
Linksmų 
švenčių

Perskaičiau reklamą apie vie-
ną produktą. „Pašalina nukarusį 
pilvą per 5 dienas“.

Veltui jie vargsta, čia ne 
mums – Lietuvoj daugumoj 
atvejų piliečiams pilvas ne nu-
karęs, o prie nugarkaulio pri-
lipęs. Nebent per šventes kiek 
atsipenėsim. 

Skanaus, brangieji.   

Linas BITVINSKAS
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Gydytojui Naujuosius teko 
sutikti ir operacinėje...

Daugiau nei 40 metų Anykščių 
ligoninėje dirbantis Chirurgijos 
skyriaus vedėjas, rajono Tarybos 
narys Giedrutis Klimkevičius 
sako, jog nebesuskaičiuotų, kur 
praleido didesnę dalį švenčių – 
namuose kartu su šeima ir drau-
gais ar budėdamas ligoninėje. 

„Gal žmonėms iš šalies ir įdo-
mu, kaip ten gydytojai šventes 
sutinka ligoninėje, bet mums tai 
yra eilinės darbo dienos, šventi-
nę atmosferą išduoda nebent ko-
ridoriuose stovinčios papuoštos 
eglutės“, – sako gydytojas. 

Anykščių ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas Giedrutis Klimkevičius per daug neišgyvena, kai di-
džiausias metų šventes tenka sutikti ligoninėje: „Toks mūsų darbas. Kaip ir  policininkams,  gaisrinin-
kams, taip ir medikams darbai per šventes nenutrūksta“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Mero sūnui - mažesnis mokestis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ke-
tvirtadienį priėmė sprendimą 
rajono mero Kęstučio Tubio 
sūnui Mantui Tubiui sumažinti 
nekilnojamojo turto mokestį. 
Už buvusios valgyklos pastatą 
Naujuosiuose Elmininkuose 
M. Tubiui nekilnojamojo turto 
mokestis sumažintas nuo 3 iki 
1 procento.

Jam  priklausantis pasta-
tas išbrauktas iš neprižiūrimų 
pastatų sąrašo, kuriems taiko-
mas 3 procentų nekilnojamojo 
turto mokesčio tarifas.

Kęstutis Tubis teigia, kad prie jo sūnui priklausančios valgyklos 
Naujuosiuose Elmininkuose net nebuvo nuvažiavęs.  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ligos į kalendoriaus 
lapelį nežiūri

Paklaustas, kaip atrodo šventės, 
kai tenka ne su šeima prie vaišėmis 
nukrauto stalo sėstis, o visus pali-
kus skubėti į darbą, G. Klimkevi-
čius pasakoja: „Ateini į ligoninę, 
apsirengi baltą chalatą ir tęsi pra-
dėtus darbus... 

Viskas susiklosto 
taip, kaip 
žmogui geriausia 

prusto klausimynas Pupų Dėdė
vertas
didesnio 
atminimo

2016 - ieji 
„Anykštos“ 
puslapiuose

Pietūs. Trečiadienį per pietus 
restorane „Nykščio namai“ Anykš-
čių rajono vadovai: meras Kęstutis 
Tubis bei vicemeras Sigutis Obele-
vičius – pietavo su Anykščių rajo-
no parapijų klebonais. Bendruose 
dvasininkų ir rajono vadovų pie-
tuose dalyvavo ir po poros dienų 
vieninteliu mero patarėju kol kas 
liksiantis Donaldas Vaičiūnas. 
Po to, kai iš pareigų nuo Naujųjų 
metų pasitraukia administracijos 
direktorė Veneta Veršulytė, jos 
pavaduotojas Saulius Rasalas bei 
mero patarėjas Kęstutis Indriūnas, 
galima teigti, kad bendruose pie-
tuose pirmą kartą viešai pasirodė 
nauja mero komanda.

Aukcionas. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje sureng-
tame kalėdinių meduolių aukcione 
surinkta  418 Eur, dar 52 Eur pa-
aukojo moksleiviai bei pedagogai. 
Surinktos lėšos bus skirtos progim-
nazijos ugdymo ir poilsio erdvių 
atnaujinimui.

Takas. Per 2016 metus Anykščių 
medžių lajų take Anykščių regioni-
nis parkas pardavė 206 tūkstančius 
bilietų. Pasak parko direktoriaus 
Kęstučio Šerepkos, apie trečdalį 
lankytojų bilietų nepirko, tad taku 
vaikščiojo apie 300 tūkst. žmonių.

Savanoriai. Keturi savanoriai 
gimnazistai Anykščių regioninia-
me parke neatlygintinai dirbo 517 
valandų.

Centras. Šiemet į Anykščių re-
gioninio parko informacinį centrą  
užsuko 3 704 lankytojai, gerokai 
daugiau nei pernai. Parko direkcija 
organizavo 10 renginių. 

Vilkai. Šiemet Anykščių rajone 
sumedžioti 4 vilkai. Pasak Anykš-
čių žvejų ir medžiotojų draugijos 
pirmininko Rimanto Pečkaus, 
Anykščių miškuose gyvena kelios 
gaujos, 10 – 15 vilkų. 

Kadrai. Anykščių savivaldybės 
administracijoje (įskaičiuojant ir 
seniūnijas) dirba 171 asmuo: 54 
vyrai, 117 moterų.

Darbas. „Anykštos“ redakcija 
penktadienį, gruodžio 30 dieną, 
nedirbs.   
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spektras

Temidės svarstyklės

„Dažniausiai pirkėjai dairosi 
1,5–2 metrų aukščio kalėdinių 
eglučių. Pasitaiko ir tokių pirkė-
jų, kurie pageidauja kuo dides-
nių, iki 4 metrų aukščio, arba vi-
sai mažų eglučių“, - apie pirkėjų 
įpročius pasakojo V. Grikėnas.

Priklausomai nuo eglutės 
aukščio, šiemet jų kainos siekė 
nuo 2 iki 15 Eur. Eglių šakomis 
miškininkai neprekiavo – jas, 
kaip ir kasmet, akcijos „Par-

Ūgtelėjo prekyba 
kalėdinėmis eglutėmis

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių mišių urėdijos specialistai sako, kad per šias šventes 
nežymiai išaugo prekyba kalėdinėmis eglutėmis. Miškų urėdijos 
vadybininkas Vytautas Grikėnas „Anykštai“ sakė, kad miškinin-
kai šiemet pardavė virš 300 kalėdinių eglių.

sinešk Kalėdas į namus“ metu 
anykštėnams ir seniūnijų gyven-
tojams dalijo nemokamai.

Beje, šiemet miškininkai ne-
prekiavo dygiosiomis eglėmis 
vazonėliuose.

„Pasitaikė norinčių įsigyti ir 
eglutes vazonėliuose, todėl ki-
tais metais planuojame atnaujinti 
prekybą ir tokiomis eglutėmis“, 
- į pirkėjų pageidavimus žadėjo 
atsižvelgti V. Grikėnas.

Anykščių regioninio parko 
darbuotojai demonstruoja, 
kad kalėdinę eglutę galima su-
kurti ir nenukertant medžio.

Priminsime, kad už savavališ-
kai miške nukirstą eglutę gresia 
bauda 57 iki 115 Eur. 

Miškininkai sako, kad tokių 
piktavalių jiems pričiupti nepa-
vyko.

Beje, Anykščių regioninis par-
kas jau keletą metų kviečia da-
lyvauti konkurse „Kalėdų eglutė 
nenukertant eglės“. Ir patys re-
gioninio parko darbuotojai šitaip 
prieš šventes puošia  savo patal-
pas. 

Šiais metais jie pasigamino 
eglutę iš surištų eglės šakų, į jas 
įpynė gudobelės šakelių su uogo-
mis, o Kalėdinį raudoną akcentą 
sukūrė iš rudenį nukritusių lapų.

Pigiausiai gruodžio 31-osios 
vakarą anykštėnai gali praleisti 
Anykščių koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre, kur 
koncertuos Tomo Leiburo grupė: 
Tomas Leiburas gros fortepijo-
nu, Eugenijus Mikšys – bosine 
gitara, Genadij Savkov – akor-
deonu ir Marius Leiburas – mu-
šamaisiais. Šio koncerto kaina 
-  10 Eur.

Vos pusantro euro brangiau 
kainuos Anykščių kultūros cen-
tre vyksiantis teatralizuotas kon-
certas „Dvi širdys – viena isto-
rija“. Šiame koncerte pasirodys 
Anykščių kultūros centro meno 
mėgėjų kolektyvai ar atlikėjai. 
Tiesa, jau pranešama, kad bilie-

Anykščių kavinės įsivaizduoja esančios restoranai 
Anykštėnai šiemet gali rinktis įvairiausias miesto kultūros, mai-

tinimo bei poilsio vietas Naujųjų metų sutikimui. 
Kainos, norintiems Naujuosius sutikti ne namuose, o šventiniame 

renginyje, labai įvairios: nuo keliolikos iki keliasdešimties eurų.
tai į renginį yra išpirkti. 

Nuo keliasdešimt eurų pra-
sideda naujametės programos 
Anykščių kavinėse bei restora-
nuose. Ugninio Gaidžio metus 
kavinė „Viola“ siūlo sutikti už 
45 eurus asmeniui. Į šią kainą 
įskaičiuota šalti ir karšti užkan-
džiai, desertas, šampanas. Taip 
pat vyks ir kažkokia muzikinė 
programa, apie kurią dar neskel-
biama, bei šokiai. 

„Nykščio namai“ šventinį va-
karą siūlo praleisti už 49 eurus 
vienam asmeniui. Į šią sumą 
įskaičiuota vyno taurė, vaisiai, 
karštas patiekalas bei metų san-
dūroje - putojančio vyno taurė. 
Koncertuos svečiai iš Vilniaus – 

Urtė Dorotėja Paliukaitė ir Gedi-
minas Stakutis.  

Dar solidesnę pinigų sumą teks 
sumokėti tiems, kurie Naujuo-
sius metus norės sutikti vasarą 
atsidariusiame Euro Pab‘e „Se-
klyčia“. Visa vakaro programa 
vienam asmeniui kainuos 59 eu-
rus (į kainą įskaičiuota putojan-
čio vyno taurė pradedant vakarą, 
karštas patiekalas, užkandžiai, 
desertas ir putojančio vyno taurė 
00:00 val.). 

Skelbiama, kad „Seklyčio-
je“ šventinį vakarą ves buvęs 
„Seklyčios“ vadovės Gabrielės 
Griauzdaitės (prieš tai mergina 
dirbo Anykščių kultūros centre) 
kolega „Beausis“ – režisierius 
Jonas Buziliauskas.

Brangiai ir prabangiai Naujuo-
sius metus sutikti yra kviečiami 
SPA Vilnius-Anykščiai klientai. 
Svečiai yra kviečiami į jau minė-

tą koncertą Anykščių koplyčioje, 
vėliau, sugrįžusių į SPA, laukia 
šventinė vakarienė bei „Lietuvos 
balso“ dalyvės Dagnos koncer-
tas, merginą pakeis DJ‘us, kuris 
dovanos šokių muziką iki pat 
ryto ir, žinoma, vidurnaktį vai-
nikuos putojantis vynas ir fejer-
verkai. Tokios programos kaina 
suaugusiam žmogui – 99 eurai, 
vaikui – 49 eurai.

„Gradiali“ Anykščiai skelbia, 
kad jų restorano salė dar neuž-
sakyta, tad ir tikslios programos 
dar nėra. Beje, salė nuomojama 
tik grupėms nuo 30 asmenų, o 
jos kaina naujametę naktį – 350 
eurų. 

Deja, Anykščių seniūnijoje 
esantys Kultūros centro skyriai 
jokių Naujųjų metų sutiktuvių 
renginių neorganizuoja. 

- ANYKŠTA 

Smurtas. Gruodžio 24 dieną 
policija gavo Kavarsko seniūni-
jos Šerių kaimo gyventojos pra-
nešimą apie tai, kad 17. 30 val. 
į namus grįžęs neblaivus (1,86 
prom.) sūnus (g. 1997 m.), konf-
likto metu, matant mažamečiams 
vaikams, vieną kartą koja spy-

rė jai į nugarą. Taip pat tas pats 
asmuo gruodžio 23 dieną, apie 
19.00 val., būdamas neblaivus ir 
matant mažamečiams vaikams, 
vieną kartą motinai spyrė į krūti-
nę. Dėl patirtų sužalojimų moteris 
į medikus nesikreipė. Įtariamasis 
uždarytas į areštinę. 

Vagystė. Gruodžio 24 dieną iš-

daužus lango stiklą buvo įsibrauta 
į namą Anykščių seniūnijos Kle-
vėnų kaime. Iš namų pavogti tik 
maisto produktai.

Veidrodėliai. Gruodžio 23 die-
ną  Anykščiuose, Ramybės gatvė-
je, nuo kieme stovinčio automobi-
lio BMW 730 pavogti veidrodėlių 
stikliukai. Nuostolis - 300 eurų.

Sukčiai. 1989 metais gimęs 
Kurklių miestelio gyventojas po-
licijai pranešė, kad radęs skelbi-
mą apie parduodamą mobiliojo 
ryšio telefoną, pervedė pinigus 
vyriškiui, tačiau iki šiol negavo 
nei įsigyto mobiliojo ryšio telefo-
no, nei pinigų. 

Nuostolis - 310 eurų.

Netektys. Dideliu praradimu Lie-
tuvai 2016 m. tapo netektys užsie-
nyje – rugsėjį mirė buvęs Izraelio 
prezidentas Shimonas Peresas, kuris 
yra gimęs vos 100 kilometrų nuo 
Vilniaus ir daug prisidėjo prie dviša-
lių santykių plėtojimo. Lapkritį mirė 
iškilus dainininkas, dainų kūrėjas ir 
poetas Leonardas Cohenas. Jo moti-
na buvo Lietuvoje gyvenusio žinomo 
žydų rabino dukra.

Gaisrai. Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento (PAGD) 
duomenimis, per 2016 metų 11 mė-
nesių Lietuvoje kilo apie 9 500 gaisrų, 
juose žuvo 93 žmonės, 5 iš jų vaikai. 
Šiemet miestuose žuvo 35 žmonės 
(38 proc.), o miesteliuose ir kaimo 
vietovėse - 58 (62 proc.). 

Persigalvojo. Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas persigalvojo 
- atsistatydinti nežada. Jis apie tai 
buvo užsiminęs po to, kai vykstant 
šių metų rinkimų į Seimą pirmajam 
turui, VRK susilaukė priekaištų, kuo-
met beveik iki vidurnakčio neskelbė 
jokių rinkimų rezultatų, ir prastai 
veikė komisijos IT sistema. Tačiau 
jau du mėnesiai, kai baigėsi naujojo 
Seimo rinkimai, o Z. Vaigauskas apie 
anksčiau žadėtą atsistatydinimą neuž-
simena. 

Atkurs. Rusijos gynybos ministras 
Sergejus Šoigu antradienį sakė, kad 
sieks greitai atkurti oficialų Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų chorą, kurio dau-
guma narių žuvo per karinio lėktuvo 
katastrofą šį savaitgalį. Į Juodąją jūrą 
netoli Sočio nukritus į Siriją skridu-
siam lėktuvui, žuvo 64 Aleksandrovo 
vardo ansamblio, kuris užsienyje taip 
pat yra žinomas kaip Raudonosios 
armijos choras, nariai, tarp jų – diri-
gentas Valerijus Chalilovas.

Mirė. Eidama 61-uosius metus an-
tradienį mirė Holivudo žvaigždė Car-
rie Fisher (Keri Fišer). „Žvaigždžių 
karų“ (Star Wars) aktorė penktadienį 
patyrė infarkrą ir nuo tada buvo gy-
doma Los Andželo ligoninės inten-
syviosios slaugos skyriuje. C.Fisher 
infarktą patyrė lėktuve, baigiantis 
transatlantiniam skrydžiui iš Londo-
no į Los Andželą. „Su didžiu liūdesiu 
Billie Lourd (Bili Lurd) patvirtina, 
kad jos mylima motina Carrie Fisher 
šįryt (antradienį) 8 val. 55 min. mirė“, 
– naujienų agentūrai AFP sakė šei-
mos atstovas spaudai Simonas Hall-
sas (Saimonas Holsas).

Gepardai. Dėl nykstančių gyveni-
mo plotų ir žmogaus veiklos poveikio 
gepardai greitai artėja prie išnykimo 
ribos. Gepardų skaičius Zimbabvėje 
per pastaruosius 16 metų sumažėjo 
daugiau nei 85 proc., o Irane jų liko 
mažiau nei 50, skelbia Londono zo-
ologų draugija.Tyrimas, kuris atliktas 
remiantis Nacionalinės mokslų aka-
demijos medžiaga, parodė, kad šiuo 
metu pasaulyje yra likę vos 7 100 
gepardų, kurių gyvenamas plotas su-
mažėjo 91 procentais.

Brangimas. Po penkerių nuosto-
lių metų bendra žaliavų rinka 2016 
metus, regis, užbaigs kainų prieaugiu 
ir investuotojai gana optimistiškai 
žvelgia ir į kitus metus. Įvairių žalia-
vų rinkose, įskaitant naftą ir metalus, 
užsitęsus mažų kainų laikotarpiui, 
gamintojai apkarpė savo investicijas, 
o tai ėmė daryti neigiamą poveikį 
pasiūlai ir kaip tik tuo metu, kai pa-
klausa pasaulyje pradėjo didėti, rašo 
britų verslo dienraštis „The Financial 
Times“.            Parengta pagal BNS

Pirmąjį festivalio filmą „Ukrainos šerifai“ pristatė jo prodiuse-
ris latvis Uldis Cekulis.

Autoriaus nuotr.  

Koplyčioje – trys dienos pasaulio 
dokumentikos

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Antradienį Anykščių koplyčioje prasidėjo geriausių dokumenti-
nių filmų festivalis EDOX, kuris baigiasi šiandien, ketvirtadienį.

Festivalio organizatorius ir 
žiūrovus pasveikino Anykščių 
rajono vicemeras Sigutis Obele-
vičius, pasidžiaugęs, kad EDOX 
festivalis Anykščiuose vyksta 
jau aštuntą kartą, kad anykštėnai 
turi galimybę matyti dokumenti-
nius filmus, kurių nepamato net 
sostinės žiūrovai. 

Deja, šia galimybe anykštėnai 
naudotis neskuba, koplyčioje 
per filmų demonstravimą buvo 
ir tuščių vietų...

Pirmąjį festivalio filmą „Ukrai-
nos šerifai“ pristatė prodiuseris 
iš Latvijos  Uldis Cekulis (filmo 
režisierius Romanas Bondarčiu-
kas). Pasak prodiuserio, filmas 

pradėtas kurti 2012 metais kaip 
dokumentinis, tačiau vėliau jame 
atsirado ir vaidybinių elementų. 
Nufilmuota 120 val. medžia-
gos apie pietų Ukrainos kaimą 
Zbrujivką. 89 minučių trukmės 
dokumentinį filmą apie dviejų 
kaimo policininkų tragikomišką 
kasdienybę kūrė Ukrainos, La-
tvijos ir Vokietijos kinematogra-
fininkai. Filmas yra pelnęs IDFA 
žiuri prizą.

Per tris festivalio dienas bus 
parodyta 15 dokumentinių Lie-
tuvos ir užsienio dokumentinių 
filmų, tarp jų – Anykščių J. Bi-
liūno gimnazijos kino klubo  10 
min. trukmės filmas „Tiltas“. 
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Policijos duomenimis, konfliktas 
tarp 16 – 22 metų amžiaus Anykš-
čių, Kupiškio miesto bei rajono 
gyventojų kilo lapkričio 20 dieną 
apie 19.16 val. Anykščiuose, šalia 
Statybininkų gatvės 11-ojo namo. 
Skelbiama, kad prie automobilio 
„VW Golf“, kuriame sedėjo kele-
tas jaunuolių, prišoko nepažįstamų 
jaunuolių kompanija ir ėmė laužtis 
į vidų. Sėdėjusieji automobilyje 
spėjo užsirakinti, tačiau užpuo-
likų tai nesustabdė. Medinėmis 
lazdomis jie išdaužė automobilio 
lango stiklus, apgadino transporto 
priemonę. Į įvykio vietą iškvies-
ti policijos pareigūnai sulaikė tris 

Anykščiuose siautėję kupiškėnai 
atsidūrė net kalėjime
Lapkričio pabaigoje Anykščiuose tarp vietos ir Kupiškio rajo-

no jaunuolių kilo konfliktas – mojuota medinėmis lazdomis, dužo 
automobilio stiklai. Policija įtariamuosius sulaikė, kai kurie jų 
atsidūrė Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

užpuolikus. 1993 metais gimusiam 
kupiškėnui nustatytas 2,66 prom., 
kitiems dviem to paties rajono 
gyventojams – 1,70 ir 0,19 prom. 
girtumas.

„Tikslios konflikto priežastys 
nustatinėjamos ir negali būti at-
skleistos, kadangi susijusios su 
nepilnamečiais asmenimis. Įta-
riamiesiems paskirtos kardomo-
sios priemonės: suėmimai, namų 
areštas bei rašytinis pasižadėji-
mas neišvykti. Suimti įtariamieji 
laikomi Lukiškių tardymo izolia-
toriuje – kalėjime“, - ikiteisminio 
tyrimo detales komentavo Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato komunikacijos gru-
pės vyriausioji specialistė Violeta 
Ginaitienė.

Policija praneša, kad ikiteismi-
nis tyrimas pradėtas  dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo bei sunkaus 
sveikatos sutrikdymo iš chuliga-
niškų paskatų. Dėl šių nusikaltimų 
įtariamiesiems gresia piniginės 
baudos, viešieji darbai ar laisvės 
atėmimo bausmės nuo 2 iki 12 
metų.

Apie smurtaujančius jaunuo-
lius policija pranešė ir po švenčių. 
Gruodžio 24 dieną, apie 14 valan-
dą, Anykščiuose, Ladygos gatvėje, 
prie 22 namo laiptinės 1995 metais 
gimusį vyrą sumušė du iš matymo 
pažįstami vaikinai. Į areštinę užda-
ryti 1995 metais gimęs Anykščių 
Stoties gatvės gyventojas ir 1997 
metais gimęs Troškūnų seniūnijos 
Mileikiškių kaimo gyventojas.

Įstatymus „pasižeidžia“ 
tik Seimo nariai

Audronė SAVICKIENĖ,  savi-
valdybės administracijos Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedėja, 
apie per vėlai sudarytą apleistų 
pastatų sąrašą: 

„Čia ne įstatymą mes pažeidė-
me, o tik pasižeidėme savo nusta-
tytą tvarką.“

Čia apie tą pastatą, kurio 
savininko pavardės 
nevalia minėti?

Dainius ŽIOGELIS, rajono 
Tarybos narys, socialdemokra-
tas, klausė, kodėl pavėluota su-
daryti apleistų pastatų sąrašą: 

„Ar tai nėra susiję su Naujųjų 
Elmininkų pastatu?“

T.y. pasiaiškinimo neėmėt?

Veneta VERŠULYTĖ, savival-
dybės administracijos direktorė, 
apie apleistų pastatų sąrašo su-
darymo vėlavimą: 

„Man nebuvo paaiškinta. Aišku, 
kad nespėta.“

Ko gero, operuojamajam 
metų sutikimas buvo dar
įsimintinesnis nei Jums

Giedrius KLIMKEVIČIUS, 
chirurgas, apie Naujuosius me-
tus darbe: 

„Yra buvę, kad Naujuosius me-
tus sutikau operuodamas.”

Po dvyliktos dar ir kaimynus
atveždavo į operacinę…

Giedrius KLIMKEVIČIUS, 
apie budėjimus per Naujuosius 
metus kartu su žmona, taip pat 
gydytoja Vaida: 

„Taip ir derindavome, jeigu jau 
reikia dirbti vienam, tai ir kitas 
dažniausiai dirbdavo. Kaip juokau-
ju, jeigu jau šventės sugadintos, tai 
tebūnie abiem.“

Bet dažniausiai gyvenimo 
tam neužtenka

Miglė GALVONAITĖ, žurna-
listikos studentė, apie tai, ką no-
rėtų pakeisti: 

„Gyvenimas laikui bėgant ap-
tvarko netvarkingus dalykus mu-
myse ir padeda nusišlifuoti, jei ne 
iki deimanto, tai bent iki padores-
nio akmenėlio.“ 

Gal nuo žmogaus ūgio 
priklauso...

Vytautas GRIKĖNAS, miški-
ninkas, apie kalėdinių eglučių 
paklausą: 

„Dažniausiai pirkėjai dairo-
si 1,5–2 metrų aukščio kalėdinių 
eglučių. Pasitaiko ir tokių pirkėjų, 
kurie pageidauja kuo didesnių, iki 
4 metrų aukščio, arba visai mažų 
eglučių.“

Sprendimas pasimetė tarp 
skyrių

Kitu rajono Tarybos sprendimu 
pakeistas terminas, iki kurio pas-
tatų savininkai gali pateikti pra-
šymus savivaldybei išbraukti jų 
pastatus iš apleistų statinių sąrašo. 
Pagal ankstesnę formuluotę prašy-
mus pastatų savininkai galėjo pa-
teikti per 30 dienų nuo pranešimo 
apie jų valdomo objekto įrašymo į 
sąrašą išsiuntimo dienos. O pagal 
naująją formuluotę nustatyta kon-
kreti data – lapkričio 30-oji – iki 
kurios pastatų savininkai gali savi-
valdybei pateikti prašymus, kad jų 
valdomi pastatai būtų išbraukti iš 
neprižiūrimų pastatų sąrašo.

Rajono Tarybai buvo pateikti 
trys prašymai sumažinti nekilno-
jamojo turto mokestį. Be mero sū-
naus mokesčio mažinimo dar prašė 
UAB „Ambersana“ bei Rūta Nei-
ronienė. Juridinis asmuo bei du fi-
ziniai asmenys buvo sudėti į vieną 
sprendimo projektą, tačiau Taryba 
balsavo už kiekvieno jų mokesčio 
mažinimą atskirai. R. Neironienei 
be diskusijų mokestis sumažintas, 
nes jai priklausantis pastatas...  nu-
griautas, o „Ambersanai“, kuriai 
priklauso dalis Anykščių ligoni-
nės pastato, – nesumažintas. Mat, 
pasak Tarybos nario, nepartinio 
Arūno Liogės, verslininkai nieko 
nedaro, tik „vieną popierių nunešė, 
vieną gavo“.

Svarstant mero sūnaus pastato 
apmokestinimą, socialdemokra-
tas Dainius Žiogelis sakė, jog šis 
sprendimas susijęs su anksčiau pri-
imtu termino pakeitimu. „Terminas 
pakeistas, kad jis galėtų pretenduo-
ti į atleidimą“, - lyg ir klausė, lyg ir 
konstatavo D. Žiogelis. Sprendimą 
Tarybai pristačiusi  savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vedėja Audronė 
Savickienė tikino, kad M. Tubis 
ir galiojant ankstesnei sprendimo 
formuluotei terminų nebūtų pra-
delsęs. 

Neprižiūrimo ir nenaudojamo 
turto sąrašas, kuriam taikomas 3 
procentų mokesčio tarifas, patvir-
tintas tik spalio mėnesio Tarybos 
posėdyje. „Ar nebuvo pavėluota 
tvirtinti šį sąrašą?“, – klausė D. 
Žiogelis. Savivaldybės adminis-

Mero sūnui - mažesnis mokestis
tracijos direktorė Veneta Veršulytė 
pripažino, kad tvirtinti sąrašą pa-
vėluota dviem mėnesiais. „Ar tai 
nėra susiję su Naujųjų Elmininkų 
pastatu?“, – neatlyžo D. Žiogelis, 
nes mero sūnus pastatą įsigijo tik 
vasarą ir tik rudeniop jį aptvarkė. 
„Man nebuvo paaiškinta. Aišku, 
kad nespėta“, – sakė V. Veršulytė. 
„Čia ne įstatymą mes pažeidėme, 
o tik pasižeidėme savo nustatytą 
tvarką“, – tikino A. Savickienė. Po 
Tarybos posėdžio A. Savickienė 
„Anykštai“ sakė, kad apleisto turto 
sąrašas tik spalio mėnesį patvirtin-
tas todėl, kad keitėsi administra-
cijos struktūra ir tuo pačiu keitėsi 
darbų pasidalinimas, kitaip tariant, 
šis sprendimas paprasčiausiai pasi-
metė tarp skyrių.     

  
100 eurų biznis...

Sprendimo projekte nurodyta, 
kad mero sūnus Naujuosiuose El-
mininkuose atliko pastato paruoši-
mo renovacijai darbus. „Išvalytos 
buitinės atliekos, išgriautos per-
tvaros, nuardyta sienų apdaila nuo 
laikančių sienų, nuardyta grindų 
danga, demontuotas smėlbetonis 
nuo rūsio perdangos plokščių, de-
montuotos rūsio patalpų grindys, 
nuardyti apdailos sluoksniai nuo 
rūsio laikančių sienų paviršių, iš-
valytos ir išrūšiuotos atliekos, nu-
valytas stogas, prilydyta viršutinė 
stogo danga, užsandarinti langai ir 
durys plokštėmis, išpjauti krūmai 
aplink pastatą“, – sprendimo pro-
jekte vardinami M. Tubio Naujųjų 
Elmininkų valgyklos pastate atlikti 
darbai. 

Kokia tiksliai suma sumažės 
M.Tubiui nekilnojamojo turto mo-
kestis, tarifą sumažinus nuo 3 iki 
1 procento, nėra žinoma. Tačiau 
greičiausiai sutaupyta suma ne-
sieks 100 eurų. 

Meras jau turėjo nemalonų dėl 
sūnaus valgyklos

Buvusios Naujųjų Elmininkų 
valgyklos pastatas anksčiau pri-
klausė Debeikių seniūnijos ūkinin-
kui Vladislovui Tamošiūnui.  

V. Tamošiūnas „Anykštai“ pasa-
kojo, kad jis dėl nekilnojamojo tur-
to mokesčio sumažinimo kreipėsi į 
rajono merą K. Tubį ir po to jam 

pavyko parduoti buvusią valgyklą 
mero sūnui (Robertas ALEKSIE-
JŪNAS „Mero sūnus šalia būsimos 
pilies įsigijo pastatą“, „Anykšta“ 
2016-08-06). „Raštiškai kreipiausi 
į merą, norėjau, kad man tą mokes-
tį panaikintų. Nenaikino jie man to 
mokesčio. Ir tada man patarė tuo 
pastatu atsikratyti. Meras paklau-
sė: „Už kiek parduodi?“. Kalba 
išėjo ir ... pardaviau. Taip ir įvyko 
sandėris“, – vasarą „Anykštai“ pa-
sakojo V. Tamošiūnas. 

Priminsime, jog dabar jau M. 
Tubiui priklausantis Naujųjų Elmi-
ninkų buvusios valgyklos pastatas 
yra vos už kelių šimtų metrų nuo 
būsimos medinės pilies, kuri ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio statoma 
rajono biudžeto lėšomis, o šios 
idėjos varikliu yra pats meras K. 
Tubis. 

Meras K. Tubis ir vasarą, ir 
dabar „Anykštai“ kategoriškai 
neigė, kad jis pats yra susijęs su 
valgyklos pirkimu. Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija, sulaukusi 
anoniminio skundo, tyrė, ar „meras 
galimai privačių interesų naudai 
pasinaudojo einant pareigas įgyta 
informacija kitokia tvarka ir mas-
tu, negu nustato įstatymai ar kiti 
teisės aktai“.

Po atlikto tyrimo Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija paskelbė, 
kad meras K. Tubis interesų nesu-
painiojo, tarnybine padėtimi nepa-
sinaudojo. 

Sūnus nenori kalbėti, o meras 
nieko nežino

Nei su Mantu, nei su Kęstučiu 
Tubiais apie Naujųjų Elmininkų 
valgyklos ateitį pasikalbėti nepa-
vyko. Meras K. Tubis, svarstant 
mokesčio jo sūnui mažinimo klau-
simą, vengdamas interesų konflikto 
išėjo iš posėdžių salės. „Anykštai“ 
jis teigė, kad apie sūnaus verslą su 
sūnumi nesikalba ir net nebuvo nu-
važiavęs į Naujuosius Elmininkus 
pasižiūrėti sūnaus pastato.

O paprašytas sūnaus telefono, K. 
Tubis dėstė, kad telefono numerio 
nepasakys, nes M. Tubis nenori 
viešumo, mat jis dvejus metus mo-
kėsi Anykščių A. Vienuolio gim-
nazijoje. „Jis nenori apie tai viešai 
kalbėti“, – sūnaus sprendimą žur-
nalistui perdavė meras.  

Renata PARAMONOVA, VšĮ 
„Gamtos pilnatvė“ įkūrėja ir va-
dovė:

- Šį rudenį Armėnijoje naktį nu-
sileidome nuo Aragato kalno viršū-
nės. Žygis ekstremalus, lauke buvo 
10 laipsnių šalčio, o palapinėje mus 
pasitikęs armėnas vaišino sriuba. 
Valgėm, negalėjom atsidžiaugti. O 
rytą pamačiau puodą ir supratau, 
kad naktį valgiau avienos sriubą su 
lajum. Pradėjau juoktis. Aš juk vege-
tarė... Tik vegetarė, valgydama sriu-
bą su lajum, ir gali pagalvoti, kad tai 
paukščių pienas... 

Jonas ŠIAUČIULIS, anykštė-
nas verslininkas:

- Žinot, nuo vaikystės nepasiduo-
du nesėkmėm, stengiuosi šypsotis. 
Juk kiekviena gyvenimo diena yra 
nuotykis. Kol esi sveikas, daugiau 
linksmas. Juk nėra blogai. Turiu dar-
bą, sveikatos, kad tik blogiau nebūtų. 
Mokesčius mokėti reikia, ir moku. 
Kad tik valdžia dirbti netrukdytų. 

Stanislovas PUKENIS, Liudiš-
kių kaimo ūkininkas:

- Reikia galvot. Vadinasi, links-
mybių buvo mažai, daugiau rūpes-
čių. Ūkininkauju, laikau gyvuliukų, 
pieną  „Rokiškio sūriui“ parduodu. 
Na, linksma man būna, kai rytą be 
jokių rūpesčių nuėjęs į tvartą randu 
sveiką naujagimį.

Linksmiausias ar 
juokingiausias 
2016-ųjų 
nuotykis 
ar įvykis?
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rievės

Juk ir šventinėmis dienomis rei-
kia perrišti žaizdas, apžiūrėti pa-
cientus ar atlikti tyrimus. Tai yra 
tarnyba, kuri „veikia“ 24 valandas 
per parą“.

Pasak gydytojo, dar nebuvo to-
kių švenčių, kad ligoninėje būtų 
buvę visiškai ramu – mažų darbe-
lių, kaip teigia gydytojas, visada 
būna. 

„Yra buvę, kad Naujuosius me-
tus sutikau operuodamas. Kol ne-
pradedi operacijos, nežinai, kiek ji 
gali trukti. Kartais, nors atrodė len-
gva, operacija trunka gerokai ilgiau 
nei planavai, o būna ir atvirkščiai – 
viskas einasi lyg sviestu patepta“, 
– pasakoja gydytojas.

Nei ligos, nei mirtis į kalen-
doriaus lapelį nežiūri... Tad G. 
Klimkevičiaus teiraujuosi, ar yra 
tekę per šventes pacientą išly-
dėti Anapilin... „Yra... Nežinau 
tiksliai, koks tai laikas, gal tar-
pušventės, kai Anykščiuose prie 
eglės kilo muštynės, jaunuoliai 
susibadė... Ir, deja, vieno iš jų 
išgelbėti nepavyko... Būna „paci-
entų“, kuriuos per šventes į ligo-
ninės priimamąjį atlydi ir polici-
jos pareigūnai... Visko pasitaiko 
– kartais ramu, o kartais priima-
majame eilė nusidriekia“, – apie 
savo profesines patirtis pasakoja 
gydytojas. 

Gydytojų saugoti nuo 
darbo per šventes nereikia

Pasiteiravus, kokie sveikatos 
sutrikimai per šventes dažniausiai 
žmones priverčia kreiptis į medi-
kus, G. Klimkevičius sako: „Galiu 
drąsiai sakyti – žmonės gerai gy-
vena, nes pagrindiniai nusiskundi-

mai būna dėl neteisingos mitybos. 
Prieš kokius 20 metų apie tai net 
nebūtume pagalvoję, o dabar tokių 
susirgimų padvigubėjo. Tulžies 
akmenligės, kasos uždegimai, pan-
kreatitai – šios ligos kyla grynai dėl 
persivalgymo. Per šventes žmonės 
atleidžia „vadeles“ ir surengia pil-
vui puotą, kuri kartais trunka net 
kelias dienas – kuo ilgiau nereikia 
į darbą, tuo puota būna didesnė...“

Pasak chirurgo, yra ir kita gru-
pė žmonių, kuri per šventes kaip 
tik vengia kreiptis į medikus. 
„Nueisiu po švenčių, ir pačiam 
nesinori per šventes po gydymo 
įstaigas vaikščioti, ir gydytojus 
tarsi nelabai norisi trukdyti. Su-
skaudo kažką, ai, pakentėsiu... 
Dažnai taip galvodami žmonės 
padaro „meškos paslaugą“ ir 
sau, ir medikui. Pavyzdžiui, už-
leistą apendicitą kur kas sunkiau 
„suvaldyti“, nei vos prasidėjus 
priepuoliui. Todėl žmonėms ir 
noriu pasakyti - trukdykit mus, 
patys tai žinokit ir dar kitiems 
pasakykit – toks mūsų darbas. 
Mūsų saugoti tikrai nereikia... 
– kalbėjo chirurgas G. Klimke-
vičius bei pridūrė šypsodamasis 
– Be to, už darbą šventinėmis 
dienomis mums dar ir dvigubai 
moka...“

Ne vienas šventes abu 
Klimkevičiai sutiko budėdami

G. Klimkevičiaus žmona Vaida 
Klimkevičienė – taip pat medikė. 
Ji iki pernai metų vadovavo Anykš-
čių ligoninės Vidaus ligų skyriui, 
o dabar šiame skyriuje liko dirbti 
gydytoja terapeute. Abu sutuokti-
niai ne kartą tiek šv. Kalėdas, tiek 
Naujuosius metus sutiko budėdami 

ligoninėje. „Taip ir derindavome, 
jeigu jau reikia dirbti vienam, tai 
ir kitas dažniausiai dirbdavo. Kaip 
juokauju, jeigu jau šventės suga-
dintos, tai tebūnie abiem“, – pasa-
koja G. Klimkevičius. Paklaustas, 
ar vaikai nepriekaištaudavo tėvams 
(G. ir V. Klimkevičiai užaugino 
dukrą Jūratę ir sūnų Arūną – red.
past.), kad didžiąsias metų šventes 
kartais tenka praleisti be tėvų, G. 
Klimkevičius šypteli: „O gal čia 
pliusas vaikams buvo, laisvė gi... O 
jeigu rimtai, tai budėjimų grafikus 
žinodavome iš anksto, tad galėda-
vome paderinti, kur vaikai bus, be 
to, jie jau ir šiaip buvo įpratę vieni 
pabūti“.

Už tai dabar šventėms į tėvų na-
mus grįžta ne tik jau užaugę vaikai, 
bet ir trys anūkai. „Kalėdų tradici-
jų stengiamės dabar jau laikytis 
ir dėl anūkų, kad jie suprastų šios 
šventės reikšmę ir prasmę. Tačiau 
kartais man atrodo, kad jie apie 
švenčių tradicijas jau žino daugiau 
negu mes – vis dėlto visagalis in-
ternetas ir smalsumas šiuolaiki-
niams vaikams itin gelbsti“, – sako 
chirurgas. 

Dėmesys – geriausia dovana

Dauguose (Alytaus r.) užaugęs 
G. Klimkevičius sako, kad tiek 
vaikystėje, tiek paauglystėje – nors 
sovietmečiu ir draustos – šv. Kalė-
dos jų šeimoje visada buvo šven-
čiamos. „Tai dabar eglę žmonės 
puošia pirmomis gruodžio dieno-
mis, o mano vaikystėje tėtis eglę 
parnešdavo Kūčių dieną, mes, vai-
kai, ją puošdavom, mama gamin-
davo vakarienę... Pagrindiniai Kū-
čių stalo patiekalai buvo kūčiukai, 
aguonų pienas, kisielius, žuvis... 

Gydytojui Naujuosius teko 
sutikti ir operacinėje...

gesni, nors, aišku, visko pasitai-
ko. O patardas moksleiviai daž-
niausiai pradeda leisti iki švenčių 
likus dar kelioms savaitėms ir 
baigia jau po švenčių. Va, tada 
ir būna daugiausiai nudegimų – 
Anykščiuose dėl petardų sukel-
tų nudegimų dar neteko nieko 
hospitalizuoti, tačiau „tvarkyti“ 
žaizdas tikrai tenka“.

Pasak G. Klimkevičiaus, kie-
kvienas skyrius Anykščių ligoni-
nėje turi po virtuvėlę, kur perso-
nalas gali atsinešęs iš namų bent 
jau minimalią Kūčių vakarienę 
suvalgyti ar kokį skanėstą lau-
kiant Naujųjų metų: „Tačiau gali 
turėti ir 5 minutes, nes niekada 
nežinai, kada iškvies į priimamąjį 
ar tavo skyriaus pacientui prireiks 
pagalbos. Todėl telefonas – visada 
kišenėje“.

Gydytojas pasakoja, kad dar 
tada, kai žmona irgi budėdavo li-
goninėje, stengdavosi laikrodžiui 
mušant Naujuosius metus susi-
tikti ir bent jau bučiniu apsikeisti: 
„Apsikabini, pasibučiuoji ir lauki 
po vidurnakčio pradedančių plūsti 
pacientų“, – sako gydytojas. 

Dauguma pacientų 
šventėms prašosi namo

Paklaustas, o kaip ligoniai su-
tinka šv. Kalėdas ar Naujuosius 
metus, G. Klimkevičius pasakoja: 
„Šventiniam laikotarpiui ligoni-
nėje dažniausiai lieka tik patys 
sunkiausi pacientai, kam leidžia 
sveikata, tie prašosi namo. Kūčių 
vakarą pacientus dažniausiai ap-
lanko artimieji ir tikrai ilgai pas 
juos prabūna – matyt, ir tam, kuris 
guli ligoninėje, ir tiems, kuriems 
sergančiojo trūksta prie šventinio 
stalo, nori šventes vis tiek praleisti 
kartu. 

Na, o Naujuosius metus ligo-
ninėje likę pacientai dažniausiai 
leidžia prie poilsio zonoje esančio 
televizoriaus ir, ką pastebėjau, kad 
jeigu tik sveikata leidžia, tai metų 
sandūros visi sulaukia“ – kalba gy-
dytojas.  

Rytis kUlBOkAS, filosofas

2016 metus galima pavadin-
ti politinio baudimo metais. 
Demokratinių valstybių rinkėjai 
baudė politikus ir, jei pavadinti 
reiškinius tikraisiais vardais, dar 
kartą išsaugojo demokratijos 
esmę. Britanijoje piliečiai nubal-
savo už pasitraukimą iš Europos 
Sąjungos (kuri virto politine, 
o ne ekonomine sąjunga, kaip 
pradžioje kūrėsi), JAV piliečiai 
prezidentu išsirinko Donaldą 
Trumpą, o lietuviai – valstiečius 
ir žaliuosius. Tai tik trys balsa-
vimai, kuriems pas mus buvo 
skirta daugiausiai dėmesio. Visų 
jų rezultatai turi bendrą bruožą 
– jie buvo prieš politinio elito 
valią, kuris dažniausiai už savo 
išskirtinę padėtį visuomenėje 
yra dėkingas vertybėms, kurias 
rinkėjai protesto balsavimais 
atmetė.

Ir „Brexit“, ir JAV preziden-

to, ir lietuvos Seimo, ir keletas 
rinkimų kitose šalyse turi tą 
patį bruožą – rinkėjams globali 
politika, savotiško globalinio 
kultūrinio neomarksizmo statyba, 
yra svetima. 

Rinkėjai nenori pasaulio, 
kuriame visi būtų vienodi, nenori 
kultūrų persimaišymo, pasaulinės 
ideologijos su viena iki absurdų 
nueinančia politkorektiška poli-
tika, nenori, kad svetimas būtų 
priverstinai vadinamas savu.

Šių elito politinių siekių 
nesuvokimas, atmetimas slypi pa-
čioje asmens prigimtyje, kurioje 
individui labai aiškiai duota su-
vokti „aš“ ir „kitas“. Tas „kitas“ 
niekada nebus lygus „aš“, kad ir 
kaip visos humanizmu pagrįstos 
santvarkos stengtųsi. To nepavy-
ko padaryti krikščionybei per du 
tūkstančius metų, o ką jau kalbėti 
apie vienadienes santvarkas? 

Pastarųjų metų pernelyg 
didelis „kito“ suabsoliutini-
mas prieš „aš“, su visomis iš 
to sekančiomis pasekmėmis 
ir sukėlė visuomenėse politinį 
sprogimą. labiau stebina, kad 
politkorektiškos, mesianistinės 
ideologijos atstovai dar sulaukė 
tokio didelio rinkėjų palaikymo, 
nors, jei vertinti kokio „Brexit“ 
ar JAV prezidento rinkimus, 
akivaizdu, jog politiniam elitui 
pasipriešino triuškinančiai didelė 
senųjų, nenatūralizuotų piliečių 
dalis. Todėl manau, kad šių metų 

rinkimų rezultatai anaiptol nėra 
Vakarų pasaulio „saulėlydis“, 
kaip sako kai kurie politologai, 
o greičiau vakarietiško pasaulio 
individualizmo ir atsakingumo 
laimėjimas prieš kolektyvizmą.

Visuose šiuose rinkimuose į 
akis krenta visiškas ideologijų iš-
skydimas, tiksliau – neturėjimas 
argumentų rinkėjams pagrįsti 
tų „aukštesnių“ mesianistinių 
tikslų. laisvė, atjauta visam 
pasauliui, Amazonės džiunglių ir 
Arkties ruonių 
gelbėjimas yra 
tai, ką „aš“ 
priima kaip 
„kitą“ – jis yra, 
bet tai tik iliu-
zija, jis niekada 
nebus savas, 
liks tik vilione. Nepadėjo ir kitos 
nuomonės piešimas kaip tamsios 
ir atsilikusios (kaip SSRS „da-
vatkiškumo“ etikečių klijavimas 
tikintiesiems). 

Jei kalbėti apie JAV prezidento 
rinkiminę kampaniją, joje itin 
ryškiai į akis krito polių sukei-
timas vietomis. Juk D.Trumpą 
prezidentu iškėlė respublikonų, 
dešiniųjų, beveik radikalų, 
kurie visada buvo aršiausi SSRS 
priešai (vien prezidento Ronal-
do Reigano politika ką reiškė) 
partija, o visą rinkimų kampaniją 
oponentai jiems klijavo Rusijos 
draugų etiketę. Tai absurdiška. 
Demokratai, kurie istoriškai 

būdavo nuosaikesni, pasisakyda-
vo už sveiko proto išlaikymą, lošė 
dešiniųjų vertybėmis (tarp kitko, 
galima prisiminti, kad ir anks-
tesnė socialdemokratiška mūsų 
vyriausybė net iš tolo kairiųjų 
nepriminė ir vykdė dešiniąją 
politiką). 

Ar normalu, kai minios gali 
migruoti per sienas be jokios 
kontrolės, o valstybės piliečiai, 
kurių šalis užplūsta nelegalūs 
migrantai, bijo minėti žodį 

„migrantas“ 
ir primygti-
nai vartoja 
„pabėgėlis“? 
Maža to – 
valstybėms 
reiškiamos 
pretenzijos 

dėl nepakankamai gerų sąlygų ir 
teisių pažeidinėjimų, o nenorin-
čioms prisidėti prie šios bepro-
tybės ir pas save integruoti tuos 
„pabėgėlius“ grasinama sank-
cijomis? Neabejotina, kad karo 
pabėgėliai turi būti priimami, bet 
ne tokiu principu, kaip buvo šiais 
metais – tautų kraustymosi nega-
li būti. Juo labiau svečias negali 
griauti nusistovėjusios tvarkos 
nekalbant jau apie terorizmą. 
Rinkėjai dar tars savo žodį 
artėjančiuose rinkimuose pačiose 
svarbiausiose ES valstybėse – 
Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tas 
šaukimo ir atvirų durų politikos 
rezultatas gali būti daug labiau 

sukrečiantis ES, kaip politinei 
sąjungai, nei koks „Brexitas“.

Nors ir labai keista, tačiau 
lietuvoje valstiečių ir žaliųjų 
triuškinantis iškilimas rinkimuose 
susijęs ne tik su vietine, bet ir su 
globalia politika, kaip to paties 
proceso dalis. Į eilinį pilietį nesi-
orientuojančios valdžios sprendi-
mai (nors valdantys save vadino 
kairiaisiais), kaip Darbo kodekso 
priėmimas (savo prigimtimi 
atstovaujančio globalaus pasaulio 
arba kapitalo vertybėms), kainų 
šuolis įvedus eurą (vėl ne piliečių 
interesai) ir valdžių tvirtinimas, 
kad kainos nepadidėjo, korupcija, 
kurioje dažnu atveju institucijos 
sakė, kad viskas legalu arba nieko 
pakeisti negalima (vien ko verta 
„auksinių šaukštų“, „auksinių 
miltų“ istorijos), tragiška demo-
grafinė padėtis – tai skauduliai, 
kurie nunešė senąją valdžią. Tie-
siog didžiulė dalis piliečių buvo 
pasiryžusi balsuoti už bet ką, kad 
tik valdžia pasikeistų. Tačiau vals-
tiečių išrinkimo negalima lyginti 
su kokių darbiečių ar valinskinin-
kų „iššokimais“ per rinkimus, jie 
pataikė į laiko dvasią. Tačiau dar 
įdomiau, kad bene pirmą kartą po 
įstojimo į ES  lietuvoje išrinkta 
valdžia, kuri po rinkimų kol kas 
dar neišsižada pažadų ir net vyk-
do ideologinius sprendimus, o ne 
sprendimus, už kurių kyšo kieno 
nors finansinių ar galios interesų 
„ausys“. 

Aišku, tėvai dovanodavo mums 
saldainių, bet tais laikais net gerų 
saldainių nupirkti buvo sudėtinga, 
jau nekalbant apie kažką vertinges-
nio. Prisimenu, kaip būdamas jau 
paauglys šv. Kalėdų proga iš tėvų 
gavau laikrodį. Tai buvo labai di-
delė dovana...“, – vaikystės prisi-
minimais dalijasi gydytojas.

Paklaustas, kokių dovanų pašne-
kovas pats tikisi sulaukti iš Kalė-
dų Senelio, G. Klimkevičius sako: 
„Kad aš visko turiu, tad kažko ypa-
tingo ir nelaukiu... Nors man ma-
loniausia ne kažkokį daiktą gauti, 
o apskritai būti prisimintam. Juk 
jeigu žmogus tau net kokią smul-
kmenėlę dovanoja, vadinasi, bent 
jau kelias minutes savo laiko skyrė 
pagalvoti apie tave. Tad svarbiau-
sia – dėmesys...

Manau, dabar dovanos pamažu 
praranda savo tikrąją vertę. Arba 
prieš šventes kelias savaites despe-
ratiškai blaškomės po parduotuves, 
kad mano dovana nebūtų prastes-
nė negu tavo, arba iš viso dovanas 
perkam internetu – net neišeidami 
iš namų, net nepačiupinėdami per-
kamo daikto“.

Gydytojas teigia, kad pats sten-
giasi dovanoti praktiškas dovanas. 
„Visai neseniai per radiją girdėjau 
diskusiją, kurioje buvo kalbama 
apie tai, ar iš viso reikia dovanoti 
dovanas, ar ne... Ir vis dėlto buvo 
prieita išvados, kad dovanoti verta 
paprastus daiktus – arba tai, ką per 
kelias dienas suvalgysi, arba tai, ko 
žmogui tikrai reikia. O kitais atve-
jais gauti daiktai nukišami į kuo 
tolimesnį sandėliuko kampą arba 
išmetami“, – sako pašnekovas.

Gydytojo telefonas – 
visada kišenėje 

Šiuos Naujuosius metus gydy-
tojas G. Klimekvičius taip pat 
sutiks budėdamas ligoninėje. Pa-
klaustas, ar Naujųjų naktį pagrin-
diniai pacientai būna nuo petardų 
nukentėję asmenys, gydytojas 
sako: „Žinokit, kaip tik ne. Tą 
naktį žmonės kaip tik būna atsar-

...To nepavyko padaryti 
krikščionybei per du tūks-
tančius metų, o ką jau kal-
bėti apie vienadienes san-
tvarkas?.. 

(Atkelta iš 1 p.)
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- Kas jums yra laimė?
- Mano laimė turi lengvumo 

pojūtį, yra apsivilkusi švelnų, 
minkštą drabužį, ji plačiai šypsosi 
ir žino, kad, nors gyvenime gal ir 
turi ne viską, bet yra ten, kur turi 
būti. Ją supa žmonės, su kuriais 
bendraudama jaučiasi taip, tarsi, 
saulei kylant, lengvai siūbuotų 
ramioje jūroje. Laimė leidžia sva-
jonėms pildytis, o ne tūnoti giliai 
mintyse. Ji amžinai jauna ir įkve-
pianti kitus. 

Šios laimės vardas Ramybė. Ji 
pabunda, kai aplink viskas ūžia...

Laimė yra paprasta. Jai gyveni-
me daug nereikia. Tik meilės: sau, 
kitam ir visam, kas aplinkui. 

- Jūsų didžiausia baimė?
- Vadinu save baile, nes didžiąją 

gyvenimo dalį bijojau kai kurių 
dalykų. Bet apie tai, kas gąsdina, 
nebijau kalbėti ir pasakoti. Gal tai 
mane padaro stipresne už šį jaus-
mą? 

Ilgai galvojau, kad baiminuosi 
vienatvės. Bet, gerai pagalvojus, 
niekada nebūni vienas. Vienatvė 
aplanko tuos, kurie leidžiasi jos 
kankinami. Visada yra galimybė 
rinktis ir užkalbinti nepažįstamą-
jį, įsileisti draugą, pakviesti seną 
pažįstamą kavos.

Turbūt labiausiai bijau aukščio 
ir izoliuotų patalpų. Vis dėlto, kai 
labai nori, per daug nekonfron-
tuoji su baime, imi ir tvarkaisi. Ką 
išmokau šiemet – baimę įveikia 
grožis. Bijau aukščio, bet ieškau 
vietų, kurios būtų per daug įspū-
dingos, kad į jas neužkilčiau. O 
užkilusi neturiu laiko ir noro gal-
voti apie baimę, nes yra svarbes-

Viskas susiklosto taip, kaip 
žmogui geriausia 

nių reikalų – įkvėpti pasaulio ga-
lybės, joje rasti ramybę (šypsosi).

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

- Tokius turiu kelis: per daug 
lyginu save su kitais, pamiršdama 
auksinę taisyklę, kad kito gyve-
nimo niekaip nenugyvensi ir vis 
tiek rastumei jame kažką, kas Tau 
nepatiktų. Taip pat, kai esu liūdna, 
mėgstu išlaidauti: nusipirkti ką 
nors saldaus ar gražaus. Šį bruo-
žą bandau įveikti nereikalingus 
niekučius pakeisdama namuose 
laukiančia knyga, ilgamečiais 
bendražygiais – tušinuku, užrašų 
knygele, savo kačių Summer ar 
Rainės apkabinimu, pokalbiu su 
įkvepiančiu žmogumi, laiku su 
muzika.

Retkarčiais prisimenu seną 
bruožą ir kompanioną, vardu „vė-
lavimas“. Bet, kalbant apie profe-
sinį kelią, su vėlavimu neblogai 
tvarkausi. Dar viena, ne pati sma-
giausia savybė – naktinėjimas. 
Bet, žinodama, kad tai netrukdo 
kitiems, sau ją atleidžiu. 

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Pavadinkime tai bruožų krati-
niu – per didelis rimtumas, nege-
bant atsipalaiduoti, arba per didelis 
aplaidumas, negebant kalbėti rim-
tai, atlikti numatytų pareigų. Taip 
pat užsispyrimas, neatvirumas 
kitokiems. Polinkis į melą, išsisu-
kinėjimą, buvimas su kitu tol, kol 
jis naudingas arba kol tas žmogus 
neturi problemų. Nesimpatizuoju 
ir tiems, kurie yra uždari, nelinkę 
į spontaniškumą ir mėgstantys gy-

venti kitų gyvenimus, nekurdami 
savos realybės. 

Mama visada sako, kad, pyk-
dama ant kitų dėl jų bruožų, pir-
miausia turėčiau pažvelgti į save. 
Tai gal yra kuo susirūpinti?  

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Perskaičiusi šį klausimą, ilgai 

galvojau ir supratau, kad niekada 
nebuvau linkusi idealizuoti vieno 
žmogaus. Paauglystės metais ant 
sienų nekabindavau žvaigždžių 
plakatų, nekolekcionavau mu-
zikos atlikėjų iškarpų ir neverk-
davau iš džiaugsmo, žiūrėdama 
mergaičių dievinamus filmus su 
gražuoliais aktoriais. Netryškau 
ir entuziazmu, garbindama Paulo 
Coelho ar kitus visuotinės masės 
numylėtinius.

Labai žaviuosi žmonėmis, ku-
riuos vienu ar kitu būdu lemta 
sutikti. Labiausiai įkvepia inter-
viu pašnekovai, nepriklausomai 
nuo jų veiklos, užimamų pareigų. 
Jie veikia kaip gera knyga, kurią 
gali skaityti dešimtį kartų ir vis 
pasisemti naujų žinių, kaip moty-
vacija, kuri – visada kojomis pa-
siekiama.

Jei reikėtų išskirti žmones, į 
kuriuos lygiuojuosi savo veiklos 
srityje, tai būtų Rytis Zemkaus-
kas, Ernestas Hemingvėjus. Tai 
tie žmonės, kurie turi ar turėjo tiek 
žinojimo ir gebėjimo rašyti mintis 
paprastai, netuščiažodžiaudami, 
bet labai įtaigiai ir įkvepiančiai. 

- Didžiausias iššūkis?
- Jei kalbėtume apie didžiausius 

lig šiol sau išsikeltus iššūkius, tai 
buvo kelionė vienai į Ameriką šią 
vasarą. Atsidūriau aklavietėje, iš 
kurios buvo du galimi keliai – dar 
vieneriems metams nukelti vieną 
didžiausių savo svajonių nuo 7 
klasės arba keliauti vienai ir įrody-
ti sau ir kitiems, kad pasaulis, nors 
ir didelis, bet atviras visiems. 

Išdrįsau ir įsitikinau, kad tai 
buvo geriausias iki tol nugyvento 
gyvenimo sprendimas. Kelionė 
padėjo subręsti – pagaliau, švęs-
dama gimtadienį šį rudenį, širdyje 
jaučiau, kad per metus užaugau. 
Ironiška – prieš keliaudama, bu-
vau beveik tikra, kad didžiausi pa-
saulio miestai mane, tokią mažą, 
suris be pasigailėjimo. Labai kly-
dau, nes būtent ta pagarba didybei 
pažadino manyje tokią pat didybę. 
Pamenu, prieš kelionę draugai ir 
artimieji sakė, kad, jei išgyvensiu 
Niujorką, tapsiu bebaime. Vis dėl-
to ties tuo nežadu sustoti. 

Neseniai užrašų knygelėje pa-
sižymėjau iššūkius artimiausiems 
metams. Didžioji dalis jų susijusi 
su baimių įveikimu, netradiciniais 
keliavimo būdais ir kantrybės ug-
dymu bei atitolimu nuo vartoto-
jiškumo. Vienaip ar kitaip visi šie 
tikslai susiję su išėjimu iš komfor-
to zonos, nepatogumo jausmu, kas 
ir apibrėžia sąvoką „iššūkis“. 

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Po to, kai grįžau iš visų savo 
kelionių, „plaukioju“ keistoje bū-
senoje. Lyg išgyvenčiau laukimo 
periodą iki kitos išvykos. Dabar 
suprantu, apie ką kalbėjo tie, ku-
rie sakė, kad nuo keliavimo nepa-
sveikstama. 

Dabartyje sklandančios mintys 
ir vystomi darbai nukreipti į švie-

sesnę ateitį. Susipynę gražiausi 
prisiminimai bei patyrimai šildo ir 
skatina nepasiduodi monotonijai, 
žiemiškai depresijai, kuri kasmet 
užklumpa visus lietuvius. Taigi 
gyvenu prisiminimais ir mintimis 
apie naujus nuotykius, svajonių 
išsipildymus, galimybes tobulėti 
kaip žurnalistei. Neleidžiu sau ap-
sigyventi vien praeityje ar ateityje 
– esu susitelkusi į dabartį, senus-
naujus projektus, paskutiniuosius 
studijų metus.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Atvira širdis, pagarba pasauliui 
ir tikrumas. Tokie žmonės traukia, 
su tokiais gera kalbėtis ir tiesiog 
būti. Nesuvaidintos asmenybės, 
gerbiančios tai, kas jas supa, ir pa-
čios gauna visa tai atgalios, nors 
jokių atgalinių dovanų iš pasaulio 
nesitiki. 

Kai vis dažniau esi apsuptas 
blizgučių ir asmenukių, imi ver-
tinti ir pastebėti mažus perlus, 
kurie pasirodo tiems, kurie jų ieš-
ko. O atradus gimsta labai gražios 
draugystės ir pokalbiai. 

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Nemėgstu melo, todėl vengiu 
meluoti. Kartais susimąstau, kaip 
žmonės, kurie tai daro nuolatos, 
nesusipainioja tarp to, kas yra 
tiesa, o kas – melas. Visgi kartais 
melavimas – neišvengiamas da-
lykas. Mano melas paprastai pa-
sireiškia ne kažko išsigalvojimu, 
bet nutylėjimu. Šiuo įrankiu pa-
sinaudoju tik tais atvejais, kai tai 
gali kažką išgelbėti ir, galiausiai, 
atnešti teigiamą poveikį. 

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Nežinau, ką sau galvojo filoso-
fas, keldamas klausimą, kuris jau 
pats diktuoja atsakymą – kad turiu 
kažko savyje nemėgti. Didis tas, 
kuris sugeba išmokti save priimti 
su visais trūkumais. Tokiu atveju 
jie tampa privalumais. 

Mūsų polinkį nemėgti savęs 
įdiegia kiti žmonės. Pavyzdžiui, 
būdama jaunesnė, labai kritiškai 
vertinau savo smulkų sudėjimą. 
Galiausiai pasikeitė draugų ratas, 
vertybės ir požiūris – dabar tą 
sudėjimą suvokiu kaip teigiamą 
dalyką. 

Šiandien tikiu, kad svarbiausia 
vidinė būsena, ne išorė. Žinoma, 
negalima apsileisti ir pamiršti 
svarbiausių kosmetinių priemonių 
– sveikos mitybos ir miego. Bet 
stengiuosi koncentruotis į vidų, 
ne išorę. 

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Lengva niekinti, nebandant 

suprasti, kodėl žmogus elgiasi 
vienaip ar kitaip. Niekinti – silpno 
ir nelaimingo žmogaus bruožas. 

Anksčiau leisdavau sau be palio-
vos kritikuoti ir skirstyti žmones į 
blogus ar gerus. Dabar suprantu, 
kad kiekvienas turi sukaupęs sa-
vyje skirtingas patirtis, kiekvienas 
buvo auklėtas kitų tėvų, kiekvieną 
supo įvairiausias vertybes turintys 
žmonės. Visos asmenybės nori pa-
siekti savo geriausią versiją, bet tų 
versijų negalima vertinti tarpusa-
vyje, nes vienodų patirčių nėra. 

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Vyriškumas. Į šią savybę įei-
na daugybė komponentų – vidinis 
tvirtumas, kuris persiduoda ir į iš-
orę, smalsumas, nebijojimas būti 
jautriu, vyriškoji išmintis, gebėji-
mas nuraminti ir pasitikėti, atviru-
mas ir atviras požiūris į pasaulį, 
pagarba moteriai, žmogui, gyvam 
padarui, nuoširdumas, tiesa, išti-
kimybė.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moteriškumas – vidinis šar-
mas, energija, švelnumas, palai-
kymas, nebijojimas būti silpnesne, 
moteriškoji išmintis, gebėjimas iš-
likti ramiai ir pasitikėti, atvirumas 
ir atviras požiūris į pasaulį, pagar-
ba vyrui, žmogui, gyvam padarui, 
nuoširdumas, tiesa, ištikimybė. 

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

- Ne žmogus pasirenka svajonę, 
bet svajonė pasirenka jį. Jei žmo-
gus atveria širdį – svajonė visada 
suras kelią. 

Užrašau ir porą minčių, kurias 
pasiskolinau iš kitų:

* „Kai darosi baisu šokti – tai 
yra ta akimirka, kai privalai šok-
ti. Kitu atveju, gali visą gyvenimą 
likti stovėti toje pačioje vietoje“, 
– J. C. Chandor. 

* „Ir tarp tų tūkstančių miestų, 
dešimčių tūkstančių miestų yra 
vienui vienas, vienintelis miestas, 
kuris yra tavo, kurį surasti – tai 
surasti save“, – Valdas Papievis.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Kad ir kaip savanaudiškai tai 
skambėtų, bet, manau, kad tei-
singiausia labiausiai mylėti save. 
Pagarba, meilė sau leidžia tuos 
jausmus pajusti ir kitiems. Be to, 
gyvenimą pradedame ir baigiame 
vieni, todėl labai svarbu viduje 
jausti šilumą ir palaikymą.

Jei reikėtų išskirti žmones, ku-
riuos myliu labiausiai – tai šeima, 
artimieji. Tiek tie, kurie jau išėjo, 
tiek tie, kurie – šalia. Labai my-
liu ir augintines Summer ir Rainę, 
kurios palaiko, leisdamos paglos-
tyti jų kailiukus ar nulaižydamos 
ašaras. 

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Laimingiausios akimirkos – 
tos, kai viduje jauti ramybę ir su-
pranti, kad tuo momentu išgyveni 
didžiausias svajones. 

Taip jaučiausi šią vasarą Niu-
jorke, vėlų vakarą eidama link 
gyvenamosios vietos tuščiomis 
miegamojo rajono gatvėmis, už-
migdama ir pro langą girdėdama 
milžiną miestą, išplaukusi į van-
denyną stebėti banginių, užkalbi-
nusi Čikagos meno instituto senu-
čiuką darbuotoją.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės IV kurso stu-
dentė, savo pirmąją žurnalistinę praktiką atlikusi „Anykštos“ 
redakcijoje, prieš metus tragiškai žuvusio verslininko, politiko 
Vytauto Galvono dukra 22–ejų Miglė Galvonaitė, paklausta apie 
labiausiai nepatinkantį savo bruožą, atvirai prisipažįsta: „Kai esu 
liūdna, mėgstu išlaidauti: nusipirkti ką nors saldaus ar gražaus. 
Šį bruožą bandau įveikti nereikalingus niekučius pakeisdama na-
muose laukiančia knyga, ilgamečiais bendražygiais – tušinuku, 
užrašų knygele, savo kačių Summer ar Rainės apkabinimu, po-
kalbiu su įkvepiančiu žmogumi, laiku su muzika...“

Šiemet Miglė Galvonaitė įgyvendino didžiausią savo svajonę 
nuo pat 7 klasės – viena aplankė Jungtines Amerikos Valstijas.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Rimą ir Andrių KLIMAVI-
ČIUS, mirus mylimam tėve-
liui ir seneliui.

Vašuokėnų medžiotojų
klubo medžiotojai

Šalti ir tylūs kapai am-
žiams priglaudė mylimą tė-
velį. Nuoširdžiai užjaučiame 
Rimvydą JUOZAPONĮ.

Anisimovai

(Nukelta į 6 p.)
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Laimę jaučiu ir skaitydama 
knygą vienumoje prie marių, 
plūduriuodama vandenyje, gar-
siai dainuodama prie jūros, va-
žiuodama vingiuotais keliais į 
Anykščius karštą vasaros dieną 
ar kai aplink – vien sniegas ir 
baltuma, sutikdama žmones, ku-
rie, atrodo, turėjo būti sutikti jau 
seniausiai, pagaudama gerą foto-
grafinį kadrą, gebėdama perteik-
ti mintis ant popieriaus, jausda-
ma jaukumo ir namų jausmą. 

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Visada norėjau talento, susi-
jusio su laiku, – gebėti jį atsukti 
atgal, kad galėtumei pakartoti 
geriausias akimirkas ir suspėti 
padaryti, tai kas buvo nebaigta, 
arba persukti į priekį, kad pama-
tytumei, kas laukia. Bet supran-
tu, kad magija slypi būtent tame 
nežinojime ir vieninteliame šan-
se elgtis vienaip ar kitaip. 

Kitu atveju mums pasidarytų 
neįdomu, kaip kad skaitant kny-
gą, jau mačius tokio paties pava-
dinimo filmą, ar žiūrint serialo 
epizodą, žinant, kaip baigsis 
visas sezonas. Nebebrangintu-
me to, ką jau pasiekėme ir nesi-
stengtume dėl ateities. 

Negaliu skųstis. Manau, turiu 
visus reikiamus talentus ir įran-
kius tam, ką noriu daryti – moku 
rašyti, gebu matyti vaizdinę 
kompoziciją, girdžiu žmones, 
galiu juos stebėti, jausti, kai 
mane paima už rankos, apkabi-
na. Vienintelis dalykas, kuris at-
rodo labai naudingas žurnalistui, 
bet sunkiai pasiekiamas vienam 
žmogui per vieną gyvenimą – 
gebėjimas kalbėti visomis pa-
saulio kalbomis. Šio talento ne-
atsisakyčiau... 

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

- Kažko konkretaus kardinaliai 
keisti nenorėčiau. Gyvenimas lai-
kui bėgant aptvarko netvarkingus 
dalykus mumyse ir padeda nusišli-
fuoti, jei ne iki deimanto, tai bent 
iki padoresnio akmenėlio. 

Norėčiau tik išmokti ramiau re-
aguoti į provokuojančias situaci-
jas ir reikiamu laiku įvertinti tai, 
ką turiu šalia. To neišvengiamai 
mokausi, bet norėčiau, kad viskas 
vyktų mažiau skaudžiomis aplin-
kybėmis.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Nesu tikra, ar kitiems tokie 
pasiekimai atrodys dideli, bet tuo 
metu, kai juos pasiekiau, šie atrodė 
reikšmingi. Tai – laimėta atranka į 
15min.lt žurnalistų mokyklą, įstoji-
mas į universitetą, profesinės prak-
tikos kokybiškose žiniasklaidos 
priemonėse. Tačiau turbūt kol kas 
didžiausias profesinis pasiekimas 
– asmeninio projekto sukūrimas. 

Kalbant ne apie žurnalistiką, di-
džiausiu išlipimu iš komforto zo-
nos į ne tokį patogų pasaulį vėlgi 
laikau kelionę į Ameriką. 

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

- Šis klausimas labai priminė 
prieš pusmetį matytą filmą „Oma-
ras“ („The Lobster“), kurio siužeto 
esmė – negebančio surasti sau po-
ros, taigi nenaudingo visuomenei 
žmogaus pavertimas pasirinktu 
gyvūnu. 

Labai myliu vandenį, bet norė-
čiau ir gebėti skraidyti. Taigi turbūt 
tai būtų žuvėdra, kuri gyvena prie 
jūros ir gali nerūpestingai sklandy-
ti vėjuotame danguje. Galbūt norė-
čiau pabandyti vėl būti žmogumi. 
Jei kartais dar turėčiau žemėje ne-
pabaigtų darbų. 

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Po grįžimo į Lietuvą vis bandau 
atsakyti į šį, atrodo, retorinį klausi-
mą. Supratau tai, kad nenorėčiau 
visą gyvenimą sėdėti vienoje vie-
toje. Noriu pamatyti kiek įmanoma 
daugiau pasaulio, pajusti įvairų gy-
venimo skonį, nes tai didis įkvėpi-
mo šaltinis rašančiam žmogui. 

Akys krypsta visur, kur esu iš-
barsčiusi daleles savęs: tai niekada 
nemiegantis Niujorkas, gimtieji 
Anykščiai, Pervalka – vieta, kurio-
je randu šimtaprocentinę ramybę, 
Barselona, kur širdis džiaugiasi 
gamtos grožiu ir miestui būdingu 

judėjimu, ar Graikijos salos, ku-
riose daug katinų, skanaus maisto 
bei šilumos... Kol kas neskubinu 
gyvenimo, leidžiuosi plukdoma 
tinkama linkme. Tikiu, kad judė-
dama šia srove galiausiai pasieksiu 
savo krantą. 

- Brangiausias turtas?
- Sveikata ir artimieji. Kol turi 

sveikatos ir gali judėti pirmyn, 
tol niekada netrūks motyvacijos 
ir jėgų siekti aukščiausių kalnų ir 
tikslų. O kad gyvenime turėtumei 
su kuo pasidalinti laime, į ką atsi-
remti sunkiu momentu, labai svar-
bu netoli turėti ką nors artimo. 

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Gyventi sunkiomis patirtimis, 
kurių negydo net miegas, prarasti 
žmones, laisvę kurti ar teisę į lai-
mę, neturėti su kuo pasikalbėti, 
jausti skausmingą ilgesį, panirti į 
monotoniją, kuri neveda į jokį au-
gimą ir tobulėjimą, negalėti padėti 
kitam.  

- Jūsų svajonių profesija?
- Tai, kuo užsiimu šiandien, ko, 

vis klupdama ir vėl stodamasi, sie-
kiu. Mano svajonių profesija nea-
bejotinai yra susijusi su rašymu, 
fotografija ir keliavimu. Pavadin-
kime tai (foto) žurnalistika. 

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Turbūt tai bus gerumas ir atvi-

rumas pasauliui. Kartais to gerumo 
per daug – norisi padėti visiems ir 
jaučiu graužatį, jei reikiamą aki-
mirką tam pasiekti neturiu tinkamų 
įrankių. 

Atvirumas padeda bendraujant 
su žmonėmis iš įvairių erdvių: 
stengiuosi atsiverti kito patirčiai, 
dėdama visas pastangas tą patirtį 
suprasti. Žinoma, su tokiomis sa-
vybėmis lengva nudegti, bet esu 
linkusi pasitikėti žmonėmis ir jau-
čiu, kad jie, tai žinodami, pasitiki 
ir manimi.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Ištikimybę ir visa tai, kas įeina 
į šią sąvoką – buvimą šalia ne tik 
laimingomis akimirkomis, pastan-
gas suprasti kitą, galimybę jaustis 
saugiai – būti savimi šalia draugo 
ir nebūti jo teisiamai už tai, ką pa-
sakai ar kaip išreiški jausmus. 

Viskas susiklosto taip, kaip 
žmogui geriausia 

(Atkelta iš 5 p.)

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai?

- Tie, kurie įkvepia ir kaip as-
menybės: Ernestas Hemingvėjus, 
Antanas Drilinga, Antanas Škėma, 
žurnalistas Rytis Zemkauskas. Jei 
atvirai, esu linkusi bent trumpam 
įsimylėti visus rašytojus, kurių kū-
riniai prabudina mano šypseną ar 
ašaras. 

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Turbūt yra tiesos pasakyme, 
kad labiausiai žmogų formuoja tos 
knygos, kurias jis perskaito, dar 
būdamas vaikas. Visi įsimintiniau-
si personažai – iš literatūros, kuri į 
mano rankas pakliuvo, kai išgyve-
nau vaikystės ar paauglystės metus. 
Tai ir išmintingoji Mažojo Princo 
Lapė, atkaklioji našlaitė Matilda, 
Džono Livingstono „Žuvėdra“, se-
nis iš Hemingvėjaus apysakos apie 
kelionę į jūrą, svajonių išsipildymu 
ir draugystės stiprybe tikintys Ozo 
šalies keliautojai, nuoširdusis Mikė 
Pūkuotukas. 

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Atsakymas priklauso nuo to, 
kaip apibrėžiame istorinę asmeny-
bę. Jei galiu pasirinkti bet kokį as-
menį, kurio gyvenimas, darbai jau 
– istorija, labiausiai iš profesinės 
pusės žavinčios moterys būtų ne-
palaužiamoji rusų žurnalistė Ana 
Politkovskaja ir stipri, jauna siela 
rašytoja Ana Frank. 

Ne ką mažiau mane žavi ir le-
gendiniai fotografai: Garry Wino-
grand, XX a. II pusėje dar neįpras-
tu kampu, plačiakampiu objektyvu 
fiksavęs praeivius Amerikos di-
dmiesčiuose. Taip pat vienas iš le-
gendinės fotografų agentūros „Ma-
gnum“ įkūrėjų Robertas Capa ar 
kraštovaizdžių fotografijos genijus 
Ansel Adams.

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

- Taip. Tai asmenybės, iš kurių 
semiuosi įkvėpimo, mokiausi ir 
mokausi išminties, drąsos gyven-
ti. Tai – šeima, artimieji, krikšto 
tėvai, kurie vis dar šalia, taip pat 

tėtis, močiutė, kurie – jau tik min-
tyse, taip pat žmonės, kurie labai 
padėjo, einant žurnalistiniu keliu. 
Jie tai žino. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Angelė ir Kajus. 
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate?
- Sėdėjimo vienoje vietoje, jei 

tas sėdėjimas nėra pats savaime 
tikslas. Svajonių neturėjimo, kai 
nėra ko siekti ir laukti išsipildant. 
Blaškymosi, kai nerandi sau vietos 
ir nežinai, kuria kryptimi geriau-
sia sukti. Jausmo, kai atrodo, kad 
blogiems dalykams nesimato pa-
baigos. 

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Kad reikiamu laiku nebūdavau 
tinkamoje vietoje, nepastebėdavau 
greta buvusių galimybių ar tiesiog 
bijodavau jomis pasinaudoti. Kita 
vertus, tikiu likimu ir tuo, kad vis-
kas susiklosto taip, kaip žmogui 
geriausia. Žinojimas, dėl ko ap-
gailestauji, jau didelis žingsnis į 
priekį, mokantis iš klaidų ir kuriant 
naujas galimybes gyvenime. Tad 
stengiuosi mažiau liūdėti, daugiau 
dirbti dėl netoliese laukiančios lai-
mės. 

- Kaip norėtumėt numirti?
- Į temas, susijusias su šiuo mįs-

lingu reiškiniu, vis dar žvelgiu iš 
pagarbaus atstumo, nes turiu jam 
lengvą baimę. Todėl klausimas 
nėra pats artimiausias – dar noriu 
pagyventi ir nuveikti daug pras-
mingo, kad vėliau galėčiau šyp-
sotis sau, artimiesiems, draugams, 
kurie suptų mane, ir eiti pailsėti bei 
įsikvėpti naujam gyvenimui.  

Kalbant apie gražią mirtį, nuos-
tabu, kai žmonės gyvenimo gale 
jaučiasi išnaudoję visas jiems svar-
bias galimybes ir iškeliauja, dary-
dami tai, ką myli labiausiai, atvira 
širdimi.

- Jūsų gyvenimo moto?
- „Little blonde goes a long way“. 

Išvertus į lietuvių kalbą, tai skam-
bėtų: „maža blondinė nueina ilgą 
kelią“, suprask – pasiekia viską, ko 
nori, kad ir kiek tai užtruktų... 

Laiku nesumokėjus mokesčių, 
bus pradedamos skolos išieško-
jimo procedūros. Jos vykdomos 
per Piniginių lėšų apribojimo 
informacinę sistemą (PLAIS) ir 
gali užtrukti – sistema laikinai 
apriboja galimybę naudotis pi-
nigais visose sąskaitose, kol iš 
jų yra nuskaičiuojama reikiama 
suma. 

Ar tai aktualu emigrantams? 
Taip!

Susimokėti skolą arba dekla-

ruoti išvykimą iš Lietuvos ragi-
nami ir asmenys, kurie gyvena ir 
dirba užsienyje. Skola gali būti 
perskaičiuota, jei iki gruodžio 
pabaigos šie asmenys pateiks 
gyventojo pajamų mokesčio de-
klaraciją Valstybinei mokesčių 
inspekcijai (forma GPM308), pa-
žymėdami, jog ši deklaracija yra 
galutinai iš Lietuvos išvykstančio 
gyventojo.

Nuo 2017 metų „Sodra“, skai-
čiuodama PSD įmokas, vadovausis 

„Sodra“ ragina paskubėti susimokėti 
privalomojo sveikatos draudimo skolas

„Sodra“ ragina niekur nedirbančius bei valstybės lėšomis ne-
draudžiamus asmenis (taip pat gyvenančius ir dirbančius užsie-
nyje) nedelsti ir pasitikrinti, ar jie nėra įsiskolinę už privalomąjį 
sveikatos draudimą (PSD). Tai padaryti galima čia – www.sodra.
lt/pasitikrink. 

tik Gyventojų registro duomeni-
mis, t. y. VMI pateiktos ar patiks-
lintos deklaracijos nebebus pagrin-
das nutraukti įmokų skaičiavimą ar 
panaikinti įsiskolinimą.

Iš Lietuvos išvykdami ilges-
niam nei 6 mėn. laikotarpiui, tai 
privalo deklaruoti privalo visi 
asmenys. Pateikti gyvenamosios 
vietos deklaraciją galima įvai-
riais būdais: seniūnijoje, savival-
dybėje, Lietuvos diplomatinėje 
atstovybėje užsienyje ar internetu 
per Elektroninės valdžios vartus. 
Ši deklaracija įsigalioja nuo jos 
pateikimo dienos, ir ja vadovau-
jantis nutraukiamas privalomų 
mokesčių skaičiavimas. Išvengti 
susidariusios skolos išieškojimo 
galima ir pateikiant „Sodros“ te-

ritoriniam skyriui šalies, kurioje 
dirbama, institucijos, koordinuo-
jančios socialinį draudimą, iš-
duotą pažymą apie draustumą.

Kas turi savarankiškai mo-
kėti PSD įmokas?

Savarankiškai susimokėti PSD 
įmokas kas mėnesį privalo visi 
asmenys, nevykdantys jokios 
ekonominės veiklos ir nedrau-
džiami valstybės lėšomis. Šios 
įmokos užtikrina nemokamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, o 
jų nesusimokėjus gydymo išlai-
das tenka padengti savo lėšomis 
–neapsidraudusiems asmenims 
nemokamai teikiama tik būtinoji 
pagalba. Be to, kaupiasi įmokų 
įsiskolinimas, o draustumas to-
kiam asmeniui bus atstatytas tik 

sumokėjus einamojo mėnesio 
įmoką ir padengus visą įsiskoli-
nimą.

PSD mėnesio įmokos savaran-
kiškai besidraudžiantiems asme-
nims dydis nuo šių metų liepos 
yra 34,2 euro (nuo 2016 metų sau-
sio 1 d. iki liepos 1 d. PSD įmokos 
dydis buvo 31,5 euro). Įmoka turi 
būti sumokėta iki einamojo mėne-
sio paskutinės dienos. Labai svar-
bu mokant įmokas nurodyti tei-
singą įmokos kodą, nes įvedus ne 
tą kodą įmokos nebus įskaitytos. 
Jeigu įmokos už einamąjį mėnesį 
mokamos laiku, turi būti nurody-
tas įmokos kodas 364. Jei įmokos 
laiku nesumokėtos ir jos moka-
mos kitą mėnesį ar vėliau turi būti 
nurodytas įmokos kodas 365.

Daugiau informacijos apie pri-
valomąjį sveikatos draudimą ra-
site „Sodros“ interneto svetainėje 
www.sodra.lt, skiltyje „Įmokos“, 
o asmeninę informaciją gausite 
paskambinę telefonu 1883.

PRUSTO KLAUSIMYNAS

Iš visos širdies dėkojame Anykščių baseino “Bangenis” 
kolektyvui už malonų, kultūringą aptarnavimą.

Linkime laimingų Naujųjų Metų.

Pagarbiai, lankytojai
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pirmadienis 2017 01 02

sekmadienis 2017 01 01

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
7.05 Metų panorama.  
8.00 Šventadienio mintys. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Laisvės vėliavnešiai.  
11.00 Pasaulinė Taikos 
diena. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vatikano.  
12.45 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis koncer-
tas 2017.  
15.20 Klausimėlis.lt.  
15.45 Žinios.  
16.00 90-asis gimtadienis, 
arba vakarienė vienam. 1963 
m. N-7. (Originalo kalba).  
16.20 Ryčio Cicino jubi-
liejinis koncertas. 20 metų 
scenoje.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”. Gražiausios 
dainos.  
20.30 Panorama.  
21.00 Naujametinis gala 
koncertas “Gražiausia filmų 
muzika”. Dalyvauja Virgilijus 
Noreika, Merūnas Vitulskis, 
Linas Adomaitis, Saulius 
Prūsaitis, Karina Krysko, Rūta 
Ščiogolevaitė, Ieva Narkutė, 
orkestras “Vilnius sinfonietta”. 
Dir. Vytautas Lukočius. 
22.50 Premjera. Kalėdų 
norai. N-7.  
0.30 Visas tas džiazas. N-14.  
2.30 Pasaulio dokumentika. 

Patys mieliausi gyvūnai (sub-
titruota, kart.). 
3.20 Dainuok man tango.  
4.30 Metų panorama.  
5.30 Laisvės vėliavnešiai. 

 
6.30 Dienos programa.  
6.35 “Tomas ir Džeris”.  
7.05 “Madagaskaro pingvi-
nai”. 
7.30 Gauruotos eglutės. 
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Fredo Kalėdos. 
11.30 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis. N-7.  
13.45 12 mėnesių. Nauja 
pasaka. 
15.25 Gražuolė ir pabaisa.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
22.20 PREMJERA Pagirios 
3. velniai žino kur. N14.  
0.10 Azartiniai žaidimai. N14.  
2.00 Gražuolė ir pabaisa (k)

 
6.10 Teleparduotuvė.  
6.25 Laimingasis ančiukas.  
7.15 Fredas. N-7.  
8.55 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
9.25 Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas. N-7.  
11.05 Anapus tvoros. N-7.  
12.45 G būrys. N-7.  
14.20 Čihuahua iš Beverli 
Hilso. N-7.  
16.10 Kaimynas šnipas. N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  
22.30 Sabotažas. N-14.  
0.45 Pasitikėjimas. N-14. 

6.45 Baltijos galiūnų čempio-
natas. II etapas. Tauragė (k).  
7.40 “Amerikos mieliausieji”.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
9.35 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 “Amerikos mieliau-
sieji”.  
11.05 “Gyvybės galia”  
13.15 Sveikinimai.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Transformeriai. 
Išnykimo amžius. N-7.  
21.50 “Karas ir taika”. N-7.  
23.00 “Dakaras 2017”.  
0.00 Mano vaivorų naktys. 
N14.  
1.30 Fantomas. N-7. 1964 
m.  
3.10 Fantomas įsisiautėja. 
N-7. 

 
6.20 Teleparduotuvė.  
6.50 “Tabatos salonas”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Miesto zoologijos 
sodas”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Pagaminta Italijoje”.  
12.30 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai”.  
13.10 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.05 “PREMJERA 
Pasisvėrę ir laimingi”.  
14.55 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 Nemarus kinas. 
Psichologas kaime. N-7.  

18.45 “Senojo Tilto paslap-
tis”.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas. Baltosios 
naktys. N14.  
22.30 Pats geriausias mer-
gvakaris. N14.  
23.50 “”Didžiosios Britanijos” 
viešbutis”.  
0.40 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
2.00 Bekas. Ikonų kolekcio-
nierius. N14.  
3.30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
4.15 “Miesto zoologijos 
sodas”.  
5.05 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Mūsų miesteliai. 
Leckava. 1 d.  
7.25 Nacionaliniai Kristijono 
Donelaičio metų skaitymai.  
8.20 Premjera. Kova už 
išlikimą. 
8.55 Aukso žirgas. 
10.20 Kasparas. 
12.00 Robinsonas Kruzas. 
N-7.  
13.45 Kalbos vakaras 2016. 
“Auksinės laisvės motina” 
arba “...jeigu ne Tėvynė, iš 
kurios gavote vardą..?”  
15.05 Koncertas “Dainuoju 
su meile. Ona Kolobovaitė”. 
16.10 Vilius Karalius.  
18.10 Nežino iš anksto, kas 
bus. Dainos teatrui - 30.  
19.45 Naujametinis muziki-
nis karnavalas.  

22.35 Metų panorama.  
23.30 Premjera. Žvėrių val-
dovas 3. Brakso akis. N-7.  
1.00 Lengvai ir linksmai! 
3.05 Durys atsidaro. Viena 
istorija (kart.). 
3.20 Jubiliejinis “Trimito” 
60-ojo sezono atidarymo 
koncertas. (kart.). 
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Tauro ragas (k). N-7.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
9.00 KK2 (k). N-7.  
9.45 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Pasienio sargyba. 
N-7.  
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. 
4.05 Dviračio šou (k).

 
6.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis.  N-7.  
7.00 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  

10.00 Iš peties. 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 Aukščiausia pavara 
Indijoje. 
19.00 Geležinis žmogus.  
N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Be stabdžių. N-14.  
23.00 X failai. N-14.  
0.25 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  

 
07.20 „Gamtos magija“.  
07.40 „Dykumos“. 
08.45 „Bekraštė Kanada“ . 
09.50 „Žiemos romanas“. 
N-7. 
11.50 Lietuvos komiko vaka-
ras. N-7. 
14.45 „Vivat, gardemarinai!“. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Vivat, gardemarinai!“. 
N-7. 
17.35 „Gardemarinai 3“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.20 0 laipsnių. 
18.25 „Gardemarinai 3“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Parduodama sody-
ba“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai. N-14. 
00.50 „Dykumos“. 
01.45 „Bekraštė Kanada“. 
2.35 „Parduodama sodyba“. 
N-7.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Naujametinis muzikinis 
karnavalas.  
12.50 Klausimėlis.lt.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. 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 Auksinis balsas.  
24.00 Premjera. Valdžios tvir-
tovė. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”. 
5.40 Klausimėlis.lt.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko.  
13.35 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 
3000 mylių iki Greislando. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.20 “Strėlė”. N-7.  
2.10 “Detektyvė Džonson”. 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.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. 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 “Slėptuvė”. N-14  
0.35 “Bibliotekininkai”. N-7  
2.20 “Trapučio parkas”. N-14  

6.15 Sveikatos ABC televitrina. 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.30 “Vanity Fair. Visiškai slap-
tai”. N-7.  
9.20 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.20 “Amerikos mieliausieji”. 
11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas”. 

N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
19.30 Farų karai. Gauja. I dalis. 
N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.30 Blogas senelis. N14.  
23.10 “Dakaras 2017”. 
23.40 Mano vaivorų naktys. 
N14.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.05 “Karas ir taika”. N-7.  
3.05 Farai (k). N-7.  
3.25 Farai (k). N-7.  
3.45 “Gyvybės galia”. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi” (k).  
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
 10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. 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 

Detektyvas Kolambas. Šviesa ir 
šešėliai. N-7.  
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.45 “Mentalistė”. N-7.  
2.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.20 Bekas. Baltosios naktys. 
N14.  
4.45 “Superauklė”. N-7.  
5.30 “Auklė”.
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos istorijos.  
6.40 Nežino iš anksto, kas bus. 
Dainos teatrui - 30.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Pradėk nuo savęs.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Kentervilio pilies vaiduo-
klis. N-7.  
13.40 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės.  
14.35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Kultūros metraščiai.  
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Žvėrių valdovas 3. 
Brakso akis. N-7.  
22.30 Durys atsidaro.  
22.45 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Globalios Lietuvos apdo-
vanojimai 2016.  
1.00 Koncertas “Dainuoju su 
meile. Ona Kolobovaitė”.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Suokalbis.  
4.15 Ar vien tik retro?  
5.00 Panorama.  

 
6.00 Autopilotas.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
8.30 Bus visko.  
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo.. Iki..  
11.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.45 Ne vienas kelyje.  
12.20 „Alfa” savaitė (k).  
12.50 Apie žūklę (k).  
13.20 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
14.30 Pasivaikščiojimai. Naujoji 
karta (k).  
15.00 Informacinių mitų grio-
vėjai (k). 
15.30 „Alfa” savaitė (k).  
16.00 Yra, kaip yra (k). 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.  
9.00 “Praeities žvalgas”. 
9.30 “Kaulai”. N-7.  

10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
16.00 “Detektyvas 
Bekstriomas”. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Sa a ir Tania. N-7.  
21.00 Na a Ra a. N-14.  
22.00 “Farai”. N-7  
23.00 “Siaubo labirintas”. S  
0.50 “Detektyvas Bekstriomas”. 
N-7  
1.40 “CSI kriminalistai”. N-7.  

  
7.10 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus. N-7. 
8.15 “Pėdsakas”. N-7. 
9.15 “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 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
0.50 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.

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 Ten, kur namai 1. N-7.  
10.50 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
12.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. 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 Gamtos inspektoriai.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2 (k). N-7. 
13.35 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 
Pragaro vaikis. N-7.  
0.25 “Mentalistas”. N-7.  
1.15 “Strėlė”. N-7.  
2.05 “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.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. 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 “Laiškai Džuljetai”. N-7  
0.35 “Bibliotekininkai”. N-7  
2.25 “Trapučio parkas”. N-14  

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”. N-7.  

9.20 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
10.20 “Kas žudikas?”. 
11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
19.30 Farų karai. Gauja. II 
dalis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.30 Mano geriausio draugo 
mergina. N14.  
23.20 “Dakaras 2017”. 
23.50 Blogas senelis (k). N14.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 Farai (k). N-7.  
4.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi” (k).  
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. 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 Detektyvas 
Kolambas. Seksas ir vedęs 
detektyvas. N-7.  
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.45 “Mentalistė”. N-7.  
2.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.20 Detektyvas Kolambas. 
Šviesa ir šešėliai. N-7.  
4.50 “Superauklė”. N-7.  
5.30 “Auklė”.
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultūros metraščiai.  
7.00 Meilė kaip mėnulis.  
7.50 Euromaxx.  
8.20 Stambiu planu.  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Kasparas (kart.). 
13.45 Šiaulių miesto 780-ųjų 
jubiliejinių metų šventės baigia-
masis koncertas.  
15.35 Meilė kaip mėnulis.  
16.30 Kaip atsiranda daiktai 5. 
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Premjera. Apokalipsė. 
Pirmasis pasaulinis karas. 
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 Lengvai ir linksmai! 
(kart.). 
19.30 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Utenos “Juventus” 

- Belgrado “Mega Leks”. 
Transliacija iš Utenos. 
21.30 Septynios Kauno die-
nos. 
22.00 IQ presingas.  
22.45 Kalėdų norai. N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Suokalbis.  
1.30 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Autopilotas (k).  
14.10 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). 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.  
10.00 “Tavo augintinis”. 
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 “Saša ir Tania”. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
16.00 “Detektyvas 

Bekstriomas”. 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 “Parkeris”. N-14  
0.25 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
1.00 “Detektyvas 
Bekstriomas”. N-7  
1.50 “Kaulai”. N-7.  

  
6.30 “Jaunikliai”. 
7.10 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus. N-7. 
8.15 “Pėdsakas”. N-7. 
9.15 “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 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
0.50 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai. 
2.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.25 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus”. N-7. 
5.15 “Vandens žiurkės”. N-7. 
6.00 “Gamtos pasaulis”. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.  
10.50 Emigrantai.  
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. 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 Žana d’Ark. N-14.  
1.30 Komisaras Reksas. N-7.  
2.20 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2 (k). N-7. 
13.35 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 
Rimti vyrai. N14.  
0.00 “Mentalistas”. N-7.  
0.50 “Strėlė”. N-7.  
1.40 “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.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. 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 “Tamsus dangus”. N-14  
0.20 “Bibliotekininkai”. N-7  
2.15 “Trapučio parkas”. N-14  

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”. N-7.  
9.20 “Šuo”. N-7.  
10.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas”. 

N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
19.30 Farų karai. Gauja. III 
dalis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 ŽKVD (JCVD). N14. 
23.15 “Dakaras 2017”. 
23.45 Mano geriausio draugo 
mergina. N14.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 Farai (k). N-7.  
4.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
8.05 “Gardžiausi Merės Berės 
patiekalai”.  
8.40 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
 10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. 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 
Detektyvas Kolambas. Kareivėlių 
mūšis. N-7.  
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.55 “Mentalistė”. N-7.  
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.30 Detektyvas Kolambas. 
Seksas ir vedęs detektyvas (k) 
N-7.  
5.00 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Apokalipsė.  
13.05 Septynios Kauno dienos.  
13.35 Kalėdinis koncertas 
“Grįšiu per Kalėdas”.  
15.35 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Planetų gidas (subti-
truota). 
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos “Neptūnas” - 
Oldenburgo “EWE Baskets”. 
Transliacija iš Klaipėdos. 

21.00 Imtynininkas. N-14.  
22.50 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
22.55 Stambiu planu.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Nežino iš anksto, kas 
bus. Dainos teatrui - 30.  
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Misija. Vilnija.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pionieriai. Kova dėl 
plieno (k). 
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). 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.  
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7. 
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 “Saša ir Tania”. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
16.00 “Detektyvas 

Bekstriomas”. 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 “Ernis”. N-14  
0.30 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
1.05 “Detektyvas Bekstriomas”. 
N-7 (kart.)  
2.00 “Kaulai”. N-7 (kart.) 

 
6.30 “Jaunikliai”. 
7.10 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus. N-7. 
8.15 “Pėdsakas”. N-7. 
9.15 “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.  
18.50 Gyvenk krepšiniu.  
19.00 Europos taurė 2016/17. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - 
Jaruzalės “Hapoel”. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
0.50 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai. 
2.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.25 “Moterų svajos apie toli-
mus kraštus”. 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 Ten, kur namai 1. 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.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai.  
22.50 Premjera. Laikraštis. 
N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2 (k). N-7. 
13.35 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 

N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Juodasis griaustinis. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “Strėlė”. N-7.  
1.45 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.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. 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 “Krikštatėvis”. N-14  
2.00 “Naujokė”. N-7  
2.30 “Trapučio parkas”. N-14 

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”. N-7.  
9.20 “Šuo”. N-7.  
10.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  

12.10 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
19.30 Farų karai. Gauja. IV 
dalis. N-7.  
20.30 Gyvenimiškos istorijos.  
21.30 Džonas Q. N-7.  
23.35 “Dakaras 2017”. 
0.05 ŽKVD (k) (JCVD). N14.  
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.15 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
4.45 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Pagaminta Italijoje”.  
8.05 “Gardžiausi Merės Berės 
patiekalai”.  
8.40 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. 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. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14.  
22.25 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
23.55 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
0.45 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.25 “Mentalistė”. N-7.  
2.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.00 Detektyvas Kolambas. 
Kareivėlių mūšis. N-7.  
4.30 “Superauklė”. N-7.  
5.10 “Auklė”.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Planetų gidas (subti-
truota, kart.). 
13.00 Kalbos vakaras. 2016.  
14.25 Koncertas “Dainuoju 
su meile. Ona Kolobovaitė”. 
(kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
17.25 LRT Kultūros akade-
mija.  
18.10 Poezija.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  

21.00 Premjera. Aukšti kulniu-
kai. N-14.  
22.50 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
22.55 Tavo zona.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Andrius Žlabys.  
1.30 Tavo zona.  
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Tavo zona.  
4.30 Pradėk nuo savęs.  
5.00 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 Pionieriai. Kova dėl 
plieno (k). 
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). 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.  
9.00 “Vienam gale kablys”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7. 
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 “Saša ir Tania”. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
16.00 “Detektyvas 

Bekstriomas”. 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 “Apelsinai”. N-14  
23.50 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
1.00 “Detektyvas 
Bekstriomas”. N-7 (kart.)  
1.50 “Kaulai”. N-7 (kart.)  

  
6.30 “Jaunikliai”. 
7.10 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus. N-7. 
8.15 “Pėdsakas”. N-7. 
9.15 “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 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
0.50 “Merginos iš Ukrainos”. 
N-7. 
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai. 
2.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.25 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
5.15 “Vandens žiurkės”. N-7.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.  
10.50 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Gamtos inspektoriai.  
23.05 Nikita. N-14.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
4.20 LRT 90-mečio gala 
koncertas iš Kauno “Žalgirio” 
arenos.  
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 LRT 90-mečio gala 
koncertas iš Kauno “Žalgirio” 
arenos. 

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”.  
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Nuo... Iki... (k). 
13.35 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Pasaulinis karas Z. 
N14.  
23.05 PREMJERA Ryklys 
robotas. N14.  
0.45 Juodasis griaustinis. 
N14.  

 
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.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 “Ledynmetis”. N-7  
21.05 “Amerikietiškas pyra-
gas”. N-14  
23.00 “Kietas bičas”. N-14  
0.45 “Tariamos sužadėtuvės”. 
N-7  

6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  

7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”. N-7.  
9.20 “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  
10.20 “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Mirtinas ginklas. N-7.  
23.30 “Dakaras 2017”. 
0.00 Džonas. 
1.55 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.25 Mirtinas ginklas. N-7.  
5.10 “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.05 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai”.  
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “Auklė”.
10.25 “Superauklė”. N-7.  
11.15 “Čiauškutė”. N-7.  

13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. 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. PREMJERA Diktė. 
Vagnerio pėdomis. N14.  
22.35 SNOBO KINAS Vilas. 
N14.  
0.20 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.50 “Mentalistė”. N-7.  
2.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.25 “Įtariamieji”. N14.  
4.40 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 
6 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Stambiu planu.  
12.40 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės. 2000 m.  
13.30 Atspindžiai.  
14.00 Nežino iš anksto, kas 
bus. Dainos teatrui - 30.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  

18.15 Aguonų laukas. N-7.  
19.15 Muzika gyvai. 
Šventinis gala koncertas.  
21.00 Laikraštis. N-7.  
22.55 Atspindžiai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akademija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Durys atsidaro.  
4.15 Legendos.  
5.00 Stambiu planu.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Mano kiemas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo.. Iki..  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena. 
21.00 Mūšis dėl Baltijos 
jūros. 
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”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7. 
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 “Saša ir Tania”. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  

16.00 “Detektyvas 
Bekstriomas”. 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 “Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris” - Belgrado 
„Crvena Zvezda”. Vaizdo 
įrašas. 
0.20 “Ernis”. N-14 (kart.)  

  
6.30 “Jaunikliai”.  
7.10 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
8.15 “Pėdsakas”. N-7. 
9.15 “Miškinis”. N-7. 
10.20 “Albanas”. N-7. 
11.25 “Bitininkas”. N-7. 
12.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
13.35 Vandens žiurkės. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 “Neišsižadėk”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Albanas”. N-7. 
21.30 “Merginos iš 
Ukrainos”. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pilietis gangsteris”. 
N-14. 
1.10 “Pragaro padaužos”. S. 
2.40 “Gamtos magija”.  
2.55 “Pilietis gangsteris”. 
N-14. 
4.35 “Pragaro padaužos”. S. 
6.00 “Jaunikliai”.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Nacionalinė ekspedici-
ja “Nemunu per Lietuvą”.  
7.55 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
8.20 Tatonka ir mažieji 
draugai. 
8.30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
8.45 Džiunglių knyga 1. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Plėšrūnai 
(subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Deividas 
Atenborou.  
13.55 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.30 Sveikinimų koncer-
tas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2017. 
Nacionalinė atranka.  
22.55 Premjera. 
Laimingasis Gilmoras. N-7.  
0.30 Pasaulio dokumentika.  
2.20 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą. N-7.  
4.05 Stilius.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 “Tomas ir Džeris”.  
6.55 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 

Harvis Biksas”.  
7.45 “Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės”. 
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.30 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
9.55 KINO PUSRYČIAI 
Nikis Tūzas. 
11.10 Paskutinė mimzė. 
12.55 Didysis pasivaikščio-
jimas. 1966 m.  
15.15 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Meškiukas Jogis. 
21.00 Žmogus-voras 3. 
N-7.  
23.40 Išbadėjusių žaidynės. 
N14.  
1.10 Pasaulinis karas Z. 
N14. 

 
7.00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 “Kempas ir draugai”.  
9.00 “Virtuvės istorijos”.  
9.30 PREMJERA “Grožio 
mėnuo”.  
10.00 “Pasaulis pagal mo-
teris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11.00 “Ledo princesė”.  
13.00 “Kaubojės ir angelai”.  
14.50 “Blonde on Blonder”.  
16.45 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Princesės dienoraš-
tis”. N-7  
21.50 PREMJERA “Kito 
gyvenime”. N-14 
0.10 “Biutiful”. N-14  

 

6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliau-
sieji”. 
10.55 Baltijos galiūnų čem-
pionato III etapas. Telšiai.  
11.55 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
14.55 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7. 
19.30 Muzikinė kaukė.  
21.50 MANO HEROJUS 
Sergėtojas. N14.  
23.30 “Dakaras 2017”. 
0.00 AŠTRUS KINAS 
Bendrabutis. S.  
1.25 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14.  
2.55 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji (k).  
4.55 “Mistinės istorijos”. 
N-7.

 
6.50 “Tabatos salonas”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Laukinė Afrika”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Pagaminta Italijoje”.  
12.30 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai”.  
13.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
14.00 “Pasisvėrę ir laimin-
gi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.30 Apačiai. 1973 m. 
Vesternas.  

19.15 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas. Akis už 
akį. N14.  
22.40 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.10 “”Didžiosios Britanijos” 
viešbutis”.  
1.00 Vilas. N14.  
2.35 Diktė. Vagnerio pėdo-
mis. N14.  
4.00 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
4.45 “Sodo gyventojai”. 
5.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kelias. Laida evange-
likams.  
7.45 Kultūrų kryžkelė. 
9.15 Krikščionio žodis.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Atspindžiai.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Rasos lašeliai 2016. 
2 d. 
13.20 Williamo 
Shakespeare’o “Globe” 
teatras. Romeo ir Džuljeta 
(subtitruota). 
16.15 Šalia skruzdėlyno.  
16.40 Marių katės.  
16.50 Purpurinis vakaras 
2016. Pirmas koncertas. 
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 Aš esu biblioteka.  
20.00 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Kino žvaigždžių alė-
ja. N-7.  
22.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Nacionaliniai 
Kristijono Donelaičio metų 
skaitymai.  
1.00 Kalbos vakaras. 2016. 
“Auksinės laisvės motina” 
arba “ jeigu ne Tėvynė, iš 
kurios gavote vardą.?”  
2.25 Purpurinis vakaras 
2016. Pirmas koncertas. 
(kart.). 
4.05 Stop juosta. (kart.). 
4.35 Kultūros metraščiai. 
Akimirkos su Jonu Meku.  
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. 
Infošou.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Mūšis dėl Baltijos 
jūros (k). 
20.30 Nuo.. Iki.. (k).  
21.30 Autopilotas.  
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.  
2.55 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 žai-
dynės.  
10.00 Džeimio Oliverio 
Kalėdų varpeliai.  
10.00 “Iš peties”. N-7  

11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7  
12.00 “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 
lygos rungtynės. Kėdainių 
“Nevėžis” - Vilniaus 
„Lietuvos rytas”. Tiesioginė 
transliacija. 
19.00 “Neliečiamieji”. N-7  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Linkolnas”. N-14  
1.30 “Neliečiamieji”. N-7 
(kart.)  

  
7.20 “Bekraštė Kanada” .  
8.25 “Dykumos”.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 “Kalnų ežerai”.  
11.00 “Vera”. N-7. 
13.00 “Šetlando žmogžu-
dystės. Raudoni kaulai”. N-7. 
15.20 “Jaunikliai”.  
16.00 Žinios.  
16.20 “Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis”. N-7. 
18.00 Žinios.  
18.20 0 laipsnių. 
18.25 “Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis”. N-7. 
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 “Kartą Rostove...”. 
N-7. 
1.00 “Mafijos kronikos”. 
N-14. 
2.00 “Vera”. N-7. 
3.30 “24/7”.  
4.15 “Šetlando žmogžudys-
tės. Raudoni kaulai”. N-7. 
6.00 “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.
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Direktorius. Sausio 1-ąją Anykš-
čių pramogų ir sporto centro „Ka-
lita“ vadovu paskirtas Ramūnas 
Blazarėnas, iki tol dirbęs Ukmergės 
alaus daryklos „Vilkmergė“ direk-
toriumi. Į centro vadovo pareigas 
R.Blazarėnas paskirtas be konkurso.

2016 - ieji „Anykštos“ 
puslapiuose

Baigiantis metams pats metas pažvelgti, kokie 2016 metai buvo 
anykštėnams, apie kokias aktualijas šiais metais rašėme „Anykš-
tos“ puslapiuose.

Tragedija. Sausio 23–osios nak-
tį Anykščių rajoną sukrėtė tragedi-
ja – užsidegus Svėdasų girininki-
jos pastatui, žuvo trys ten nakvoję 
miško darbininkai.

Vagys. Naktį iš sausio 26 į 27- 
ąją Anykščių mieste siautė auto-
mobilių katalizatorių vagys. Nuo 
jų nukentėjo bent jau aštuoni auto-
mobilių savininkai.

Ambasadorius. Vasario 16-ąją 
Kurkliuose ir Užunvėžyje lankėsi 
Japonijos ambasadorius Toyei Shi-
geeda, kuris aplankė Nepriklau-
somybės akto signataro Stepono 
Kairio gimtinę.

Streikas. Vasario 22-23 dieno-
mis Anykščiuose, kaip ir visoje 
Lietuvoje, streikavo mokytojai.

Sutartis. Kovo 11-ąją Anykščių 
menų centre, Angelų muziejuje, 
buvo pasirašyta Seinų (Lenkija) ir 
Anykščių savivaldybių bendradar-
biavimo sutartis. 

Sostinė. Kovo pabaigoje rajono 
Taryba pritarė bandymui dalyvauti 
2022 metų Europos kultūros sosti-
nės konkurse ir oficialiai susipažino 
su idėja pakeisti medines Anykščių 
šv.Mato bažnyčios duris meniško-
mis už 192 tūkstančius eurų.

Atlyginimai. Balandžio 16-o-
sios laikraštyje pirmą kartą rašėme 
apie sumažintas kultūros darbuo-
tojų algas. Anykščių valdžia tvir-
tino, kad pinigai 2015 metų lygiui 
išlaikyti nebuvo gauta, o Kultūros 
ministerija tvirtino, kad pinigai sa-
vivaldybei pervesti.

Neįgalusis. Sausio 23-ąją rašėme apie absurdišką situaciją, kai Troš-
kūnų seniūnijoje gyvenančiam, kojų neturinčiam neįgaliajam nebuvo 
valomas kelias iki namų, nes, anot tuometinio Anykščių savivaldybės 
administracijos direktorės pavaduotojo Sauliaus Rasalo, jei kelias veda 
mažiau kaip prie trijų sodybų, tai ne kelias, o privažiavimas, kurio va-
lyti nereikia.

Autobusas. Sausio 7-osios nak-
tį du paaugliai iš Aulelių globos 
namų nugvelbė įstaigos mikroau-
tobusą ir, juo nuvažiavę apie 50 
kilometrų, nulėkė nuo kelio ir ap-
sivertė. Įvykis dviem globos namų 
darbuotojams kainavo darbą.

Vardas. Valstybinė kalbos ins-
pekcija už vieną iš gražiausių 
įmonių pavadinimų apdovanojo 
įmonę iš Anykščių. Ja tapo Anykš-
čių menų inkubatoriuje kosmetiką 
iš natūralių medžiagų gaminanti 
UAB „Pilnatvė“. Bendrovės direk-
torė - Renata Paramonava.

Sankryžos. Kovo mėnesį inter-
netiniame naujienų portale www.
anyksta.lt virė aistros – publika-
vome Anykščių rajono mero pata-
rėjo Donaldo Vaičiūno pareiškimą 
apie Anykščių sankryžų stebėjimą 
filmavimo kameromis. Paaiškėjo, 
kad vairuotojai buvo stebimi sa-
vivaldybės iniciatyva. Sankryžoje 
ties A.Vienuolio progimnazija per 
porą mėnesių užfiksuota apie 800 
pažeidimų. 

Pareigos. Balandžio 29-ąją Pa-
nevėžio miesto vyriausios archi-
tektės pareigas ėmė eiti buvusi 
Anykščių rajono vyriausioji archi-
tektė Daiva Gasiūnienė. 

Klebonas. Gegužės 7-ąją rašė-
me, kad Kavarsko parapijoje kei-
čiasi kunigai – tuometinis klebo-
nas Norbertas Martinkus iškeltas 
į Kėdainius, o į Kavarską atkeltas 
36-erių metų dogminės teologijos 
daktaras, disertaciją apsigynęs Ro-
moje, Nerijus Vyšniauskas.

Persikėlė. Gegužės 20-ąją 
Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo 
tarnyba oficialiai įsikūrė buvusiose 
LESTO daugiau kaip 1000 kv. m 
užimančiose patalpose, kuriose yra 
treniruoklių salė, džiovyklos, gara-
žai, erdvūs kabinetai.

Suolelis. Gegužės 13-ąją skverelyje prie Anykščių kultūros centro 
atidarytas skulptoriaus Klaudijaus Pūdimo sukurtas monumentas „Suo-
lelis“, skirtas žuvusiems viešintiškiams režisieriams Galinai ir Vytautui 
Germanavičiams atminti. Girnos formos suolelis – tai aliuzija į režisierių 
puoselėtą Klojimo teatrą, gyva obelis susieja su jų sodu... 

Apskrito suolelio viduryje pasodinta jau žiedais turtinga obelėlė. Ją padova-
nojo ŽŪB „Ažuožerių sodai“. Iš viso šis projektas kainavo 6 270, 53 euro.

68-ieji leidimo metai 2016 m. birželio 21 d., antradienis
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Paroda. Birželio 21 d. (antradie-
nį) 17:30 val. Anykščių koplyčioje  
atidaroma Valentino Ylos tapybos 
darbų paroda. Atidarymo metu 
koncertuos Andrius Balachovičius 
(akordeonas), Artūras Chalikovas 
(gitara), Edvinas Dargis (bosinė 
gitara), Darius Rudis (mušamieji).

Debeikiuose 
gyvenimo ritmą 
diriguoja 
moterys

Okuličiūtės dvarelį įveiklins rajono 
kultūros strategijos kūrėja Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Konsultanto ir eksperto funkcijas, formuojant rajono kultūros politiką, atliekanti Anykščių rajono savivaldybės Kultūros taryba – slaptesnė 
organizacija už pačią Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Rajono Kultūros tarybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius sako negalintis atskleisti, kodėl Okuličiūtės dvarelio įveiklintoju renkasi ne 
anykštėnų, o Vilniuje registruotą viešąją įstaigą, nors jų planuojamos veiklos yra identiškos. 

„Anykštos“ žiniomis, savivaldybės paskelbto dvarelio pritaikymo kultūrinei ir meninei veiklai projekto nugalėtoja rajono Kultūros taryba 
išrinko VšĮ  „Artlagamine“. Panašiausia, kad taip įvyko todėl, kad viena iš VšĮ  „Artlagamine“ dalyvių yra glaudžiai susijusi su  rajono Kultūros 
tarybos pirmininko pavaduotoja. Utenoje gyvenanti Kristina Jokubauskaitė – Veršelienė drauge su Jurgita Bugailiškiene kūrė rajono kultūros 
strategiją. .

Tvarkytis Okuličiūtės dvarelyje, „Anykštos“ žiniomis, savivaldybė ketina patikėti ne 
anykštėnams.

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmi-
ninkas Tautvydas Kontrimavičius sako, 
kad neturi teisės informuoti anykštėnų, 
ką sprendžia rajono Kul-
tūros taryba.

Nuo siaučiančio škvalo gynėsi net maldomis Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienio vakarą ir naktį 
daugelyje Lietuvos vietų siau-
tęs škvalas neaplenkė ir Anykš-
čių. Škvalas Anykščių rajone 
sutrikdė elektros tinklų darbą, 
vertė medžius. Stiprus, 25 – 27 
m/s vėjas kai kurias rajono se-
niūnijas, sakykim, Kavarsko 
bei Skiemonių,  vis dėlto aplen-
kė. 

Ugniagesiai rajone sutvarkė 17 vėjo nuverstų medžių.

Jei elgsimės pilietiškai, 
nereikės nė pataisos

Bronius BUDREIKA, buvęs 
Anykščių technologijos mokyklos 
dėstytojas, vairavimo instrukto-
rius:„- Jeigu su girtu vairuotoju va-
žiuoja jo šeimos nariai, be abejonės, 
juos reikia bausti.“

Teisme – 
degalinės 
savininkas

Vilkai. Jau daugiau nei savaitę 
vilkai nepjovė Anykščių rajono 
ūkininkų avių. Iki šiol nuo metų 
pradžios fiksuoti devyni vilkų iš-
puoliai prieš anykštėnų avis, pa-
pjauta apie 50 avių.

Kandidatai. Pirmadienio vaka-
rą baigsis Tėvynės sąjungos kandi-
datų į Seimą vidinis reitingavimas.  
Iš anykštėnų tarp kandidatų turėtų 
būti Seimo narys Sergejus Jovaiša 
bei rajono vicemeras Sigutis Obe-
levičius. 141 kandidatą konserva-
toriai rinko iš 188 pretendentų į 
kandidatus sąrašo.

.
Atranka. Pirmadienį  Anykščių 

rajono savivaldybės delegacija iš-
vyko į sostinę, kur vyko išankstinė 
2022-ųjų metų Europos kultūros 
sostinės atranka. Delegacijos nariai 
atrankos komisijai pristatė Anykš-
čių rajono savivaldybės paraišką. 
Delegacijoje – mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius, mero patarė-
jas Donaldas Vaičiūnas, savivaldy-
bės vyriausioji specialistė kultūrai 
ir turizmui Audronė Pajarskienė, 
Kultūros tarybos pirmininko pava-
duotoja Jurgita Bugailiškienė bei 
Utenos meno centro vadovė Kristi-
na Jokubauskaitė – Veršelienė. Pa-
laikyti atvyko buvusi savivaldybės 
specialistė Lina Blažytė ir net Sei-
nų burmistras Arkadiušas Adamas 
Novalskis.

Atostogos. Savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Veneta Veršu-
lytė išėjo atostogų. Atostogaus iki 
liepos 8 dienos.

Riedslidės. Nemenčinėje (Vil-
niaus r.) vyko Lietuvos riedslidžių 
taurės antrojo etapo varžybos. Ą. 
Bajoravičius tapo savo amžiaus 
grupės varžybų nugalėtoju, F. 
Repečkaitė užėmė 2-ąją vietą, E. 
Šimonutis – 3-ąją, E.Savickaitė, 
K.Vaišvilaitė ir P. Januškevičius 
finišavo ketvirti. 

Pilis. Gegužės 20-ąją Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis pa-
sirašė medinės pilies statybos ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio sutartį 
su kupiškėnų įmone UAB „Povilo 
Gurklio firma“.

Piliečiai. Rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė, 
kad Anykščių Garbės piliečiais taps mokytojas Vaclovas Bražėnas ir ku-
nigas Saulius Filipavičius. Kunigas garbės piliečio titulo atsisakė. 

Škvalas. Birželio 17-osio vakarą ir naktį Anykščių rajono neaplenkė 
škvalas, kuris vertė medžius ir plėšė elektros energijos tiekimo linijas. 

Dovana. Ažuožeriuose įsikūrusi 
Simonos ir Nerijaus Tubių šeimy-
na sulaukė kalėdinės dovanos iš 
Norvegijos. Du dešimtmečius su 
Anykščiais bendraujančio buvusio 
Os mietelio mero Arnfin Nergard 
ir dabartinės merės Runa Finborud 
iniciatyva šeimynos vaikus Kalėdų 
išvakarėse pasiekė pianinas, o šį 
rudenį už Os bendruomenės suau-
kotus pinigus Ažuožerių šeimynos 
traktoriukui buvo nupirkti padargai 
žemės darbams.  

Greitis. 2016 metais Anykščių 
rajone didžiausias policijos nusta-
tytas maksimalaus leistino greičio 
viršijimas kelyje buvo 141 km/h 
(leistinas greitis viršytas 71 km/h), 
mažiausias leistino greičio virši-
jimo atvejis - 54 km/h (leistinas 
greitis viršytas 4 km/h).

Ilgapirštis. Šiemet Anykščių 
miesto gyventojas už smulkias va-
gystes iš prekybos centrų adminis-
tracinio arešto bausme buvo baus-
tas net 6 kartus, iš viso jam skirtos 
122 paros administracinio arešto.

Smurtas. 2016 metais  rajone re-
gistruoti 87 smurto artimoje aplin-
koje atvejai. Daugiausia smurto 
atvejų užregistruota Troškūnų se-
niūnijoje (Anykščių mieste – 10).

Pralaukė. Veneta Veršulytė 
yra pirmoji ir vienintelė moteris 
Anykščių rajono valdžioje. Iki jos 
per 26-erius Nepriklausomos Lie-
tuvos metus nė viena moteris nėra 
buvusi Anykščiu mere, vicemere ar 
administracijos direktore. Ji buvo 
ir jauniausia visų laikų administra-
cijos vadovė (kadencijos pradžio-
je V. Veršulytei nebuvo 32 metų). 
Nedaug trūko, kad V. Veršulytė 
būtų tapusi ir trumpiausiai admi-
nistracijai vadovavusiu asmeniu. 
Tačiau gruodžio 30-ąją palikdama 
postą ji dviem mėnesiais aplenkė 
Antaną Baurą, savivaldybės admi-
nistracijai vadovavusį nuo 2007 m. 
pavasario iki 2008 m  rudens. 

Taryba. Anykščių rajono taryba 
2016 metais posėdžiavo 13 kartų. 
Nė karto nebuvo sušauktas neeili-
nis posėdis – visi posėdžiai buvo 
planiniai. Sausio mėnesį Taryba 
rinkosi į du posėdžius – atskirame 
posėdyje tvirtintas rajono biudže-
tas. Daugiausiai Tarybos posėdžių 
– po 4 praleido nepartiniai pagal li-
beralų sąrašą išrinkti politikai Svė-
dasų girininkas Donatas Tuska bei 
profesorius Audrius Bitinas.  

Amžius. Anykščių savivaldybės 
administracijos darbuotojų am-
žiaus vidurkis – 49 metai. Iki 24 
m. – 2 moterys, 25-29 m. – 9 mote-
rys, 30-34 m. – 2 vyrai, 13 moterų, 
35-39 m. – 1 vyras, 9 moterys, 40-
44 m. – 6 vyrai, 7 moterys, 45-49 
m. – 4 vyrai, 14 moterų, 50-54 m. 
– 12 vyrų, 26 moterys, 55-59 m. – 
20 vyrų, 22 moterys, 60-64 m. – 8 
vyrai, 14 moterų, per 65 m. – po 1 
vyrą ir moterį.  

Medžioklės. Anykščių rajono 
miškuose šiemet medžiojo me-
džiotojai iš Anglijos, Vokietijos, 
o prancūzai ir ispanai šį rudenį 
Dabužių, Troškūnų miškuose, 
padedant anykštėnams,  surengė 
elitinių paukštinių šunų varžybas 
„Baltijos slanka 2016“. Anykščių 
medžioklės ūkiu domėjosi ir vie-
nas iš Slovakijos medžiotojų bei 
Europos gyvūnų apsaugos vadovų 
Imrichas Šuba. 

šiupinys
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2016 - ieji „Anykštos“ puslapiuose

Sostinė II. Birželio mėnesį paaiškėjo, jog Anykščiai Europos kultūros 
sostine 2022 metais nebus. Savivaldybės paraiška į tolimesnį konkurso 
etapą neprasibrovė.

Pilis. Rugsėjo 27-ąją oficialiai pradėta statyti pilis ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio. Į piliakalnį įkasta simbolinė Vorutos pilies sija.Čia taip pat 
palikti  šeši ženklai – trys pilies statybų deklaracijos, dvi monetos – 1997 
metų laidos lietuviškas centas ir 2016 metų laidos euras, taip pat mažas ga-
balėlis rąsto, kurį piliakalnio teritorijoje iškasė archeologas Gintautas Za-
biela. Kapsulę į žemę įleido buvę rajono merai Saulius Nefas, Alvydas Ger-
vinskas, dabartinis meras K. Tubis, archeologas doc. dr. Gintautas Zabiela, 
pilį statysiančios UAB „Povilo Gurklio firma“ vadovas Povilas Gurklys ir 
profesorius Antanas Tyla. Iki kitų metų lapkričio planuojama pastatyti du 
pilies bokštus ir dalį gynybinės tvoros. Tam savivaldybės biudžete numa-
tyta skirti 308 558 eurus.Pasibaigus  pirmajam etapui savivaldybė sieks,  
kad čia vyktų edukacinės programos.Pilies statybos idėją Anykščiai puo-
selėjo daugiau nei dešimtmetį.

Narkotikai. Policija, pasitelkusi 
tarnybinį šunį Ūką, rado narkotikų 
pas šešis į alternatyviosios muzi-
kos festivalį „Devilstone“ atvyku-
sius vilniečius.

Traukinukas. Anykščių turiz-
mo centras už 38 500 eurų įsigijo 
naudotą pramoginį traukinuką.

Pastatas. Rugpjūčio 6-ąją ra-
šėme apie tai, kad Naujuosiuose 
Elmininkuose apleistą valgyklos 
pastatą įsigijo mero K.Tubio sū-
nus. Dėl šio įvykio merui teko 
aiškintis Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijai. 

Reitingas. Žurnalo „Veidas“ 
paskelbtuose tradiciniuose geriau-
sių šalies gimnazijų reitinguose 
Anykščių rajono gimnazijos į pir-
mąjį šimtuką nepateko. Aukščiau-
siai reitinguota Anykščių J. Biliū-
no gimnazija užėmė 142 vietą iš 

346 šalies gimnazijų.

Alkoholis. Daugeliui šalies 
prekybos tinklų su Sveikatos ap-
saugos ministerija pasirašius me-
morandumą dėl alkoholio prieina-
mumo mažinimo, anykštėnai, kaip 
ir kitų rajonų gyventojai pirkdami 
alkoholį, turėjo nepamiršti asmens 
amžių patvirtinančio dokumen-
to. Nutarimas sukėlė daug aistrų 
visuomenėje ir galiausiai Seime 
buvo uždraustas.

Išteisino. Rugsėjo 6-ąją Anykš-
čių rajono apylinkės teismas ištei-
sino Troškūnų seniūnijos gyvento-
jus Vaidotą ir Mantą Grincevičius 
ir jų pusbrolį Giedrių Sasnauską, 
kurie buvo kaltinami kurstę smur-
tą prieš vaikus. Vaikinai sukūrė ir 
socialiniame tinkle „You Tube“ 
patalpino dainos „Šėtone, prašau“ 
klipą. Prokuratūra šį sprendimą 
apskundė Panevėžio apygardos 
teismui.

Nuteisė. Panevėžio apygardos 
teismas 44-erių keramikui Andriui 
Rozanovui už tyčinį žmogaus nužu-
dymą skyrė aštuonerių metų laisvės 
atėmimo bausmę. Šių metų vasario 
17 dieną  į sodybą Kurklių seniūni-
jos Kališkų kaime, kurioje gyveno 
keramikas A.Rozanovas, atėjo Kur-
klių II kaime gyvenęs jo bendraam-
žis Sergej Kovaliov. Vyrai pirtyje 

gėrė alkoholinius gėrimus, o vėliau 
tarp jų kilo konfliktas. Teismo me-
dicinos ekspertai nustatė, kad nužu-
dytajam į galvą kirviu A.Rozanovas 
sudavė ne mažiau kaip 16 smūgių. 
Žmogus mirė iškart. A.Rozanovas 
netrukus paskambino savo motinai 
ir prisipažino nužudęs žmogų, jos 
paprašė iškviesti policiją, nes pats 
nepajėgė surinkti numerio. 

Rinkimai I. Spalio 9-osios rinki-
muose į Seimą Anykščių – Panevėžio 
rinkiminėje apygardoje tarp partijų 
laimėjo Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjunga, surinkusi 30,25 procento 
balsų, antri liko Tėvynės sąjunga – 
Lietuvos krikščionys demokratai, su-
rinkę 20,82 procento balsų.

Išsiskyrė. Prieš antrąjį Seimo 
rinkimų turą bene pirmą kartą į 
viešumą išlindo nesutarimai tarp 
mero K. Tubio ir Anykščių sky-
riaus liberalų pirmininko Luko Pa-
kelčio. Meras antrajame rinkimų 
ture pareiškė remiantis „valstie-
čių“ kandidatę Gretą Kildišienę, o 
Anykščių liberalų lyderis - „kon-
servatorių“ Sergejų Jovaišą. 

Krizė. Gruodžio pradžioje Anykš-
čiuose kilo valdžios krizė. Pareiš-
kimus išeiti iš darbo parašė mero 
K. Tubio komanda – savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė, jos pavaduotojas Saulius 
Rasalas, mero patarėjas Kęstutis 
Indriūnas. Galiausiai liberalai pasi-
traukė iš rajono valdančiosios dau-
gumos. 

Laureatė I. Gruodžio 8 dieną 
A. Baranausko literatūrinė premija 
įteikta kaunietei poetei, Lietuvos ra-
šytojų sąjungos narei Erikai Drungy-
tei už pernai išleistą eilėraščių knygą 
„Patria“. Ši premija teikiama šeštąjį 
kartą.

Laureatė II. Gruodžio 10-ąją 
dieną Teresės Mikeliūnaitės kultū-
ros premija įteikta rajono Kultūros 
tarybos narei, Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos bibliotekininkei Renatai 
Miškinienei. 

Dauguma. Gruodžio 13-ąją su-
daryta nauja Anykščių rajono val-
dančioji dauguma. Koalicinę sutartį 
pasirašė 15 rajono Tarybos narių iš 
25. Koalicinę sutartį pasirašė visi 5 
rajono Taryboje esantys konservato-
riai, 3 „valstiečiai“, 2 „darbiečiai“, 2 
nepartiniai A. Liogės visuomeninio 
komiteto atstovai, pagal socdemų 
sąrašą išrinktas A. Zuoko liberalas 
Alvydas Gervinskas, Liberalų sąjū-
džio atstovas Donatas Tuska bei pats 
meras Kęstutis Tubis.

Premija. Kultūros ministerija pa-
skelbė, kad vienu iš aštuonių kūrėjų, 
kuriems skiriama Lietuvos naciona-
linės kultūros ir meno premija, tapo 
Paryžiuje (Prancūzija) gyvenantis 
iš Anykščių kilęs rašytojas 54 -erių 
metų Valdas Papievis. Rašytojas gy-
vena Paryžiuje, dirba „Laisvosios 
Europos“ radijuje.

Atšaukė. Gruodžio 21 dieną at-
šaukta savivaldybės lygio ekstremali 
situacija dėl afrikinio kiaulių maro. 
8-iose rajono seniūnijose, išskyrus 
Kavarsko ir Kurklių, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos nu-
rodymu buvo išskerstos – maždaug 
apie 600 gyventojų laikomų kiaulių.

Rezultatas. Spalio 23-čią dieną  
Anykščio – Panevėžio rinkiminė-
je apygardoje vienmandačiuose 
rinkimuose laimėjo „valstietė“ 31 
-erių metų Greta Kildišienė.

Vienuolynas. Spalio pabaigoje šalies žiniasklaida tiesiog „ūžė“ – vie-
name skelbimų portale pasirodė skelbimas, kuriame siūlyta nusigriovi-
mui įsigyti XVI amžiaus buvusio Surdegio stačiatikių vienuolyno pasta-
tą. Paaiškėjo, kad senovinis pastatas nebuvo laikomas kultūros vertybe.

Reketas. Lapkričio 4-ąją Panevė-
žio apygardos teismas ėmė nagrinėti 
reketo bylą, kurioje 23 metų Anykš-
čių rajono gyventojas Justinas Survi-
la kaltintas iš LR prezidentės Dalios 
Grybauskaitės reikalavęs 5 milijonų 
eurų. Vyras grasino, jog jei negaus 
pinigų, susprogdins po dvi bombas 
penkiose šalies mokyklose. 

Etika. Vyriausioji tarnybinės eti-
kos komisija nutraukė tyrimą dėl 
mero Kęstučio Tubio elgesio atitik-
ties Viešų ir privačių interesų derini-

mo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
nuostatoms. Komisija nusprendė, 
kad nėra įrodančių duomenų, jog 
meras K.Tubis būtų pasinaudojęs 
tarnybine padėtimi ar perdavęs sūnui 
informaciją apie parduodamą buvu-
sios valgyklos pastatą Naujuosiuose 
Elmininkuose. 

Šiukšlės. Anykščių rajono taryba 
pakeitė mokestį už šiukšles rajono 
gyventojams. Taryba miestų gyven-
tojams šiukšlių išvežimo kainą su-
mažino, o kaimų – padidino. 

Tęsiasi teismai dėl šiltnamių. Beveik visus 2016 metus vykstant 
ūkininkų Juškų šiltnamių statyboms vyko ir teismai. Šalia Anykščių, Vi-
konių kaime, baigiami statyti 10 mln. eurų vertės šiltnamiai. 7,5 mln. 
eurų paramos gauta iš ES. Šiltnamiai statomi ant kvarcinio smėlio klodų 
Juškoms priklausančioje žemėje. Į teismą kreipėsi Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, o atsakovais 
patraukti ūkininkas Audrius Juška bei jam šiltnamių statybos leidimą ant 
kvarcinio smėlio klodų išdavusį Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracija. Anykščių rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio mėnesį 
laikinai sustabdė statybos leidimo galiojimą. Po kurio laiko Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija bei A. Juška sudarė taikos su-
tartį, kurią patvirtino Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavė-
nienė. Tačiau trečioji šalis - AB “Anykščių kvarcas“ - šį Anykščių rajono 
apylinkės teismo sprendimą apskundė aukštesnės instancijos – Panevėžio 
apygardos teismui. O pastarasis bylą grąžino nagrinėti iš naujo Anykščių 
rajono apylinkės teismui.  
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AVINAS
Šiemet ypač svarbi bus partne-

rystės sritis. Ilgalaikės reikšmingos 
partnerystės gali megztis ir asmeni-
niame gyvenime, ir darbe. Trauksi-
te aplinkinių dėmesį, bus nesunku 
susirasti naujų gerbėjų arba vykusių 
partnerių verslui. Baigiantis pavasa-
riui jus užvaldys meninis įkvėpimas, 
naujas pomėgis arba įsimylėsite. 
Naujas pomėgis gali ilgam tapti 
mėgstama laisvalaikio veikla ar net 
verslo objektu. Kils ūpas tuoktis, o 
jeigu esama santuoka byra, tai paga-
liau ją visiškai nutraukti ir susirasti 
tinkamesnį asmenį sau į porą. Tačiau 
turite suskubti iki rudens. Apskritai, 
daug kas priklausys nuo gebėjimo 
derinti interesus, diplomatiškai tar-
tis, išlaikyti draugišką bendravimo 
stilių. Deja, per didelis konformiz-
mas ir nuolaidžiavimas gali neišeiti 
į gerą. Paviršutiniškumas, polinkis 
skubėti, blaškytis irgi kenks. Nuo 
spalio vidurio daugės įtampos, konf-
liktinių situacijų, nemalonumų darbe 
ir kitur.

JAUTIS
Šių metų esminė ašis - darbo, kar-

jeros, praktinių reikalų sritys. Visgi 
pasistenkite neignoruoti gyvenimo 
už darbovietės ribų, antraip metų 
pabaiga atneš santykių problemų, 
konfliktų. Atsargiau su paskolomis, 
investavimu. Neįsipareigokite ir ne-
išlaidaukite per daug. Metų pradžioje 
pravartu ieškotis naujo darbo, jeigu 

2017-ųjų horoskopas visiems 
Zodiako ženklams

Tylių, ramių metų neverta tikėtis. 2017 simbolis - Ugninis Raudonasis Gaidys - skatins diskusijas, 
ginčus, aktyvų bendravimą, teisingumo siekį, kovą prieš korupciją ir kitas negeroves, sako astrologė 
Sidonija Kulikauskienė.

 Gaidžio metai yra susiję su Svarstyklių ženklu ir su Jupiterio slinkimu per jį. Tai reiškia, kad 
labiausiai norėsime harmoningai jaustis, stilingai ir madingai atrodyti, darniai bendrauti, dalyvauti 
kultūriniame, visuomeniniame gyvenime, lankytis elito vakarėliuose, susikurti komfortišką aplin-
ką, pasipuikuoti grožiu, elegancija, ypatingais ryšiais, statusu ir pan. Dalis žmonių taps diplomatiš-
kesni, mandagesni nei buvo, o dalis dar aktyviau kovos už teisybę, žmogaus teises ir laisves, prieš 
socialinę nelygybę bei kurstys kitus „ropštis ant bačkos”.

Regis, bus nemažai renginių, tarp jų masinių, pritraukiančių ir tokių žmonių, kurie anksčiau 
buvo inertiški. Tačiau ir Svarstyklėms būdingu svyravimu, formalizmu, nuomonės kaitaliojimu, 
biurokratizmu, demagogija bei dviveidiškumu persiims dalis nesvarstykliško tipo populiacijos.

Reikėtų mokytis gyventi taupiau, visur siekti saiko, pusiausvyros, objektyvumo.
Nuo spalio 10 dienos Jupiteris jau ims stiprinti skorpionišką raišką, tad dominuoti ims drąsūs, 

ugningi, aistringi, paslaptingi asmenys. Kartkartėmis susidarius nekokiems planetų aspektams tai 
ypač provokuos agresijos, keršto proveržius, teroristinius išpuolius, seksualinę prievartą ir kitokį 
žiaurumą. Artėjant vasarai, taip pat metų pabaigoje gali kilti rimtų problemų tarptautiniame kon-
tekste (metų pabaigoje - galbūt ir stichinių nelaimių).

tai aktualu. Įsidarbinimui tiks ir antra 
pavasario pusė. Žymiai geriau jums 
seksis daugelyje sričių, jeigu iki šiol 
gyvenote pagal moralias vertybes, su 
meile ir pagarba žmonėms, gyvybei, 
puoselėdami grožį ir skleisdami gėrį, 
nes pirmąjį šių metų pusmetį likimas 
jums rengia atpildo dovanas. O už 
padarytą blogį, žinoma, gėriu atly-
ginta nebus, tad galimi praradimai. 
Įsibėgėjus rudeniui į pirmą planą iš-
kils partnerysčių reikalai, jus ims la-
biau pastebėti, jumis domėtis, teikti 
pasiūlymus, kviesti bendradarbiauti. 
Galbūt tuoksitės, o gal pajusite stiprų 
stimulą dairytis dar neatrastos antro-
sios pusės. Neprisidarykite skolų, 
nes atiduoti jas bus sunku. Į metų 
pabaigą vis pavojingesnės darysis 
kelionės, ypač į užsienį.

DVYNIAI
Jums šie metai turėtų nešti sė-

kmę, kūrybines pergales, džiaugs-
mą, meilę. Iki rudens būsite linkę 
nevaržomai mėgautis meilės malo-
numais. Tai gali būti ypač vaisingas 
laikotarpis ne viena prasme. Tikėti-
nas nuostabus vaisius - kūdikis arba 
meno kūrinys, pavykęs projektas ir 
kt. Tie Dvyniai, kurių veikla susi-
jusi su meno, grožio sritimi, scena, 
architektūra, fotografija, reklama, 
transportu, vaikų ugdymu ir lavi-
nimu, turėtų ypač patobulėti ir pa-
sidžiaugti savo triūso rezultatais. 
Tik labiau kontroliuokite pašaipų 
liežuvį, kad neįgytumėte kerštingų 
ilgalaikių priešų. Beje, už nesąžinin-
gumą, savanaudiškas manipuliaci-
jas, informacijos iškraipymus šiemet 
galite būti nubausti, nors anksčiau to 
išvengdavote. Į metų pabaigą dau-
gės praktinio darbo, kuriam labiau 
prireiks kruopštumo, tikslumo nei 
kūrybinės minties ir raiškos.

VĖŽYS
Šiemet jums derėtų prioritetą teik-

ti šeimai, namų sričiai. Atnaujinkite 
gyvenamąją erdvę, pasistenkite, kad 
būtų daugiau komforto, jaukumo. 
Jeigu aktualu, įsigykite nekilnoja-
mojo turto, būstą, naujus baldus ar 
pan. Dėl karjeros nesiplėšykite - ne-
tinkamas metas. Tiesa, iki vasaros 
naudos galite gauti iš trumpų kelio-
nių, internetinės prekybos, reklamos 
ir pan. Nebedelskite, jei dar nesate 
sukūrę savo šeimos ir šį žingsnį vis 
atidėliojote ateičiai. Arba jeigu vis 
svajojote pasistatyti namą, persikel-
ti į kitą gyvenamąją vietą ar į kitą 

būstą, pasidaryti namie remontą ar 
pakoreguoti interjerą. Peržiūrėkite 
garderobą, atsirinkite, kurie daiktai 
iš tikrųjų reikalingi, o kurie - nebe. 
Daugiau dėmesio ir laiko skirkite 
artimiausiems žmonėms, šeimos na-
riams, tėvams, seneliams. Darbo sri-
tis kels nemažai rūpesčių, bus nelen-
gva pritapti prie kolektyvo, padaryti 
gerą įspūdį vadovams. Tiek kolegos, 
tiek viršininkai gali nemėgti jūsų iš 
pavydo dėl tam tikrų jūsų savybių, 
privalumų, arba dėl jūsų individua-
lumo. Stenkitės laikytis aukso vidu-
rio, kantriai dirbti be išsišokimų ir 
ambicijų. Nuo spalio vidurio prasi-
dės smagesnis metas.

LIŪTAS
Metai bus puikūs, jei mokate ben-

drauti, lengvai randate bendrą kalbą 
ir sutarimą. Tokiu atveju jums seksis 
tarpininkauti, teikti aptarnavimo, 
grožio, mokymų, informavimo pas-
laugas. Darbas valstybiniame sek-
toriuje, švietimo srityje jus daug ko 
išmokys ir pakylės į aukštesnį lygį. 
Apskritai, iki rudens sėkmė lydės 
įvairias veiklas. Metų pradžioje jums 
ypač rūpės nuotykiai, žaidimai, mei-
lės malonumai. Verčiau susilaikykite 
nuo abejotinų pramogų ir pasisau-
gokite traumų, tarp jų - sportinių. 
Pavasarį derėtų labiau pasistengti, 
kad papilnėtų piniginė, padaugėtų 
komforto ir tvarkos namuose. Vasa-
rą, užuot tingėję ko nors mokykitės, 
tobulėkite dvasiškai, įvaldykite me-
ditavimo praktikas ir pan. Rudenį po 
truputį įtrauks namai, šeima, ir tai 
bus maloniau nei bet koks šurmulys. 
Žinoma, jei namuose vyrauja taika 
ir jaukumas. Visgi rudenį Jupiteriui 
pakeitus Zodiako ženklą, gyvenimo 
tempas lėtės, situacija keisis į nebe 
tokią palankią, ypač darbe ir viešaja-
me sektoriuje.

MERGELĖ
Finansai, nekilnojamasis turtas, 

savarankiškas verslas, namai - tai 
svarbiausios sritys šiais metais. Tai 
gali būti jūsų turtėjimo, materialinio 
pamato klojimo laikotarpis. Regis, 
jums parūps papildomi pajamų šalti-
niai arba investicijos į būsimą gero-
vę, komfortą. Ir nors ypatingai trauks 
susitvarkyti būsto, žemės, individua-
laus verslo reikalus, visgi šiose srity-
se ir problemų kils daugiausia. Re-
gis, pasitaikys rizikingų pasiūlymų, 
susijusių su pirkimais, pardavimais, 
nuoma, kreditais, emigracija ir pan. 

Būkite labai apdairūs. Būtų geriau-
sia, kad daug dėmesio skirtumėte 
sveikatai, vidiniam tobulėjimui, iš-
vaizdai, stiliui. Itin puoselėkite šei-
minius santykius, būkite jautresni 
artimųjų poreikiams. Rudenį daugės 
darbo su dokumentais, reklama, per-
vežimais, komercija, mokymais.

SVARSTYKLĖS
Jums jau yra prasidėjęs naujasis 

dvylikos metų ciklas. Vadinasi, tam 
tikra gyvenimo sritis išgyvena arba 
tuoj patirs renesansą, pokytį į plėtrą. 
Vieni iš jūsų steigs savo verslą ar 
įsigis būstą, kitiems parūps studijos, 
naujos profesijos įgijimas, tretiems 
- meilė, šeimos sukūrimas ir pan. 
Metų pradžioje aktyviai startavę su 
naujais projektais ar veikla, jau po 
mėnesio galite tarsi pabūgti tai tęsti 
ir imti trauktis atgal. Visgi prasidėjus 
vasarai vėl grįšite prie pradėto su-
manymo. Jums padės kitų paskatini-
mas ir bendradarbiavimas. Džiugins 
draugiški renginiai, nors ir pasitaikys 
apkalbų, intrigų, ginčų, tuščių paža-
dų. Labai tikėtina, kad jūsų pasiryži-
mą daugiau siekti, augančią savigar-
bą aršiai kritikuos pavyduoliai bei 
oponentai. Retkarčiais bus pravartu 
labiau pasverti galimybes ir imtis tik 
to, kas realu, adekvatu. Metų pabai-
goje gali išlįsti nevykusio išlaidavi-
mo pasekmės.

SKORPIONAS
Didžiąją metų dalį jums reikėtų 

labiau save tausoti. Nesiveržkite į 
dėmesio centrą, triukšmingas drau-
gijas, renginius, neapsikraukite 
naujais darbais ir įsipareigojimais, 
nemeskite esamo darbo, neskubė-
kite kurti šeimos. Būkite paslaptin-
gi, diplomatiškai bendraukite, nes 
labai svarbu išvengti konfliktų bei 
užkulisinių priešų. Nedarykite klai-
dų dokumentuose, antraip po kurio 
laiko bus pasekmių. Iki vasaros pra-
džios daug sudėtingų reikalų jums 
padės išspręsti kiti žmonės, nors jūs 
patys šiemet nebūsite kolektyviški 
ir draugiški. Būtų puiku, jei savyje 
rastumėte daugiau atjautos vargstan-
tiems, kenčiantiems žmonėms, jiems 
padėtumėte, aukotumėte. Tačiau tai 
nereiškia, kad turite išlaidauti, rizi-
kuoti savo gerove ir pan. Anaiptol. 
Reikia daugiau taupumo, atsargumo 
finansų srityje. Jeigu iki rudens su-
gebėsite neįsivelti į intrigas, abejo-
tinas sektas, tai rudenį turėsite gali-
mybių pradėti palankesnį laikotarpį. 
Jums prasidės naujas dvylikos metų 
ciklas su naujomis perspektyvomis. 
Po truputį daugės jėgų, pasitikėjimo 
savimi ir populiarumo.

ŠAULYS
Šie metai toliau leis jums plės-

ti pažinčių ratą, stiprinti pozicijas 
kolektyve, bendraminčių grupėje, 
visuomenėje. Visuomeninė, politinė 
veikla - jūsų arkliukas šiais metais. 
Įvairi grupinė, kolektyvinė inicia-
tyva stiprins jūsų lyderystės poten-
cialą. Augs populiarumas tarp ben-
draminčių. Visgi iki pavasario teks 
ne kartą gręžiotis atgal, pasiblaškyti 
tarp skirtingų interesų ir idėjų, kore-
guoti planus. Be to, šiemet sunkiai 
susilaikysite nuo rizikingų pagundų, 
puikybės, godumo, demagogijos. 
Kai kada stipriai pervertinsite savo 
įtaką ir jėgas, apeliuosite į išorinį 
įspūdį, iš tikrųjų tik formaliai atlik-
dami pareigas, deklaruodami tas ver-

tybes, kurių patys nesilaikote ir t.t. 
Dėl to anksčiau ar vėliau pakenksite 
savo autoritetui, prarasite naudingų 
ryšių, patirsite nuostolių. Jeigu kitus 
priekabiai kritikuosite, ne mažesnio 
atkirčio sulauksite ir patys. Tolimos 
kelionės, komandiruotės, kontaktai 
su užsieniečiais suteiks perspektyvų 
ir žinių, tačiau jose pasitaikys pavojų 
ir visumoje problemų gali būti dau-
giau nei naudos.

OŽIARAGIS
Tai metai, per kuriuos turėtumėte 

įgyti daugiau profesinės patirties, 
statuso, autoriteto. Teisėtais būdais, 
skaidriai siekdami tikslo dalykinėje 
srityje, politikoje, viešajame sekto-
riuje, turėtumėte gauti tai, ko nusi-
pelnėte. Regis, bus nemažai progų 
sukiotis tarp autoritetų, įtakingų as-
menų, dalyvauti ypatinguose rengi-
niuose, pristatymuose ir pan. Pava-
sarį, vasarą gyvenkite ekonomiškiau, 
nešvaistydami pinigų, nerizikuodami 
santaupomis. Apskritai, visus metus 
jūsų santūrumas, darbštumas, oru-
mas darys puikų įspūdį tiems, nuo 
kurių priklauso jūsų karjera ir gero-
vė. Tačiau derėtų itin vengti intrigų, 
apkalbų, užsisklendimo vienatvėje, 
svaigalų draugijos. Tam tikrais lai-
kotarpiais gali labai varginti lėtinės 
ligos, depresija, kompleksai. Nuo 
spalio mėnesio jūsų laukia naujovės, 
bus permainų, galbūt paliesiančių 
darbo kolektyvą, draugų ratą.

VANDENIS
Jums šie metai turėtų būti sėkmin-

gi ta prasme, kad labai praplėsite aki-
ratį, kažko naujo išmoksite, galbūt 
pakeliausite, o gal baigsite studijas ir 
įgysite mokslinį laipsnį. Noras studi-
juoti, mokytis iš tikrųjų labai susti-
prės. Gyvenimas skatins domėtis ir 
įstatymais, tarptautine teise, žmonių 
laisvėmis, IT bei naujomis technolo-
gijomis ir mokslo pasiekimais. Ga-
lite nemažai pasiekti ar pastebimai 
pasireikšti politinėje, visuomeninėje 
veikloje, žiniasklaidos, menų sfero-
je. Jus vis labiau vilios šlovė, val-
džia, norėsis tapti įžymesniems, gal 
net tarptautiniu mastu. Kai kuriems 
tai pavyks. Visgi per dideli siekiai 
gali sudužti į stačias uolas, ypač jei 
per daug tikitės iš draugų, protek-
cijų, emigracijos ar kt. Laikykitės 
įstatymų, etikos normų, užuot mo-
ralizuojančiu tonu nuolat taikę tai 
kitiems. Be to, jums derėtų atidžiau 
rinktis bendrakeleivius, partnerius, 
nes pasitaikys tokių, kurie bandys 
įtraukti į abejotiną veiklą ar jums 
perkelti svetimą atsakomybę.

ŽUVYS
Tai bus pokyčių metai, kai kuriais 

atvejais jūsų siekiamų ir trokštamų, 
o kai kuriais - aplinkybių ar likimo 
primestų sunkių transformacijų. 
Gali būti, kad imsite paskolą arba 
patys kitiems skolinsite. Įmanomos 
ir turto dalybos, bankroto proce-
dūros, reikalai su antstoliais, testa-
mento sudarymas ar jo priėmimas, 
vykdymas. Pasižymėsite ypatinga 
psichologine įžvalga. Nuo gegužės 
mėnesio projektai, darbai labiau įsi-
bėgės nei metų pradžioje. Stenkitės 
formuoti naudingus ryšius, nevengti 
kompromisų. Verčiau nesigundykite 
greita, lengva nauda, nesiekite per-
galių per protekcijas ar kitais nesą-
žiningais būdais. Apskritai, reikėtų 
saugoti savo darbo vietą, neskubėti 
jos keisti, jei nėra būtinybės. Len-
gva prarasti, sunku atrasti. Naujovės 
baugins, priverstiniai pokyčiai kels 
stresus. Rudenį viskas kiek aprims, 
taps savaime suprantamais dalykais. 
Pradės augti pasitikėjimas savimi ir 
gebėjimas daryti įtaką kitiems.

-ANYKŠTA
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 VĮ Anykščių miškų urėdija 2017 metais 
gyventojams nenukirstu mišku (išsikirsti patiems)
 be aukciono parduoda malkinę medieną 
(ir pavienius padarinius medžius) šiose girininkijose:

Girininkija, tel.    Parduodamos per metus 
        medienos kiekis, kub.m

Mikierių, 57121  100
Svėdasų, 57524  100
Troškūnų, 56387  750
Pavarių, 78489  500
Mickūnų, 42640  50
Kavarsko, 45781  500

Dėl pardavimo kreiptis darbo laiku į nurodytų girininkijų 
administracinius centrus.

gimė

pro memoria
Anykščių mieste
Ona DZUNKOVAITĖ, gimusi 1950 m., mirė 12 25
Vytautas JUOZAPONIS, gimęs 1939 m., mirė 12 26
Petras JUKNEVIČIUS, gimęs 1935 m., mirė 12 25
Anykščių seniūnijoje
Alfonsas GLIAUDELIS, gimęs 1941 m., mirė 12 26
Monika JUODELIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 12 22
Kurklių seniūnijoje
Stasys VOVERŪNAS, gimęs 1942 m., mirė 12 19
Julijona ŠULCIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 12 18
Skiemonių seniūnijoje
Genovaitė BRAŽIONIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 12 19
Svėdasų seniūnijoje
Bronius DOMINAS, gimęs 1944 m., mirė 12 21
Traupio seniūnijoje
Vanda Valerija NOREKIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 12 23
Troškūnų seniūnijoje
Stanislovas KLIMAVIČIUS, gimęs 1935 m., mirė 12 22

Jokūbas MALINAUSKAS, gimęs 12 24
Kamilė MOLEVIČIŪTĖ, gimusi 12 05

Tele loto Žaidimas nr. 1081 Žaidimo 
data: 2016-12-25

Skaičiai: 11 69 50 57 75 05 55 19 59 
66 56 15 40 72 60 52 39 42 54 02 10 
36 67 13 04 51 08 35 68 23 58 48 47 
07 49 64 43 63 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 32 71 18 34 30 53 65 33 70 
12 22 28 20 (visa lentelė)  

Papildomi prizai 12**616 “Domino” tea-
tro dovanų čekis 0813072 “Mercedes-Benz 
GLA 180” 0677418 Automobilis “Audi Q3” 
0734158 Automobilis “Audi Q3” 1062281 
Automobilis “VW Tiguan” 01**963 Dronas 
“Syma” 08**351 Garso kolonėlė “Microlab” 
15**601 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 
156*030 Išmanusis telefonas “Samsung” 
080*025 Išmanusis telefonas “Samsung” 
05**415 Išorinė laikmena “Toshiba” 
00**318 Kavos aparatas “Delonghi” 
142*412 LED televizorius “Philips” 
148*009 LED televizorius “Philips” 088*545 
Nešiojamas kompiuteris “Asus” 105*451 
Nešiojamas kompiuteris “Asus” 06**052 
Pagalvės “Dormeo” 096*188 Pakvietimas 
į TV studiją 000*889 Pakvietimas į TV 
studiją 066*643 Pakvietimas į TV studiją 
085*373 Pakvietimas į TV studiją 105*741 
Planšet. kompiuteris “Samsung” 156*364 
Planšet. kompiuteris “Samsung” 0563638 
Pretendentas į butą 011*748 Šaldytuvas 
“Beko” 101*822 Skalbimo mašina “Beko” 
10**227 Vaizdo registratorius “Prestigio” 
10**469 Virdulys “Tefal”

Buvo metas, kuomet visuomenę 
pakvietė patarti, kokiu vardu rei-
kėtų pavadinti centrinę Anykščių 
miesto biblioteką. Labai teisingai 
pasiūliau įamžinti Petrą Biržį. 

Tokiu vardu vertėjo vadintis ir 
kraštotyros draugijai, nes P. Biržio 
darbai ir užmojai gerokai pranoksta 
Teresės Mikeliūnaitės nuopelnus 
tyrinėjant ir užrašinėjant brangio-
sios Lietuvos istoriją. Juk plunks-
nos P. Biržys ėmėsi tuomet, kai 
baigėsi nepriklausomybės kovos, 
kuriose jis narsiai dalyvavo, buvo 
Lietuvos kariuomenės karininkas. 
Tad P. Biržys - tikriausias patriotas, 
toks, kuris ir dabarties funkcionie-
riams nemalonus būtų. 

Tuomet bibliotekos dienas švęs-
dami piliečiai pas senolius senų 
istorijų užrašinėti pasuktų, kariuo-
menę, tėvynės gynėjus prisimintų, 
linksmų dainų lietuviškai padai-

Pupų Dėdė vertas didesnio atminimo Raimondas GUOBIS

Šioks toks jubiliejus – prieš 130 metų, gruodžio 22 dieną, Liudiškių 
kaime gimė Pertas Biržys (1886 - 1970), beveik prieš 90 metų išleidęs 
pirmąją lietuvišką istorinę knygelę apie mūsų miestą „Anykščiai“, 
savo kūrinį pasirašęs Akiro slapyvardžiu. 

Nepriklausomoje Lietuvoje jis išgarsėjo ne tik kaip aistringas 
karšto tyrinėtojas, istorinių knygų autorius, poetas, bet ir kaip links-
mų kupletų dainuotojas ir neįtikėtinų istorijų pasakotojas, tautos 
linksmintojas Pupų Dėdė.

nuotų, o dabar duoną, blynus, bul-
vinius „leguminus“ kepa... 

Anykščių istorija - paprastutė, 
minkštais pilkšvais viršeliais, aš-
tuoniasdešimties puslapių knygelė, 
dedikuota šviesaus atminimo ge-
radariui kun. Norbertui Pakalniui, 
jaunam mirusiam, Anykščių vika-
ru tarnavusiam. Viršelis papuoš-
tas Anykščių miesto herbu, pieštu 
dailininko A. Tamošaičio, išleido 
Vladas  Dagilis, spausdinta „Rai-
dės“ spaustuvėje Kaune 1928 me-
tais. Tai P. Biržio sumanytos serijos 
„Lietuvos miestai ir miesteliai“ 
spaudinys, pažymėtas trečiuoju nu-
meriu ir kaštavęs 2 litus.

Knygelės pradžioje autorius pa-
teikia miesto vardo kilmės legen-
das, senuosius miesto dokumen-
tus, Magdeburgo teises suteikiantį 
1792 metų dokumentą „Indexą“, 
kuris tarpukariu buvo saugomas 

Klemenso Šulgos senienų muzie-
jėlyje Raguvoje, o vėliau paslaptin-
gai dingo. 

Aprašoma bažnyčia, koplyčia, 
įdėta Antano Vienuolio kūrinio 
„Vėžys“ ištrauka, aprašomi Šv. 
Kryžiaus vienuolynas, netolimas 
Dabužių dvaras, cerkvė, valsčius. 
Pasakojama apie 1905 m. įvykius 
ir žymų veikėją Justiną Baltuš-
ką, lietuviškos savivaldos kūrimą, 
bolševikus, Anykščių išvadavimą 
1919 m. gegužės 19-ąją. Čia įde-
dami A. Vienuolio, to meto karinio 
korespondento, nuotaikingai ap-
rašyti tos dienos įvykiai – džiugūs 
kareivius vaišinantys anykštėnai, 
ašarą braukiantis laisvę prana-
šavęs patriarchas Baltrus Jucius. 
Toliau rašoma apie Anykščių ko-
mendantūrą, girininkiją, mokyklas, 
valsčiaus valdybą, miliciją, paštą, 
pristatomi literatūros klasikai An-
tanas Baranauskas, Jonas Biliūnas, 
aprašoma 1928 m. balandžio 10 
dienos autoriaus, A. Vienuolio ir 
žydelio fotografo kelionė širmu ar-
kliuku į rašytojo tėviškę Niūronių 
kaime. Derama vieta skiriama ir 
A. Vienuoliui, kaip žymesni žmo-
nės minimi rašytoja Bronė Buivy-
daitė, smuikininkė virtuozė Aliutė 
Strazdaitė, III Seimo nariai Vincas 
Petronis ir A. Rimkus, Steigiamojo 
Seimo narys Edvardas Šukevičius. 

Knyga gražiai iliustruota, kai ku-
rios fotografijos ir vaizdai - per visą 
puslapį. Tai herbas ir privilegija, 
senoji  ir nauji bažnyčia, koplyčia, 
keli meniški kryžiai, Šventosios, 
Liudiškių kalvų, Rubikių ežero, 
Anykščių šilelio piešiniai, Anykštos 
vandens malūnas, miesto vaizdai, 
garvežys stotyje, A. Baranausko 
klėtelė, Piestupys, Biliūnų sody-
ba, iš Zakopanės į tėviškę rašyto J. 
Biliūno laiško, prasidedančio pa-
sveikinimu: „Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus“, kopija, minėtų rašy-
tojų ir veikėjų portretai.

 Viršeliuose yra ir reklamos – mi-
nimas gydytojas Adomas Laskaus-
kas, Anykščių smulkaus kredito 
bankas, Karazijos vaisvynių dirbtu-
vė ir Valero Laskausko knygynas.

Rašto darbininkas, kultūrininkas 
P. Biržys gimė neturtingų grytel-
nikų šeimoje, augo nedidelėje so-
džiaus trobelėje. Anykščiuose siekė 
mokslo – per Pirmąjį pasaulinį karą 
su lietuviška gimnazija pasitrau-
kė į Voronežą, tada pradėjo rašyti 
eilėraščius ir 1919 metais knygele 
išleido poemėlę „Karo metu“, o 
1920 m. nedidelį poezijos rinkinėlį 

„Sielos sparnai“.
 Vėliau susidomėjo istorija, su-

manė išleisti didžiulę seriją knyge-
lių „Lietuvos miestai ir miesteliai“. 
Išleidęs knygas apie Vyžuonas, 
Taujėnus ir Anykščius, sumanė 
imtis platesnių darbų – išleisti po 
knygą kiekvienai Lietuvos apskri-
čiai. Pirmąją 700 puslapių knygą, 
skirtą Alytaus apskričiai, išleido 
1930 m., o vėliau dar ir stambias 
knygas apie Biržų, Kėdainių ir 
Marijampolės apskritis. Kaip pats 
pažymėjo: „Rinkti medžiagą ir ra-
šyti apie miestus ir miestelius man 
labai patiko“. Tuose darbuose apra-
šydavo ir kelionėse po miestelius 
patirtus įspūdžius. Įdomu, kad dau-
gelyje vietų apsistodavo ir būdavo 
globojamas klebonijose, bet buvo 
vietų, kur klebonai nepriėmė įtarti-
no studento, mat keliavo užsidėjęs 
studentišką kepuraitę. 

Kraštotyrininkas ir istorikas mė-
gėjas buvo užsimojęs padaryti tai, 
ką po daugelio metų padarė Bro-
nius Kviklys, Amerikoje išleidęs 
daugiatomę enciklopediją „Mūsų 
Lietuva“.

Nenuorama ir plačiai užsimojęs 
aukštaitis baigė karininkų kursus 
Kaune ir, gavęs leitenanto laipsnį, 
kelis metus tarnavo Lietuvos ka-
riuomenėje, redagavo karišką žur-
nalą „Kardas“. 

Studijavo Lietuvos Universiteto 
humanitarinių mokslų fakultete, 
bet baigti studijų nesisekė, o ne-
norėdamas tapti „amžinu studen-
tu“ paėmė armoniką ir išėjo links-
minti žmonių. Grojo cirke, po to 
buvo pakviestas į Lietuvos Radiją, 
kur vedė labai populiarias laideles 
„Pupų Dėdės pastogė“. Pasivadi-
nęs Pupų Dėde, keliavo koncertuo-
damas po Lietuvą, pritardamas ar-
monika dainuodavo jumoristinius 
kupletus apie visą šalį ir apie tai, ką 
įdomaus toje vietovėje suspėjo su-
žinoti. Apdainuodavo, kartais labai 
kritikuodamas ir pajuokdamas, ir 
aukščiausius Lietuvos valdininkus, 
net prezidentą Antaną Smetoną ir 
jo šeimą, dėl ko buvo baudžiamas, 
keletą kartų po kelis mėnesius ka-
lėjo.

Buvo nukeliavę į Pietų Ameri-
ką – į Urugvajaus sostinę, kur ap-
lankė labai nelengvai gyvenantį 
brolį Joną, nuvyko ir į Jungtines 
Valstijas paviešėti pas kitus du 
brolius. Ten susitiko neprastus 
artistus Antaną Vanagaitį ir Juo-
zą Olišauską, su kuriais subūrė 
grupę „Broliai dzimdzi – drim-

dzi“ ir su pasisekimu gastroliavo 
lietuvių kolonijose, aplankydami 
bene 50 miestų. Leido laikraštuką 
„Pupų Dėdė“, kuriame išspausdi-
no ir linksmų anykštėniškų isto-
rijų „Taraldis pateko į dangų“, 
„Paryžiuje“... 

Įgrojo 31 patefono plokštelę, ku-
riose 62 kūriniai. Pirmąsias tris įra-
šė Rygoje, firmoje „Odeon“ ir jos 
išėjo prastokos, vėliau kompanijoje 
„His Masters voice“ Berlyne, 1929 
m.  JAV keletą plokštelių įrašė fir-
moje „Columbia“. Toje pačioje 
kompanijoje įrašinėjo Londone, 
kur liaudiškus populiarius dalykė-
lius įgrojo pritariant Londono džia-
zo orkestrui. 

Plokštelės buvo populiarios, jas 
žmonės tiesiog graibstė, ypač su 
„Senelio polka“, „Pupų Dėdės pol-
ka“, „Merkinės polka“, „Aukštaičių 
polka“, „Drulia“, „Elenytės polka“, 
„Tu, Lietuva, tu mana“... 

Svaiginančią karjerą nutraukė 
prasidėjęs karas. Užėjus rusams, 
dar pranašingai sudainavo: „Vilnius 
mūsų, o mes rusų“, vokietmetyje 
kelis mėnesius kalėjo, o po karo 
karjeros tęsti nebebuvo galimybių. 
Gyveno Vilniuje, suvaidino keliuo-
se lietuviškuose filmuose, bičiulių 
paskatintas parašė atsiminimus 
apie savo gyvenimo pradžią nedi-
delėje Liudiškių kaimo gryčiutėje, 
gyvenimą Anykščiuose, Vyžuono-
se, mokslus ir tolesnį gyvenimą.

Ar pakankamai įamžintas P. Bir-
žio atminimas tėviškėje? Liudiškė-
se yra paminklinis akmuo, o štai 
Anykščiuose nieko - nei gatvelės, 
nei skvero, nei paminklo, nei ko-
kios kultūrinės įstaigėlės jo vardu 
pavadintos.

Petras Biržys tarpukariu išgarsėjo kaip Pupų Dėdė - tautos links-
mintojas, radijo laidų vedėjas, kupletų kūrėjas ir atlikėjas. 

Pirmąją lietuvišką istorinę 
knygą apie Anykščius Petras 
Biržys išleido 1928 metais.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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.

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

Brangiai perka arba nuomoja žemės 
ūkio paskirties žemę 

Kurklių, Skiemonių, Debeikių, 
Kavarsko apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Vilniuje, Tarandės mikrorajone, 
parduodami  naujos statybos 
2, 3 ir 4 kambarių butai!  Butai 
užregistruoti 85% baigtumu!  
Detalesnė informacija: 

www.tarandes36.lt. 
Kontaktinis 

telefonas: (8-659) 66999.

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, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-605) 27002.

Miesto centre - dviejų ar trijų 
kambarių butą (1-2 aukšte).

Tel. (8-687) 57925.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-601) 53942.

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

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890. 

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

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

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 

žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-686) 59473.

Ūkininkas išsinuomotų ūkio paskir-
ties žemės.

Tel. (8-623) 07250.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nebrangus šaldytuvų, skalbimo ma-
šinų, orkaičių remontas. Prijungimas 
konsultacija. Vyksta į namus. 

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

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.

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.

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

Tel. (8-647) 87625.

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.

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

Tel. (8-656) 77315.

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.

Garažą.
Tel. (8-614) 76784.

Kuras

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

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

Durpių briketus, beržinius pjuve-
nų briketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Įvairias naudotų automobilių de-
tales.

Tel. (8-646) 17715.

Karvę, pasirinktinai iš dviejų.
Tel. (8-616) 59079.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Dideles maistines bulves 
(Secura, Cascada veislių, gelto-
nos)- 30 kg maišas 8 Eur, pašari-
nes - 30 kg 2 Eur. Išrašo sąskaitas 
- faktūras, atveža į namus.

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.
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Tomas, Gentvainas, Gaja, 
Teofilė.

šiandien

gruodžio 30 d.

gruodžio 31 d.

sausio 1 d.
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Margarita, Sabinas, Sabina, 
Gražvilas, Dovydas, Irmina.

Melanija, Silvestras, Gedgan-
tas, Mingailė.

Mečislovas, Arvaidas, Arvai-
dė, Eufrozija, Mečys, Eufrozina.

Bazilijus, Grigalius, Mažvy-
das, Gailutė, Fulgentas, Stefa-
nija.

vardadieniai

anekdotas

Širvintų rajone Novosiolkų 
kaime gimusio V. Maslinsko 
vaikystė prabėgo šalia miškų, 
melioracijos nepaliestų upeliukų 
ir laukų. Nedvejodamas rinkosi 
biologijos studijas, baigdamas 
Vilniaus valstybinį universitetą, 
diplominį darbą parašė apie La-
banoro girios paukščius. 1975 
metais baigęs studijas atvyko į 
Anykščius, kelis metus biologi-
jos ir chemijos mokė Troškūnų 
krašto vaikus, o po to pradėjo 
dirbti Anykščių miškų ūkyje, ku-
ris vėliau tapo miškų urėdija. 

Nuo tada darbas susijęs su miš-
kais ir jų gyvūnija. Ir dabar V. 
Maslinskas organizuoja medžio-
kles šalies ir iš užsienio atvyku-
siems medžiotojams.

Visus tuos dešimtmečius V. 
Maslinskas su savimi nešasi bet 
kurią akimirką fotografavimui 
paruoštą fotoaparatą. Fotografuo-
ja jis viską – peizažus, retus paukš-
čius ir girių galiūnus briedžius. 
Tačiau, kaip pats pastebėjo, ypač 
džiaugiasi pamatęs dar neregėtą 
drugelį... Šiemet jis tapo fotografų 
klubo “Žalias skėtis” nariu.

Į miškus lydi fotoaparatas Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykštėnas Vladislovas Maslinskas save vadina laimingu žmo-
gumi, nes darbas ir pomėgiai sutapo visą gyvenimą. Nors jis yra 
ir penkis vilkus sumedžiojęs medžiotojas, tačiau gamtoje jis ne-
siskiria su fotoaparatu, yra „sumedžiojęs“ nepakartojamų nuo-
traukų. 

Šį pavasarį Dabužių miške jis įlindo į vilkų irštvą ir nufotogra-
favo 5 vilkiukus. 

Dvikova.

Vladas Maslinskas šiuos Naujuosius sutiks kaimo sodyboje. Jis 
prisimena, kad ne vieną Naujųjų vakarą vos spėdavęs prieš vi-
durnaktį pas namiškius sugrįžti iš miško. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Bene didžiausi Lietuvos drugiai machaonai. 

Ryto ūkanose - girių galiūnai. 

Kukutis – Lietuvoje retas ir 
be galo atsargus paukštis.Gervės jauniklis. 

Šį pavasarį Dabužių durpyne vilkė susilaukė 5 vilkiukų. 
Vladislovo MASlINSkO nuotr.

Skiriasi vilkas su lape. Vilko 
klausia:

– Vilke, paaiškinkit, kodėl norite 
išsiskirti su lape?

– Pirma – ji ryža, antra – kai ją 
vedžiau ji nebuvo mergaitė, ir tre-
čia – ji pagimdė paršiuką.

– Lape, ką jūs į tai?
– Pirma – aš ne ryža, aš auksinė, 

antra – koks auksas be prabos? Ir 
trečia – jei visi vyrai kiaulės, tai ką 
aš turėjau pagimdyti?

 ***

Kaip čia tau gražiau pasakius… 
Na, tavo charakteris toks, kad jeigu 
tu būtum princesė įkalinta bokšte ir 
saugoma baisaus drakono, tai rite-
riai, vienas paskui kitą, veržtųsi 
išgelbėti… drakono.

kalendoriaus lapai sklendžia
Metai uždangą nuleidžia. 
Tiesiog reikia skaičiuotuvo
Sudėlioti, kas ten buvo.

kaip norėjome pabūti
Sostine mes vėl truputį,
Bet mus atmetė bloga,
Nesvetinga Europa.

Griovėm valdžią, statėm pilį - 
Amiliutė triukšmą myli,
O svarbiausia, kad gera
Buvo šiemet sveikata.

Fejerverkai naktį šviečia
Į Naujuosius žmonės kviečia
Vėl tikėsim, kad nauji -
Garantuotai geresni.  


