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šiupinys

asmenukė

Tai, kad būtina atlikti Jono 
Biliūno paminklo restauravi-
mo-konservavimo darbus, prieš 
dvejus metus  sprendimą priėmė 

Laimės žiburio restauravimo darbai 
kainuos 58 tūkst. Eur Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Laimės žiburio tvarkymo darbus atliks UAB „Vilniaus restau-

ratoriai“. Darbus užsakiusi valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ 
su šia bendrove pasirašė 58 500 Eur tvarkybos darbų sutartį.

Anykščių rajono savivaldybės planai iškirsti šalia Laimės žibu-
rio augančius medžius, o ant paminklo įrengti šviečiantį žiburį 
sulaukė plačios anykštėnų diskusijos.

Kultūros paveldo departamento 
Restauravimo taryba. Paminklo 
tvarkybos darbų projektui pareng-
ti finansavimą skyrė Kultūros pa-

veldo departamentas.
Jono Biliūno kapo ir obelisko 

tvarkybos darbų projektą VĮ „Lie-
tuvos paminklai“ pristatė 2017 
metų pabaigoje.

Pagal parengtą konservavimo, 
restauravimo darbų programą bus 
restauruojamas J. Biliūno barelje-
finis portretas ir antkapis, nuva-
lyti granito blokai, rekonstruotas 
stogelis, laiptų turėklai sustiprin-
ti betonu ir nuvalyti mechaniniu 
būdu, įrengta kritulių surinkimo ir 
nuvedimo sistema, kartu įrengiant 
naują lauko akmenų lataką.

Tuo tarpu Anykščių rajono sa-
vivaldybė išreiškė pageidavimą 
atlikti kraštovaizdžio formavimo 
kirtimus ir atidengti restauruotą 
Laimės žiburį. Taip pat planuose 
– nušviesti obeliską, įrengiant iš 
toli matomą šviečiantį žiburį.

Šiemet UAB „Vilniaus restau-
ratoriai“, kurie užsiims Laimės 
žiburio tvarkybos darbais, Svėda-
suose restauravo paminklą rašyto-
jui Juozui Tumui – Vaižgantui.

SUSIRINKIMAS. Jei susidū-
rėte su prolbema dėl girtavimo, 
galbūt Anoniminiai alkoholikai 
gali padėti? Šių metų gruodžio 8 
d. 12 val. Anykščiuose, Vilniaus g. 
13 (Parapijos namai) vyks atviras 
anoniminių alkoholikų susirinki-
mas. Telelefonai pasiteiravimui: 
(8-675) 13820, (8-603) 36525.

KONCERTAS. Gruodžio 1 
d., šeštadienį, 13 val. Koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centras koncertas „Gamtos garsai 
ir atspalviai“. Popietėje skambės 
mokytojos Jūratės Danielienės mo-
kinių atliekama muzika, iliustruota 
mokytojos Ritos Juodelienės mo-
kinių kūryba. Koncerte dalyvaus 
mokytojų Julijanos Danielienės, 
Ramūno Juknevičiaus ir Elžbietos 
Oleškevič mokiniai. Renginys ne-
mokamas.

Džiaugsmas. Politiko ir versli-
ninko Luko Pakelčio žmona Sigi-
ta pagimdė berniuką. Beveik 4 kg 
jauniausias Pakeltis – poros pirma-
gimis. S.Pakeltienė sūnų pagimdė 
lapkričio 28 d. Vilniuje. Sveikini-
mai jauniems tėveliams!

Registravosi. Vyriausioji rin-
kimų komisija lapkričio 28 d. pa-
skelbė, kad rinkimams į Anykščių 
rajono tarybą registruotas Lietuvos 
socialdemokratų partijos kandida-
tų sąrašas. Socialdemokratai – pir-
mieji registruoti politinės kampa-
nijos dalyviai Anykščių rajone. 

Padėka. Buvusiai Anykščių ra-
jono vyriausiajai architektei, da-
bar Panevėžio miesto vyriausiajai 
architektei Daivai Gasiūnienei 
įteikta Aplinkos ministerijos pa-
dėka. D.Gasiūnienė ministerijos 
įvertinta „Už novatorišką darnaus 
vystymosi priemonių įgyvendini-
mą savivaldybėse“. 

Spėjo. Gruodžio 1 d. nuo 10 
val. turėtų pradėti veikti Kalitos 
kalno slidinėjimo trasos. Vilniaus 
Liepkalnio trasa veikė jau praėju-
sį savaitgalį, tačiau, panašu, kad 
ir Anykščių kalnas bent kurį laiką 
gaus slidininkų dėmesio. Kitai sa-
vaitei stipraus atšilimo dar nepro-
gnozuojama. 

Kaimo kelias – nuklotas specialiomis 
padangų draskymo priemonėmis 
Lapkričio 27-osios, antradienio, rytą Vikonių kaimo (Svėdasų 

sen.) kelias buvo nubertas metaliniais „ežiais“. Specialiai automo-
bilių padangų gadinimui pagamintų metalinių „ežių“ poros šimtų 
metrų kelio atkarpoje išberta apie du šimtus. 

Panašu, kad „ežiai“ berti iš automobilio, nes jų barstymo pra-
džioje, sankryžoje prie Kušlių kaimo koplytstulpio, buvo automo-
bilio apsisukimo žymės.

Kodėl žmonės, tvirtinantys, 
kad žiniasklaidoje ieško gerų 
naujienų, mėgsta žinias apie 
avarijas ir nusikaltimus?

Psichologinio triuko esmę 
netyčia supratau išgirdusi vie-
nišos močiutės, gyvenančios 
pamiškėje, paaiškinimą, kodėl 
ji niekada nepraleidžia „24 va-
landų“. „Vaikeli, kiek aplinkui 
nelaimių – plėšia, muša, sker-
džia.... Kaip gerai, galvoju, kad 
kitur, ne mūsų krašte. Persiže-
gnoju, išjungiu televizorių ir 
einu miegoti“.

Gražina ŠMiGelskienĖ

Saugumo šaknys

Anykščių rajono policijos viršininkas Rimantas Čepulis mano, 
kad ant Vikonių kaimo kelio išberti „ežiai“ nėra paauglių ar ne-
stabilios psichikos asmenų darbas.

Vikonyse kelias buvo nubarstytas padangų gadinimo priemo-
nėmis, vadinamaisiais metaliniai „ežiais“. „Ežių“ išberta apie 
pora šimtų. 14 psl.

Svėdasų 
seniūnijoje – 
meškos 
pėdsakai?

2 psl.

Naujai paskirtas Anykščių 
ligoninės direktorius, dr. Au-
drius Vasiliauskas,

Anykščių vardas skambės, o 
ligoninė – klestės...

3 psl.

Apie duris, kurių nebus

Atviras dailininko Romual-
do Inčirausko laiškas anykštė-
nams

6 psl.
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spektras

Temidės svarstyklės

„Pėdsakai sniege, kuriuos ma-
tėme šiandien išėję pasivaikščioti, 
labai panašūs į rastus vaizdus in-
ternete, aprašomus kaip meškos. 
Pėdsakai praėjusio vakaro arba 
nakties, kadangi vakar snigo, tai 
juos liečiant pirštais ir lyginant su 
įvairiais kitais rastais, jautėsi jau 
šioks toks apledėjimas, kuomet 
šviežių – sniego birumas. Dydis 
– kaip mano plaštakos, kas antras 
pėdsakas mažesnis ir mažiau ryš-
kus. Nežinia, kur prasidėjo, bet 
tęsėsi beveik kilometrą, po to pa-
suko į brūzgyną „žvėrių takeliu“. 
Kadangi tas brūzgynas išeina į 
palaukę, tai radome ir grįžimą iš 
brūzgyno – jau išeita į kelią. Tru-
putį apsižvalgę neradome, kur to-
liau eita...“, - lapkričio 28 dieną 

Svėdasų seniūnijoje – meškos pėdsakai? Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Svėdasų seniūnijoje, šalia Aulelių kaimo esančiame Juodkal-
nyje, pastebėti pėdsakai, kurie gali būti meškos. 

žinią apie galbūt pastebėtus meš-
kos pėdsakus paskelbė svėdasiškis 
Zenonas Navickas.

Valstybinių miškų urėdijos 
Anykščių regioninio padalinio va-
dovė, mokslų daktarė Monika Sir-
gėdienė „Anykštai“ sakė, kad yra 
visai realu, kad Svėdasų seniūnijo-
je aptikti meškos pėdsakai.

„Gali būti. Tas gyvūnas juk ne-
pririštas, visai tikiu, kad migracijos 
metu gali ateiti ir iki Anykščių“, - 
sakė M.Sirgėdienė, prisipažinusi, 
kad pati niekada nemačiusi meškos 
laisvėje.

Iš Lietuvoje gyvenančių gyvūnų, 
pasak M.Sirgėdienės, panašaus dy-
džio kaip meškos  pėdos neturi nei 
vienas gyvūnas. Panašumų galima 
rasti su barsuku, tačiau jo pėda ke-

lias dešimtis kartų mažesnė.
Medžiotojų klubo „Svėdasai“  

vadovas Donatas Tuska „Anykš-
tai“ sakė, kad žinia, apie pastebėtas 
galbūt meškos pėdas, jo visiškai 
nenustebino – vietos medžiotojai 
Svėdasų seniūnijoje taip pat tokių 
yra pastebėję.

Apie tai, kad rudieji lokiai klajo-
ja po Lietuvos miškus, šiemet yra 
pasirodę ir daugiau pranešimų.

Medžioti meškas Lietuvoje yra 
draudžiama.

Naujienų portale www.anyksta.lt 
paskelbus žinią, kad gali būti, jog 
Anykščių rajone klaidžioja meška, 
Z.Navickas, parašė komentarą: „Ką 
tik gavau iš žmogaus, tyrinėjančio, 
fotografuojančio gamtą, pėdsakus, 
net išleidusio ta tema knygų, pa-
tvirtinimą: tai be jokių abejonių 
meškos pėdsakai! Barsuko vos ne 
dešimt kartų mažesnės pėdos“.

Ar Svėdasų seniūnijoje šias 
pėdas paliko po apylinkes 
klaidžiojanti meška?

Nepakluso. Lapkričio 29 die-
ną apie 15.49 val. namuose, Kurklių 
seniūnijos Antaplaštakio kaime, 
akivaizdžiai neblaivus (girtumą 
tikrintis atsisakė) vyras (g. 1993 
m.) keikė į iškvietimą atvykusius 
Anykščių rajono policijos komi-
sariato pareigūnus necenzūriniais 
žodžiais, nevykdė jų teisėtų reikala-
vimų, elgėsi agresyviai, sulaikomas 
priešinosi, bandė trenkti Reagavimo 
skyriaus vyr. tyrėjui į veidą. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Gyventojas. Lapkričio 27 die-
ną gautas vyro (g. 1963 m.) pa-
reiškimas, kad laikotarpiu nuo 
spalio 6 dienos iki spalio 23 die-
nos, išlaužus durų įleidžiamą 
spyną, įsibrauta į jam priklau-
sančią sodybą Vilkatėnų kaime 
ir ten slapta gyventa prieš jo va-
lią. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vagystė. Lapkričio 27 dieną 
gautas vyro (g. 1964 m.) pareiš-
kimas, kad spalio 29 dieną  pa-
stebėjo, kad išdaužtas jam pri-
klausančios sodybos Vilkatėnų 
kaime langas ir įsibrauta į sodybos 
vidų, bei iš vidaus pavogtas kir-

vukas, 1 kg cukraus bei keptuvė. 
Padaryta žala - 20,50 Eur.

Mirtis. Lapkričio 26 dieną apie 
12.15 val., namuose, Anykščių se-
niūnijos Juškonių kaime, Pakalnės 
g., rastas vyro (g. 1974 m.) kūnas 
be išorinių smurto žymių.

Ratai. Lapkričio 26 dieną gau-
tas vyro (g. 1986 m.), gyvenan-
čio Anykščių seniūnijos Naujų-
jų Elmininkų kaime, Šilelio g., 
pareiškimas, kad apie 13.00 val. 
atvykęs į broliui priklausančią 
sodybą Niūronių kaime, Žirgo 
g. pastebėjo, kad nerakintame 

ūkiniame pastate ant dugno stovi 
Lietuvoje neregistruotas broliui 
priklausantis automobilis „To-
yota Land Cruiser“, o nuo auto-
mobilio yra nusukti ir pavogti 4 
aliuminio-nikelio ratlankiai su 
padangomis.

Smurtas. Lapkričio 26 dieną 
gautas moters (g. 1997 m.), gyve-
nančios Anykščiuose, Kosmonau-
tų g. pareiškimas, kad lapkričio 25 
d. apie 3.00 val. konflikto metu 
jos sugyventinis (g. 1999 m.) ją 
sumušė, sukėlė fizinį skausmą. 
Nusikalstamos veikos padarymu 
įtariamasis ieškomas apklausai. 

Pasak R.Blazarėno, Troškūnų 
gatvėje medžius teko kirsti  dėl 
to, kad jie pateko į statybos darbų 
aikštelės teritoriją.

„Rekonstruojama žiedinė san-
kryža. Troškūnų gatvė iki Šviesos 
gatvės bu sutvarkyta – bus tiesiami 
šaligatviai, dviračių takai. Viskas 
daroma pagal projektą“, - dėl ko-
kių priežasčių Troškūnų gatvėje 
masiškai iškirsti medžiai, aiškino 
R.Blazarėnas.

Nuolatinės želdynų ir želdinių 
apsaugos ir priežiūros komisijos pir-

Anykščiuose nukirsti 26 medžiai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į „Anykštą“ skambina susirūpinę žmonės, kad Anykščių mies-
te, kelyje į Panevėžį, kertami medžiai. Iš tikrųjų, Troškūnų gatvė-
je iškirsta 17 liepų ir 9 klevai. 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas, Nuolatinės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros 
komisijos pirmininkas Ramūnas Blazarėnas sakė, kad medžiai 
iškirsti „tenkinant visuomenės poreikius“.

mininkas R.Blazarėnas tikino, kad 
Anykščių rajono savivaldybė netu-
rinti tikslo mieste iškirsti medžius.

„Nuolatinės želdynų ir želdinių 
apsaugos ir priežiūros komisijos 
tikslas yra saugoti medžius ir ne-
leisti jų kirsti. O čia tokia būtiny-
bė, tenkinant visuomenės porei-
kius – bus graži gatvė, šaligatvis, 
dviračių takas. O medžius mes ne 
tik kirsim, bet ir sodinsim“, - pa-
žadėjo savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
R.Blazarėnas.

Troškūnų gatvėje be gailesčio iškirsta visa eilė medžių – jų vieto-
je bus paklotos trinkelės ir asfaltas.

Parodoje – dvidešimt vaizdų, 
kuriuose nufotografuoti tarpukariu 
sukurti ir iki mūsų laikų užsilikę 
objektai.

Mokytojo Antano Pliupelio na-
mai Butėnuose, kurių laiptų kraš-
tas  papuoštas Gedimino stulpais, 
Skiemonių malūnas, mūro koplyčia 
Žaliojoje ir gausiai ornamentuotas 
stogastulpis Kavarske, paminklas 
kovose su bolševikais prie Rubikių 
1919 m. žuvusiam savanoriui Liu-
dui Biriukui, Nepriklausomybės 

Paroda atkeliavo į Anykščius
Sausio 7-ąją kelionę po rajono parodų sales, bibliotekas pradė-

jusi Anykščių muziejininko Raimondo Guobio fotografijų paroda 
„Svajonių Lietuvos ženklai“ pasiekė Anykščius.

Raimondo Guobio fotografijų paroda veiks labai trumpai - iki 
gruodžio 4-osios Anykščių bibliotekos „Debesyno“ erdvėje.

akto signatarui Steponui Kairiui 
rūpinantis, jo tėviškėje pastatyta 
Užunvėžių pradžios mokykla... 
Parodą lydinčioje knygoje – taip 
pat daug įdomybių, aprašų, papil-
dymų, tarpukario simbolių.

Gruodžio mėnesį Šimtmečio 
paroda bus eksponuojama Anykš-
čių miesto mokyklose ir tą parodą 
palydės muziejininko R. Guobio 
įdomiosios istorijos paskaitos apie 
Anykščių kraštą tarpukariu.

-AnYkŠTA

Abejoja. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė penktadienį pareiškė, 
kad tolesnės galimybės švietimo ir 
mokslo ministrei Jurgitai Petraus-
kienei eiti pareigas kelia abejonių. 
„Tokiomis aplinkybėmis tolesnis 
ministrės darbas kelia abejonių“, – 
sakė šalies vadovė.

Gerbia. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kritikos sulaukusi 
švietimo ir mokslo ministrė Jur-
gita Petrauskienė sako gerbianti 
šalies vadovę ir jos nuomonę, bet 
apie galimą traukimąsi iš pareigų 
nekalba. Ministrė tikina, kad abe-
jonių kelianti sumaištis švietimo 
sistemoje artimiausiu metu norma-
lizuosis. „Gerbiu šalies prezidentę 
ir jos nuomonę. Suprantu, jog ki-
lusi sumaištis kelia abejonių. Visa 
ministerijos vadovybė intensyviai 
dirba, kad būtų pasirašytas vakar 
pasiektas susitarimas su profesinė-
mis sąjungomis ir artimiausiu metu 
situacija normalizuosis“, – sakė 
J. Petrauskienė. Ministrė kartojo, 
kad ėmėsi sudėtingų, nepopuliarių 
reformų švietime, kurios būtinos.

Tęsis. Premjeras Saulius Skver-
nelis žada, kad švietimo sistemos 
reformos tęsis nepriklausomai nuo 
to, kas bus ministras. „Šiuo metu 
yra vykdoma švietimo sistemos re-
forma, visos panašios reformos su-
laukdavo pasipriešinimo ir spren-
dimai atnešė vaisių didėjančiais 
mokytojų atlyginimais ir aiškesne 
darbo apmokėjimo tvarka“, – p 
sakė ministras pirmininkas. „Šios 
reformos bus tęsiamos nepriklau-
somai nuo to, kas bus ministras“, 
– pridūrė jis.

Tymai. Visagine jau patvirtinti 
šeši tymų atvejai, du atmesti, penk-
tadienį informavo Nacionaliniame 
sveikatos centre. Visagino merės 
Dalios Štraupaitės teigimu, ligos 
židinys buvo siuvimo įmonėje „Vi-
satex“. „Situacija prasidėjo gamy-
kloje „Visatex“. Viena darbuotoja 
buvo išvykusi atostogų į Ukrainą. 
Kai ji grįžo į darbą, tada viskas ir 
prasidėjo. Iš pradžių tymai nebuvo 
diagnozuoti, ji gydyta nuo kitos 
ligos. Vėliau atlikus tyrimus, liga 
nustatyta. Bet susirgo šalia dirbu-
sios šrilankietės“, – sakė merė.

Pamatai. Reformatų parke Vil-
niuje kasinėjimus ir tyrimus atlikę 
archeologai aptiko mistine vadina-
mos XVII amžiaus pirmos pusės 
reformatų bažnyčios, dviejų ko-
plyčių ir Konsistorijos pastato lie-
kanas. Dėl šių atradimų sustabdyta 
aikštės rekonstrukcija. „Šiaurės 
vakarinėje dalyje vienoje iš per-
kasų aptiktas mūras, kuris nesirišo 
su jokiais kartografiniais planais ir 
buvo netoli kapinių ribos. Didžiau-
sia tikimybė, kad tai – buvusios 
bažnyčios (reformatų ) pamatai“, 
– sakė archeologas Justinas Ra-
čas. Pasak jo, medinės bažnyčios 
pamatai – svarbiausias atradimas, 
nes ji neužfiksuota jokiuose karto-
grafiniuose žemėlapiuose, būtent 
dėl šios priežasties šią bažnyčią 
galima vadinti mistine. 

Elektra. Elektros kaina buiti-
niams vartotojams nuo sausio augs 
maždaug 15 proc. Kainų komisi-
jos specialistai suskaičiavo, kad 
populiariausias standartinis tarifas 
didės 15 proc., arba 1,7 cento iki 
13 centų už kilovatvalandę (kWh) 
(su PVM), o plano „Namai“ vienos 
laiko zonos tarifas – 17,5 proc.,  
arba 1,7 cento iki 11,4 cento.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Jau nebe pirmą kartą Anykščių 
rajono tarybos posėdis prasidėjo 
techniniais nesklandumais – strei-
kavo elektroninė posėdžių balsa-
vimo įranga, neveikė mikrofonai. 
Problemas pavyko išspręsti maž-
daug per 10 minučių. Per tą laiką 
posėdžių salėje aptarinėtos Svėdasų 
seniūnijos aktualijos – Anykščių ra-
jono mero Kęstučio Tubio patarėjai 
„Anykštos“ žurnalistą  kamantinėjo, 
ar jau paaiškėję, kas Vikonių kelyje 
išbarstė metalinius „ežius“, o meras 
K.Tubis rajono Tarybos nario Dona-
to Tuskos prašė plačiau papasakoti 
apie po seniūniją galbūt klaidžiojan-
čią mešką...

Posėdyje dalyvavęs būsimasis 
Anykščių ligoninės direktorius Au-
drius Vasiliauskas rajono Tarybai 
piešė šviesią Anykščių ligoninės 
ateitį.

„Stengsiuosi šiam darbui skirti vi-
sas savo jėgas, kad įstaiga būtų kles-
tinti ir tuo pačiu su įstaigos augimu 
labiau skambėtų Anykščių rajono 
vardas“, - pažadėjo A.Vasiliauskas.

Kadangi sprendimo projektas dėl 
konkursą laimėjusio A.Vasilausko 
skyrimo į Anykščių ligoninės direk-
toriaus pareigas nebuvo pristatytas 
prieš posėdį vykstančiuose komi-
tetų posėdžiuose, socialdemokratas 
Donatas Krikštaponis A.Vasiliausko 
paprašė plačiau papasakoti savo bio-
grafijos detales.

A.Vasiliauskas pasakojo, kad jam 
yra 51-eri metai, o nuo 1985 metų, 
kai pradėjo studijuoti mediciną, iki 
šiol nuo jos niekur nebuvo atsitrau-
kęs. Naujai paskirtasis ligoninės di-
rektorius sakė, kad dirbantis ne tik 
gydytojo, bet ir mokslinį darbą – yra 
apsigynęs daktaro laipsnį gastroen-
terologijos srityje. Pagal specialybę, 
jis sakė, daugiausiai atliekantis ins-
trumentinius tyrimus, turi bendro-
sios praktikos gydytojo licenciją. 
A.Vasiliauskas taip pat sakė yra kny-
gų apie sveiką gyvenseną bendraau-
torius.

„Esu bebaigiantis strateginio val-
dymo organizavimą Mykolo Riome-
rio universitete, liko parašyti magis-
trinį darbą. Vilniaus Naujamiesčio 
šeimos klinikoje esu pavaduotojas 
gydymui, konsultacinės komisijos 
pirmininkas. Tas darbas, kuris ma-
nęs laukia, visiškai naujas nebus“, - 
apie savo organizacinius gebėjimus 
pasakojo A.Vasiliauskas.

Socialdemokratas Dainius Žio-
gelis naujojo Anykščių ligoninės 
direktoriaus teiravosi, kokią jis mato 
ligoninės ateitį, kuomet kalbama 
apie šalies ligoninių tinklo optimi-
zavimą.

„Jūs užsiminėte, kad knygas apie 
sveiką gyvenseną rašote, tai mes 
dabar turime ir Seime, ir Vyriausy-
bėje sveikų gyventojų labai daug“, 
- šmaikštavo D.Žiogelis.

„Anykščių ligoninė yra reikalinga 
ir, manau, kad geras įstaigos vardas 
grąžins visus pacientus, kurie svei-
katos paslaugų ieškoti išėjo į kitus 
rajonus“, - konkrečiai neįvardinda-
mas, kokiais būdais tai pasieks, kal-
bėjo A.Vasiliauskas.

Liberalas Mindaugas Sargūnas 
A.Vasiliausko klausė, kokie bus jo 
pirmieji darbai ir kaip į Anykščių li-

Anykščių vardas skambės,
o ligoninė – klestės... Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Lapkričio 29 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 47-asis Anykščių ra-

jono tarybos posėdis. Posėdyje pristatytas konkursą užimti Anykš-
čių ligoninės direktoriaus pareigoms laimėjęs Audrius Vasiliauskas, 
pritarta Anykščių rajono savivaldybės bendradarbiavimo memo-
randumo su Kinijos Pengžou miestu pasirašymui bei diskutuota 
apie lūžtantį pramoginį traukinuką.

goninę pritrauks jaunus specialistus.
Naujai paskirtasis Anykščių ligo-

ninės direktorius prasitarė, kad gal-
būt įstaigoje bus atliekamas auditas. 
„Specialistų rasime ir pritrauksime. 
Visuomenė atsinaujina automatiš-
kai“, - apie jaunų specialistų pri-
traukimą į Anykščių ligoninę sakė 
A.Vasiliauskas.

19 iš 21 posėdyje dalyvavusių 
rajono Tarybos narių pritarė Anykš-
čių rajono savivaldybės ir Kinijos 
Pengžou miesto bendradarbiavimo 
memorandumo pasirašymui.

Tokio memorandumo svar-
ba abejojo socialdemokratas 
D.Krikštaponis. Jis paprašė klausi-
mą dėl bendradarbiavimo su kinais 
pristačiusią savivaldybės laikinąją 
Kultūros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėją Audronę Pajarskie-
nę įvardinti konkrečius tokio ben-
dradarbiavimo tikslus bei iš jo gali-
mą gauti naudą.

„Tai suteikiama galimybė, kurios, 
manyčiau, neišnaudoti nėra tikslin-
ga. Norėčiau pacituoti D. Grybaus-
kaitės, mūsų respublikos prezidentės 
vizito Kinijoje metu, išsakytą nuo-
monę: „Yra unikali galimybė tokio-
je atmosferoje, ir būtų neprotinga, 
neatleistina, jei tokia situacija nepa-
sinaudotume“. Galvodami apie tai, 
kad yra galimybė atverti vartus ir 
pasiūlyti kažką mūsų rajono gyven-
tojams, tai būtų priešingai blogai, jei 
nieko nedarytume“, - Anykščių  ben-
dradarbiavimo su Kinijos Pengžou 
miestu svarbą Lietuvos prezidentės 
žodžiais grindė A.Pajarskienė.

Socialdemokratas D.Žiogelis at-
kreipė dėmesį į patį bendradarbiavi-
mo memorandumo tekstą.

„Šis memorandumas galios pen-
kerius metus. Jei nė viena šalis ne-
nutrauks šio memorandumo pasi-
baigus penkerių metų laikotarpiui, 
jis ir toliau galios neribotą laiką. Kai 
abu miestai pasiekia vaisingą ben-
dradarbiavimą, du miestai oficialiai 
įtvirtins santykius tarp giminingų 
miestų ir šis memorandumas bus 
automatiškai nutrauktas“, - rašoma 
paskutiniame Anykščių ir Pengžou 
memorandumo punkte. 

„Aukščiau nurodyta, kad doku-
mentas surašytas dviem egzemplio-
riais – lietuvių ir kinų kalbomis. 
Tikėtina, jog paskutinis sakinys – 
pažodinis vertimas iš kinų kalbos. 
Ir panašu, kad iš kažkokio doku-
mento, kuriame nurodoma, kada 
sužadėtiniai privalo registruoti san-
tuoką“, - dar prieš Anykščių rajono 
tarybos posėdį portale anyksta.lt iš 
memorandumo leksikos pasišaipė 
„Anykštos“ žurnalistas Vidmantas 
Šmigelskas.

„Verčiant į lietuvių kalbą iš kinų 
kalbos, vertimas į anglų kalbą... Iš 
tikrųjų, turinio esmė nesikeičia. Kei-
čiasi galbūt tik tiek, kad tas „kietes-
nis“, mums, lietuviams, nėra įprastas. 
Sakinių konstrukcija, dar kažkas. Bet 
šiaip turinys yra autentiškas kartu su 
pateiktu bendradarbiauti ketinančios 
šalies teksto turiniu“, - galimai verti-
mo iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą 
profesionalumo spragas bandė patei-
sinti A.Pajarskienė.

Socialdemokratas D.Žiogelis dar 
domėjosi, kiek toks bendradarbiavi-

mas su kinais gali kainuoti Anykščių 
rajono biudžetui.

„Bijau pasakyti tikslų skaičių, ban-
dau suskaičiuoti... Bet iš tikrųjų kie-
kvieno bendradarbiavimo galimybės 
yra numatomos rengiant biudžetą, 
teikiant biudžeto projektus svartyti 
Tarybai ir visas lėšas savo sprendi-
mais tvirtina Taryba. O jeigu versli-
ninkai ar rėmėjai imsis iš savo lėšų, 
tai tikrai sveikintini dalykai“, - gan 
nevykusiai nuo tiesaus D.Žiogelio 
klausimo apie pinigus bandė išsisuk-
ti A.Pajarskienė.

Tuo tarpu Anykščių rajono meras 
K.Tubis žadėjo, kad jau kitais metais 
Anykščius turėtų pasiekti japonų tu-
ristų srautai – tai esą patikinęs buvęs 
ir dabartinis Japonijos ambasadorius.

„Ir manau, kad iš Kinijos lanky-
tojų irgi bus. Vien išlaidomis mes 
neapsiribosime. Turėtume ir rajonas, 
ir rajono verslininkai gauti naudos“, 
- pirmuosius bendradarbiavimo su 
Kinijos Pengžou miestu vaisius jau 
iš anksto numatė K.Tubis.

Priimant sprendimą dėl viešosios 
įstaigos Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro teikiamų paslau-
gų įkainių, daug dėmesio skirta įstai-
gos prieš dvejus metus įsigytam nau-
dotam  pramoginiam traukinukui.

Vieniems rajono Tarybos nariams 
atrodė, kad jis neša tik nuostolius, 
kiti teigė, kad jis jau atsipirko.

„Per komiteto posėdį buvo pa-
sakyta, kad traukinukas jau atsipir-
ko, viskas su juo labai gražu. Deja, 
matome skaičiavimus, kad tas trau-
kinukas per dvejus metus patyrė 
„kiaurą minusą“, - atkreipė dėmesį  
D.Žiogelis.

„Amortizacija ir remontas tai nėra 
nuostolis. Finansinis nuostolis yra 
bendras išlaidų ir pajamų kiekis“, - 
ekonomikos pagrindų ėmėsi mokyti 
meras K.Tubis.

Tarybos narys Arūnas Liogė pa-
skaičiavęs, kad pramoginis trauki-
nukas buvo nupirktas už 38 000 Eur, 
o jau uždirbo 64 000 Eur, posėdyje 
aiškino, kad jis atsipirkęs.

Anykščių turizmo ir verslo infor-
macijos centro laikinoji direktorė 
Kristina Beinorytė rajono Tarybos 
narius informavo, kad iš tiesų pra-
moginis traukinukas – labai  prastos 
techninės būklės: „Jis nuolat genda. 
Jį nuolat reikia tvarkyti. Investicijos 
tik didės. Reikia galvoti apie dides-
nes investicijas, nes šiuo metu ab-
soliučiai reikia keisti abiejų vagonų 
važiuokles. Bus labai didelė inves-
ticija, jei pramoginį traukinuką atei-
tyje mes toliau eksploatuosime. Po 
metų ar kitų jį tiesiog teks parduoti 
ir įsigyti kitą. Aš siūlyčiau įsigyti 
labiau ekologišką, galbūt elektrinę 
transporto priemonę“. Pramoginio 
traukinuko bilietas rajono Tarybos 
sprendimu brangs 50-čia centų.  
Anot K.Beinorytės, „šiandieninėje 
rinkoje tai yra labai maža suma“.

Naujai paskirtasis Anykščių 
ligoninės direktorius, dr. Au-
drius Vasiliauskas sakė, kad 
į ligoninę ateis dirbti jauni 
specialistai, nes „visuomenė 
automatiškai atsinaujina“.

Jau dabar ties Kavarsku,
grįžtančių iš Ukmergės, kamštis

Audrius VASILIAUSKAS, 
būsimas Anykščių rajono ligoni-
nės vadovas, apie perspektyvas: 
„Anykščių ligoninė yra reikalinga 
ir, manau, kad geras įstaigos var-
das grąžins visus pacientus, kurie 
sveikatos paslaugų ieškoti išėjo į 
kitus rajonus“.

Tikite reinkarnacija?

Audrius VASILIAUSKAS, 
apie Anykščių ligoninės atsinau-
jinimą: 

„Specialistų rasime ir pritrauk-
sime. Visuomenė atsinaujina auto-
matiškai“.

Anykščius žino net meškos!

Monika SIRGĖDIENĖ, Vals-
tybinių miškų urėdijos Anykš-
čių regioninio padalinio vadovė, 
apie meškos pėdsakus Svėdasų 
apylinkėse:  

„Gali būti. Tas gyvūnas juk ne-
pririštas, visai tikiu, kad migracijos 
metu gali ateiti ir iki Anykščių“.

Tiksliai, aiškiai...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos laikinoji Kul-
tūros skyriaus vedėja, apie tai, 
kiek gali kainuoti Anykščių ben-
dradarbiavimas su kinais: 

„Bijau pasakyti tikslų skaičių, 
bandau suskaičiuoti... Bet iš tikrų-
jų kiekvieno bendradarbiavimo ga-
limybės yra numatomos rengiant 
biudžetą, teikiant biudžeto projek-
tus svarstyti Tarybai ir visas lėšas 
savo sprendimais tvirtina Taryba“.

Jau ruošiam „Anykštos“ 
versiją kinų kalba

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie bendradarbia-
vimą su kinais: 

„Ir manau, kad iš Kinijos lanky-
tojų irgi bus. Vien išlaidomis mes 
neapsiribosime. Turėtume ir ra-
jonas, ir rajono verslininkai gauti 
naudos“.

Pasirinkimas tarp degtinės, 
spirito ir samagono. Viskas taip 
skanu!

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie Anykščių vizijas: 

„Viskas skamba labai gražiai, 
tiesiog net sunku išsirinkti, už ku-
rią balsuoti. Bet bijau, kad realybė 
gali būti ne tokia graži“.

O dar kai kinai užplūs...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie vizi-
jas:

„Esu pragmatiškas realistas ir 
manau, kad pirmiausiai savivalda 
turi dirbti Anykščių krašto žmo-
nėms, kurių dauguma, daugeliu 
atvejų, jau kenčia nuo turistų“.

Ar laikotės 
Advento 
papročių?

Renata ALEKNAITĖ–DRA-
PANAUSKIENĖ:

- Laikytis Advento papročių – 
sudėtinga. Net negaliu atsakyti, 
dėl kokių priežasčių. Pavyzdžiui, 
pasninkauti neišeina.Valgau per 
pasninką viską.

Justas JOKUBAUSKAS:

- Laikausi. Kadangi esu krikš-
čionis katalikas. Pasninko laikau-
si. Nors ir šiaip penktadieniais 
stengiuosi susilaikyti nuo mėsiškų 
valgių.

Raimondas ŠAUČIULIS:

- Tikrai per Adventą nepasnin-
kauju. Kai žiema, šalta, atvirkš-
čiai, norisi valgyti tik daugiau ir 
riebiau.
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- Tuo metu, kai Anykščiuose vis 
dažniau kalbama apie tai, kad jau 
ir mieste reikia uždaryti vieną ar 
kitą mokyklą, nes mažėja vaikų, 
Jūs socialinėje erdvėje paskelbėte 
žinią, kad Anykščiuose vaikams 
reikia atidaryti netradicinę moky-
klą. Kam kilo tokia idėja ir kam to 
reikia?

- Tikriausiai mokyklų centraliza-
cija labiau liečia kaimų mokyklas, 
kur mažėja gyventojų, o Anykščių 
mieste jaunos šeimos ieško geresnių 
sąlygų savo vaikų lavinimui. Ir tie, 
į mūsų miestą gyventi atvykstantys 
žmonės, klausia, kur kokie mokyto-
jai dirba, kur geriau leisti pirmokė-
lį. Tas judėjimas ir kyla jaunų tėvų 
iniciatyva, kad ir Anykščiai turėtų 
alternatyvų ugdymą. Mieste yra trys 
bendrojo lavinimo mokyklos, jos ti-
krai neuždaromos ir niekas apie tai 
nekalba, o alternatyvus ugdymas 
toks, koks yra Lietuvoje, jau visai ne 
naujiena.

- Mačiau internete aprašymą, 
kad mokykla įsikurtų namelyje 
ant Šventosios upės kranto. Kaip 
iš tiesų viskas atrodytų?

- Tas namelis gali būti kaip repre-
zentacinė, amatų erdvė. O jeigu gal-
voti apie alternatyvų ugdymą, kaip 
apie visapusišką vaiko ugdymą, jis 
galėtų apimti tris dalis ir jis vienoda 
svarba turėtų eiti kaip intelektualus, 

Anykščiuose planuojama
 atidaryti alternatyvią mokyklą

„ANYKŠTA“ TV kalbino VšĮ „Arbatos akademija“ vadovą 
Ramūną DAUGELAVIČIŲ. Pašnekovą kalbino portalo anyksta.
lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS.

patyriminis ir kaip meninis ugdy-
mas. Tas namelis įkvėptų, tai būtų ta 
graži vieta, kur galima nusivesti sve-
čius, kur vaikai galėtų žaisti ir patirti, 
ką vėliau teoriškai pagrįstų akademi-
nėse valandose.

- Kaip suprantu, ta netradici-
nė mokykla neatstotų įprastinės 
mokyklos, ji labiau orientuotųsi į 
popamokinę veiklą?

- Švietimo ir mokslo ministerija 
netradicinę mokyklą yra apibūdi-
nusi kaip „kitokį ugdymą“. Jis ne-
pakeičia mokyklos. Šiai mokyklai 
būtų reikalingas mokinio krepšelis 
ir ji būtų dalimi kurios nors esamos 
mokyklos. Čia esmė galėtų būti ma-
žesnės klasės ir didesnis mokytojų 
skaičius – galbūt du mokytojai vie-
noje klasėje. Tai būtų kokybiškesnis 
priėjimas prie mokinio.

- Ar keldami idėją apie netra-
dicinę mokyklą Anykščiuose pa-
galvojote apie tai, kas joje galėtų 
dirbti?

- Pedagogai – tai jauni žmonės, 
kurie pasiruošę dirbti. Tokio tipo 
mokyklose jie yra labai svarbi da-
lis, kadangi čia akcentuojama mo-
kymo kokybė. Pedagogų darbas 
labai priklauso nuo atlygio jiems 
ir labai svarbus bendras požiūris 
Anykščių rajono savivaldybės ir 
įvairių rėmėjų.

- Ar jau esate numatę, kas fi-

nansiškai galėtų padėti pastatyti 
netradicinę mokyklą?

- Pradžia mokyklos galėtų būti jau 
esamose patalpose, kurias būtų gali-
ma pritaikyti jos veiklai.

- Gal šiam tikslui tiktų jau kuri 
nors uždaryta kaimo mokykla?

- Tai galėtų būti netoli Anykš-
čių  esantis pastatas, kurį pradžioje 
mokykla galėtų naudoti bendradar-
biavimo pagrindais, kol ateityje pa-
sistatys savo pastatą. Tai tikrai netu-
rėtų būti namelis, kokį aš paviešinau 
internete. Tai turėtų būti reprezenta-
cinė erdvė, o mokymas turėtų vykti 
geromis sąlygomis, tokiomis, kaip 
dabartinėse mokyklose.

- Ar apie iškeltą idėją Anykš-
čiuose duris atverti alternatyviai 

mokyklai jau kalbėtasi su Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovais? 
Kokia jų reakcija?

- Dabar yra pradinis etapas. Ren-
giama koncepcija ir su paruoštu 
dokumentų paketu bus kreipiamasi 
į  savivaldybę. Dabar kol kas tai 
tik tėvų susibūrimas, jų iniciatyva, 
su kuria plačiau galima susipažin-
ti feisbuko paskyroje „Šventosios 
upės mokykla“.

- Kokia tikimybė, kad ši idėja 
virs realybe?

- Tai priklausys nuo patalpų, fi-
nansavimo, tėvų požiūrio. Sunku 
prognozuoti, tačiau idėjai virsti 
realybe daug daugiau šansų, jei tai 
nebus tik grupelės žmonių, o viso 
judėjimo iniciatyva.

Vienas iš alternatyviosios mokyklos steigimo Anykščiuose inici-
atorių Ramūnas Daugelavičius tikisi, kad toks siekis taps Anykš-
čių tėvų judėjimu.

Visą pokalbį su R. DAUGELAVIČIUMI žiūrėkite portale anyksta.lt, 
rubrikoje „ANYKŠTA“ TV.

Prezidento rinkiminė kampa-
nija, realiai prasidėjo jau prieš 
porą mėnesių, taigi – likus dau-
giau nei pusmečiui iki rinkimų. 
Tuo tarpu iki savivaldos rinkimų 
jau vos trys mėnesiai, bet Anykš-
čiuose tylu ramu. 

Paskelbta, kad tiesioginiuose 
mero rinkimuose dalyvaus soci-
aldemokratas Dainius Žiogelis, 
konservatorius sigutis Obelevi-
čius, „darbietis“ Vaidutis Zlatkus 
ir „valstiečių“ kandidatas Dalis 
Vaiginas. Mero rinkimuose turėtų 
dalyvauti ir dabartinis rajono va-
dovas kęstutis Tubis bei Anykščių 
liberalų lyderis lukas Pakeltis.

jeigu tiesioginiuose mero 
rinkimuose varžysis tik minimas 
šešetas, drįstu prognozuoti, tik kas 
rinkimuose liks šeštas. na, nepy-
kit, p.Vaiduti, nieko asmeniško...

Meras k.Tubis į rinkimus, 
matyt, eis kaip visuomeninio 
komiteto atstovas. O tai duos 
ir savų pliusų (visi partiniai – 
vagys, o mes – nesame partiniai), 
ir minusų (struktūra, pinigai, 
popierizmas). Tačiau, bet kuriuo 
atveju, mero šansai rinkimuose 
bus geri jau vien dėl to, kad jis – 

Vidmantas ŠMiGelskAs

meras. Pirmojo asmens pozicija 
garantuoja matomumą ir didelius 
administracinius resursus. Apsau-
gok, viešpatie, k.Tubis adminis-
tracinių resursų nenaudos. Čia aš 
apie kitų rajonų nedorus merus 
šneku, kurie seniūnus kartu su jų 
valdiškais automobiliais ir telefo-
nais darbo metu užsiimti agitacija 
verčia... Tvirta ranka – taip pat 
k.Tubio privalumas. lietuviai 
(kaip ir rusai) vadovų nemėgsta, 
bet valdovus – vertina ir gerbia.

D.Vaiginas identifikavosi 
kaip aršiausias antitubininkas. 
O didelė dalis rinkėjų visuomet 
balsuoja ne už ką nors, bet prieš 
ką nors. Atrodytų, kad tie, kurie 
balsuos prieš k.Tubį, turėtų rink-
tis D.Vaiginą. 
Buvusio 
Anykščių 
ligoninės 
direktoriaus 
šansai didėja 
ir dėl to, kad 
jis – gydy-
tojas. O ir jį 
kelianti „valstiečių“ partija, nors 
jau ir ne ant bangos, bet sakykim, 
dar su solidžia potencija.

Vicemeras, konservatorius 
sigutis Obelevičius dirbo kartu 
su k.Tubiu. Darniai abu valdė 
rajoną, tad teoriškai vicemero 
elektorato turėjo nelikti: kurie 
palaiko merą - balsuos ne už 
s.Obelevičių, o už k.Tubį, kurie 
rajono vadovu piktinasi, taip pat 
neturėtų rinktis jo pavaduotojo. 
Tačiau, istorinė patirtis rodo, kad 
konservatoriai mūsų rajone ir 
seimo, ir savivaldos rinkimuose 
visuomet renka bent keliolika 
procentų balsų. nors katilinėmis 
snigtų – vis tiek jų elektoratas 
išlieka stabilus.

ir socdemas D.Žiogelis 
rinkimuose bus rimtas varžovas 
visiems. kaip asmenybei jam di-
delių priekaištų nerasi, Anykščių 
socialdemokratai liko vieningi, 
„kirkilininkų“ skyriaus, panašu, 
kad nebeatsiras. ir pagaliau 
D.Žiogeliui šį kartą ypač palanki 
kairiųjų pažiūrų elektorato erdvė. 
„Darbiečiai“ labai sumenko, 
D.Vaiginas „valstiečius“ net ir 
vizualiai traukia iš kairės į centrą.

l.Pakeltis šiuose rinkimuose 
bus visiškas „kindersiurprizas“. 
Tiksliau, pats l.Pakeltis tai yra 
aiškus, suprantamas, bet koks 
bus rinkėjų požiūris į jį – sunku 
nuspėti. jis nebėra pagrindinis 
k.Tubio priešas, liberalų sąjūdis, 

kuriam 
atstovau-
ja, dabar 
- kažkur 
tarp rea-
nimacijos 
ir morgo. 
jaunimui 
l.Pakeltis 

nebėra  jauniklis. Pavyzdžiui, 
kristus, būdamas jo amžiaus, 
buvo daugiau pasiekęs.  

kita vertus, 33-ejų metų 
l.Pakeltis, lyginat su D.Žiogeliu 
ir V.Zlatkumi, yra jaunuolis, 
o D.Vaiginui, s.Obelevičiui ir 
k.Tubiui – jis visai vaikas. kai 
lukas gimė, jie jau seniai buvo 
metę rūkyti bei vaikščioti į šokius 
ir komjaunimui nebepriklausė. 
kita vertus, l.Pakeltis šį kartą 
gali pretenduoti ir į netipišką 
jam rinkėjų segmentą – totalaus 
protesto balsus. Tikram protes-
tuotojui atrodo, kad D.Žiogelis 
tebemedžioja su Algirdu Bra-
zausku, s.Obelevičius malkinę 
pasistatė iš Vytauto landsbergio 

jam suveiktos kolūkio daržinės, 
k.Tubis kiekvienais metais gauna 
po 30 milijonų rajono biudžeto 
eurų ir leidžia kur sugalvojąs, o 
D.Vaiginas asmeniškai atsakingas 
už Ramūno karbauskio trąšų 
kokybę bei Agnės Širinskienės 
kostiumėlius. Tiems žmonėms 
eligijus Masiulis gali atrodyti 
sistemos auka: pakišo, sudegino, 
sunaikino. Būta ten pinigų, varga-
ni šimtas tūkstančių eurų...

Darbo partija išsikvėpusi, antrą 
kartą į Anykščių rajono merus 
kandidatuoja ne skyriaus lyderis, 
o mažiau žinomas asmuo. lyderis 
Ričardas sargūnas, tikėtina, 
būtų sutelkęs ir „tvarkiečių“, ir 
centristų, ir gal net „zuokininkų“ 
balsus. Vargu, ar V.Zlatkus gali 
būti rimtu žaidėju. jis ir pagal  
charakterį nėra rėksnys, na, koks 
gi iš jo „darbietis“... l.Pakeltis 
galėtų parėkaut, bet nesugebės 
apsimesti liumpenu ir totalių 
kvailių balsų nesurinks.   

Pagal dabartinę situaciją 
atrodytų, kad pirmojo penketuko 
galimybės yra apylygės – mažai 
tikėtina, kad kuris iš jų nesurinks 
10 proc., ar kažkas peršoks 30 
proc. ribą. Bet kol kas tai - tik 
prieš startinė pozicija. Gal kas 
tingės bėgti, gal kažkas per anks-
ti „užsiplėš“, gal kieno dopingo 
mėginys bus teigiamas...  

Šį kartą man labai trūksta 
dar vieno, septintojo kandidato. 
Rinkimuose į Anykščių savival-
dybės tarybą ir merus įžvelgiu 
didelio durniaus plačią nišą. 
Charizmatiškas pliurpikas, ei-
nantis su visuomeniniu komitetu, 
sumaišytų išankstines prognozes. 
Durnių pas mus anksčiau yra 
buvę, bet charizmatiškų durnių 
nepasitaikė. 

...„Tikram protestuotojui atrodo, 
kad D.Žiogelis tebemedžioja su Al-
girdu Brazausku, S.Obelevičius mal-
kinę pasistatė iš Vytauto Landsbergio 
jam suveiktos kolūkio daržinės“...

Gaisras. Lapkričio 29 d.  Ka-
varsko seniūnijos Ąžuolynės kai-
me degė medinis ūkinis pastatas, 
sublokuotas su malkine ir lauko 
virtuve. Gaisro metu išdegė mal-
kinės ir lauko virtuvės stogas bei 
vidus. Ugniagesiai išgelbėjo tris 
vištas ir gaidį.

Apklausa. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijoje buvo 
atlikta anoniminė apklausa apie 
įstaigos mikroklimatą. Apklausoje 
dalyvavo savivaldybės administra-
cijos valstybės tarnautojai (be se-
niūnijų). Apibendrinus apklausos 
rezultatus konstatuota, kad savi-
valdybės administracijos darbuo-
tojai palankiai vertina organizaci-
jos mikroklimatą.

Festivalis. Organizatoriai pra-
nešė, kad vienu svarbiausių alter-
natyvios muzikos ir meno renginiu 
Lietuvoje tapęs „Devilstone“ kitais 
metais įvyks vidurvasarį, liepos 
11–14 d., Anykščių Dainuvos slė-
nyje.

Eglė. Šiais metais Anykščių 
miestą per Kalėdas puoš iš Svėda-
sų seniūnijos atvežta eglė. Pasak 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
atstovų, po to, kai bendrovė pa-
kvietė miestui dovanoti kalėdinę 
eglę, iš Anykščių rajono gyventojų 
sulaukta nemažai pasiūlymų. Ap-
sistota prie Kunigiškių kaimo gy-
ventojos Ingos Puodžiūnienės pa-
siūlytos eglės. Anykščių kalėdinės 
eglės aukštis sieks apie 12 m. 

Pramoga. Pramogų ir sporto 
centro „Kalita“ lankytojams šį se-
zoną Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras pasiūlys nau-
ją pramogą – čiuožimą  nuo kalno 
specialiai paruoštomis trasomis su 
čiuožimo padanga.

Remontas. Anykščiuose, Ladi-
gos gatvėje 1, patalpose, kuriomis 
naudojasi Lietuvos kariuome-
nės  KASP Vyčio apygardos 5-oji 
rinktinės Anykščių 505 pėstininkų 
kuopa, bus išgriautos kai kurios 
pertvaros. Savivaldybės Statybos 
skyriaus specialistai ramina, kad 
dėl to pastatas nesugrius.

Turtas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracija šią savaitę 
pradėjo kasmetinę materialiojo sa-
vivaldybės turto inventorizaciją.

Pranešimas. Lapkričio 23 – 24 
d.Vilniuje vyko švietimo inovacijų 
paroda „Mokykla 2018“, kurioje 
savo idėjas pristatė Troškūnų Ka-
zio Inčiūros gimnazijos I klasės 
mokinės, vadovaujamos mokyto-
jos Rasytės Gaidienės, Ieva Gudo-
nytė ir Gabrielė Skruzdytė, pristatė 
stendinį pranešimą „Klimato kaita 
Troškūnų apylinkėse 2015 – 2018 
metais“.

Skaičiai. Vyriausioji rinkimų ko-
misija skelbia, kad Anykščių rajo-
no tarybos ir mero rinkimuose gali 
dalyvauti 22 740 rinkėjų. Aišku, 
iki rinkimų dienos, 2019-ųjų metų 
kovo 3-osios, šis skaičius pasikeis. 
Iš 35 Anykščių rajono apylinkių 
didžiausios yra Anykščių mieste. 
Pati didžiausia – Senamiesčio apy-
linkė (2 774 rinkėjai). Liudiškių 
apylinkėje – 2 467 rinkėjai. Trijose 
Anykščių rajono rinkimų apylin-
kėse rinkėjų skaičius yra mažes-
nis nei 200: Nausodės apylinkėje 
– 182 rinkėjai, Vašuokėnų – 155, 
Šovenių – 133.
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Elektra, apakinusi žmones Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Energetikos ir technikos muziejus – vieta, kur galima pamatyti 
įvairius fizikos dėsnius reprezentuojančius eksponatus, senuosius 
Vilniaus elektrinės mechanizmus ir susipažinti su įvairiais senais, 
dabar jau gerokai patobulėjusiais prietaisais. 

Muziejus, atvėręs duris lankytojams 2003 metais, įsikūrė buvu-
sios pirmosios Vilniaus centrinės elektrinės gamybinėse patalpo-
se, kuri dabar, miestui priartėjus, atrodo, stovi pačiame sostinės 
centre – Rinktinės gatvėje. 

Galima pasijausti elektrinės 
operatoriumi

„Elektrinė atsidarė 1903 metais 
vasario 14 dieną. Yra linksma is-
torija: buvo planuojama, kad elek-
trinė pradės veikti anksčiau, tačiau 
praūžusi pūga išdaužė visus, ką tik 
pakabintus žibintus, o jų pakeiti-
mas buvo labai brangus ir elektri-
nės atidarymą teko nukelti. Sim-
boliška – vasario 14-oji yra ne tik 
įsimylėjėlių, bet ir šviesos diena“ – 
ekskursiją pradėjo muziejaus gidė 
edukatorė Viktorija Smailytė. 

Pirmoji patalpa – milžiniškų 
katilų ir vamzdžių pripildyta er-
dvė, antroji – turbinų salė. „Čia 
ir vykdavo pagrindinis elektrinės 
darbas – buvo gaminama elektra. 
Eksponuojame tris turbinas, viena 
iš jų yra atvira tam, kad lankytojai 
galėtų iš arčiau susipažinti su šiuo 
įrenginiu. Įdomu tai, kad per An-
trąjį pasaulinį karą, traukiantis vo-
kiečiams, elektrinė buvo susprog-
dinta. Vienas svarbiausių išlikusių 
elektrinės eksponatų – sovietmečiu 
atsiradęs valdymo pultas. Pastebi-
me, jog žmonėms patinka prieiti ir 
pajunginėti mygtukus, pastumdyti 
pulto svirteles. Šį darbą elektrinės 
veikimo laikais atliko elektrinės 
operatorius“ – pasakojo mergina. 
„Ateityje planuojame, kad lan-
kytojai galėtų ne tik pasukinėti 
ir paspaudinėti mygtukus, bet ir 

naudotis sukurtu simuliatoriumi, 
imituojančiu tikro operatoriaus 
darbą“ - kalbėjo V.Smailytė. Eduka-
torė pabrėžė, jog nepaisant daugybės 
muziejuje pristatomų, kartais nesu-
prantamų, technikos eksponatų, mu-
ziejaus gidai visuomet stengiasi net 
ir pačius paprasčiausius skaitiklius ir 
saugiklius, kuriuos matome kas die-
ną, pristatyti ir parodyti kitaip.

Kompiuteris be ekrano?

„Turime ekspozicijas, skirtas 
Vilniaus pramonei ir jos vystymui-
si. Eksponuojame pirmąjį lietu-
višką kompiuterį „Rūta“. Pirmieji 
kompiuteriai tik skaičiuodavo. 
„Rūta“ buvo sukurta 1964 metais 
ir tada tai buvo beprotiška naujovė 
Sovietų Sąjungoje. Vaikai, pamatę 
šį kompiuterį, visada klausia: „O 
kur ekranas?“, – šypsojosi gidė 
edukatorė. Ekrano funkciją atliko 
perfokorta. Salėje eksponuojami ir 
televizorius „Šilelis“, siurblys „Sa-
turnas“, batai „Viktorija“. „Man 
patinka, kad viską tuo metu vadino 
lietuviškais pavadinimais“, – pri-
dūrė V. Smailytė.

Katilų veikimo sistema
primena žmogaus kraujotaką

Vienoje muziejaus salėje, virš di-
džiulių katilų – savotiška senovinė 
IKEA. Tai – parodomasis tipiškas 

naujakurio butas, kuriame išdė-
lioti sovietmečiui būdingi baldai, 
virtuvė su šaldytuvu, o jame – keli 
maisto produktai. „Manau, svarbu, 
kad galėtume ne tik matyti, bet ir 
paliesti eksponatus“ – sakė mergi-
na. Iš šios salės matosi ir didžiulių, 
kiek apdulkėjusių katilų konstruk-
cijos. Man, kaip tikrai smalsiai 
žurnalistei, klausiant, ir kaip gi 
darbuotojai tuos katilus valo – ar 
prisirišę lynais, ar balansuodami 
ant didžiulių metalinių vamzdžių 
– prie interviu prisijungia ir muzie-
jaus direktorius Mykolas Bistric-
kas. „Katilai valomi periodiškai, 
bet šiuo metu yra vykdomi statybi-
niai darbai, kurių metu dulkės per 
vieną dieną padengia visus pavir-
šius, taigi nutarėme, kad vamzdy-
nai bus nuvalyti pasibaigus staty-
biniams darbams“ – man atsako 
muziejaus gidė edukatorė ir pasiū-
lo direktoriui daugiau papasakoti 
apie katilus. M. Bistrickas mielai 
paprastai paaiškina katilų veiki-
mo sistemą: „Bet kurios elektrinės 
vamzdynas yra kaip kraujotakos 
sistema: kaip tvarkingai įrengtas 
vamzdynas, taip tvarkingai dirba ir 
pati elektrinė. Labai svarbu paro-
dyti, kas kur yra, dėl to vamzdžiai 
nudažyti skirtingomis spalvomis“. 

Pirmojo lietuviško kompiuterio „Rūta“ fragmentas. Energetikos ir technikos muziejaus direktorius Mykolas Bistrickas sakė, jog muziejus išsiskiria iš 
kitų, nes įdomiai ir interaktyviai pristato istoriją ir mokslą. Šalia - gidė edukatorė Viktorija Smai-
lytė.

Dviratis, kurį minant generuojama elektros energija, įžiebianti 
priešais esančias lemputes.

Elektros skulptūra, simbolizuojanti akinančią elektros šviesą.

(Nukelta į 12 psl.)

Iš paskutinio muziejaus aukšto atsiveria vaizdas į elektrinės katilus ir vamzdyną.
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Rubrika 

Gerbiami  žemiečiai,

Jaučiu nerimą dėl turėjusių  būti  
sukurtų Anykščių Šv.Mato baž-
nyčios „auksinių“ durų. Iki šiolei 
pasigirsta nemalonūs ironiški prie-
kaištai, pasišaipymai, replikos, kal-
tinimai noru  pasipinigauti ir t. t.

Panašių dalykų patyriau ir anks-
čiau, kurdamas Telšių Šv. Antano 
Paduviečio Katedros duris, skirtas 
Žemaitijos krikšto 600 metų jubi-
liejui. Paskelbus būsimo kūrinio 
kainą, užplūdo baisi feisbukinė 
ataka. Buvau kaltinamas plėšika-
vimu, pinigų plovimu, apeliuoja-
ma į sąžinę. Suskaičiavau apie 80 
panašaus pobūdžio vertinimų.  Ir 
suprantama. Paprastai, žmogaus 
vaizduotėje suvokiama durų kaina 
yra 200-300 eurų. 

Telšių Katedros duris kūriau la-
bai intensyviai dirbdamas trejus 
metus.

Persekiotojų spaudimas nesilio-
vė. Ir tik atidengus kūrinį,  kritika 
baigėsi. Akivaizdžiai visiems tapo 
aiški darbo apimtis ir kokybė. Tai 
pranoko visų įsivaizdavimą apie 
kūrinį (duris). Nuo to laiko šis 
objektas tapo visuotinai lankomas 
ir visų telšiškių pasididžiavimu. 
Abejonių dėl per didelės jo kainos 
nebeliko. Juo labiau, kad kūrinio 
fundatorius  buvo  privatus asmuo, 
kuris pageidavo būti neįvardintas. 
Taigi, Telšiuose priekaištai ir kal-
tinimai buvo paneigti  kūrinio atsi-
radimo faktu. 

Anykščiuose, paskelbus kūrinio 
kainą, prasidėjo ir tebesitęsia pa-

Apie duris, kurių nebus
našūs kaltinimai, kurių be paties 
sukurto kūrinio fakto, paneigti ne-
įmanoma, nes šis kūrinys niekada 
nebus sukurtas.  Nenorėdamas likti 
apkaltintas troškimu neteisėtai pa-
sipelnyti,  esu priverstas motyvuoti 
tariamai per didelę kūrinio kainą 
(180 000,- eur.).

Norėčiau paaiškinti: 
25%  nuo šios kainos (ketvirtį 

sumos) sudaro mokesčiai valsty-
bei. 

Pusę visos sumos (50%) - išlai-
dos architektūriniam sprendimui,  
metalinių ir medinių durų, ant kurių 
bus tvirtinami reljefai, gaminimas,  
tvirtinimo mazgai ir konstrukcijos, 
spalvoto metalo reljefų liejiniai, jų 
apdirbimas ir tvirtinimas ant durų,  
kitos medžiagos, papildoma speci-
ali įranga, transportavimas, monta-
vimas ir t.t.  

Autorinė dalis (atlygis autoriui),  
sudaro, geriausiu atveju 25 %  -  
ketvirtį bendros sumos. 

Autorinė dalis - tai autoriaus kū-
rybinė dalis, kurią  sudaro – užduo-
ties analizė, kūrinio scenarijaus su-
darymas, maketų siužetų kūrimas 
derinant su užsakovu, reljefinių 
kompozicijų lipdymas iš minkštos 
medžiagos, jų gipsinių modelių 
paruošimas liejimui, viso kūrinio 
proceso organizavimas, visų vyk-
domų darbų kokybės autorinė prie-
žiūra ir atsakomybė. 

Kūrinio sukūrimo, pagaminimo 
ir sumontavimo trukmė būtų apie 
šešerius metus (Telšių kūrinio pro-
cesas truko 3 metus). Anykščių du-
rys, lyginant su Telšių, – 2,5 karto 

didesnės.
25% autorinio atlygio sudarytų 

45 000 Eur., kuriuos reikėtų dalinti 
iš 6 metų. Skaičiuojant visiem su-
prantama kalba, mėnesinis atlygis  
nesiektų Lietuvoj nustatyto vidu-
tinio mėnesinio atlygio vidurkio, 
nors tai darbas didelės apimties  
ir reikalaujantis ypatingai aukštos 
meninės intelektinės kvalifikaci-
jos. Turiu keturiasdešimties metų 
kūrybos patirtį ir esu sukūręs daug 
darbų viešose erdvėse.

Taigi, išvada - tokios vertės dar-
bai nėra skirti nūdienos pramogai. 
Tokie darbai kuriami ateičiai – sto-
vėsiantys ilgai, kuriais naudosis 
ateinančios kartos. Mes esame 
paveldėję iš praeities kartų stati-
nius ir kitus kūrinius, kurie ir su-
daro Valstybės istorinį ir kultūrinį 

paveldą. Visa tai, kuo mes dabar 
naudojamės ir džiaugiamės, visas 
mūsų paveldas, kad ir, pavyzdžiui, 
Anykščių Šv. Mato bažnyčia, ku-
rią statė tuo laiku skurdžiai gyve-
nę mūsų seneliai ir proseneliai. Jie 
statė galvodami apie mus, neprie-
kaištaudami, kad per brangu. Jie 
nebuvo vienadienio mastymo. 

Taigi, labai norėčiau patikin-
ti, mieli žemiečiai, kad ketinimai 
buvo labai rimti. Deja, gyvename 
šia diena ir dar nesame pasiruošę 
kurti ateičiai. 

Viliuosi Jūsų geranoriško supra-
timo, kad išvengsime kritinio šios 
buvusios „auksinių durų“ istorijos 
vertinimo.

 Pagarbiai dailininkas 
Romualdas inČiRAUskAs

spektras

atviras laiškas

Kasmet daugiau nei trims tūks-
tančiams Lietuvos vyrų nustato-
mas prostatos vėžys. Ankstyva 
diagnostika šios ligos atveju turi 
ypatingai didelę, kartais net lemia-
mą, reikšmę. Projekto „Saugokime 
vyrus“, vykdomo nuo 2011 m., 
misija – siekti, kad kuo daugiau 
vyrų pasitikrintų sveikatą ir nebūtų 
praleista proga užtikti ligą anksty-
voje stadijoje ir ją sėkmingai išgy-
dyti. Todėl po Lietuvos regionus 
važinėja mikroautobusas (mobili 
laboratorija), kuriame nemokamai 
atliekamas prostatos specifinio an-
tigeno (PSA) kraujo tyrimas bei 

Kodėl kai kam skauda, kad anykštėnai tikrinasi sveikatą? 
Pastarosiomis dienomis sulaukiau klausimų, ar jau daugelį metų 

vykstantis nemokamas vyrų sveikatos tikrinimo projektas „Sau-
gokime vyrus“ neprieštarauja Lietuvos įstatymams? Pasigirsta 
nuomonių, neva projektu yra vykdoma rinkiminė agitacija ir tai 
Vyriausioji rinkimų komisija turėtų uždrausti! Kaip yra iš tiesų? 

kiti įvairūs tyrimai. Beje, dalis ty-
rimų nėra skirti tik vyrams, tad prie 
autobuso laukiamos ir moterys. 

Projekto vykdytojai ir partneriai 
siekdami išvengti bet kokių teisės 
aktų pažeidimų, dėl dalyvavimo 
projekte „Saugokime vyrus“ ne 
kartą kreipėsi į Vyriausiąją rinki-
mų komisiją. Pastaroji dar 2016 
metų balandžio mėnesį nurodė, 
kad ilgalaikė ir nuolatinė veikla, 
nepertraukiamai vykdoma visos 
Lietuvos regionuose, negalėtų būti 
vertinama kaip rinkimų įstatymų 
pažeidimas. Savaime suprantama, 
kad akcija „Saugokime vyrus“ 

negali ir niekada nėra naudojama 
rinkimų agitacijai. Rinkimai ateina 
ir praeina, o kraujo tyrimai atlieka-
mi jau aštuntus metus. Žinia, juk, 
kad sveikata yra brangiausias visų 
mūsų turtas. 

Primename, jog autobuso grafi-
kas spausdintas praėjusio šeštadie-

nio, lapkričio 24 dienos „Anykš-
toje“. Telefonai pasiteiravimui 
(8-698) 42524; (8-601) 61322. 

Antanas BAURA, lR seimo 
narys

Užsak.nr. 1231

Kosto Slivskio knygą ,,Sume-
džiok vilką...” 800 egzempliorių 
tiražu išleido S.Jokužio leidykla 
spaustuvė. Knyga - 256 puslapių, 
iliustruota spalvotomis nuotrauko-
mis. Paskojimas apie A.Katliorių  
,,Vilkai žvėris suvarys į žmonių 
kiemus” užima šešis puslapius. 
,,Tas vaizdas akyse liks amžiams. 
Visai kitas jausmas, nei pamačius 
kokį kitą žvėrį. Lyg ir šautuvą nebe 
taip prie peties glaudžiu. Pagaliau 
šūvis... - vilkas krenta. Net neinu 

Dešimtys vilkų - vienoje knygoje Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos medžiotojai išleido prabangią knygą ,,Sumedžiok vil-
ką...”, kurioje ir anykštėno medžioklės žinovo Vlado Maslinsko 
publikacija bei pasakojimai apie anykštėnus Audrių Katliorių ir 
Robertą Sudeikį. Tarp knygos iliustratorių - buvęs ,,Anykštos” 
redaktorės pavaduotojas Jonas Junevičius. 

prie jo, dar vis savo akimis netikiu, 
jog vilką patiesiau,” - knygoje ap-
rašomi A.Katlioriaus perpasakoti 
vilko medžioklės įspūdžiai.

,,Šūvis! Vilkas krito, o man atrodė, 
kad net įlindau į jo kailį. Aš išgyve-
nau jo neviltį, kam susitiko mane...“, 
- straipsnyje ,,Gamta antrieji mano 
namai“ aprašomi R.Sudeikio įspū-
džiai sumedžiojus vilką. 

,,Vilkai ir jų medžioklė Anykš-
čių krašte“ - Anykščių medžiotojų 
patriarcho V.Maslinsko 8 puslapių 

tekstas, kuriama jis aprašo Anykš-
čių rajono vilkus ir medžiotojus. 
O apie save V.Maslinskas knygoje 
sako: ,,Medžioju 42 metus. Per šį 
laikotarpį daug kartų teko stebėti 
vilkus gamtoje, o juos sumedžioti 
turėjau net aštuonias progas, išnau-
dojau penkias. Dviejų nešoviau, o 
vieną sužeidžiau ir neradau, nes 
sutrukdė lietus.“

Knygoje iš viso - kelių dešimčių 
medžiotojų istorijos. Yra ir buvusio 
Lietuvos miškų generalinio urėdo, 
anykštėnės miškininkės Danutės 
Kinderienės brolio, Benjamino 
Sakalausko pasakojimas (,,Vilkų 
medžioklės - su adrenalino pliūps-
niais“). Jis prisiminė, kad pirmoji 
akistata su vilkais buvusi dar Sibi-
re, kur abu su seserimi užaugo.

Knyga ,,Sumedžiok vilką...” 
išleista 800 egzempliorių ti-
ražu.

užjaučia

Sunkią netekties valan-
dą reiškiame nuoširdžiau-
sią užuojautą ir liūdime 
kartu su artimaisiais dėl 
garsaus mokslininko, isto-
riko, publicisto, visuome-
nininko, atsidavusio Pa-
saulio anykštėnų bendrijos 
valdybos nario, Anykščių 
rajono garbės piliečio An-
tano Tylos (1929–2018) 
netekties. 

Anykščių rajono
savivaldybė

Nežino. LRT duomenimis, da-
lis parlamentarės Irinos Rozovos 
vadovaujamo Rusų aljanso narių 
nežino esantys jos nariai. Oficialiai 
į partiją minėti žmonės įstojo prieš 
trejus metus. Prieš Seimo rinkimus 
Rusų aljansui naujų partiečių pa-
dėjo rasti Valdemaro Tomaševskio 
vadovaujama Lietuvos lenkų rinki-
mų akcija-Krikščioniškų šeimų są-
junga (LLRA-KŠS). LRT tyrimas 
atskleidė, kad prieš trejus metus 
daugiausia Klaipėdoje aktyviai 
veikiančio Rusų aljanso gretas pa-
pildė mažiausia 200 narių iš Rytų 
Lietuvos, kur pati populiariausia 
yra LLRA-KŠS.

Pigs. Registrų centro duome-
nys nuo kitų metų vidurio turėtų 
atpigti, sako jo vadovas. Saulius 
Urbanavičius pabrėžia, jog kainos 
priklausys nuo jų teikimo būdo. 
„Dėl to Registrų centro duomenys 
turėtų pigti, ypač tada, kai tai vyks-
ta elektroniniu būdu“, – pranešime 
teigė S. Urbanavičius. 

Siūlo. Nuo 2019 metų kovo siū-
loma dar labiau praplėsti vietų, 
kur negalima rūkyti, sąrašą. Siū-
loma uždrausti rūkyti daugiabučių 
balkonuose ir terasose, jeigu bent 
vienas namo gyventojas tam prieš-
tarauja. 15 valdančiųjų ketvirtadie-
nį įregistravo atitinkamas Tabako, 
tabako gaminių ir su jais susijusių 
gaminių kontrolės įstatymo patai-
sas. Pataisas pasirašiusi „valstietė“ 
Agnė Širinskienė aiškino, kad to-
kio draudimo reikalauja gyventojai 
– jie, anot jos, skundžiasi, kad savo 
namuose, balkonuose yra priversti 
kvėpuoti rūkalų dūmais, kitaip ta-
riant, pasyviai rūkyti.  

Traukinys. Pietų Korėjos trau-
kinys penktadienį pirmą kartą 
per dešimtmetį įvažiavo į Šiaurės 
Korėją – juo keliauja inžinieriai, 
turintys užduotį paremontuoti nu-
sidėvėjusias Šiaurės Korėjos ge-
ležinkelio linijas ir sujungti abiejų 
šalių geležinkelius į vieną tinklą. 
Geležinkelio sistemų sujungimas 
yra tarp susitarimų, sudarytų per 
svarbų Šiaurės Korėjos lyderio 
Kim Jong Uno ir Pietų Korėjos 
prezidento Moon Jae-ino susitiki-
mą anksčiau šiais metais.

-Bns
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2018 12 03

sekmadienis 2018 12 02

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos. Mergaitė su degtukais 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė.
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Naujoji Zelandija. Nauji atvykėliai 
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingas šunų pasaulis 2 
13:50 Puaro N-7. 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kuždesiai. 
21:55 Tai... sudėtinga N-7.
23:55 Mumija N-14

06:05 Dienos programa.
06:10 “Madagaskaro pingvinai” (k) 
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
07:05 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 

07:35 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:05 “Ogis ir tarakonai” 
08:20 Kas išgelbės Gulą 
10:00 Muzikinė kaukė (k). 
12:40 Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis N-7.
14:30 Išleistuvės N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:50 Nerve. Drąsos žaidimas 
N14
00:45 Bleiro ragana S

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detektyvas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių būs-
tas”. 
10:00 “Pasaulis pagal moteris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Aplink Lietuvą. Miestai”. 
12:30 “Sindbadas. Septynių audrų 
piratai” N-7
14:05 “Sugalvok norą” N-7
15:50 “Romanas su brangakme-
niu” N-7
18:00 “Raudonas kilimas”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Kroatija”.
21:30 “Sugyventi su Džounsais” 
N-7

23:40 “Pi gyvenimas” N-7 (kart.)

06:20 Tarptautinis galiūnų turnyras 
“Savickas Classic” (k). 
07:20 “Gamtos čempionai” (k) 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Gamtos čempionai” 
11:40 “Velniški Stivo Ostino išban-
dymai” N-7.
12:40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7.
13:40 “Ekstrasensų mūšis” N-7.
16:05 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7.
17:15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos” N-7.
18:30 “Vanity Fair. Visiškai slaptai” 
N-7.
19:30 Bėgliai N-7.
21:20 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
V” N14
22:20 “Gyvi numirėliai” N14
23:20 Įspėjantis pranešimas (k) 
N-7.
02:00 Širšių lizdas (k) N14.
        

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” 
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” 
08:15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7.
10:30 “Būrėja” (k) 
11:40 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:10 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7.
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7.
21:00 “Likimo šešėlis” N-7.

23:10 Trumano šou N-7.
01:10 Raudonojo spalio medžio-
klė (k) N-7.
 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 9-ojo dešimtmečio šlageriai. 
(kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
(kart.).
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. (kart.).
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
09:00 Sporto galia. Dziudo ir 
imtynių čempionė iš Havajų 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių žinios. 
10:30 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pradėk nuo savęs. 
13:00 Stop juosta.
13:25 Dainuoju Lietuvą. 
16:20 Šventadienio mintys. (kart.).
16:45 Mokslo ekspresas. 
17:05 (Ne)emigrantai  
18:00 Kultūringai su Nomeda. 
18:50 Istorijos perimetrai. 
19:40 Dauntono abatija N-7
21:00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
21:55 Aš žinau tą smoką. 
22:50 Pokrovskije kolokola 2018. 
A. Šenderovo „Dedikacija“.
23:45 Anapus čia ir dabar. (kart.).
00:30 Šeimos intrigos N-14(kart.).

06:15 “Televitrina”. 

06:30 “Priešaušrio Lietuva”. 
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” 
08:30 “Nanetės vaikystė”. 
09:00 “Benas Tenas”. 
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė” 
10:00 “Lego Nindžago”. (kart.)
11:00 “Čipolinas” (kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
(kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis”. 
13:00 “Taisiukai” 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
15:00 “Sveikatos medis”. 
16:00 “Itališki Džeimio Oliverio 
atradimai” 
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!” 
20:00 “Stipruolis Janekas” 
20:25 “Pats svarbiausias” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuotykiai”. 
21:00 “Trys tėčiai geriau nei jokio” 
N-7
22:55 “Auroros Tygarden detekty-
vai. Kaukolės byla” N-7 (kart.)
00:45 “Šokiai!” (kart.)

06:15 “Televitrina”. 226 s.
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Nasrų sugrįžimas” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. N-7
10:30 “Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu““. 
11:00 “100% Dakaro”. N-7
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Superaudra. Pragaras ir 
potvyniai” N-7

14:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7
19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “Dainų dvikova” N-7
23:00 “Dainų dvikova” N-7
00:25 “Skorpionas” (kart.) N-7

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rožė Parčevskytė“. 
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Tiesa apie alkoholio varto-
jimą“ N-7.
11.10 4 kampai. 
11.40 „Skonio reikalas“. 
12.10 Lryto popuri. 
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.00 „Ant bangos“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
17.00 „Patriotai“ N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Kambarinė“ N-7.
20.00 Žinios.
20.22 Orai.
20.25 „Kambarinė“ N-7.
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.27 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.
00.45 „Širdies plakimas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Genijus. Pikasas N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:20 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 

12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas N14
00:55 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Visi mes žmonės”. 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Antrininkas” N-14
00:05 “Kaulai” N-14 

07:00 “Didžiojo sprogimo teo-
rija” N-7
07:30 “Stoties policija” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Eilinis Džo. Kobros prisi-
kėlimas N-7 
23:15 Drąsiaširdis (k) N-7
01:15 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
V” (k) N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šei-
mininkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šei-

mininkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų N-7
23:20 “Mano lemties diena” N-7
01:20 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Detektyvė Miretė (kart.).
08:05 Aviukas Šonas 5 
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Daiktų istorijos. (kart.).
13:55 Dauntono abatija 1 N-7 
(kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 ARTi. 
19:15 Jos istorija. Moterų galia. 
Gyvenimas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Stalingradas N-14

23:45 Istorijos detektyvai. 
00:30 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Stipruolis Janekas”. 
06:55 “Pats svarbiausias”. 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Tavo augintinis”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.)
11:00 “Trys tėčiai geriau nei 
jokio”. 
12:55 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” 
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Stebuklingas lobis”. 
20:25 “Atsargiai, lydeka!” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai” 
21:00 “Kalėdinė meilės kelionė”. 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
00:55 “TV pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “6 kadrai” (kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Autopilotas”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Fizrukas” (kart.) N-7

14:00 “6 kadrai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima”. N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. Lietuva, 2018. 
155 s.
20:58 “Orai”. 
21:00 “Kazino apiplėšimas” 
N-14
23:00 “Neramios sielos” S
01:00 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
09.00 „24/7“. 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. 
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 1 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7

09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 Lituanos Locos (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Gangsterių medžiotojai 
N14
00:55 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Visi mes žmonės”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Siuntinys” N-14
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “X failai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7
07:30 “Stoties policija” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Grėsminga žemė N14
23:05 Eilinis Džo. Kobros prisikė-
limas (k) N-7
01:20 “Dingęs” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Būrėja” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7

16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudystės 
IX. Pernykštis nusikaltimas N-7
23:05 “Mano lemties diena” N-7
01:00 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.).
06:50 ARTi. (kart.).
07:05 Misija: Vilnija. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. (kart.).
13:55 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
14:25 Jos istorija. Moterų galia. 
Gyvenimas (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Lenkijos ankstyvosios 
istorijos paslaptys. Volinas – nu-
skendusių dievų miestas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 

21:20 Sportas. Orai 
21:30 Komisaras ir jūra N-14
23:00 Dainuoju Lietuvą.
23:15 Daiktų istorijos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Stebuklingas lobis”. 
06:55 “Atsargiai, lydeka!” (kart.)
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Menų sala”. (kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.)
11:05 “Kalėdinė meilės kelionė”. 
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” 
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Miško glūdumoje” 
20:25 “Stebuklingas malūnas”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” 
21:00 “Kalėdinė meilės kelionė”. 
22:50 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
00:55 “TV pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Aliaskos geležinkeliai” 
(kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7

12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Ekipažas” N-14
23:50 “Pasitikėjimas” N-14
01:10 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 „Skonio reikalas“. 
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
07.10 Skinsiu raudoną rožę. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
09.00 Adomo obuolys. N-7.
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Patriotai“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 . Nuoga tiesa. 
00.30 Lryto popuri. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta 
Vilniaus universiteto statuto priė-
mimo 100-mečiui.
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 1 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7

07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 Lituanos Locos (k). N-7
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7.  
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Lituanos Locos. N-7. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 Didysis meistras N14
01:05 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. Lietuva. 226 s.
06:25 “Tavo supergalia”. (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Atkeršyti bet kokia kaina” 
N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
22:30 TĘSINYS “Atkeršyti bet 
kokia kaina” N-14
00:00 “Kaulai” N-14

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7
07:30 “Stoties policija” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 Betsafe–LKL. Rytas - 
Lietkabelis. 
21:00 Paskutinė tvirtovė N14. 
23:45 Grėsminga žemė (k) N14
01:50 “Dingęs” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7

16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Midsomerio žmogžudystės 
X. Mirties šokis N-7
23:05 “Mano lemties diena” N-7
01:00 “Nebylus liudijimas” N14 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.).
06:50 Mokslo ekspresas. (kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.).
07:30 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Pradėk nuo savęs. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos perimetrai. 5 d. 
Žodžio galia. (kart.).
13:05 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:55 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
14:20 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi. 
19:00 ARTi. Veidai. 
19:15 Deividas Atenboras ir 
milžinas dinozauras 
20:10 Kultūros diena.

20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (kart.).
21:30 Kvadratas N-14
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Miško glūdumoje” (kart.)
06:55 “Stebuklingas malūnas”. 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Virtuvės istorijos”. (kart.)
10:05 “Pamilti vėl” (kart.)
11:05 “Kalėdinė meilės kelionė”. 
(kart.)
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” 
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Varlė karalienė”. 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” 
21:00 “Molės eglutė”. 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
00:55 “TV pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 226 s.
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7

12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Gelbėtojas” N-7
23:50 “Pasitikėjimas” N-14
01:10 “Daktaras Hausas” N-14

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
09.00 „Patriotai“. N-7.
10.00 „Mentų karai. Odesa“ N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Patriotai“. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 3 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Prieš audrą 2 N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris” N-7
09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7

10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (k). 
11:25 Lituanos Locos (k). N-7. 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas”.
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Rimti reikalai” N-7. 
21:30 Žinios.
22:24 Sportas.
22:28 Orai.
22:30 10 000 metų prieš Kristų 
N-7
00:40 “Juodasis sąrašas” N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. 
20:30 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Kautynės Maniloje” N-14

23:50 “Kaulai” N-14
00:50 “Vaiduoklių ieškotojai” N-7

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7
07:30 “Stoties policija” (k) N-7
08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Reali mistika” N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:55 “Kobra 11” N-7
18:00 Info diena.
18:30 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:30 “Varom!” N-7
21:00 Didvyris ir Siaubas N14
23:05 Paskutinė tvirtovė (k) N14
01:45 “Dingęs” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:05 “Akloji” (k) 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Nusikaltimas šiaurėje. 

Kliuveris ir mirtinas nuotykis N14
22:55 “Mano lemties diena” N-7
00:50 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.).
07:20 Sporto galia 
07:45 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
13:10 Stambiu planu. (kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (kart.).
14:20 Deividas Atenboras ir 
milžinas dinozauras (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 
18:15 Misija knygnešys.
19:15 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Mirtis 
19:55 Dainuoju Lietuvą (kart.).
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Amerikoniškoji tragedija. 
22:45 Anapus čia ir dabar. 
23:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Varlė karalienė”. 
07:20 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Gardu Gardu”. (kart.) N-7
10:00 “Pamilti vėl” (kart.)
11:05 “Molės eglutė”. 
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Benas Tenas”. (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” 
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Ką pasakė Kakė Makė?”. 
20:15 “Františekas” 
20:35 “Gegutė ir varnėnas” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” 
21:00 “Kalėdinis žaisliukas”. 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
00:55 “TV pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) 
N-7
07:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) 
N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) 
N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7

16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Saša ir Tania” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 Tarptautinis MMA 
turnyras “King of the Cage: 
Baltic Tour 004”. N-14
22:00 Eurolygos rungtynės 
“Kauno Žalgiris – Pirėjo 
Olympiacos”.
00:00 “Pasitikėjimas” N-14

 
06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Kaimo akademija. 
07.30 Lryto popuri. 
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
09.00 „Ant bangos“. N-7.
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
N-7.
11.10 „Albanas“ N-7.
12.20 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas “. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis N-7
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 N-7
11:10 Komisaras Reksas N-7
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Liusi N-14
00:20 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta 
Vilniaus universiteto statuto 
priėmimo 100-mečiui. (kart.)

06:00 Dienos programa.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
07:35 “Madagaskaro pingvinai” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7

09:05 “Rimti reikalai” N-7
09:40 “Namai, kur širdis” N-7
10:20 KK2 (k). N-7. 
10:55 Valanda su Rūta (k). 
12:00 “Meilės sparnai” 
13:00 “Gyvenimo daina” N-7
14:00 “Aukštakulnių kerštas” 
15:00 “Dvi širdys” N-7
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvūnų policija. N-7. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Apgaulės meistrai 2 N14
23:40 Skambutis 3 N14
01:40 10 000 metų prieš Kristų 
(k) N-7.

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Farai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės žiedai” N-7
12:00 “Laukinė žemė” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Miegančioji gražuolė” 
21:05 “Geležinis žmogus 3” N-7
23:45 “Veidai minioje” N-14
01:40 “Atkeršyti bet kokia kaina” 
N-14 (kart.)

07:00 “Didžiojo sprogimo teorija” 
N-7
07:30 “Stoties policija” (k) N-7

08:30 “Paskutinis faras” (k) N-7
09:30 “Šuo” (k) N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” (k) N-7
12:45 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” (k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:45 “Paskutinis faras” N-7
15:45 “Šuo” N-7
16:50 “Gelbėtojai - 112” N-7
18:00 NKL čempionatas. 
Palangos Kuršiai - Tauragės 
krepšinio klubas. 
20:00 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
21:00 Baudžiamasis būrys N14
23:05 Didvyris ir Siaubas (k) N14
01:05 “Dingęs” N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Alisa Never” (k) N-7
07:55 “Svajonių princas” 
09:55 “Būrėja” 
10:30 “Akloji” 
11:40 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” (k) N-7
12:40 “Džekio Čano nuotykiai” 
13:05 “Muča Luča” 
13:30 “Tinginių miestelis” 
14:00 “Antinas Gudruolis” 
14:25 “Džiunglių princesė Šina” 
N-7
15:25 “Savas žmogus” N-7
16:30 “Būk su manim” N-7
18:00 “Mano meilės šviesa” N-7
19:00 “Nusivylusios namų šeimi-
ninkės” N-7
19:55 “Alisa Never” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Tamsos angelas N14
23:05 Lošėjas N14
01:15 “Nebylus liudijimas” N14

 PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. (kart.).
06:50 Už kadro. (kart.).
07:20 Auklė Mun (kart.).
07:40 Riteris Rūdžius (kart.).
07:55 Džeronimas 
08:20 Garsiau. (kart.).
08:50 Kaip atsiranda daiktai 12 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Istorijos detektyvai. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos (kart.).
13:30 Stop juosta (kart.).
14:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
14:25 Pokalbiai pas Bergmaną. 
Mirtis (kart.).
15:15 Kaip atsiranda daiktai 12 
15:40 Auklė Mun 
15:50 Riteris Rūdžius 
16:05 Džeronimas 
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19:20 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis. 
Budizmo atėjimas ir suklestėjimas 
senojoje Heian-ki sostinėje. 
Todži, Kanimandži ir Asuka-dera 
šventyklos 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Mano paslapties gėlė N-14
23:10 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2016“. 
00:10 DW naujienos rusų kalba.

06:15 “Televitrina”. 

06:30 “Ką pasakė Kakė 
Makė?”. (kart.)
06:40 “Františekas” (kart.)
07:00 “Gegutė ir varnėnas” 
(kart.)
07:15 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
07:30 “Maištingas angelas” 
(kart.) N-7
08:30 “Mažoji nuotaka” N-7
09:30 “Pasaulis pagal moteris”. 
(kart.)
10:00 “Pamilti vėl” (kart.)
11:05 “Kalėdinis žaisliukas”. 
12:55 “Išradėjas Rastis”. (kart.)
13:25 “Benas Tenas”. (kart.)
13:55 “Tėvelio dukrytės” 
14:55 “Pamilti vėl” 
15:55 “Maištingas angelas” N-7
17:00 “Medikopteris” N-7
18:00 “Nuo likimo nepabėgsi” 
N-7
20:00 “Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai” 
20:35 “Trys maišai gudrybių” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuo-
tykiai” 
21:00 “Tobulų Kalėdų sąrašas”. 
22:55 “Nuo likimo nepabėgsi” 
(kart.) N-7
00:55 “TV pagalba”. N-7

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Saša ir Tania” (kart.) N-7
07:00 “Jokių kliūčių!” (kart.) N-7
08:00 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. (kart.) 
N-7
09:30 “Bibliotekininkai” (kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Kobra 11” (kart.) N-7
12:30 “Moderni šeima” (kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7

16:00 “Bibliotekininkai” N-7
17:00 “Kobra 11” N-7
18:00 “Moderni šeima” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Tavo kompanija” N-14
00:30 “Gelbėtojas” N-7 (kart.)

06.00 Programa.
06.05 TV parduotuvė.
06.25 Lietuva tiesiogiai. 
07.00 Adomo obuolys. N-7.
08.00 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7.
09.00 Nuoga tiesa. 
10.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
10.40 Čempionai. 
11.15 „Ant bangos“. N-7.
12.20 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Vienišas vilkas“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 „Ant bangos“. N-7.
00.00 „Beveik negyvas“ N-7.
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Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.).
07:00 Gimtoji žemė. 
07:25 Vaiduoklių medžiotojai ir 
Ledo dvasia N-7
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Didžiosios gyvūnų migraci-
jos. Drambliai 
12:55 Baltieji liūtai. Gimę laisvėje. 
Nepaisant visų sunkumų 
13:50 Premjera. Džesika Flečer 
5 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Gyvenimas yra gražus 
(50/50). N-14
00:50 Liusi N-14 (kart.). 

06:05 Dienos programa.
06:10 “Madagaskaro pingvinai” 
(k) 
06:35 “Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas” 
07:05 “”Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė” 
07:35 “Neramūs ir triukšmingi” 
08:05 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio pasakos” 

09:00 “Ogis ir tarakonai” 
09:30 Nebijok pažinti. 
10:00 Narsusis riteris Justinas 
11:55 Šnipų vaikučiai 
13:35 Storulis ringe N-7
15:50 Eisas Ventura. Naminių 
gyvūnėlių detektyvas N-7
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Vilis ir pašėlę ratai 
21:20 Brėkštanti aušra. 2 dalis 
N14
23:40 Traukinys į Holivudą S
01:40 Apgaulės meistrai 2 (k) 
N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” (kart.)
07:00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą” 
08:30 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Gardu Gardu”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Tavo supergalia”. 
11:00 “Kelionių panorama”. 
11:30 “Didysis šunų pabėgimas” 
N-7
13:15 “Jūrų dinozaurai 3D” N-7
14:05 “Užburta meilė” 
15:10 “Simpsonai” N-7
15:45 “Ekstrasensų mūšis” N-7
17:25 “Laimingas, nes gyvas”. 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Vienas namuose” N-7

21:45 “Prarastasis miestas Z” 
N-14
00:35 “Geležinis žmogus 3” N-7 
(kart.)

06:15 “Didžiojo sprogimo teorija” 
(k) N-7
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 “Varom!” (k) N-7
10:00 “Nutrūkę nuo grandinės” 
10:30 “Gamtos čempionai” 
11:40 “Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai” N-7
12:35 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” N-7
13:30 “Ekstrasensų mūšis” N-7
15:50 “Nusikaltimų tyrėjai” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - 
Dzūkija. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Nepalaužiama drąsa N14
00:30 Dingę be žinios N14

06:20 Teleparduotuvė.
06:50 “Pragaro katytė” 
07:45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą” 
08:10 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7
09:10 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k) 
11:35 “Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. Anos 
Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:45 “Nekviesta meilė 3” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:55 “Būrėja” 
19:30 “Įsimylėjęs karalius” N-7
21:00 Prieblanda. Tamsioji upė 
N14
23:00 Pasimatymo filmas N14
00:35 Lošėjas (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
08:00 Misija: Vilnija. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau. 
11:00 Už kadro. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Giacomo Puccini. Opera 
„Bohema“. 
14:00 Grupės „Pelenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies paliesti. 20 
metų kartu“. 
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 
18:15 Daiktų istorijos. 
19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Aleksandras Stulginskis. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Hičkokas ir Triufo N-7
22:15 Koncertuoja Philippe 
Jaroussky 
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:45 “Televitrina”. 
07:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
(kart.) N-7
08:00 “Karaliaus Babaro ir dram-
bliuko Badu nuotykiai” 
08:30 “Nanetės vaikystė”. 
09:00 “Benas Tenas”. 
09:30 “Mažųjų gyvūnėlių krau-
tuvė” 
10:00 “Lego Nindžago”. 

11:00 “Pingviniuko Lolo nuotykiai” 
(kart.)
11:35 “Trys maišai gudrybių” 
(kart.)
11:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” (kart.)
12:00 “Išradėjas Rastis”. 
13:00 “Taisiukai”. 
14:00 “Kempiniukas Plačiakelnis” 
N-7
15:00 “Tavo augintinis”. 
15:30 “Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių” 
17:00 “Detektyvė Fišer” N-7
18:05 “Šokiai!” 
20:00 “Pingviniuko Lolo nuoty-
kiai” 
20:25 “Geltonkaklė” 
20:50 “Boleko ir Lioleko nuoty-
kiai” 
21:00 “Kalėdinis netikėtumas” 
N-7
22:50 “Tobulų Kalėdų sąrašas”. 
00:40 “Šokiai!” (kart.)

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ledo kelias” (kart.) N-7
07:30 “Superaudra. Pragaras ir 
potvyniai”. (kart.) N-7
08:30 “Sandėlių karai” (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Gazas dugnas”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Pavojus migracijoms” 
14:00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Aliaskos geležinkeliai” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Skorpionas” N-7

19:00 “Amerikos talentai” N-7
21:00 “Žinios”. 
21:53 “Sportas”.
21:58 “Orai”. 
22:00 “Vėlaus vakaro panora-
ma”. N-14
22:30 “Grotos gyvenimui” N-14
01:45 “Tavo kompanija” N-14 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Vanda Mingailaitė-
Tumėnienė“. 
07.55 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.
08.30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
08.45 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Skonio reikalas“. 
10.30 Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte. 
11.00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
N-7.
13.15 „Šeimininkė“ N-7.
15.25 TV parduotuvė.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 4 kampai. 
17.25 „Neišsižadėk“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Mentalistas“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Mentalistas“ N-7.
23.10 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija „Trojos arklys“ N-7.
01.15 „Moterų daktaras“ N-7.
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Galutinę viziją išrinko 452 
interneto vartotojai

Bendradarbiaujant Anykščių ra-
jono Tarybos nariams, Savivaldy-
bės administracijos specialistams, 
įvairių Anykščių rajono biudže-
tinių, viešųjų įstaigų, bendrovių, 
asociacijų, bendruomenių ir kitų 
organizacijų atstovams buvo su-
formuoti keturi Anykščių rajono 
vizijos iki 2025 metų variantai. 

1.Anykščių kraštas – Laimės 
žiburio nušviestas, kvepiantis 
obuoliais verslo, kultūros, spor-
to ir sveikatingumo kurortas, 
kviečiantis kurtis, dirbti ir ilsė-
tis, užtikrinantis gyvenimo ko-
kybę ir mažam, ir dideliam.  
2.Anykščių rajonas – besididžiuo-
jantis Anykščių šileliu, lėtai tekan-
tis kurortas, darbingas, atjaunėjęs 
kraštas, kuriame jauku ir saugu gy-
venti, ilsėtis bei dirbti. „Po šituo sto-
gu viešėt patogu“ (A. Baranauskas).  
3.Anykščių kraštas – pasaulyje pri-
pažintas išmanus kultūrinio turiz-
mo kurortas prie Šventosios upės. 
Čia išskirtinė gamta, savita kultūra 
ir tradicijos, kūrybinės industrijos 
bei išvystyta infrastruktūra ugdo 
laimingą, kuriančią asmenybę.  
4.Anykščių kraštas – tai kultūrinis, 
pažintinis, sportinis turizmas, švari 
gamta, seniausias lietuviškas vy-
nas, unikalūs muziejai, patogi na-
kvynė ir draugiška, versli bendruo-
menė. Tai nuostabi vieta gyventi ir 
kurti šeimą.

Išsirinkti viziją, kuri Anykščių 
rajonui tinka labiausiai, gyvento-
jus Anykščių rajono savivaldybė 
pakvietė internetiniame balsavime. 
Jame dalyvavo gan kuklus respon-
dentų skaičius – 452 interneto var-
totojai. Alternatyvų išreikšti savo 
nuomonę apie sukurtas Anykščių 
rajono vizijas kitais būdais gyven-
tojams nebuvo suteikta.

Maža vilties sulaukti 
„pasaulinio pripažinimo“

Viena iš Jurzdiko bendruomenės 
narių, anykštėnė Simona Vaitkutė 

Anykščių vizijos – mažai ką galinčios 
pasiūlyti patiems anykštėnams Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kelios dešimtys Anykščių rajono savivaldybės valdininkų, kele-
tas rajono Tarybos narių bei visuomenės atstovų parengė Anykš-
čių rajono viziją iki 2025-ųjų metų. Galutinį vizijos variantą iš 
keturių pasiūlytų išrinko 452 internetinio balsavimo dalyviai. Ši 
vizija skelbia, kad „Anykščių rajonas – besididžiuojantis Anykš-
čių šileliu, lėtai tekantis kurortas, darbingas, atjaunėjęs kraštas, 
kuriame jauku ir saugu gyventi, ilsėtis bei dirbti. „Po šituo stogu 
viešėt patogu“ (A. Baranauskas)“. 

Anykščių rajono tarybos dar nepatvirtinta 2019 – 2025 metų 
rajono vizija susilaukė pačių įvairiausių vertinimų, tačiau viena 
esminių įžvalgų ta, kad Anykščių rajono vizijos kūrėjams pritrū-
ko aiškumo, apibrėžtumo bei naujų idėjų, kuria kryptimi arti-
miausius septynerius metus bus vystomas Anykščių rajonas.

sukurtas Anykščių rajono vizijas 
įvertino gan kritiškai.

„Savivaldybės pateiktos vizijos 
yra miglotos ir neužbaigtos, susi-
daro įspūdis, kad bandoma įpiršti 
„išmanaus kultūrinio turizmo ku-
rorto“ variantą, nes ši alternatyva 
pateikta kaip „pasaulyje pripažin-
ta“ ir ugdanti „laimingą asmeny-
bę“, kai visos kitos vizijos, viso 
labo, gali pasiūlyti tik „patogų 
stogą“ ir saugumą. Vizijose trūksta 
aiškumo, apibrėžtumo. Pavyzdžiui, 
ar „lėtai tekantis kurortas“- tai kon-
krečios „lėtojo miesto“ vizijos siū-
lymas su naryste pasaulinėje Lė-
tųjų miestų asociacijoje? Jei taip, 
tai reikėtų apibrėžti, paaiškinti, 
kas turima omenyje. Beje, net trys 
iš keturių pateiktų vizijų dėl savo 
aptakumo galėtų būti suprastos 
kaip orientavimasis į lėtojo miesto 
statusą, kuris ne kartą anykštėnų 
buvo siūlytas rajono valdžiai. Tai-
gi, dėl to konkretumo ir aiškumo 
trūkumo lėtąjį miestą palaikančių-
jų balsai pasidalijo šiuose trijuose 
panašiai skambančiuose vizijos 
variantuose. Lygiai taip pat niekur 
nėra paaiškinta, ką reiškia tas „iš-
manus kultūrinis turizmas“. Man 
kartą teko dalyvauti tos „išmanios“ 
Anykščių ateities vizijos pristaty-
me. Apskritai aš, žinoma, pritar-
čiau sumaniam ir tikslingam naujų 
technologijų taikymui gerinant gy-
venimo sąlygas mieste, tobulinant 
bendravimą tarp savivaldos ir kitų 
institucijų bei piliečių (pvz., suku-
riant veikiančią e-demokratiją) ar 
kuriant darnesnę aplinką. Tačiau 
iš prezentacijos susidarė įspūdis, 
kad siūloma „išmani“ vizija yra 
skirta brangiai kainuosiančiam 
Anykščių įvaizdžio formavimui ir 
išmaniai reklamai, o ne geresnių 
gyvenimo sąlygų vietoje kūrimui. 
Turint omenyje ribotus mūsų ište-
klius, man toks išlaidavimas skam-
ba neatsakingai, o konkuravimas 
su pasaulio kurortais – utopiškai. 
Manau, čia man pritartų daugelis 
bent kiek daugiau pakeliavusių po 
pasaulį. Pasaulis tikrai jau daug ką 
turi pasiūlyti turistams, ir ši ko-
mercinių-turistinių Anykščių vizija 
turi maža vilties pasiekti savo už-
sibrėžtą „pasaulinį pripažinimą“. 
Kokiu išmanumu mes planuojame 
nustebinti ir pradžiuginti svečius? 
Bet net ne tai svarbiausia. Svarbiau 
yra tai, kad ta „išmanaus kultūrinio 
turizmo kurorto“ vizija, tokia, ko-
kia ji buvo pristatyta, mažai ką gali 
pasiūlyti patiems rajono gyvento-
jams ir jų bendruomenėms, nes jie 
šioje vizijoje yra antraeiliai“, - pa-
teiktus Anykščių rajono vizijų iki 
2025-ųjų metų variantus įvertino 
S.Vaitkutė.

Siūlo tapti lėtuoju miestu

Paklausta, kokias alternatyvas 
matanti jau pateiktoms Anykščių 
rajono vizijoms, S.Vaitkutė pri-
siminė susitikimus, kuriuose kal-
bėta, kaip Anykščių rajono ateitį 
mato patys gyventojai.

„Taip staiga pateikti aiškiai su-
formuluotą viziją nėra paprasta 
ir aš nesiimsiu to daryti. Bet man 
teko dalyvauti ne vienoje anykš-
tėnų diskusijoje, kur buvo kalba-
ma apie tai, kaip patys gyventojai 
mato Anykščių ateitį. Niekas ne-
ginčija, kad mes natūraliai pri-
traukiame žmones (jaunas šeimas, 
nuo fizinės darbo vietos nepriklau-
somus profesionalus, jaunimą), 
ieškančius kokybės: ramesnio gy-
venimo tempo, atsipalaidavimo, 
poilsio, gražios gamtos, įdomių 
kultūrinių renginių, gyvos ben-
druomenės. Tačiau tos kokybės 
galėtų būti daug daugiau, o kad ta 
trauka išliktų ir patenkintų senų-
jų ir naujųjų anykštėnų poreikius, 
savo stiprybes mums būtina ugdyti 
ir kryptingai plėtoti. Reikia stiprin-
ti bendruomenes, remti smulkius 
verslus, amatininkus ir ūkininkus, 
skatinti kultūrines iniciatyvas, kur-
ti darnią infrastruktūrą ir išsaugoti 
kuo natūralesnę gamtą. Šie tikslai 
sutampa su pasaulinio Lėtųjų mies-
tų judėjimo vertybėmis ir tikslais, 
todėl daugeliui yra priimtina idėja 
Anykščiams siekti lėtojo miesto 
statuso. Lėtieji miestai (angliškai 
Cittaslow) tai pasaulinė nedidelių, 
iki 50 tūkst. gyventojų turinčių 
miestų asociacija, skatinanti mies-
tuose kurti neskubantį, kokybišką 
gyvenimą vietos gyventojams, iš-
saugant kultūrines, kulinarines ir 
gamtines vietos vertybes, t.y. tai, 
ką kiekviena vieta turi geriausio, 
unikalaus. Man ši idėja patinka dėl 
savo konkretumo ir įgyvendinamu-
mo. Pasaulyje jau egzistuoja 252 
realūs lėtieji miestai, ir tas skaičius 
nuolat auga (pvz., 2012 m. jų buvo 
tik apie 90). Lėtųjų miestų asoci-
acija, kurios būstinė yra Italijoje, 
skatina bendradarbiavimą tarp šių 
miestų, padeda populiarinti juos 
pasaulyje ir prižiūri, kad jie vykdy-
tų užsibrėžtus tikslus. Šie miestai 
nėra utopijos, o konkretūs pavyz-
džiai, kuriuos galima aplankyti, 
studijuoti. Beje, Baltijos šalyse jų 
dar nėra nė vieno, tad mes turėtume 
galimybę būti pirmieji. Kita vertus, 
Lenkija turi jau neblogai išplėtotą 
Lėtųjų miestų tinklą. Norint ofici-
aliai tapti lėtuoju miestu, miestai 
turi prisiimti per 70 įsipareigoji-
mų, tokių kaip triukšmo, taršos ir 
eismo mažinimas, aplinką tauso-
jančių technologijų skatinimas, 
pėsčiųjų zonų bei žaliųjų erdvių 
didinimas, vietinių verslų ir amatų 
skatinimas, vietinės virtuvės ir kul-
tūros tradicijų puoselėjimas ir pan. 
Bet kokiu atveju, tai būtų sveikin-
tini įsipareigojimai miestui, kuriam 
rūpi gyventojų gyvenimo kokybė. 
Beveik pusę šių reikalavimų mes 
turbūt patenkintume jau šiandien. 
Bet, jei Anykščiai pasirinktų kryp-
tingai siekti lėtojo miesto statuso, 
tai suteiktų mums aiškią kryptį ir 
konkrečius įsipareigojimus (kurių 
įgyvendinimas būtų objektyviai 
vertinamas ne tik mūsų pačių, bet 
ir iš šalies), ir mes taptume mažiau 
priklausomi nuo besikeičiančių 

vietinių politinių vėjų. Bet gal po-
litikams tai neparanku?“ - svarstė 
S.Vaitkutė.

Pamiršti rajono gyventojai

Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas Dainius Žioge-
lis buvo vienas iš daugelio rajono 
Tarybos narių, kuris nedalyvavo 
Anykščių rajono vizijos iki 2025-
ųjų metų kūrime.

„Labai gaila, kad nebuvau net 
pakviestas į tokių vizijų kūrimo 
procesą, apie jau pateiktus varian-
tus sužinojau iš žiniasklaidos. Gal 
kiti Tarybos nariai dalyvavo, gal 
tik su opozicija nenorima bendrau-
ti. Visi pateikti variantai išplaukia 
tik iš tų pačių žodžių - turizmas ir 
kurortas. Taip, tai svarbu Anykš-
čiams, bet jau šiandien, o ypač 
ateičiai, turim galvoti apie mūsų 
rajone gyvenančius žmones, jų po-
reikius, gerovės jiems kūrimą, o ne 
vien apie turistus. Su turistais turi 
tvarkytis smulkusis verslas, o savi-
valda infrastruktūrai, muziejams, 
kultūrai, rajono žinomumui labai 
daug davė, bet ...iš dalies pamiršo 
pačius rajono gyventojus. Manau, 
kad prioritetas ateičiai turi būti vi-
sapusiškas gyventojų bendruome-
niškumo skatinimas, jų nuomonės 
išklausymas ir gyvenimiškų porei-
kių tenkinimas. Esu pragmatiškas 
realistas ir manau, kad, pirmiau-
siai, savivalda turi dirbti Anykščių 
krašto žmonėms, kurių dauguma, 
daugeliu atvejų, jau kenčia nuo 
turistų“, - Anykščių rajono vizi-
jose numatytas kryptis įvertino 
D.Žiogelis.

Į kritiką siūlo atsižvelgti

Anykščių rajono tarybos narė, 
konservatorė Gabrielė Griauzdaitė-
Patumsienė, Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio potvarkiu, buvo 
įtraukta į Anykščių rajono vizijos 
iki 2025-ųjų metų  darbo grupę.

„Pačiai teko dalyvauti vieno-
je iš darbo grupių, kuri prisidėjo 
prie vizijos kūrimo. Iš tiesų, tai 
labai gera ir sveikintina iniciatyva 

- įtraukti kuo daugiau žmonių, ku-
riant miesto labui. Kiekvienas tu-
rime savo nuomonę, jos dažnai iš-
siskiria, todėl tai skatina dialogą ir 
kompromisų ieškojimą. Ne išimtis 
ir šis atvejis: po paskelbto balsavi-
mo pasipylė daugybė komentarų 
su kritika. Kai kuri kritika buvo 
argumentuota ir į ją tikrai verta at-
sižvelgti“, - sakė viena iš Anykščių 
rajono vizijos kūrėjų.

G.Griauzdaitė-Patumsienė pri-
sipažino, kad kai kurios gyventojų 
išsakytos pastabos apie Anykščių 
rajono viziją buvo vertos dėmesio.

„Labiausiai įsidėmėjau Jurzdiko 
bendruomenės pasisakymus apie 
lėtojo miesto viziją. Manau, raci-
onalu būtų atsižvelgti į gyventojų 
argumentus ir, tęsiant tolimesnius 
vizijos kūrimo darbus, įtraukti į 
darbo grupes dar daugiau norin-
čių prisidėti prie miestui svarbios 
strategijos kūrimo“, - kalbėjo 
G.Griauzdaitė-Patumsienė.

Bijo, kad realybė gali būti ne 
tokia graži

Prie Anykščių rajono vizijos iki 
2025-ųjų metų kūrimo taip pat pri-
sidėjęs Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas Mindaugas Sargū-
nas jau parengtas vizijas vertino 
skeptiškai.

„Apie pateiktas vizijas balsavi-
mui, tai jos visos, manau, yra labai 
panašios. Visos orientuotos į tu-
rizmą, kultūrą, ramybę, jaukumą, 
paprastumą, darbo vietų kūrimą. 
Viskas skamba labai gražiai, tie-
siog net sunku išsirinkti, už kurią 
balsuoti. Bet bijau, kad realybė 
gali būti ne tokia graži. Kaip mes 
suprantame žodžius ,,išmanus 
miestas” - tai pastatyti didelius 
televizorius mieste, ,,saugus mies-
tas” - tai pristatyti daugiau kamerų 
mieste, ,,atjaunėjęs kraštas” - ku-
riame svarstoma jungti mokymo 
įstaigas, nes neefektyviai dirbama, 
ar ,,kvepiantis miestas obuoliais” 
- kur dalis miesto būna užstatyta 
sunkvežimiais per obuolių supirki-
mą ir vairuotojams nepastatomi net 
tualetai ir gamtiniai reikalai būna 
atliekami ant žmonių tvorų.

Tam, kad žmonės čia norėtų 
gyventi ir kurti šeimas, privalome 
sudaryti sąlygas dirbti ir užsidirb-
ti. Turim verstis per galvą, jog 
rajonas prisikviestų nors kažkiek 
daugiau pramonės. Niekas neliepia 
Anykščiuose atidaryti gamyklas, 
kurios terštų aplinką ar užkimš-
tų miestą. Anykščiuose pramonei 
vietos tikrai galima rasti. Turime 
puikių pavyzdžių – „Ažuožerių 
sultys“, A. Juškos ūkis, „VLI Tim-
ber“, „Balticsofa“, „Galanis“ – tai 
įmonės, kuriančios darbo vietas. 

(Nukelta į 13 p.)
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Elektra, apakinusi žmones

(Atkelta iš 5 psl.)
Muziejaus direktorius sakė, kad 
elektrinių technologijos keitėsi ke-
lis kartus: kažkada katilinės buvo 
kūrenamos kietu kuru, vėliau pra-
dėta naudoti grūsta anglis, kurią 
pakeitė skystasis, kiek vėliau – 
branduolinis kuras. Dabar didžiau-
sia naujovė yra žalioji energetika, 
atsinaujinantys žemės ištekliai. 

Advokatai prašėsi ant stogo

Energetikos ir technikos muzie-
jus patalpomis dalinasi su Italijos 
ambasada, dėl to iš pradžių kiek 
keista, kodėl ant vienos stogo pu-
sės siūruoja vėliava, o ant kitos 
stovi Elektros skulptūra. Elektra 
laiko žibintą, o po jos kojomis 
nukritęs, deglu nešinas Prometė-
jas dėl ryškios elektros lemputės 
šviesos dengiasi akis. Muziejaus 
direktorius M. Bistrickas ir gidė 
edukatorė V. Smailytė juokėsi, 
jog skulptūra sulaukia didelio su-
sidomėjimo: vieną kartą norėdami 
pasižiūrėti į ją iš arčiau, į muzie-
jų atvykę advokatai net pasiprašė 
leidžiami ant stogo. Ši dalis mane 
taip pat nustebino – ne kasdien pa-
sitaiko galimybė pasigrožėti sena-
miesčiu iš aukščiau. „2020 metais 
ant muziejaus stogo planuojame 
atidaryti naują erdvę, čia taip pat 
turėsime aikštelę, į kurią lankytojai 
galės pakilti ir liftu.“ – sakė muzie-
jaus direktorius. Ant Energetikos ir 
technikos muziejaus stogo stovi 
saulės kolektoriai ir saulės modu-
liai: vienu šildomas vanduo, o kitu 
gaminama elektros energija, kurią 
ir naudoja pats muziejus.

Dviratis, gaminantis elektrą

Muziejaus gidė pristatė ir nese-
niai LITEXPO parodų rūmuose, 
Sporto ir kultūros festivalyje, de-
monstruotą dviratį, kurį minant 
įsižiebia lemputės. Tai tik vienas 
iš pavyzdžių, kaip muziejuje pri-
statomi mus supantys kasdieniai 
techniniai reiškiniai. Dvi muzie-
jaus ekspozicijos skirtos būtent 
eksperimentiniams eksponatams, 
turintiems ne istorinę, o aiškina-
mąją vertę. „Viena yra parodyti, o 
kita – papasakoti, dėl to muziejuje 
turime ir iliuzijų, ir fizikinių reiški-
nių pavyzdžių“ – sakė V. Smailytė. 
Tuo pat metu muziejaus direkto-
rius atnešė zvimbiantį lagaminą, 
demonstruojantį giroskopą (gi-
roskopas – prietaisas, naudojamas 
matuoti arba išlaikyti orientaciją 
ir kampinį greitį. Tai gali būti bet 
koks greitai besisukantis kietas kū-
nas, kurio ašis gali erdvėje keisti 
savo kryptį. Visi reiškiniai susiję su 
greitu giroskopo sukimusi vadina-
mi giroskopiniais. Giroskopas yra 
skridinys, kurio ašies kryptis lais-
vai kinta. Įsuktas giroskopas prie-
šinasi tokioms jėgoms kaip sunkis, 
kurie veikia jo ašį, ir stengiasi iš-
laikyti pusiausvyrą - aut. past.). Šis 
lagaminas – mėgstamas muziejaus 
lankytojų eksponatas. Įjungus prie-
taisą, lagaminas rankoje nepaklūsta 

sukimo krypčiai. Tiesa, muziejaus 
direktorius paminėjo, jog mažes-
niems muziejaus lankytojams jis 
per sunkus, nes sveria pakankamai 
daug, tačiau vyresni muziejaus 
lankytojai nustemba, kaip toks 
įprastas kasdienei buičiai daiktas 
– lagaminas – su įdėtu giroskopu 
nepaklūsta žmogaus valiai.

Muziejus yra skirtas visai šeimai

Paklausus apie tai, kas Energe-
tikos ir technikos muziejų padaro 
ypatingu ir išskiria iš kitų (ne taip 
seniai lankėmės Iliuzijų muzieju-
je Vilniuje, apie kurį „Anykštos“ 
skaitytojai galėjo sužinoti vasarą 
publikuotame straipsnyje), muzie-
jaus direktorius sakė, jog Energe-
tikos ir technikos muziejus yra pri-
taikytas visai šeimai: „Kalbame ir 
apie istoriją, ir apie energetiką, pri-
mename ir paaiškiname, kuo buvo 
svarbi elektrinė, juk tamsiose ga-
tvėse buvo ir gerokai pavojingiau. 
Tuo pačiu interaktyviai mokome ir 
apie fizikos mokslą, kuris įdomus 
ir suaugusiems – vienas kolega 
juokėsi, jog tik gimus vaikui galėjo 
vėl pradėti sau leisti „legaliai“ žais-
ti. Tai turbūt labiausiai plačiosios 
visuomenės poreikius atitinkantis 
muziejus, kuris įdomiai ir interak-
tyviai pristato istoriją ir mokslą.“ – 
sakė M. Bistrickas.

Muziejaus salė, dedikuota Vilniaus pramonei. Čia galima išvysti, kaip keitėsi technologijos sostinėje.

Energetikos ir technikos muziejus yra įsikūręs senosios Vilniaus 
elektrinės gamybinėse patalpose.

Muziejaus darbo laikas ir bilietų kainos

Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 10–18.30 val. 
Bilietų kainos: Suaugusiesiems – 4 €, moksleiviams, studentams, sen-

jorams, kariams – 2 €, neįgaliesiems, vaikams iš socialiai remtinų šei-
mų – 0,75 €.

Eksponato „Šviesos medis“ fragmentas: šviesa užsidega ekspo-
natui reaguojant į stiprų garsą, pavyzdžiui, trepsėjimą kojomis. Vilniaus senamiesčio panorama, atsiverianti nuo muziejaus stogo.

Sovietmetį menančios virtuvės ekspozicija.
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Specialistai teigia: sveikata bus gera, jei sveikai gyvensime
Pasaulio sveikatos organizacijoje (PSO), Europoje ir Lietuvoje yra sukaupta nemažai mokslinių 

tyrimų ir duomenų, įrodančių nenuginčijamą tiesą apie tai, kad, keičiant gyvensenos įpročius, ga-
lima pagerinti žmonių sveikatą ir sumažinti pavojų susirgti.  

Pastebima, kad jau antikinėje Graikijoje ir Romoje buvo žinomi ir propaguojami sveikos gy-
vensenos principai. Apie tai byloja ir iš tų laikų mus pasiekę posakiai, tokie kaip „sveikame kūne 
– sveika siela“ arba „sveikata dar ne viskas, tačiau be sveikatos viskas – niekas“. 

Dažnai sveikindami žmogų palinkime geros sveikatos, tačiau ji savaime neateina – sveikata bus 
gera, jei tinkamai gyvensime. 

Priklauso nuo mūsų

PSO 1948 m. įtvirtino nuosta-
tą, kad sveikata – tai ne tik ligų 
ar fizinės negalios nebuvimas, bet 
ir įvairiapusė fizinė, dvasinė ir so-
cialinė gerovė. Sveika gyvensena 
šiame kontekste – tai kasdienis 
gyvenimo būdas, kuris stiprina 
ir tobulina organizmo rezervines 
galimybes, padeda žmogui išlikti 

sveikam, išsaugoti ar net gerinti 
savo sveikatą.

PSO duomenimis, vien sveikai 
maitinantis galima būtų išvengti 
90 proc. antrojo tipo diabeto bei 
širdies ir kraujagyslių ligų atvejų 
ir 30 proc. – vėžinių susirgimų. 

„Geriausia, kai asmuo turi iš-
lavintą savistabą, kuri daro jį 
atsparų priklausomybėms, ir jis 
gyvena visavertį gyvenimą. Prie 
savistabos galima priskirti dėmesį 
savo šeimos ir artimųjų santarvei 
ir sveikatai, pasirinkimą darbo, 
kuris, idealiu atveju, atrodo pras-
mingas ir teikia pasitenkinimą, da-
lyvavimą įvairiose bendruomenių 
veiklose, dėmesį savo asmenybės 
tobulėjimui ir sveikatai, įskaitant 
ir fizinį aktyvumą, mitybą“, – į 
klausimą, kokį gyvenimo būdą 
rinktis, kad netaptum priklausomu 
nuo žalingų, kenksmingų įpročių, 
atsakė Justina Šimanauskaitė, 
Respublikinio priklausomybės 
ligų centro Šiaulių filialo direk-
torė. 

Būtinas didesnis dėmesys

Lietuvos higienos instituto 
duomenys byloja: labiausiai pa-
plitusios ir daugiausiai žalos pa-
darančios yra širdies bei krauja-
gyslių, onkologinės, kvėpavimo 
sistemos ligos, cukrinis diabetas. 
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto mokslininkas prof. habil. 
dr. Vilius Grabauskas pranešime 

spaudai yra pastebėjęs, kad šios 
problemos kyla ne tik dėl geneti-
kos, bet ir dėl pacientų gyvenimo 
būdo – net ir turintieji genetinį po-
linkį susirgti gali išvengti šių ligų 
praktikuodami sveiką gyvenseną. 
Akcentuojama, kad sveika mityba 
netgi mažina geno varianto, didi-
nančio cholesterolio koncentraciją 
kraujyje, poveikį. 

Užsienyje atlikti tyrimai bylo-
ja, kad žmonės, kurie reguliariai 
sportuoja, nerūko, saikingai var-
toja alkoholį, valgo pakankamai 
vaisių ir daržovių gyvena viduti-
niškai keturiolika metų ilgiau. 

Ir Lietuvoje populiarėjantis 
sveiko gyvenimo būdas rodo tei-
giamą tendenciją rūpinantis savo 
sveikata. Tačiau Kūno kultūros ir 
sporto departamento užsakymu 
praėjusiais metais atliktas Lie-
tuvos gyventojų tyrimas parodė, 
kad fiziniam aktyvumui dėmesio 
skiriama nepakankamai: 6 iš 10 
(56 proc.) respondentų teigė bent 
retkarčiais sportuojantys, besi-

mankštinantys. 39 proc. nurodė, 
jog niekada to nedaro. Didžioji 
dalis (85 proc.) respondentų nuro-
dė užsiimantys kita aktyvia fizine 
veikla, pvz., važiuoja dviračiu, 
dirba sode, kieme, aktyviai vaikš-
to ir pan. 15 proc. teigimu, jie to-
kia veikla neužsiima.

Reikalingas kompleksas

Lietuvoje žinomas kulinaras, 
kulinarinio projekto „Virtuvės 
mitų griovėjai“ idėjinis vadas, 
kulinarinių knygų autorius Alfas 
Ivanauskas pastebėjo, kad pasta-
ruoju metu tampa ypač madinga 
kalbėti apie sveiką mitybą. Ku-
linaras teigia: gerai, kad žmo-
nėms ne tas pats, ką jie valgo, nes 
skrandis nėra šiukšliadėžė, tačiau 
rūpinantis savo sveikata neužten-
ka pasirinkti sveiką, subalansuotą 
mitybą – ją būtina derinti su ak-
tyviu gyvenimo būdu. Kulinaras 
džiaugiasi atradęs balansą tarp 
sveikos mitybos ir aktyvios gy-
vensenos. 

„Nereikia klaidingai manyti: 
jeigu jau valgau sveikai, mažiau 
riebalų, cukraus, mažiau druskos, 
būsi sveikas. Nė velnio. Sveikas 
būsi tada, kada būsi psichologiš-
kai stabilus ir tvirtas. Sveika mity-
ba – tai apskritai gyvenimo būdas 
– kiek žmogus praleidžia laiko 
lauke, kiek yra fiziškai aktyvus“, 
– samprotavo pašnekovas, pridū-
ręs, kad jis pats renkasi pasivaikš-
čiojimą ilgomis distancijomis. 

Rinktis yra iš ko

Panašiai kalbėjo ir pramogų 
pasaulio atstovas, 35-erių metų 
renginių vedėjas Remigijus Žio-
gas, kuris niekada nėra bandęs nei 
svaigalų, nei rūkalų. 

„Man sveikas gyvenimo būdas 
yra sveika subalansuota mityba ir 

reguliarus sportas. Tačiau sveika-
me kūne turi būti ir sveikas protas, 
todėl niekada nenustoju jo lavinti 
– šiemet įstojau į  Klaipėdos uni-
versitetą, tęstinių studijų skyrių, 
andragogikos specialybei įgyti. 
Nuolat skaitau knygas ir vis ko 
nors mokausi“, – patirtimi dalijosi 
R. Žiogas.

Pašnekovai pastebėjo, kad tie, 
kurie nusprendžia sveikai gyventi, 
ieško tam galimybių, o kas neno-
ri – priežasčių. Juk niekuo nekai-
nuoja pasivaikščioti su draugais ar 
vaikais, nueiti į parduotuvę pės-
čiomis. Visuomet galima rasti ne-
mokamų sveikatingumo renginių, 
pvz.: tai-či mankštos, bėgiojimo, 
šiaurietiško ėjimo, šokių pamokų.  

Sveika mityba nėra prabangi

Viena pagrindinių priežasčių, 
kodėl nesistengiama sveikai mai-
tintis, įvardijamas lėšų trūkumas 
– esą, sveikai maitintis yra per 
brangu ir per sudėtinga.

„Mitas, kad sveika mityba bran-
gi. Sveikas maistas – tai paprasti, 
natūralūs produktai, vadinasi, ne 
per daugiausia ir kainuojantys. 

Nebūtina kiekvieną dieną valgyti 
avokadus, triušieną ir antieną, bet 
reikia daugiau galvoti apie tinka-
mus derinius ir neprisikimšti per 
daug. Pagrindinis lietuvių žudikas 
– per didelis maisto vartojimas. 
Valgome kelis kartus per dieną 
ir gausiai“, – pastebėjimais pasi-
dalijo žinomas kulinaras A. Iva-
nauskas. 

Pašnekovas pridūrė: subalan-
suoti mitybą galima ir pasirinkus 
paprastus, visiems puikiai pažįsta-
mus produktus, kuriuos su malo-
numu valgys ir vaikai. Jei kasdien 
valgytumėte vien ekologiškus 
vaisius, daržoves ir kruopas, tai 
nereikštų, jog maitinatės sveikai. 
Sveikas maistas priklauso ir nuo 
to, kaip jis paruoštas – maisto ga-
mybos būdas lemia iki 50 proc. 
patiekalo maistinės vertės. Pavyz-
džiui, perkeptos ar pervirtos dar-
žovės netenka savo maistinės ver-
tės ir vien todėl, kad tai – vis dar 
daržovės, nereiškia, jog valgome 
sveikai. Tas pats vyksta ir su kitais 
produktais.

A. Ivanauskas prioritetą teikia 
kepimui garuose, ne riebaluose. 

Užsak.nr. 1213

PSO duomenimis, mūsų sveikatai įtaką daro: 

• 10 proc. – medicina ir jos pasiekimai;
• 20 proc. – paveldimumas;
• 20 proc. – gyvenamoji aplinka;
• 50 proc. – gyvenimo būdas.

Kulinaras Alfas Ivanauskas džiaugiasi atradęs balansą tarp 
sveikos mitybos ir aktyvios gyvensenos.

nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Anykščių vizijos – mažai ką 
galinčios pasiūlyti patiems 
anykštėnams

Tikrai, manau, žmonėms nėra pro-
blemų rajone pasiekti darbo vietą. 
O jeigu ir atsirastų, tai visada gali-
ma prie viešojo transporto maršru-
tų pridėti papildomą reisą.

Taip, turizmas sukuria darbo 
vietų, bet per mažai, kad mūsų 
būtų pilnos mokyklos ir daželiai 
vaikų ir šeimos čia gyventų gerai. 
Turizmas sukuria pačiam mies-
tui – Anykščiams - daugiau darbo 
vietų, o kas darosi už miesto ribų? 
Mokyklos, darželiai vos išsilaiko, 
nes nebėra jaunų žmonių. O jaunų 
žmonių nebėra todėl, kad nebeliko 
darbo. 

Palaikyčiau tą viziją, kurioje yra 
siekiama sukurti kuo daugiau dar-

bo vietų, ir tos vizijos būtų realu 
siekti. Kad ji neliktų tik vizija“, - 
sakė M.Sargūnas.

Keistas sprendimas

Pasiūlymus dėl Anykščių vizijos 
Savivaldybė iki gruodžio 5 dienos 
kviečia išsakyti ir gyventojus. Tai 
galima padaryti tik internetu.

Alternatyva nesinaudojantiems 
internetu – gruodžio 7 dieną 
Anykščių kultūros centre vyk-
siantis viešas Anykščių strategijos 
svarstymas. Labai keistas spren-
dimas, šis renginys prasidės 9.30 
val., kuomet žmonės yra savo dar-
bovietėse, taigi nuomones išsakyti 
apie strategiją galės tik valdininkai, 
pensininkai ir bedarbiai.

(Atkelta iš 11 psl.)
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VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla vykdo projektą 
„Tvarus ūkininkavimas“ (Nr.14PM-KU-17-1-01531-PR001) 

ir kviečia į mokymus  ūkininkus, jų partnerius ir visus, 
norinčius kelti kvalifikaciją pagal vykdomų mokymų temas.

Anykščių r. organizuojami NEMOKAMI 
žemdirbių mokymo kursai:

2018.12.06-07   9.00-16.00 val.
Pradedantiesiems bitininkams 
( 16 ak. val., kodas 296081177)

Adresas: Liudiškių g. 18, Anykščiai,
Viešbutis „Nykščio namai“

Registracija ir informacija: (8-622) 47950 arba el.paštu: 
projektai@alantostvm.lt. 

Mokymų metu aprūpinsime dalomąja medžiaga, rašymo priemonėmis, 
pietumis.

siūlo darbą Reikalingas statybos 
darbų vadovas arba

brigadininkas. 
Statybos, melioracijos, 
kelių tiesimo darbams. 

Tel. (8-698) 05251 .

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. 

Tel. (8-609) 97785.

Ieško skardų lankstytojų 
Vokietijoje. Atlyginimas 1500 - 
1800 Eur po mokesčių. 

Daiva, tel. (8-685) 88777 arba 
info@hirelabas.lt

Mūrininkų ir stalių Vokietijoje. 
Atlyginimas 2200 - 2800 Eur.  

Deimantė, tel. (8-685) 88777 
arba darbas@hirelabas.lt

Ieškote patikimo darbo užsieny-
je? Įsidarbinkite namų tvarkytoja 
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija, 
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius 
neribojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083, 
www.superdarbas.com

įvairūs
Statybinės įrangos nuoma 
su pristatymu į vietą.
Perforatoriai, kopėčios, aliumi-

nio bokšteliai, plovimo įranga, 
santechninės movų užspaudimo 
replės, beorio dažymo siurbliai, 
hugsvarnos, suvirinimo aparatai, 
skersavimo staklės ir kt.

Atliekame statybos, santechni-
kos, elektros bei dažymo darbus, 
konsultuojame.

Tel. (8-679) 90305, 
feisbukas: dailusnamas

Ieško buto arba namo ilgalaikei 
nuomai. 

Mantas, tel. (8-628) 85779.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Pjauna pavojingai augančius 
medžius. Karpo, formuoja gyva-
tvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Kreditai ūkininkams! Specialus 
pasiūlymas apyvartinių lėšų papil-
dymui - palūkanos nuo 3,59 %. 

Akcija galioja iki 2018.12.31. 
Daugiau informacijos Medicinos 

banko padaliniuose, 
www.medbank.lt arba 
tel. (8-800) 60700.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioninis 
padalinys prekiaus kalėdinėmis eglutėmis urėdijos
dirbtuvių kieme (Vilniaus g. 105, Anykščiai)

bei visose (Kavarsko, Mickūnų, Mikierių, Pavarių, Svėdasų,
Troškūnų) girininkijose:
Š. m. gruodžio 10 - 23 dienomis.
Darbo dienomis - nuo 9 val. iki 16 val.

Poilsio dienomis (gruodžio 15, 16, 22, 23) -
nuo 9 val. iki 15 val. - tik urėdijos dirbtuvių kieme.
Tel. pasiteiravimui: (8-381) 58090.

KAMINŲ VALYMAS 
IR SKARDINIMAS.

Stogų dengimas.
Tel .  (8-648)  76227.

Kaimo kelias – nuklotas specialiomis 
padangų draskymo priemonėmis 

(Atkelta iš 1 p.)

„Ežiai“ – profesionalų darbas 

Pirmasis savo padangas sugadi-
nęs vairuotojas apie įvykį policijai 
pranešė 7 val. 41 min. Įprastai to-
kiu laiku į darbą iš savo sodybos 
Kušlių kaime šiuo keliu važiuoja 
„Anykštos“ žurnalistai Gražina ir 
Vidmantas Šmigelskai. Tačiau tą 
rytą jie iš namų išvažiavo vėliau, 
taigi žurnalistų automobilių padan-
gos liko sveikos.

Anykščių rajono policijos ko-
misariatas dėl sugadintų padangų 
gavo dviejų vairuotojų pareiš-
kimus – vienas pradūrė dvi, ki-
tas – tris padangas. Nukentėjusių 
vairuotojų galėjo būti ir daugiau, 
nebūtinai visi pradūrę padangas 
kreipėsi į policiją.

Metaliniai „ežiai“ – seniai nusi-
kaltėlių naudojamas įrenginys. Ta-
čiau daugiausiai apie juos žinome 
iš filmų.

 Pasak Anykščių rajono polici-
jos viršininko Rimanto Čepulio, 
jis neturi duomenų, kad metaliniai 
„ežiai“ pastaraisiais metais būtų 
barstyti kur nors mūsų kraštuo-
se. R.Čepulis sakė, kad paprastai 
nusikaltėliai metalinius „ežius“ 
naudoja sprukdami nuo policijos 
arba prieš darydami nusikaltimą 
„ežiais“ savotiškai atsitveria nuo 
būsimo persekiojimo.

Anykščių policijos viršininkas 
„Anykštai“ aiškino, kad nuo Vi-
konių kaimo kelio surinkti „ežiai“ 
nėra pagaminti „gamykliniu būdu“, 

o jų gamintojas turėjo turėti metalo 
apdirbimo stakles. Policija nusi-
kaltėlių stabdymui taip pat naudo-
ja specialiąsias priemones. Tačiau 
policija „ežių“ ant kelio neberia, 
o ištiesia juostą su smaigais, kurie 
praduria gaudomo asmens auto-
mobilio padangas.

Pareigūnai atmeta versijas, jog 
„ežius“ barstė vaikėzai ar bepro-
čiai, nes gaminys nėra lengvai pa-
daromas, ar lengvai įsigyjamas. 

Policija siekia išsiaiškinti, ar 
tokie, kaip Vikonių, „ežiai“ ga-
lėjo būti naudoti kitose Lietuvos 
vietose. Logiškiausia schema, kad 
nusikaltimo užsakovas pats „ežių“ 
nebarstė: juos pagamino vienas as-
muo, o ant kelio išmėtė dar kitas, 
greičiausiai, samdytas žmogus.

Dėl šio įvykio Anykščių rajono 
policijos komisariatas pradėjo iki-
teisminį tyrimą, jis traktuojamas 
„kaip tyrimas dėl viešosios tvarkos 
pažeidimo“. 

 
Neaišku, ką norėta išgąsdinti

Portale anyksta.lt pasirodžius 
žinutei apie ant kelio išbarstytus 
„ežius“, pasirodė komentarai, jog 
tai – tvorų tvirtinimo detalė, tačiau 
ir policininkai, ir miškininkai šią 
idėją vadino absurdiška – kons-
trukciškai ežiai netinka tvorų tvė-
rimui, o ir jų lankstymas iš 3 mm 
storio skardos būtų neįtikėtina pra-
banga tvoroms.

„Ežiai“ galėjo būti išberti prieš 
septintą valandą ryto, nes apie šeš-
tą valandą ryto šiuo keliu važiavęs 

žmogus kelią įveikė sėkmingai, o 
grįždamas atgal pradūrė net tris 
automobilio padangas. Kaip mi-
nėjome, pranešimas apie pradurtas 
padangas policijoje užregistruotas 
7 val. 41 min.

Neabejojama, kad metaliniai 
„ežiai“ ant kelio buvo skirti kon-
krečiam fiziniam ar juridiniam 
asmeniui. Šiuo keliu pravažiuoja 
ne tik Šmigelskai, bet ir Sliepšiš-
kio ir Galvydžių kaimų ūkininkai, 
verslininkas 
Vy t a u t a s 
Datenis. Ne-
a tmetama, 
jog „ežiai“ 
– kerštas 
mišką pjau-
n a n č i o m s 
įmonėms, o 
gal net medžiotojų tarpusavio karo 
pasekmė.  

Tačiau niekas iš „Anykštos“ kal-
bintų asmenų neturėjo įtarimų, kad 
„ežiai“ buvo skirti būtent jiems. 

Svėdasų girininkas ir Svėdasų 
medžiotojų klubo vadovas Donatas 
Tuska tikino, kad nei su medžioto-
jais, nei su valstybiniais miškais 
„ežiai“ neturėtų būti susiję.

Pasak girininko, Svėdasų klubo 
medžiotojai tarpusavyje gerai suta-
ria, o valstybiniai miškai šiuo metu 
nebuvo pjaunami. 

Privačius Šimonių girios miškus 
rudenį pjovė ir per Vikonių kaimą 
vežė miško savininkų kooperaty-
vas „Miško žemė“. Kooperatyvo 
vadovas Gediminas Kviklys apie 
ant kelio išbertus „ežius“ sakė su-

žinojęs tik iš „Anykštos“. Pasak 
jo, jau du mėnesiai „Miško žemė“ 
darbų Šimonių girioje neatlieka, 
grasinimų kooperatyvas nėra su-
laukęs. Pirmoji G.Kviklio versija 
– vietinių paauglių darbas. Vers-
lininkas atsiminė, kad prieš kurį 
laiką Šimonių girioje rytais nuolat 
rasdavo ant kelių, šalia medienos 
sandelių, sukrautus „šulinius“ iš 
rąstų, kol patys įmonės darbuotojai 
atsekė, kad tai gretimų kaimų pa-

auglių išdai-
gos. 

Tačiau, įvy-
kį tiriantiems 
p o l i c i n i n -
kams nepa-
našu, kad ant 
kelio išberti 
„ežiai“ galėjo 

būti vaikų darbas.
Dvi padangas kelyje sugadinęs 

Galvydžių kaimo ūkininkas Tadas 
Niaura sako, esąs įsitikinęs, kad 
„ežiai“ – ne jam skirti. Sliepšiškio 
ūkininkė Jurga Senvaitienė taip pat 
tikino nemananti, kad nusikaltėliai 
taikėsi į jos turtą. 

Sliepšiškyje gyvenantis versli-
ninkas V.Datenis taip pat kalbėjo, 
kad neįsivaizduoja, jog jam kas 
galėtų keršyti. 

Tačiau, visi kalbinti asmenys 
neslėpė, kad jaučia nerimą - kol 
nusikaltėliai nėra surasti, niekas 
nežino, kada ir kokiomis formomis 
išpuoliai gali pasikartoti.

Beje, V.Datenis sakė, kad vienas 
jo pažystamas, apžiūrėjęs „ežius“, 
sakė, kad tokius matęs sovietinėje 

kariuomenėje. Verslininkas svars-
tė, ar tokie „ežiai“ nėra naudojami 
ir Lietuvos kariuomenėje.

Tačiau, policijos pareigūnai 
abejoja, ar „ežiai”galėtų būti pa-
gaminti kariniams tikslams, nes jų 
išlankstymai yra skirtingi.

Pasak Anykščių rajono policijos 
viršininko R.Čepulio, nuo kelio su-
rinktos padangų gadinimo priemo-
nės yra perduotos ekspertams, kurie 
atliks analizę ir pateiks išvadas.

Padegėjai nebuvo nustatyti

Svėdasų pusėje esančios Šimo-
nių girios  apylinkės nėra ramios 
– šiemet sudegė girioje, prie Čiukų 
kaimo esanti, vadinama „girinin-
kijos pirtis“. Įtarta, kad tai buvo 
padegimas. Tačiau, policija pareiš-
kimo apie galimą padegimą nėra 
gavusi, įvykio netyrė.

2007 metais Kušlių kaime buvo 
sudegintas Šmigelskų automobi-
lis. Bandyta padegti tik ką baigtą 
statyti žurnalistų namą bei klėtį. 
Nusikaltimas taip pat nebuvo at-
skleistas.     

Anykščių rajono policijos pa-
reigūnai tirdami ant kelio išbertų 
„ežių“ istoriją prašo gyventojų 
pagalbos. Gyventojai, matę ties 
Vikonimis arba Vikonyse lapkričio 
27-osios rytą nuo 5 val. iki 7 val. 
30 min. stovinti ar važiuojantį įtar-
tiną automobilį, prašomi paskam-
binti policijos pareigūnui Sauliui 
Pakėnui (8-700) 62740 arba para-
šyti jam elektroniniu paštu saulius.
pakenas@policija.lt.

...„visi kalbinti asmenys neslė-
pė, kad jaučia nerimą - kol nusi-
kaltėliai nėra surasti, niekas ne-
žino, kada ir kokiomis formomis 
išpuoliai gali pasikartoti“...
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parduoda

Perkame
melioracijos grioviuose

esančius krūmus 
ir medžius.

Tel. (8-673) 19696.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame kARVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: (8-618) 41283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠkUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Perku pienines
 veršingas telyčias 
(sėklintas, veršingumas 

virš 6 mėn.). 
Skambinti tel. (8-655) 44667.

ieško darbo
Elektrikas.
Tel. (8-698) 79761.

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. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 val.,

tel.: (8-622) 60349, (8-699) 
60871, (8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Patalpas Anykščių mieste san-
deliavimui (garažą, angarą).

Tel. (8-675) 01059.

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

kALĖDINĖ AkCIJA!!! 
V.Baliūno įmonės skerdykla
Paežerio I k. Panevėžio r. siūlo: 
svilinta lietuviška kiaulienos 
skerdena - TIK 2,10 Eur/kg. 
Kiaulių subproduktų rinkinys TIK 5 Eur!!! 
Perkant vieną bekoną - 
subproduktų rinkinys 0,01 Eur! 
Tel. (8-656) 49074.

Nekilnojamasis turtas

2,5 ha žemės Svėdasų sen., 
Milokiškio k. 

Tel. (8-614) 20695.

Du sklypus (žemės ūkio pa-
skirties, bendras plotas 12,1 ha, 
derlingumas 42,7 ir 44,5) vienas 
šalia kito Ignotiškio k., Kavarsko 
sen.

Tel. (8-675) 17164.

Tvarkingą sodybą Anykščių r. 
Tel. (8-679) 80037.

75,36 kv. m namą , 8 a sodo 
sklype, Šeimyniškėlių k. Anykščių 
r. Kaina 15 500. 

Tel. (8-657) 52080.

Gerą 3 kambarių butą Anykščių 
m. 

Tel. (8-678) 59793.

2 kambarių butą Kavarske, P. 
Cvirkos g. 32 (be komunalinių pa-
togumų, šildomas krosnimis).

 Tel. (8-600) 88896.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūri-
nį garažą (23 kv. m.) 1500 Eur. 

Tel. (8-683) 91121. 

kuras

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
pristatymo kiekis 30-60 erdm. 
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7 
erdm. 

Tel. (8-646) 96003.

Malkas, supjautas medienos 
atraižas. Atveža.

Tel.: (8-609) 91007,
(8-622) 44850.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 510346.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

kita

Bekoną.
Tel. (8-684) 14841.

Namą Taikos 53 , sofą lovą ir ki-
tus įvairius baldus, kojinę siuvimo  
mašiną, skalbimo mašiną ‘’Ryga’’, 
zeimerį.

Tel. (8-647) 83499.

Bulves.
Tel. (8-678) 31295.

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

Sodybą Anykščių r. iki 20 km 
nuo Anykščių. Sklypo plotas apie 
1 ha. Netoli esantis vandens tel-
kinys būtų privalumas. Mokėtų iki 
15 000 Eur. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-673) 74068.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, 
sutvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Visų markių automobilius, mo-
tociklus. 

Tel. (8-604) 55326.

Gyvuliai

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.

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

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

kita

Lašų ŽŪB - presuotą šieną (40-
60 Eur/t + PVM), didesnį kiekį gali 
pasiimti. Parduoda granuliuotą 
žirnių-avižų pašarą (150 Eur/t + 
PVM), šienainį (24 Eur/rulonas + 
PVM). 

Tel. (8-611) 44130.

Kviečius, miežius, kvietrugius. 
Atsiskaito, išsiveža. 

Tel. (8-687) 58119.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubi-

liejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai



2018 m. gruodžio 1 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

-9
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mėnulis
gruodžio 1 - 3 d. delčia.

Liucijus, Svirgailas, Milmantė, 
Aurelija, Paulina.

Aleksandras, Eligijus, Natalija, 
Butigeidas, Algmina.

šiandien

gruodžio 2 d.

gruodžio 3 d.

Pranciškus, Gailintas, Audinga, 
Ksaveras.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt.  Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Skelbiama prenumerata
 2019-iesiems metams

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ 
ne trumpesniam nei pusės metų 
laikotarpiui dalyvaus loterijoje 

Laimingųjų lauks prizai! 
Pagrindinis prenumeratos prizas –

 benzopjūklas 
„Stihl“ MS 170

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, 

kirvis, grėblys. 
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma - oficialus Mocevičiaus firmos 

„Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
penki 20 eurų čekiai.
Ši parduotuvė yra Vilniaus gatvės „Norfoje“.

Anykščių baseino „Bangenis“ 
dešimt kvietimų dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.

Prizų aruodas pildosi... 

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti arba atnešti į „Anykštos“ 
redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai). 

Šiemet „Anykštos“ laikraščiui
 sukanka 70 metų! 

„Anykštos“ bendraamžiai, gimę 1948-aisiais, laikraštį 
2019-iesiems metams gali užsisakyti už pusę kainos. 

Tereikia atvykti į „Anykštos“ redakciją ir pateikti asmens dokumen-
tą. Ši 50-ies procentų nuolaida mūsų bendraamžiams galioja užsisakiu-
siems „Anykštą“ visiems 2019- iesiems metams.   

Telefonas pasiteiravimui (8-381) 59458.

Amiliutė neatsistebi žmonių noru miegoti
Gieda svetimi gaidžiai –
laikas keltis jau seniai
Atsigert karštos kavos
skarą rištis ant galvos.

ir į miestą traukti 
Dirbt. ne valkatauti.
eis į komunalinį
Pasiklaust kaip galima

kainas kelti nuolatos,
Bet negrėbt iš po tvoros.
Te pažiūri atidžiai
kaip atrodo Anykščiai. 

Dar užeit į banką -
sviestui nepakanka.
nors seniai išaušo rytas -
Banko durys uždarytos.

svieto eina pabaiga
Mere, juk tokia alga? 
Prašom įstaigoms sakyti
nuo penkių atsidaryti.

Pensininkų miesto dvasią
Reik įvertint ir suprasi:
Darbą reik pradėt kartu
su užgiedančiu gaidžiu.

Pakeliui į namus vyriškis pama-
to merginą įspūdinga krūtine.

-Tai, kad maniškė šitokią turė-
tų,- palydi ją pavydžiu žvilgsniu. 
Parke pamato ant suolelio sėdinčią 
gražuolę trumpu sijonu ir ilgomis 
kaip stygos kojomis.

- Och, maniškei šitokias kojas! – 
sušnibžda pats sau. Parėjusį namo, 
žmona klausia:

- Tai kur buvai?
- Kur, brangioji, aš bebūčiau – 

vis apie tave galvojau...

***

Po apsilankymo Rusijoje:
-Žinokite, ne visi maskoliai jau 

tokie blogi žmonės.
-Nagi, nagi, nors vieną pami-

nėk?
-Pavyzdžiui, Žeraras Depardje...

***

Skambina sūnus mamai namo:
- Mama! Aš vedu!
- Oi, sūneli, kaip aš džiaugiuosi!
- Tik, žinai, ji negrė...
- Na nieko, mes su tėvu ne ra-

sistai!
-...ji turi keturis vaikus...
- Puiku! Mes su tėvu vaikus my-

lim!
-...ir dar: mes neturim kur gy-

venti...
- Tik tiek? Atvažiuokit į mūsų 

jaukų vieno kambario butuką!
- O kaip mes gyvensim?
- Na, jūs su žmona ir vaikais 

kambaryje, o tėvas-sandėliuke
- O kaip gi tu, mama???
- O aš sūneli, va dabar ragelį pa-

dėsiu ir pasikarsiu...

***

Laidotuvėse kunigas sako kalbą, 
visaip giria velionę, pasakoja, ko-
kia ta buvo gera, rūpestinga, kaip 
mylėjo vyrą ir vaikus...

Staiga našlys sušunka:
- Palaukit, palaukit, mes čia gal 

ne tą laidojam?!!!


