalbėjo 
R. Drūsienė.

Savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja Vida Dičiūnaitė 
„Anykštai“ sakė, kad apie įvykį 
Anykščių J. Biliūno gimnazi-

joje, kuomet čia per pamokas 
gimnazistės galimai apsinuodijo 
narkotinėmis medžiagomis, kol 
vyksta ikiteisminis tyrimas, pla-
tesnių komentarų pateikti nega-
linti, tačiau prisipažino, kad apie 
problemą kalbėjusi su gimnazijos 
direktore R. Drūsiene.

„Buvau nuvykusi į gimnazi-
ją, apie situaciją kalbėjomės su 
direktore. Mes dabar negalime 
konstatuoti, kad moksleivės apsi-
nuodijo narkotikais, nes kol kas 
tai nėra tiksliai įvardinta. Aišku, 
mokykloje turi būti sustiprinta 
kontrolė. Mes visada kalbamės ir 
su policija, kad būtų sustiprinta 
kontrolė galimose narkotinių me-
džiagų platinimo vietose, jeigu 
yra tokių. Yra ne tik narkotinės, 
bet ir psichotropinės medžiagos. 
Čia įvairių dalykų gali būti“, - 
kalbėjo V. Dičiūnaitė.

Pokalbio metu Švietimo sky-
riaus vedėja V. Dičiūnaitė at-
skleidė  ir gan netikėtą faktą. 
Spalį vykusios rajono moksleivių 
apklausos metu buvo klausiama, 
kiek mokyklose aktuali narkoti-
kų problema. Aštuonių mokyklų 
moksleiviai nurodė, kad narkoti-
kų problema nėra aktuali, tačiau 
Anykščių Jono Biliūno gimnazi-
jos moksleiviai nurodė, kad ak-
tuali.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato duomenimis, šiais me-
tais dėl kvaišalų pradėti septyni 
ikiteisminiai tyrimai, vienas iš jų 
susijęs su nepilnamečiais.

Savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja Vida Dičiūnaitė 
dar spalį sulaukė signalo iš 
pačių moksleivių, kad nar-
kotikų problema Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje 
egzistuoja.
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ivairūs
Parduoda 8-9 mėn. avinu-

kus pasipjauti ir veislinį aviną. 
Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną (trifazis nebūtinas).

Tel. (8-602)61187.

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

Tel. (8-686) 59473.

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

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkas išsinuomotų ūkio 
paskirties žemės.

Tel. (8-623) 07250.

Ieško senų medinių pastatų 
nugriovimui. Reikalingos senos 
pilkos lentos, brūsai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

Dovanoja

Tris trijų mėnesių amžiaus ma-
žus šuniukus.

Tel. (8-678) 08616.

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 
skalbimo mašinas. Vyksta į na-
mus, suteikia garantiją. 

Tel. (8-698) 12688.

Nebrangus šaldytuvų, skal-
bimo mašinų, orkaičių remon-
tas. Pajungimas konsultacija. 
Vyksta į namus. 

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

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių bažnyčios klebonui, ar-
timiesiems, giminėms, kaimynams, bendradarbiams, kla-
sės ir kurso draugams, auklėtinėms - visiems, prisidėju-
siems malda, gėlės žiedu, užuojautos žodžiais, laidojant 
mylimą žmoną, mamą, močiutę Janiną JUZĖNIENĘ. 

Vyras, vaikai ir anūkai

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Profesionalus vonių restauravimas 
ypatingai ekologiškas neturintis kva-
po. 

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

Gamina šarvuotas duris, kiemo, 
garažo vartus, tvoras, kalviškus ga-
minius. 

Tel. (8-647) 87625.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas, pristatomi kaminai. 

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Švenčių proga pasidovanok sau 
tvenkinį! Padės patyrę specialistai. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-623) 75598.

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

Renkama nauja grupė 2016 m. gruodžio 20 d. 17 val.  Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  
kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 

29, Anykščiai.  Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Atėjus bene melancholiškiau-
siam metų laikui ir prailgus va-
karams ne vieną iš mūsų užplūsta 
nostagiški jausmai. Sentimentų 
magijai neatsispyrė Idioteatras 
ir Keistuolių teatras, sujungę dvi 
stipriausias jėgas - scenoje visuo-
met laukiamų legendinių aktorių 
Ilonos Balsytės bei Kosto Smori-
gino duetą ir režisieriaus Dainiaus 
Kazlausko entuziazmą. Šios sinte-
zės rezultatas - spalio 28 dieną pir-
mąsyk Lietuvoje šviesą išvydusi 
pjesė “Meilės laiškai”, atkeliavusi 
tiesiai iš Brodvėjaus. Aštunto de-
šimtmečio pabaigoje amerikiečių 
dramaturgo A. R. Gurney meis-
triškai sudėliotas dviejų žmonių 
viso gyvenimo susirašinėjimas 
buvo skaitomas nuo Brodvėjaus 
iki Niujorko viešosios bibliotekos, 
nuo Holivudo legendos Elizabeth 
Taylor iki lietuviams puikiai pažįs-
tamo kino aktoriaus Tom Hanks; 
pjesė atrado kelią ne tik į žiūrovų, 
bet ir į profesionalų širdis, nes vos 
po poros metų buvo nominuota 
prestižinei Pulitzerio premijai.

Kur slypi šio jautraus, kiek sena-
madiško - juk popierinius laiškus 
jau prieš kurį laiką išstūmė soci-
alinių tinklų žinutės, - ir perdėtos 
ekspresijos išvengiančio spekta-
klio paslaptis? „Paliko įspūdį du 
dalykai. Pirmiausia - neįtikėtinas 
aktorių meistriškumas. Prieš akis 
vyksta personažo virsmas iš vaiko 
į paauglį, jaunuolį, vyresnį žmogų. 
Jie „susensta“ tiesiog akyse, nors... 
niekas nesikeičia! Tu ką tik matei 
mažą mergaitę, o štai dabar tai mo-
teriai jau virš 40, 50, 60-ies! Kitas 
įsimintinas įspūdis - paties spekta-
klio galia. Visas dvi valandas lyg 
ir ramiai stebi, klausais, atpažįsti, 
juokies, liūdi. Būtent - lyg ir ra-
miai, nes nuaidėjus paskutinėms 
personažų frazėms supranti, kad 
tave, kaip naivų vaiką, taip va ra-
miai ėmė ir atvedė į tą finalinę 
akistatą su savimi, tą, kuriai kada 
nors lemta įvykti kiekvienam“, - 
įspūdžiais dalijosi viena iš spekta-
klio žiūrovių.

Ir iš tiesų scenoje, kurioje dau-
giau nei pusantros valandos I. 

Balsytė ir K. Smoriginas suteikia 
pjesei emocingą ir jautrų žodinį 
pavidalą, vyksta gerokai daugiau: 
nuo pirmosios drovios aštuonme-
čio Tomo padėkos bendraamžei 
Aleksandrai už kvietimą į gimta-
dienį iki ugnyje suliepsnojančio 
paskutinio viltis praradusios dabar 
jau garsios dailininkės Aleksandros 
laiško žiūrovai stebi ne tik visą gy-
venimą trunkantį susirašinėjimą, 
bet ir asmeninį personažų virsmą. 
Subtilūs scenografijos sprendimai 
išryškina dviejų dramatiško likimo 
draugų pokyčius - ant suolelio sce-
noje pradžioje sėdėję jauni, vienas 
prieš kitą laiškais maištaujantys 
gyvybingi bičiuliai su kiekviena 
praleista proga, nutylėtu jausmu ir 
skauduliu tampa dviem viena nuo 
kitos tolstančiomis figūromis, iki 
paskutinės akimirkos įsikibusiomis 
taip trokštamo tarpusavio ryšio. 

„Žinai, kas mums trukdo, To-
mai. Šitie prakeikti laiškai. Aš pa-
žįstu tave iš laiškų, o ne gyvenime. 
Štai kodėl aš kažko, anot tavęs, 
ieškojau žvilgčiodama tau per petį. 

Spektaklis “Meilės laiškai” - 
jautri ir intymi kelionė laiku

Aš ieškojau to žmogaus, kurį visus 
tuos metus pažinojau iš laiškų. O 
gyvenime tu visiškai kitoks, To-
mai“, - aktorės I. Balsytės lūpomis 
prabyla Aleksandra, iškeldama 
bene svarbiausią „Meilės laiškų“ 
klausimą: ar susirašinėjimas - net 
jei jis trunka visą gyvenimą - gali 
parodyti tikrąjį „aš“ kitam žmogui 
ir sukurti santykius, ne mažiau tva-
rius nei tai, ką sukuriame bendrau-
dami akis į akį? Net jei atsakymas 
į šį klausimą vis dėlto pasirodo 
neįmanomas, intymiai nostalgiš-
ka spektaklio atmosfera ne vieną 

žiūrovą priverčia nuklysti į savo 
paties prisiminimus ir atgaivinti 
susižavėjimą gyvu, nuoširdžiu ir 
taip nekantriai laukiamu tekstu, 
artimo žmogaus ranka išrašytu po-
pieriuje.

 
Spektaklį galite pamatyti jau 

sausio 7 dieną 17 valandą Anykš-
čių kultūros centre. Bilietus galite 
rasti www.tiketa.lt, Anykščių kul-
tūros centro kasoje arba po Kalė-
dų eglute.

Parengė Agnė Vidugirytė

Pavojingų medžių pjovimas. 
Malkų pjovimas, kapojimas (ka-
pokle). Miškų, krūmų valymas. 

Tel. (8–644) 41260.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo 
žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

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

siūlo darbą
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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-605) 27002.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Namą arba namo dalį 
Anykščiuose. 

Tel. (8-683) 91121.

1 arba 2 kambarių (gali būti nedi-
delis 3 kambarių) butą Anykščiuose. 

Tel. (8-607) 49133.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, sun-
kvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje.

Tel. (8-609) 00890.

Šėmą, baltnugarę ir žalmargę kar-
ves.

Tel. (8-601) 90669.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Gyvenamąjį namą su visais pa-
togumais. Yra ūkiniai pastatai. 15 
km nuo Anykščių, prie gero kelio, 
netoli tvenkinys, Šventosios upė. 

Tel. (8-614) 44910. 

Jaukų ir tvarkingą 4 kamba-
rių (78 kv.m) butą geroje vietoje 
Anykščiuose.

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Grynaveislius 2 mėn. Kaukazo 
aviganių šuniukus (paskiepyti).

Tel. (8-600) 95523.

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

Tel. (8-612) 57075.

Įvairias naudotų automobilių deta-
les.

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-607) 12690.

Maistines bulves, pašarinius miltus.
Tel. (8-615) 51923.

www.skinners.lt
Parduodame Premium 

klasės sausą šunų 
maistą. 

Angliška kokybė už gerą kainą!  
Tel.  +370 677 20276

Už nuoširdų aptarnavimą ir dėmesingumą dėkojame 
gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Dianai 
RUDOKIENEI. Linkime gražių ateinančių švenčių ir lai-
mingų Naujųjų Metų.

Jonas ir Railė KARIŪNAI

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

Tel. (8-640) 26292.

Reikalingas vienišas žmogus, 
galintis prižiūrėti keletą karvučių.

Tel. (8-688) 89863.

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

Burbiškio agroserviso koopera-
tyvui Elmininkų fermose reikalin-
gas santechnikas - fermos įrangos 
operatorius.

Tel. (8-682) 97420.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė stebi naujos 
koalicijos pasirašymą 

mėnulis
gruodžio 17-19 pilnatis

oras

0

+2

Olimpija, Mantgailas, Drovy-
dė, Jolanta.

šiandien

gruodžio 18 d.

gruodžio 19 d.

Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 
Gracijus.

Rufas, Urbonas, Gerdvilas, 
Rimantė, Darijus.

vardadieniai

„Įmonės, kurios nuomojasi biu-
ro įrangą, o jos priežiūrą patiki 
mums – įgauna pranašumą. Taip 
verslas ne tik sutaupo apyvarti-
nių lėšų, bet gali susikoncentruo-
ti į savo pagrindinę veiklą. Visus 
su įranga ir jos priežiūra susi-
jusius darbus atliks šios srities 
profesionalai. Visoje Lietuvoje 
turime dešimtis IT specialistų, 
pasirengusių reaguoti visą parą 
ir gebančių išspręsti klientui iš-
kilusias IT įrangos problemas,“ 
– sako „Teo“ ir „Omnitel“ IT 
produktų valdymo padalinio va-

Įmonėms, pasirinkusioms „Teo“ biuro 
įrangos nuomą – IT specialistų paslaugos
Lietuvoje sparčiai populiarėjanti „Teo“ biuro įrangos nuomos paslauga verslui dabar ne tik suteikia galimybę išlaidas įrangai pa-

skirstyti per ilgą laikotarpį, bet užsisakiusiems ją suteikia ir kompetentingų IT specialistų paslaugas. Bendrovės, iki 2017 m. sausio 16 
d. užsisakiusios biuro įrangos nuomos paslaugą, 24 mėnesiams kartu gauna biuro įrangos priežiūros paslaugą.

dovas Andrius Vaitkus.

Biuro įrangos nuoma – pato-
gu ir veiksminga

Vienas didžiausių biuro įran-
gos nuomos privalumų yra tai, 
jog visa „Teo“ siūloma įranga 
yra apdrausta. Tai reiškia, kad 
visą sutarties galiojimo laikotarpį 
įrangos nuomos paslaugą pasirin-
kusios įmonės gali būti ramios – 
„visų rizikų draudimas“ apsaugo 
nuo bet kokių su įranga susijusių 
trikdžių, tarp kurių ir nepataiso-
mas kompiuterio gedimas. Tai 

leidžia užtikrinti sklandų įmonių 
darbą.

Dar vienas privalumas – šią pa-
slaugą pasirinkusi įmonė neturi 
mokėti jokio pradinio įnašo. Tai 
suteikia galimybę apyvartines 
bendrovės lėšas skirti ne įrangos 
įsigijimui, o, pavyzdžiui, verslo 
skatinimui.

Bendrovės, pasirinkusios 
„Teo“ biuro įrangos nuomą, už 
paslaugas moka mėnesinį mokes-
tį – taip pat, kaip už internetą ar 
mobilųjį ryšį. Be to, verslas įran-
ga gali pradėti naudotis iškart, 

sudarius 24 mėn. biuro įrangos 
nuomos sutartį su „Teo“.

Įrangos priežiūra pasirūpins 
„Teo“

Iki 2017 m. sausio 16 d. įmonės, 
pasirinkusios biuro įrangos nuomos 
paslaugą, kartu gaus šios įrangos 
priežiūros paslaugą, kurią visą parą 
visoje Lietuvoje nuotoliniu būdu 
teikia kvalifikuoti „Teo“ specialis-
tai. Įrangą, kuriai galioja šis pasiū-
lymas, galima rasti internete, adre-
su iranga.teo.lt. Naujausia „Teo“ 
statistika rodo, kad užklausą gavę 

specialistai vos per 2 darbo valan-
das išsprendžią net 80 proc. atvejų.

Daugeliui įmonių „Teo“ biuro 
įrangos priežiūros paslauga palen-
gvina biuro IT sistemų adminis-
travimo naštą, nes daugelį su ben-
drovės IT sistemų administravimu 
susijusių užduočių nuotoliniu gali 
atlikti „Teo“ specialistai. Pavyz-
džiui, sugedus kompiuteriui „Teo“ 
specialistai jį pataisys jau tą pačią 
dieną – ne vėliau kaip per 4 valan-
das į jūsų biurą atvyks „Teo“ inži-
nierius.

Į biuro įrangos priežiūros paslau-
gą įskaičiuota ne tik kompiuterių, 
bet ir spausdintuvų priežiūra bei 
antivirusinė programa.

Pasiūlymas kartu su biuro įrangos 
nuomos paslauga gauti biuro įran-
gos priežiūrą galioja akcijos ženklu 
pažymėtai įrangai, kuri yra nurody-
ta internetiniame puslapyje iranga.
teo.lt. Pasiūlymas galioja „Biuro 
įrangos priežiūros“ paslaugas užsa-
kant 24 mėnesiams, juo pasinaudo-
ti galima per 30 dienų nuo „Biuro 
įrangos nuomos“ užsakymo.

Akcija galioja iki 2017 m. sausio 
16 d. „Teo“ turi teisę nutraukti akciją 
ir/arba keisti jos sąlygas pasibaigus 
nurodytos įrangos likučiui bei bent 
10 dienų prieš pateikus informaciją 
internete, adresu www.teo.lt.

Norite daugiau informacijos 
apie šią akciją?  Skambinkite 
verslo klientams skirtu numeriu 
1816.

Budi gatvėje
Policija - 
Pasirašo
koaliciją.

siaubas, pokyčiai užgriuvo,
kur jinai lik šiolei buvo?
Ach, kodėl lig šiol nemąstė 
ir be darbo prasibastė?

ir dabar net daros bloga – 
kaip praleido tokią progą? 
Būtų ėjus ir suspėjus,
savo parašą padėjus.

O tada jau būtų misija – 
sudrebėtų koalicija. 
ką už kojų, ką už švarko – 
Tuojau padarytų tvarką. 

G. K. Remeikaitė gimė Josvainiuo-
se (Kėdainių r.) 1934 m. skulptoriaus 
Kosto Remeikos šeimoje. Baigusi 
tapybą Lietuvos valstybiniame dailės 
institute, dirbo Vilniaus modelių na-
muose, dalyvavo kolekcijų pristaty-
muose buvusios TSRS respublikose. 
1973–aisiais ji debiutavo kaip teatro 
dailininkė, sukūrė kostiumus Pane-
vėžio dramos teatro statytai Augusto 
Strinbergo dramai „Mirties šokis“, 
kurią režisavo Juozas Miltinis. Po 
to kūrė kostiumus ne tik šio režisie-
riaus spektakliams, bet ir miuziklams, 
operetėms, o nuo 1974–ųjų kūrė kos-
tiumus ir kinui. Ji dirbo su žymiais 
režisieriais Arūnu Žebriūnu, Gyčiu 
Lukšu, Almantu Griškevičium ir ki-
tais. Lietuvos dailininkų sąjungos, 
Kinematografininkų ir Teatro sąjungų 
narė sukūrė kostiumus daugiau kaip 
30 teatro pastatymų ir 20 kino filmų. 
Tuo pačiu kūrė kostiumus liaudies 
šokių kolektyvams, menininkams, 
politikams ir įvairiems renginiams.

Šią parodą Anykščiams dovanojo 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejus.

Paroda veiks iki vasario 11 dienos.

Personažas turi būti įtaigus jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Užvakar Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre atidaryta teatro ir kino dailininkės, kostiumų kūrėjos Gra-
žinos Konstancijos Remeikaitės paroda „Kostiumas“. Autorės, 
kuri parodos atidaryme nedalyvavo, nuomone, kostiumas yra 
svarbiau už dekoraciją, o personažas turi būti toks įtaigus, kad 
žiūrovas patikėtų... 

Parodoje vos keli tikri kos-
tiumai, tačiau eksponuoja-
ma daugybė nuotraukų iš 
spektaklių ir kino filmų.

Autoriaus nuotr.  

Parodos atidaryme koncertavo dainininkės Natalija Katilienė 
(sopranas), Miglė Žilinskaitė (mecosopranas) ir Eglė Perkumai-
tė (fortepijonas).


