
5 psl.

3 psl.

69-ieji leidimo metai 2017 m. sausio 7 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 2/9088

http://www.anyksta.lt

2 psl. 13 psl.12 psl.4 psl.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt
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Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

šiupinys

asmenukė

Buvęs Anykščių rajono meras, 42 metų Darius Gudelis – jau dešimt metų versle. 2006-aisiais jis įsteigė viešųjų ryšių įmonę „VIP communi-
cations“. Iki verslo jis spėjo padirbėti Anykščių rajono meru, paskui - Prezidento Valdo Adamkaus patarėju. 2001-aisis, kai po interpeliacijos 
Leonui Alesionkai D. Gudelis išrinktas Anykščių rajono meru, jam dar nebuvo 27-erių. Į Lietuvos rekordų knygą D. Gudelis buvo įrašytas kaip 
jauniausias ir aukščiausias (196 cm) meras. 

D. Gudelis yra vedęs žinomą televizijos žurnalistę Neringą Skrudupaitę, gyvena Vilniuje. Yra Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšinio klubo ben-
drasavininkis, Regionų krepšinio lygos prezidentas. Viešai D. Gudelis paskutinį dešimtmetį šmėžuoja retai, jo interviu šalies žiniasklaidai taip 
pat nėra dažni. Verslininkas tikino, kad viešumas ir buvimas didelėse kompanijose jam niekad neteikė malonumo. 

Darius Gudelis gyvenimo pamatus 
pasiklojo Anykščiuose Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių meras, verslininkas Darius Gudelis ir jo žmona, televizijos žurnalistė Neringa Skrudupaitė  - aistrin-
gi keliautojai. Ši nuotrauka iš Namibijos, kurioje jie lankėsi prieš Naujuosius metus.

Grynieji

Kai prezidentė ir kiti valstybės 
pareigūnai iškilmingai dėsto per 
žiniasklaidą, kad „mums bran-
gus, svarbus, neįkainojamas kie-
kvienas vaikas“, prisimenu Astrid 
Lindgren knygos „Karlsonas, ku-
ris gyvena ant stogo“ personažo 
Mažylio posakį: „Jeigu aš tikrai 
kainuoju milijoną, ar negalėčiau 
gauti šiek tiek grynais, kad nusi-
pirkčiau šuniuką?“. 

Linas BITVINSKAS

Išėjusius liberalus kaltino aplaidžiu darbu

Ketvirtadienį Anykščių rajo-
no meras Kęstutis Tubis vietinės 
žiniasklaidos atstovus sukvietė į 
spaudos konferenciją. Regis, pa-
grindiniu konferencijos akcentu 
buvo parodymas, kad iš darbo 
pasitraukusi liberalų komanda 
– maža netektis rajonui. Rajono 
vadovai vardino blogus buvusios 
administracijos direktorės Vene-
tos Veršulytės, jos pavaduotojo 
Sauliaus Rasalo ir mero patarėjo 
Kęstučio Indriū-
no darbus.   

 Meras Kęstutis Tubis ir vicemeras Sigutis Obelevičius spaudos 
konferencijoje vardino iš darbo išėjusių liberalų darbo trūku-
mus.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Emigruos. Po Rio de Žaneiro 
olimpinių žaidynių trenerį pakeitęs 
ir iš Anykščių į Vilnių išsikraustęs 
plaukikas Giedrius Titenis galvoja 
apie emigraciją. Jo buvęs treneris 
Žilvinas Ovsiukas tapo Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro di-
rektoriumi, o G. Titenį ėmė treni-
ruoti vokietis Dirkas Lange. Spor-
tininkas ketina išvykti į Hamburgą, 
kur gyvena jo naujasis treneris. Tie-
sa, kol kas nėra aišku, ar G. Titenio 
emigracijai nesutrukdys pinigai. 
Plaukimas nėra komercinė sporto 
šaka, todėl G. Titenio gyvenamo-
sios ir treniruočių vietos keitimas 
priklausys nuo Lietuvos plaukimo 
federacijos skirto finansavimo.

Struktūra. Pakeista Anykščių 
rajono policijos komisariato struk-
tūra. Komisariate nuo šiol yra Vei-
klos ir Reagavimo skyriai. Veiklos 
skyriui vadovauja vyresnioji ko-
misarė Aušra Staškevičienė, Rea-
gavimo skyriui - komisaras Valdas 
Palionis.  

Pritaria. Seimo narys konserva-
torius Sergejus Jovaiša dirba opo-
zicijoje, tačiau „Anykštai“ sakė, 
jog valdžios sprendimams, kuriais 
kovojama su alkoholio vartojimu, 
jis pritarsiąs. „Nežinau tik, ar tai 
padės, žinant mūsų mentalitetą. 
Per Naujųjų metų sutikimą buvo 
tūkstantis policijos iškvietimų, ne 
pas blaivius juk važiavo... Aš tik 
už alkoholio kontrolės griežtinimą, 
nes esu tvirtai įsitikinęs, kad be jo 
galima apsieiti“, - tikino S. Jovai-
ša, kuris pats jau daugelį metų ne-
vartoja alkoholio.  

Rinkimai. Portale anyksta.lt 
paskelbus 2016 metų rajono įvy-
kio rinkimus, nugalėjo „rajono 
valdžios krizė“. 36,7 proc. balsa-
vusiųjų nurodė, kad praėjusiais 
metais būtent valdžios krizė, kai 
iš darbo nusprendė trauktis savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas ir mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas, buvo svarbiau-
sias Anykščių metų įvykis.  

Kalendorius. Su šiuo laikraščio 
numeriu visi „Anykštos“ prenu-
meratoriai gaus 2017 metų kalen-
dorių.

Biokatilas per 
šalčius 
„neišveža“ 
krūvio

Benzopjūklą
laimėjo ištikimas 
„Anykštos“ 
skaitytojas

Nuo kritikos 
neapsaugo ir 
tūkstančiai 
tonų išbarstytos 
druskos

Veneta Veršulytė 
merui smogė per 
„Facebook“-ą
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. 2017-01-03 pastebė-

ta, kad įsibrauta į negyvenamos 
sodybos namą Kurklių seniūni-
jos Lašupio kaime. Pagrobta: 
krosnelė MORS, keturių stiklų 
krosnelė, židinio kapsulė, o iš 
garažo - benzininė žoliapjovė 
PARTNER, benzininis trimeris 
SUBTEC, benzininis kultivato-
rius. Nuostolis - 1300 eurų. 

Sukčius. 2017-01-03 gautas 
pilietės (gim. 1988 m.) gyve-
nančios Anykščiuose, Taikos 
gatvėje,  pareiškimas, kad skel-
bimų portale rado skelbimą 
apie išnuomojamą butą Uteno-
je, Vaižganto g. 62, ir po pokal-
bio telefonu su skelbimą įdėju-

siu asmeniu pervedė į nurodytą 
banko sąskaitą 150 eurų. Po to 
skelbime nurodytu telefonu as-
muo neatsiliepia. Nuostolis - 
150 eurų. 

Telefonas. Anykščiuose, ba-
seine “Bangenis”, dingo 2002 
metais gimusio anykštėno mo-
biliojo ryšio telefonas “Sam-
sung Galaxy S5”.

Langas. 2017-01-05 Skiemo-
nių seniūnijos Baltenių kaime 
gyventojas  rado išlaužtą plas-
tikinį langą ir iš namo pavogtus 
benzininį pjūklą „Husqvarna“ 
(200 eurų vertės), elektrinį ga-
ląstuvą (40 eurų vertės) ir auto-
mobilių akumuliatorių kroviklį 
(50 eurų vertės). 

Dingo. Utenos apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
Anykščių rajono policijos ko-
misariate pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl dingusios be ži-
nios Lianos Žvironaitės, gimu-
sios 1971 metais, gyvenančios 
Anykščių mieste. L. Žvironaitė 
iš namų išėjo 2017 m. sausio 
2 d. vakare ir iki šiol negrįžo. 
Dingusioji apie 180 cm ūgio, 
stambaus kūno sudėjimo, tam-
sių ilgų plaukų, turinti psichi-
kos sutrikimų. Išeidama vilkė-
jo violetinės spalvos striukę, 
juodas kelnes ir odinius juodos 
spalvos, prailgintais aulais ba-
tus. 

Gyventojus, ką nors žinan-
čius apie L. Žvironaitės buvimo 
vietą ar ją mačiusius, prašome 

pranešti Anykščių r. PK telefo-
nu 8 693 98 420 arba bendruoju 
pagalbos telefonu 112.

Viešintiškis policijos pareigū-
nų intensyviai buvo ieškomas už 
tai, kad pirmąją šių metų dieną 
smurtavo prieš savo bendraam-
žę sugyventinę. Moterį jis mušė 

Sugyventinę mušusiam viešintiškiui – 
nemalonumai dėl narkotikų

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sausio 2 dieną policijos pareigūnams įkliuvo narkotines me-
džiagas vartojantis 1983 metais gimęs Viešintų gyventojas. Ap-
svaigęs nuo psichotropinių medžiagų jis pats automobiliu atva-
žiavo į Anykščių rajono policijos komisariatą.

matant aštuonmečiui vaikui.
Sausio 2 dieną viešintiškis 

sėdo į automobilį „Opel Astra“ 
ir pats atvyko į policijos komi-
sariatą pareigūnų apklausai dėl 

smurtavimo. Policijos pareigū-
nams kilo įtarimų, kad vyras yra 
apsvaigęs.

Atlikus testą dėl narkotinių bei 
psichotropinių medžiagų vartoji-
mo, policijos pareigūnų įtarimai 
pasitvirtino. Patikrinus viešin-
tiškio automobilį, po vairuotojo 
sėdyne rastos galimai narkotinės 
medžiagos.

„Ar automobilyje rasta au-

galinė medžiaga yra narkotinė, 
kokia ir koks jos kiekis, bus 
aišku gavus specialisto išvadą“, 
- „Anykštai“ sakė Utenos aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato komunikacijos grupės 
vyriausioji specialistė Violeta 
Ginaitienė.

Iki šiol į policijos akiratį viešin-
tiškis nebuvo patekęs, dėl šio įvy-
kio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tačiau išmoka bus skiriama, 
jeigu vidutinės pajamos vienam 
asmeniui yra mažesnės negu 1,5 
valstybės remiamų pajamų (153 

Vaiko pinigus gaus ne visos šeimos  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad auginan-

tys ar globojantys vieną ar du vaikus nuo 7 iki 18 metų nuo sau-
sio gaus vadinamuosius „vaiko pinigus“ - ši suma dabar yra 15,2 
euro per mėnesį. 

eurai). Tris ir daugiau vaikų augi-
nančioms šeimoms išmoka vaikui 
iki 18 metų bus mokama, neverti-
nant šeimos pajamų. 

Planuojama, kad šiemet ją gaus 
apie 167 tūkst. vaikų. Be to, bus 
mokamos dar dvi naujos išmokos 
- besimokančio asmens vaiko prie-
žiūrai iki 1 metų ir gimus vienu 
metu daugiau kaip vienam vaikui - 
iki 2 metų. Pirmoji sieks 152 eurus 
ir bus mokama tėvams iki 26 metų, 
kurie mokosi profesinėje ar aukš-

tojoje mokykloje, arba iki 30 metų 
- doktorantūroje ar rezidentūroje. 
Šiemet šią išmoką turėtų gauti apie 
4,3 tūkst. tėvų.

Tiesa, Lietuva labai vėluoja ska-
tindama šeimas. Mus lenkia La-
tvija, kur tokia išmoka siekia 20 
Eur, Estija– 40 Eur, o lenkai moka 
kiekvienam vaikui nepriklausomai 
nuo turtinės padėties 500 zlotų 
(apie 116 Eur).

-ANYKŠTA

UAB „Anykščių šiluma“ skie-
dromis kūrenamas katilas gali 
šildyti miesto centrą ir Ramybės 
mikrorajoną. Tačiau naktį oro tem-
peratūrai kritus iki -20-ies laipsnių, 
veikė ir viena iš dviejų Ramybės 
mikrorajono dujinių katilinių.

Biokatilas per šalčius „neišveža“ krūvio
Atšalus orams, kuriami ir Ramybės mikrorajono dujiniai kati-

lai - biokatilas krūvio „nepaveža“.

UAB „Anykščių šiluma“ direk-
torius Virgilijus Vaičiulis „Anykš-
tai“ sakė, jog savaitgalį turėtų būti 
užkurtas ir antrasis Ramybės du-
jinis katilas, nes prognozuojama, 
kad oras šals iki -25 laipsnių.

Biokatilas yra 4 MW galingumo, 

taip pat sumontuotas ir  MW ga-
lingumo ekonomaizeris. Pasak V. 
Vaičiulio, oro temperatūrai kritus 
iki -25, Ramybės ir miesto centro 
šildymui reikia bent 10 MW ga-
lios. Tačiau jis tvirtino, kad bioka-
tilo galingumas parinktas tinkamai 
-  mažai per metus dienų, kai oras 
šąla taip, kaip šį savaitgalį. „Kar-
tais per pusnis negali pravažiuoti 

ir su visureigiu. Reikia traktoriaus, 
bet juk neperki ir nevažinėji vasarą 
traktoriumi vien dėl to, kad žiemą 
gali būti keliai užpustyti“, – pavyz-
dį pateikė UAB “Anykščių šiluma“ 
direktorius.

Privalomų išdegintų dujų kvotų 
šį šildymo sezoną nebėra, tačiau 
šildymas dujomis yra 2,5 karto 
brangesnis nei skiedromis. 
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Naujai asfaltuotoje 
gatvėje - duobės

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės Statybos skyriaus ve-
dėjas Kęstutis Jurkevčius „Anykštai‘ 
sakė, kad minėta gatvė dar nebaigta 
remontuoti.

„Yra tik apatinis sluoksnis padėtas. 
O pavasarį bus antras. Pavasarį, prieš 
užliejant antrą sluoksnį, bus sutvarky-
ta tai, kas atsirado per žiemą. Kokybė 
tikrai bus neprasta“, - tikino K. Jurke-
vičius.

Daugelį vis dar stebina, kad asfal-
tas klojamas žiemos metu, tačiau Sta-
tybos skyriaus vedėjas K. Jurkevičius 
teigia, kad tai yra visiškai normalu.

„Pažiūrėkit, Vilniaus aplinkke-
lis, Kaune yra gatvės tiesiamos. Yra 
tam tikrų temperatūrų technologijos, 
mišiniai, kurie leidžia tuos dalykus.

Anykštėnus ir toliau stebina miesto Šaltupio gatvės dalies nuo Kęs-
tučio gatvės iki miesto ribos rekonstrukcija. Skaitytojas, “Anykš-
tai“ atsiuntęs dalinai rekonstruotos gatvės  nuotrauką, stebisi, kad 
nespėjus pakloti naują asfalto dangą, gatvėje jau žiojėja duobės. 
„Tikimės, kad šis naujas kelio ruožas dar nebaigtas kloti, nes 
antraip taip atliekami gatvės remonto darbai yra mokesčių 
mokėtojų pinigų švaistymas“, - sakė skaitytojas.

Apatinis sluoksnis padėtas, nes tai pa-
daryti leido oro temperatūra“, - apie 
gatvių remonto subtilybes aiškino K. 
Jurkevičius.

Šaltupio gatvės dalies nuo Kęstučio 
gatvės iki miesto ribos rekonstrukcija 
pradėta spalio 25 dieną.

„Yra lėšos, skirtos gatvės rekons-
trukcijai, ir jas reikia panaudoti. 
Galbūt darbus buvo galima pradėti 
ir anksčiau, tačiau išėjo taip, kaip išė-
jo“, - apie gatvės remontą „Anykštai“ 
anksčiau yra sakęs savivaldybės Sta-
tybos skyriaus vyresnysis specialistas 
Nikolajus Stanislavovas.

Gatvę už 612 010 Eur, laimėjusi 
savivaldybės skelbtą viešąjį pirkimą, 
remontuoja AB „Panevėžio keliai“.

Savivaldybė tikisi,  kad Šaltupio gatvėje remonto darbai  bus už-
baigti iki rudens.

Susijungimas. Vyriausybė ke-
tina Finansinių nusikaltimų tyri-
mų tarnybą (FNTT) prijungti prie 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
(VMI), sako vidaus reikalų mi-
nistra Eimutis Misiūnas. Pasak 
E.Misūno, FNTT jungimo su VMI 
terminai bus numatyti specialio-
je programoje. „Dabar rengiama 
Viešąjį saugumą užtikrinančių 
institucijų gerovė programa, kuri 
apims ne tik policiją, bet ir visas 
kitas statutines organizacijas Vi-
daus reikalų ministerijos žinioje. 
Ten bus numatyta, kokiais tempais 
FNTT bus prijungta prie VMI“, 
- BNS sakė E.Misiūnas. Pasak 
ministro, įstaigos prijungimas pla-
nuojamas siekiant didinti efekty-
vumą ir mažinti kaštus.FNTT di-
rektorius Kęstutis Jucevičius BNS 
teigė, jog pritartų FNTT jungimui 
su Muitinės kriminaline tarnyba, o 
ne VMI.

Nukovė. Bangladešo sostinėje 
Dakoje penktadienį prieš auštant 
buvo nukautas islamistų ekstre-
mistas, vienas iš praėjusių metų 
išpuolio vienoje sostinės kavinėje 
sumanytojų, pranešė policija. Pa-
reigūnams atlikus reidą viename 
name Dakos Rajer Bazaro rajone, 
buvo rastas Nurul Islamo Marzano 
ir dar vieno įtariamojo ekstremisto 
lavonai, naujienų agentūrai AFP 
sakė Dakos policijos atstovas.„ 
Pasak Y.Ali, apie 30 metų amžiaus 
N.I.Marzanas buvo vienas išpuo-
lio Dakos kavinėje „sumanytojų“.

Atšilimas.Teiginys, kad pasau-
linio klimato atšilimas buvo stab-
telėjęs tarp 1998 ir 2014 metų, 
yra klaidingas, rodo trečiadie-
nį paskelbti amerikiečių ir britų 
mokslininkų tyrimo rezultatai, 
patvirtinantys prieštaringai ver-
tinamo JAV tyrimo apie vandens 
šiltėjimą vandenynuose rezultatus. 
Kalifornijos universiteto Berkly-
je ir Jorko universiteto Anglijoje 
mokslininkai patvirtino 2015 me-
tais paskelbto JAV Nacionalinės 
vandenynų ir atmosferos tyrimų 
administracijos (NOAA) tyrimo 
rezultatus.

Gaisras. Penktadienio naktį kilus 
gaisrui Kaune esančiame autoservi-
se, apgadinti septyni automobiliai, 
pranešė Kauno apskrities prieš-
gaisrinė gelbėjimo valdyba. Apie 
gaisrą angare A.Juozapavičiaus 
prospekte pranešta 0.52 val. At-
vykus angaras buvo uždūmintas, 
ugniagesiai diskiniu pjūklu nupjo-
vė vartus ir langų grotas. Gaisras 
kilo nuomojamoje dalyje angaro 
dalyje, kurią nuomojasi „Autos-
parta“. Nuo savadarbės krosnies 
nudegė dalis pakabinamųjų lubų, 
sienų apšiltinimo medžiaga, sude-
gė guminė valtis, apdegė ir termiš-
kai pažeisti septyni automobiliai. 
Aprūko angaro vidus.

Vatikanas. Nepaisant gyventojų 
ir kardinolų protestų, prie pat Vati-
kano duris atvėrė „McDonald’s” 
restoranas. Dabar turistai mėsai-
nių ir keptų bulvyčių gali įsigyti 
vos už kelių metrų nuo šv. Petro 
aikštės Romoje. Greitojo maisto 
restoranas įsikūręs viename pas-
tatų, kuriuos nuomoja Vatikanas. 
Tai sukėlė ir kardinolų nepasiten-
kinimą. Kritikai teigia, kad užuot 
patalpas nuomojęs restoranui, Va-
tikanas galėjo čia įsteigti socialinį 
centrą.

Parengta pagal 
Bns informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

(Atkelta iš 1 p.)

Ko tikitės iš 
Ugninio 
Raudonojo 
Gaidžio metų?

Genė MARCINKEVIČIENĖ, 
Naujųjų Elmininkų gyventoja:

- Kažkaip nieko gero nesitikiu. 
Kuo toliau, tuo gyventi netampa 
lengviau. Iš ateinančių norėčiau 
tikėtis bent jau sveikatos. 

Jurijus ŠČERBAKOVAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Man atrodo, kad Ugninio Gai-
džio metai bus geresni už Beždžio-
nės. Manau, kad į valdžią atėjus 
jaunimui, bus gerų permainų, tu-
rėtų tapti Lietuvoje geriau gyventi. 
Gal mažiau žmonių bėgs į užsie-
nį...

Eleonora GENIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Tikiuosi sveikatos, na, dar kad 
pensijas padidintų. Tokiam amžiuje 
ko čia man daugiau tikėtis? Ramy-
bės, kad taika lydėtų, karo nebūtų 
ir Lietuvoje būtų gera gyventi.

užjaučia

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius – širdyje lieka di-
delis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Rolandui BIE-
LIAUSKUI, mirus mylimai 
motinai.

AB “Anykščių kvarcas” 
kolektyvas

Netektis tokia skaudi ir ne-
paguodžiama. Tylų ir švelnų 
užuojautos žodį tariame Ge-
diminui JUODELIUI, mirus 
tėveliui.

Storių g. 9 namo
gyventojai

Mero versija: konfliktas 
kilo dėl blogo administracijos 
vadovų darbo

Meras K. Tubis peržvelgė visą 
konflikto chronologiją. Pasak mero, 
jis gruodžio 5 dieną S. Rasalui išsa-
kė priekaištus dėl Svėdasų miestelio 
Šimonių gatvės 10 namo ir pareika-
lavo iš jo raštiško pasiaiškinimo, 
kodėl „vilkinama nuo 2015 metų 
pradžios“.  „Prieš tai su vicemeru 
paprašėme direktorės paaiškinimo, 
kodėl neinformuoja apie kai ku-
riuos viešuosius pirkimus“, – kalbė-
jo meras. Pasak K. Tubio, po to, kai 
abu administracijos vadovai buvo 
paprašyti pasiaiškinti, jie per admi-
nistracijos skyrių vedėjų pasitarimą 
pareiškė, kad išeina iš darbo.

„Su Luku Pakelčiu kalbėjausi 
apie Sauliaus Rasalo trūkumus ir 
prašiau, kad koreguotų jo veiklą. 
Jokių darbo trūkumų į viešumą ne-
keldavau“,  - žurnalistams pasakojo 
meras. 

Meras K. Tubis spaudos konfe-
rencijoje pranešė, kad buvusi savi-
valdybės administracijos direktorė 
V. Veršulytė daugeliu atveju savo 
veiksmų nederino su meru ir kalti-
no ją savivaldžiavimu. Meras teigė, 
kad V. Veršulytė pasirašė sutartį su 
savo klasės draugu dėl Tilto gatvės 
infrastruktūros projektavimo, o pro-
jektuotojai sukūrė tokias projekto 
sąlygas, kurios puse milijono eurų 
viršija numatytą sumą. Objekto 
projektavimo kaina, mero teigimu, 
65 tūkstančiai eurų. Tilto gatvės inf-
rastruktūros projektas, pasak mero, 
atliktas antrą kartą. Už pirmąjį pro-
jektą dar ankstesnė rajono valdžia 
sumokėjo 37 tūkst. 800 litų kitai 
kontorai.  

 Vicemeras Sigutis Obelevičius 
pranešė, kad be rajono vadovų ži-
nios V. Veršulytė skyrė premijas 
103 savivaldybės administracijos 
darbuotojams ir jiems išmokėjo  24 
tūkst. 782 eurus. „Apie tai nežinojo 
nei meras, nei skyrių vedėjai“, – ti-
kino vicemeras. „Meras kaltinamas 
nedemokratišku valdymu, bet de-
mokratijos nebuvo iš kitos pusės. 
Tiek meras, tiek vicemeras apie dalį 
administracijos vadovų sprendimų 
nebuvo informuojami“,  - sakė vi-
cemeras S. Obelevičius.

Pasak mero K. Tubio, jis yra ga-
vęs „Sveikatos oazės“ direktorės 
Sonatos Veršelienės raštą, kuriame 
nurodyta, kad šiemet baseinas ga-
lės veikti tik 8 mėnesius, kai galė-
jo dirbti 10 mėnesių. O per vieną 
mėnesį bus negaunama 30 tūkst. 
eurų pajamų. „Rugsėjo 12 dieną 
paprašiau atlikti tarnybinį pati-
krinimą, kodėl atlikti visai ne tie 
rekonstrukcijos pirkimai. Tarny-
binį patikrinimą atliko, bet išvadų 
nepateikė./.../ Pagal teisės normas, 
nė vienas negali būti savo byloje 
teisėjas“, -  kalbėjo meras, tvir-
tindamas, kad dėl baseino rekons-
trukcijos planavimo klaidų liberalų 
komanda kaltę bandė suversti bu-
vusiai rajono vyriausiajai archi-
tektei Daivai Gasiūnienei, nors ji 
priimant sprendimus jau Anykščių 
savivaldybėje nebedirbo. 

 „Neleisiu nedorai užsidirbti sa-
vivaldybės sąskaita“, – lyg ir nieko 
nekaltino, bet užuominą baigdamas 
spaudos konferenciją pasakė meras 
K.Tubis.

Išėjusius liberalus kaltino 
aplaidžiu darbu

Vicemeras: 
„Meras yra demokratiškas“

Vicemeras, konservatorius S. 
Obelevičius aiškino, kad libera-
lų kaltinimai, kad meras K. Tubis 
yra nedemokratiškas, - nepagrįsti. 
„Kažkodėl į mane ir į Donaldą kai 
kurie liberalai žiūri kaip į išdavikus, 
bet jie priimdami savo sprendimą 
jo su mumis nederino. Todėl mes 
negalime prisiimti atsakomybės už 
jų veiksmus. Man gaila, nes Libe-
ralų sąjūdis visada buvo strateginis 
konservatorių partneris. Venetą į 
direktorės postą kalbino ne tik libe-
ralai, bet ir aš. /.../Liberalų sąjūdžio 
žmonės pasitraukdami kalbėjo, kad 
viena iš priežasčių – nedemokra-
tiškas valdymo stilius. Aštuonerius 
metus dirbau meru, buvau trijų 
merų pavaduotoju. Visi merai buvo 
asmenybės, visų vadovavimo sti-
lius skyrėsi. Bet formatas nuo Da-
riaus Gudelio laikų nesikeitė – per 
rytinius pasitarimus visi vadovai sė-
dame prie stalo, visi turi galimybę 
kalbėti, išsakyti savo nuomonę“, – 
aiškino vicemeras S. Obelevičius.   

Audronius Gališanka bus 
nuolatiniu administracijos 
direktoriumi

Meras, žurnalistų paklaustas, ar 
jau žinoma, kas bus savivaldybės 
administracijos direktoriumi, pra-
nešė, kad sausio mėnesio rajono 
Tarybos posėdyje nuolatiniu admi-
nistracijos direktoriumi bus tvir-
tinamas Audronius Gališanka. Jis 
dabar yra laikinasis administracijos 
direktorius bei Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas.    

Kol kas neskelbiama, kas bus 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoju. 
Vicemeras, konservatorius S. Obe-
levičius teigė, kad tai nebus jo par-
tietis Valentinas Patumsis. O meras 
K. Tubis sakė, kad kas bus pavaduo-
toju, daug priklausys nuo būsimojo 
direktoriaus A. Gališankos pasirin-
kimo. Vicemeras kalbėjo, kad A. 
Gališankai direktoriaus vieta pa-
siūlyta, nes reikėjo žmogaus, kuris 
žinotų situaciją, kuriam nereikėtų 
mokytis. S. Obelevičius atskleidė, 
kad eiti vadovauti administracijai 
buvo bandoma įkalbėti dviejų ka-
dencijų Seimo narį, „valstietį“ An-
taną Baurą, pusantrų metų dirbusį 
administracijos direktoriumi. Pasak 
vicemero, šis darbas siūlytas ir ek-
smerui, Lietuvos laisvės sąjungos 
(liberalai) Anykščių skyriaus pirmi-
ninkui Alvydui Gervinskui.   

Patarėju jau dirba „valstietis“

Spaudos konferencijoje dalyvavo 
ir mero patarėjai – iš darbo kartu su 
liberalais ketinęs išeiti Darbo parti-
jos atstovas Donaldas Vaičiūnas bei 
šią savaitę dirbti pradėjęs „valstie-
tis“ Dominykas Tutkus.

D. Tutkui – 27-eri. Jis yra baigęs 
Lietuvos sveikatos mokslų universi-
tetą. Paskutinė jo darbovietė – UAB 
„Biržų žemtiekimas“ (gyvulinin-
kystės įrangos vadybininkas), anks-
čiau jis dirbo Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnyboje. D. Tutkus 
2016-ųjų rudenį Lietuvos valstiečių 
žaliųjų partijos sąraše kandidatavo į 
Seimą daugiamandatėje apygardo-
je. Jis sąraše buvo įrašytas 92-uoju 

numeriu, po reitingavimo krito į 
126 poziciją. 

D. Vaičiūnas, pradžioje pasiryžęs 
trauktis iš darbo kartu su liberalų 
deleguotais valdininkais, o paskui 
apsisprendęs likti darbe, spaudos 
konferencijoje dėstė, kad jis spren-
dimą pakeitė todėl, jog „paaiškėjo, 
jog situacija yra ne visai tokia.” 
„Mes su meru pasikalbėjome. Su 
meru galima kalbėtis, aš įsivaizduo-
ju. /...? Jie negalėjo kalbėtis – įtam-
pa augo, augo“, – atskleidė mero 
patarėjas.

„Pabėgti į krūmus be atsargi-
nio plano yra absurdas“, - spaudos 
konferencijoje dėstė D. Vaičiūnas, 
tikindamas, kad jo pareiškimas apie 
pasitraukimą iš darbo buvo impul-
syvus ir neapgalvotas. „Esu kaip ir 
apgautas. Pareiškėme, kad traukia-
mės, o jie eina su pasiūlymais pas 
merą, kad visi gali sugrįžti. Ir ne 
vieną kartą”, - kalbėjo D. Vaičiū-
nas.  Pasak jo, pirmasis jo pareiš-
kimas apie pasitraukimą iš darbo 
buvo grįstas emocijomis, o sprendi-
mą likti darbe jis priėmęs protu. 

Šią savaitę Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio pata-
rėju dirbti pradėjo 27 metų 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos narys Dominykas 
Tutkus.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Dar neaišku, kas greičiau – 
batai ar politikai – susidėvi…

Darius GUDELIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
perėjimą iš politikos į verslą: 

„Aš nėjau į tokį verslą, kuris 
kardinaliai skiriasi nuo mano 
ankstesnės veiklos - nepradėjau 
gaminti batų ar vystyti nekilnoja-
mojo turto projektų.”

Čia kaip tėvų iškvietimas
į mokyklą?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
meras, apie pokalbius: 

„Su Luku Pakelčiu kalbėjausi 
apie Sauliaus Rasalo trūkumus ir 
prašiau, kad koreguotų jo veiklą.”

Tsss! Donaldas - infiltruotas 
agentas

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie valdžios krizę:

„Kažkodėl į mane ir į Donaldą 
kai kurie liberalai žiūri kaip į iš-
davikus, bet jie priimdami savo 
sprendimą jo su mumis nederi-
no.”

Turim malūnsparnių 
prisipirkę. 9 už 18 milijonų...

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma” direktorius, 
apie šildymo katilų galingumą: 

„Kartais per pusnis negali pra-
važiuoti ir su visureigiu. Reikia 
traktoriaus, bet juk neperki ir ne-
važinėji vasarą traktoriumi vien 
dėl to, kad žiemą gali būti keliai 
užpustyti.“

Planas turėjo būti popierinis?

Donaldas VAIČIŪNAS, mero 
patarėjas, apie tai, kodėl pra-
džioje pareiškęs, kad išeina iš 
darbo, paskui nusprendė likti: 

„Pabėgti į krūmus be atsarginio 
plano yra absurdas“

Kas tik tokių planų neturi!

Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centro direktorė, apie planus: 

„Naujų tikslų turim labai daug, 
tik reikia rasti fundatorių.”

Kai kitą kartą V. Putinas 
skambins į redakciją, 
taip ir paklausim

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, patarė, kaip 
„Anykštos“ žurnalistas turėtų 
klausti Vladimiro Putino: 

„Tai va, prezidente Putinai, 
kol Rasalas tavęs dar niekur ne-
pasodino, pasakyk, gerbiamasai, 
„Anykštai“ ir pasauliui, pulsi tu 
Lietuvą ar ne? Jei pulsi – tai kaip 
ir kada?” 
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Tikriausiai daugelis „pažįstat“ 
žalią, storą, gauruotą padarą 
Grinčą... Taip, tai tas pats nedo-
rėlis, kuris nusprendė iš šventi-
nėmis nuotaikomis gyvenančių 
kaimynų pavogti kalėdas. Įniršęs 
Grinčas per vieną naktį iš kaimy-
nų namų pavogė visas dovanas, 
manydamas, kad tokiu būdu su-
gadins žmonėms kalėdas. Tačiau 
supratęs, kad ne dovanos per 
kalėdas yra svarbiausia, visaip 
laužė galvą, kaip tas kalėdas 
grąžinti... ir grąžino...

O šiemet kalėdas pavo-
gė liberalai. kaip mestelėjo 
dovanelę anykštėnams prieš 
didžiąsias metų šventes, kad 
šventinė nuotaika išgaravo „kaip 
dūmas, neblaškomas vėjo“. jau 
šiaip didelės meilės liberalams 
nejaučiau, bet dabar tai iš viso 
pykstu, kad mano kalėdas jie 
tikrai sugadino.

Vaikščiojau prekybos centre 
bandydama nupirkti kalėdi-

nes dovanas artimiesiems, iš 
mikrofonų skambėjo įkyri „jingle 
Bells“ melodija, vitrinos kupėjo 
nuo dekoracijų gausos, o pirkti 
nieko nesinorėjo. kaip gali žmo-
gus džiaugtis šventėmis, kai tokie 
dalykai vyksta: televizijos filmuo-
ja, komentatoriai komentuoja, 
vieni rašo pareiškimus išeiti iš 
darbo, kiti ant jų antspaudus 
deda, dar kažkas prašo pasilikti 
ir konfliktus spręsti gražiuoju – 
balaganas, ne šventės.

Man negaila nei buvusios 
savivaldybės administracijos 
direktorės Venetos Veršulytės, nei 
jos pavaduotojo sauliaus Rasalo, 
nei mero patarėjo kęstučio in-
driūno. Tokią vadovavimo patirtį 
sukaupusi buvusi direktorė darbą 
gaus, jei ne šį mėnesį, tai kitą ti-
krai – administracijos direktorės 
pareigos tikrai dar ne karjeros 
everestas. k. indriūnas moka 
piešti, tad kaip paišė iki tapda-
mas mero patarėju, taip paišys 
ir palikęs šias pareigas. Dėl s. 
Rasalo kiek labiau širdį skaudą 
– visos seniūnijos seniūnus jau 
kaip ir turi, miške žiemą šalta... 
Bet manykim, kad greitu laiku 
ir jam atsiras jeigu ne atskiras 
kabinetas, tai bent jau nuosavas 
stalas ir kėdė...

Bet va mero kęstučio Tubio 
– nuoširdžiai gaila. jam tai vėl 
reikės naują komandą ištreni-
ruoti, t.y. išmokyti naujų darbo 
principų, o ir rytiniuose pasita-
rimuose, esu tikra, buvo daug 
maloniau matyti gražią direktorę, 
nei kad ir kostiumuotą Audronių 
Gališanką. Bent jau kalėdas 

trijulė būtų pralaukusi, bent jau 
prieš naujuosius pareiškimus 
parašiusi. Šampano burbuliukai 
dar gali dalį skausmo paskandin-
ti, bet kai ant kūčių stalo reikia 
dėti papildomą tuščią lėkštėlę 
buvusiems bendražygiams, tai 
jau graudu. Galima sakyti, šven-
tės kaip ir nebėra... 

Praeis kiek laiko, meras 
susitaikys su šia netektimi, kitos 
kalėdos jau gal bus gerokai 
šviesesnės, bet čia dar ne viskas 
– antras smūgis. kaip jam dirbti 
su vienu patarėju? Blogai ne 
kad vienas, o kad toks. ką seime 
išdarinėjo į jį išrinkti humoris-
tai, dainininkai ir aktoriai, jau 
matėm – tas spektaklis su visu 
jo režisierium kažkaip liūdnai 
atrodė... 

O štai meras liko su akto-
riumi... Viešėdamas gastrolėse 
Rumunijoje dar ir aktorystėje 
save atradęs Donaldas Vaičiūnas 
pareiškė, kad jeigu išeis Veneta, 
saulius ir kęstutis (ne Tubis), tai 
išeis ir jis... Tik darydamas tokį 
pareiškimą gal nelabai supra-
to, kur išeis... O gal spektaklis 
Rumunijoje ne kaip pavyko ir 
suprato jaunasis aktorius, kad 
toliau Anykščių kultūros centro 
scenos nelabai kur ir nueis... 
ir apsisprendė geriau ir toliau 
patarinėti merui, na, bent jau va-
dintis mero patarėju, nes kokiais 
klausimais meras į jį kreipiasi, 
man sunku įsivaizduoti... Gal 
kokius spektaklius pažiūrėti? Bet 
ir to geriau neklaustų... 

Žaviuosi k. Tubio altruizmu – 
patarėjas yra politinio pasiti-

kėjimo pareigūnas, praradęs 
mero pasitikėjimą, jis gali bet 
kada būti atleistas. O meras 
kaip gražiai pasielgė – parėka-
vo berniukas, koks viršininkas 
blogas, ir grįžęs iš gastrolių tėkš 
pareiškimą ant stalo, bet meras 
ir toliau juo pasitiki, leidžia 
turėti savo kabinetą, stalą ir 
net nemokamai savivaldybės 
internetu naudotis. Galbūt grį-
žęs į darbą D. Vaičiūnas gražiai 
mero atsiprašė, gal visą kaltę 
suvertė blogam tarptinkliniam 
telefono ryšiui, kuris iškraipė jo 
žodžius... O gal gražų magnetu-
ką su Drakulos pilimi lauktuvių 
merui parvežė... Magnetukai 
visada suminkština širdį. kai 
kalėdoms gavau magnetuką su 
juodu katinu ir užrašu „jeigu 
jūsų namuose nėra katino, tai 
ką jūs tada mylite?“ – daug 
pagarbiau pradėjau žiūrėti į jį 
dovanojusį kolegą.

Taigi, valdžios krizė suvaldy-
ta, liberalai iš opozicijos išėjo 
taip, kaip prancūzai kalba apie 
išeinančias damas. jie sako, kad 
tikra dama, nors paskui ir verkia 
į pagalvę, bet išeina garsiai 
kaukšėdama kulniukais ir išdi-
džiai trenkdama durimis... 

Tik štai meras su sena gera 
kompanija jau nebeperkirps 
naujos pilies atidarymo juostelės, 
geriausiu atveju turės patarėją 
žirklėms palaikyti iškilmingu 
momentu...

ir nors kaip tas Grinčas 
suvoki, kad kalėdos - ne vien tik 
dovanos, bet vis tiek apmaudu, 
kad liberalai jas atėmė...    

„Kai antradienio „Anykštoje“ 
perskaičiau, kad laimėjau benzo-
pjūklą, ne iš karto patikėjau. Juk 
tai pirmas toks stambus laimėji-
mas mano gyvenime. Retkarčiais 

Benzopjūklą laimėjo ištikimas 
„Anykštos“ skaitytojas
Trečiadienį „Anykštoje“ prenumeratos loterijos pagrindinis prizas benzopjūklas buvo įteiktas 

Pavirinčių kaimo (Kurklių sen.) gyventojui Napaleonui Kalibatui. Tai pirmasis ir jį labai pradžiu-
ginęs garbaus amžiaus buvusio tremtinio laimėjimas loterijose.

nusipirkdavau loterijos bilietų, 
tačiau niekada nepavyko laimė-
ti, nebent rublį, o lito ar euro jau 
ne,  - šypsojosi „Kolektyvinį dar-
bą“ ir visus „Anykštos“ leidimo 

metus ją prenumeravęs N. Kali-
batas. – „Anykštos“ prenumera-
tos loterijoje dalyvavau ir pernai, 
nes laikraštį visada prenumeruoju 
metams, tačiau nieko nelaimėjau. 

Ištikimam „Anykštos“ skaitytojui, Pavirinčių kaimo gyventojui Napaleonui Kalibatui pasisekė – 
užsiprenumeravęs „Anykštą“ metams, jis laimėjo benzopjūklą „Stihl“ MS 170. Šį prizą įsteigė  A. 
Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Šiemet užsiprenumeravęs „Anykš-
tą“ paštininkui pasakiau, kad no-
riu dalyvauti loterijoje, tad mano 
prenumeratos kvitas turi pasiekti 
redakciją. Pasisekė…“.  

N. Kalibatas gyvena su dukra 
Rima ir žentu Sigitu, tad tą patį lai-
kraštį perskaito visa šeima. Ją pas-
kaito ir per šventes iš Anglijos į sve-
čius parvažiavęs anūkas Vaidotas.  

Paklaustas, ką „Ąnykštoje“ skai-
to pirmiausia, N. Kalibatas teigė, 
kad viską. „Jūsų laikraštis įdomus, 
net nežinau, apie ką dar daugiau 
norėčiau jame skaityti“, -  sakė 
prenumeratorius, deja, laikraščio 
žurnalistams pageidavimų taip ir 
nepareiškęs. 

Beje, N. Kalibatas prisiminė, 
kad senokai viename „Anykštos“ 
numeryje ir jo gyvenimas buvo 
aprašytas. Juk jam vasario 8–ąją 
sukaks 88–eri. 

N. Kalibatas gimė Žvirblėnų 
kaime, netoli Pavirinčių, kur dabar 
gyvena. „Vienas broliukas mirė 
vos 6 metų sulaukęs, dar vienas 
išgyveno tik 12 metų, o partizanas 
brolis Edvardas žuvo 1946 m. sau-
sio 25–ąją. „Iš keturių likau vie-
nas. 1949–ųjų žiemą man suėjo 20 
metų ir tų pačių metų kovo 25–ąją 
už pagalbą Lietuvos partizanams 
ištrėmė į Sibirą, - prisiminė se-
nolis. – Namuose nenakvodavau, 
o tąsyk, kaip tyčia, buvau labai 
pavargęs, tik grįžęs iš Ukmergės, 
pasilikau namuose. Apsupo Ka-
varsko skrebai, pabėgti nepavyko 
ir atsidūriau Irkutsko srityje. Rusų 
kalbos nemokėjau, pirmus 3 metus 
taip sunku buvo, kad maniau, jog 
neišgyvensiu. Išgyvenau, ir šeimą 
Sibire sukūriau. 1958 –aisiais su-
grįžę apsigyvenome Pavirinčiuose. 
Dirbau miškų ūkyje su benzopjū-
klu, paskui -  su traktoriumi iki 
Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo. Tad su benzopjūklu apsieiti 
moku. Jis labai pravers.“ 

ANYKŠTA

Žvaigždė. Anykščių-Panevė-
žio apygardoje į Seimą išrinkta 
„valstietė“ Greta Kildišienė nuolat 
atsiduria žurnalistų taikiklyje. Šį 
kartą jos komandiruotę į Niujorką 
pastebėjo „Lietuvos ryto“ televi-
zija ir portalas lrytas.lt. „Lietuvos 
ryto“ žurnalistai, paskambinę G. 
Kildišienei, pasisveikino angliškai. 
„Lietuvos ryto“ teigimu, politikė, 
išgirdusi anglišką pasisveikinimą, 
išjungė telefoną, o vėliau į skambu-
čius nebeatsiliepė... Vasarį ji savai-
tei išvyksta į Jungtines Valstijas, į 
Niujorke organizuojamą Jungtinių 
Tautų ir Tarpparlamentinės Sąjun-
gos renginį. Sužinoję šią naujieną, 
žurnalistai ir nusprendė patikrinti 
politikės anglų kalbos žinias.  

Identiškas. 2016 metais gaisrų 
skaičius Anykščių rajone išliko be-
veik identiškas 2015 metams. Per-
nai ugniagesiai gesino 122 gaisrus, 
kai užpernai jų buvo 120. Per me-
tus padaugėjo degusių automobilių 
– jų pernai ugniagesiai gesino 14, 
kai užpernai buvo 10.

Žuvo. 2016 metais gaisruose 
Anykščių rajone žuvo 4 žmonės, 
kai 2015 metais žuvusių buvo 2. 
Skaudžiausias nelaimė, kurioje 
žuvo 3 žmonės, buvo Svėdasų gi-
rininkijos gaisras. Tai daugiausia 
aukų pareikalavęs gaisras bent jau 
per dešimtmetį. Pasak ugniage-
sių gelbėtojų, po šios nelaimės jie 
laikinai juto padidėjusį gyventojų 
susidomėjimą apie dūmus pastate 
įspėjančiais detektoriais.

Gelbėjo. Ugniagesiai gelbėtojai 
per 2016 metus Anykščių rajone 
vykdė 83 gelbėjimo darbus. Tai 
daugiau nei du kartus daugiau nei 
2015 metais, kai iškvietimų gelbė-
ti buvo 37. Didelė dalis gelbėjimo 
darbų – medžių ir jų šakų šalinimas 
nuo važiuojamosios dalies.

Užšalo. Ledas sukaustė paskuti-
nius Rubikių ežero vandens plotus. 
Pasak gamtos procesus stebinčio 
Rubikių kaimo gyventojo Alvydo 
Diečkaus, pernai ežeras galutinai 
užšalo keliom dienom anksčiau ir 
jis antrąją Naujųjų metų dieną iš 
Rubikių į Kriokšlio kaimą ėjo per 
ledą. A. Diečkaus nuomone, po 
sekmadienio šaltis atlėgs, tačiau 
gal ne tiek, kiek pernai, kai sausio 
pabaigoje lijo ir dieną temperatūra 
pakildavo iki 5 - 7 laipsnių šilu-
mos. 

Negirtauja. Per pirmąją šių metų 
savaitę įkliuvo du neblaivūs vairuo-
tojai, tačiau jų girtumas nesiekė 1,5 
promilės. Už tokį promilių skaičių 
jau gresia baudžiamoji atsakomybė. 

Narkotikai. Po kilusio skanda-
lo, kad Anykščių J. Biliūno gimna-
zijos moksleivės galimai piktnau-
džiavo ir nukentėjo nuo narkotinių 
medžiagų vartojimo, gimnazijos 
internetiniame puslapyje atsirado 
„kvadratėlis“ su užrašu, „Jeigu 
vaikas vartoja psichoaktyviąsias 
medžiagas“. Logiška, jog paspau-
dus šią nuorodą, tėvai, globėjai ar 
patys moksleiviai turėtų patekti 
į puslapį, kuriame būtų informa-
cijos, kaip elgtis tokiais atvejais. 
Deja, nuoroda sukurta, bet paspau-
dus ant jos „pelę“, ji neveikia...

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, šeštadienio – 6 
eurus. 
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- Regis, esate sėkmingas žmogus 
– pasiekėte politikos aukštumas, 
buvote jauniausiu šalies meru, Pre-
zidento Valdo Adamkaus patarėju, 
dabar turite gerai „įsuktą“ verslą. 
Jūsų įmonė „VIP communicati-
ons“, ko gero, dabar yra įtakin-
giausia šalies viešųjų ryšių bendro-
vė. Koks kitas gyvenimo etapas? 
Beje, ar perėjimas iš politikos į 
verslą buvo sunkus?

- Taip. Esu sėkmingas žmogus, tu-
riu mylimą žmoną, turiu sveikus tė-
vus, turiu gerą komandą darbe, turiu 
kokybišką gyvenimą. Mano galva, 
tai yra svarbiausi dalykai. Perėjimas 
iš politikos į verslą buvo labai natū-
ralus. Aš nėjau į tokį verslą, kuris kar-
dinaliai skiriasi nuo mano ankstesnės 
veiklos - nepradėjau gaminti batų ar 
vystyti nekilnojamojo turto projektų. 
Prekės ženklų ar organizacijų komu-
nikavimas su visuomene, tikslinėmis 
grupėmis, iš esmės nedaug nuo po-
litiko darbo skiriasi. Jei pažiūrėt iš 
žiniasklaidos pusės, Edmundas Jaki-
laitis būtų puikus Lietuvos preziden-
tas, o Monika Garbačiauskaitė - tikrai 
gera Seimo pirmininkė. Šiandien 
žurnalistų ir politikų barikadų pusės 
bendraujant su žmonėmis gal ir skir-
tingos, bet veikimo laukas bendras. 

- Turbūt jau dirbdamas Anykš-
čiu meru jautėte, kad turite talentą 
formuoti įvaizdį ne tik sau, bet ir 
kitiems?

- Kiekvienam darbe labai svarbu 
girdėti, ką nori tau žmogus pasakyti, 
įvertinti, perprasti... Kalba ne tik apie 
viešuosius ryšius, bet ir apie verslo 
valdymą, kolektyvą, finansus. Saky-
kim, geras žurnalistas ne visada gali 
būti geras redaktorius arba geras di-
rektorius. Aš šiuos du dalykus atskir-
čiau. Veiklos sritys - komunikacija, 
rinkodara - kaip sritys buvo man arti-
mos.  Mano verslo valdymo pradinis 
žinių portfelis buvo sukrautas dirbant 
Anykščių meru - nuo finansinių, 
buhalterinių dalykų iki švietimo, so-
cialinių ar komunalinių reikalų. La-
bai platus spektras dalykų, į kuriuos 
būdamas meru turi gilintis, aišku, jei 
nori gilintis. 

 - Kol buvote politiku – buvote 
dėmesio centre. Dabar esate lyg ir 
užkulisiuose, viešumoje Jūs mato-

mas retai. Retai duodate interviu, 
retai šmėžuojate televizijoje. Są-
moningai siekiate būti savotiškame 
šešėlyje? Net „VIP communicati-
ons“ internetiniame puslapyje save 
pristatote ne direktoriumi, genera-
liniu direktoriumi, o pirtininku...

- Esu laisvas žmogus. O kai esi 
laisvas, turi galimybę rinktis tai, ko tu 
nori, kas tau patinka, ir gyventi koky-
bišką gyvenimą taip, kaip jį supranti. 
Turiu atvirai prisipažint, kad ir būnant 
politikoje dalyvavimas viešuose ren-
giniuose man nebuvo pats mieliau-
sias dalykas. Man patinka bendrauti 
su žmonėmis, bet buvimas didelėse 
auditorijose atimdavo daug energi-
jos. Stengdavausi įsigilinti, įsitraukti 
ir paskui jausdavausi labai pavargęs. 
Man kur kas maloniau buvo sėdė-
ti prie stalo ir gilintis į dokumentus. 
Ką nuolat ir darydavau. Smagiausios 
valandos savivaldybėje būdavo tada, 
kai visi išsiskirstydavo, o aš likdavau 
vienas savo kabinete. Ir galėdavau 
knistis popieriuose ir skaičiuose. Tad 
dabar tas pasirinkimas labai natūra-
lus  - nebūti didesnėje minioje. O dėl 
mano pareigybės ... Į pirtį daugiau 4-5 
žmonių nesutelpa, tai yra komforto 
zona. Pirtyje gali išsiperti, kitus išper-
ti. Kažką paglostyti, kažkam stipriau 
vanta užploti... Jei apie verslą kalbėti 
rimtai, tai įmonėje aš jau daugiau nei 
penkeri metai neatlieku kasdienių 
administravimo darbų. Yra žmonės, 
kuriais pasitikiu, kurie su manimi 
dirba jau ilgus metus ir jie tas funkci-
jas atlieka. O plakimas pirtyje, tai tik 
gero norint...

- Kam įdomiau kurti viešųjų ry-
šių strategijas – verslininkams ar 
politikams? Ar yra veiklų, veiklos 
sričių, kurias atliekate tik dėl pini-
gų? Kokį savo projektą laikytumė-
te sėkmingiausiu?

- Su politikais mes dirbame tiktai 
per rinkimų kampanijas. Tai daug 
energijos ir resursų reikalaujanti vei-
kla, apimanti platų priemonių spek-
trą... O darbas su verslu, su partneriais, 
su klientais yra nuolatinis darbas. Man 
asmeniškai darbas su verslu yra kur 
kas įdomesnis, dinamiškesnis. Politi-
koje esu beveik dvidešimt metų, nuo 
to laiko, kai Sauliui Nefui gal 1997-
aisiais talkinau rinkimų kampanijo-
je. Nuo to laiko rinkimuose vienaip 

Darius Gudelis gyvenimo pamatus 
pasiklojo Anykščiuose

ar kitaip dalyvauju. Negali sakyti, 
kad tai yra rutina. Vidinės ir išorinės 
aplinkybės skiriasi, bet mano galvoje 
šita veikla tampa standartizuota, dėl 
to nebėra pažinimo džiaugsmo - žiūri 
kaip į produktą, kuriuo turi sudominti 
žmones. Šiuose rinkimuose mes su 
„valstiečiais“ dirbome, Prezidento 
rinkimuose - su socialdemokratu, 
prieš tai Seimo rinkimuose, man re-
gis, su konservatoriais, dar prieš tai 
- su liberalais. Patirtis kaupiasi ir atsi-
randa tam tikri standartai.

- Viešųjų ryšių bendrovė tuo pat 
metų negali dirbti dviem partijom 
ar skirtingų partijų kandidatams?

- Gal kas ir gali... Mes taikome 
standartą, jog turi būti įsitraukęs ir at-
sidavęs klientui, dirbti tik jam.

- Ar yra veiklos sričių, kurias at-
liekate tik dėl pinigų? 

- Aš nieko gyvenime nedarau tik 
dėl pinigų. Tarp mūsų klientų niekad 
nebuvo nei Darbo partijos, nei parti-
jos „Tvarka ir teisingumas“. 

- Kokį savo projektą laikytumėt 
sėkmingiausiu? 

- Dabar vienu metu dirbame gal 
su 40 klientų. Dar daugiau projektų, 
iš kurių kiekvienas yra svarbus, įdo-
mus. Ne kiekviename tų projektų pats 

dalyvauju asmeniškai, bet kiekvienas 
klientas ar produktas padeda tavo 
žmogui augti ir tobulėti. Gal mano 
geriausias projektas - užaugę dar-
buotojai. Neretai imame praktikantus 
iš universiteto ir juos auginame. Per 
tuos dešimt metų tikrai yra gerų žmo-
nių užaugę. O pats nutrūktgalviškiau-
sias projektas - „Europos krepšinio 
čempionato Lietuvoje metu organi-
zuota 50-ies tūkstančių kamuolių mu-
šinėjimo vienu metu akcija. Surinkti 
ir suvaldyti tokias minias žmonių 6 
didžiausiuose miestuose buvo avan-
tiūrų avantiūra...

- Lapkričio mėnesį šventėte „VIP 
comunitations“ dešimties metų ju-
biliejų. Dalyvavo verslo, žiniasklai-
dos, politikos elitas. O būsimasis 
premjeras Saulius Skvernelis įteikė 
plakatą su užrašu „gero Jūsų dar-
bo auka“. „Valstiečiai“ yra Jūsų 
produktas? Ar vis dėlto didžiausi 
dėl pergalės rinkimuose nuopelnai 
yra patiems „valstiečiams“?

- Didžiausią įtaką rinkimų rezul-
tatams turėjo rinkėjas, atėjęs ir nu-
sprendęs... Susiklostė labai palankios 
tokiam formatui išorinės aplinkybės, 
t.y. rinkėjų nuotaikos. Ramūnas Kar-
bauskis - turbūt geriausias štabo va-
dovas arba politinės kampanijos orga-
nizatorius, su kuriuo man teko dirbti: 
sprendimo priėmimų operatyvumas, 
įsigilinimas, laiko planavimas. Ir tan-
demas  R. Karbauskis - Saulius Skver-
nelis, jų pasidalinimas vaidmenimis, 
nekonkuravimas viduje, davė didžiulį 
efektą, leido planuoti. Paprastai parti-
jose būna ne tandemai, kur abu mina, 
vienas gal pirmam etape, kitas geriau 
antram etape, o konkurencija ar net 
konfrontacija. 

- Esate RKL prezidentas, „Lietu-
vos ryto“ krepšinio klubo dalinin-
kas. Kas Jums krepšinis – saviraiš-
kos forma, investicija, pomėgis?

- Daugiau nei pomėgis. Gyvenime 
esu nuoseklus. Ir kelionės po pasaulį 
nuo mokyklos suolo, ir krepšinis, ir 
kita veikla... Aš nesiblaškau. Krep-
šinis man daugiau nei pomėgis, tai 
mano gyvenimo dalis. Kadangi kojos 
nebelaiko aikštelėje, tai kažkur kitur 
stengiuosi save išnaudoti ir padėti. 
Džiaugiuosi turėdamas galimybę 
dirbti Regionų krepšinio lygoje.  Sa-
vaitgalį tik grįžus po kelionės Afri-
koje buvo turas į pajūrį - aplankiau 

Kretingos, Gargždų, Klaipėdos ko-
mandas. Pagrindinis lygos rėmėjas 
buvo atskridęs specialiai iš Švedijos 
pažiūrėti rungtynių. Šis dalykas man 
įdomus, jam negaila energijos ir lai-
ko. 

- Pats esate žaidęs už Anykščių 
„Puntuką“, kai mūsų miesto ko-
manda rungtyniavo antroje pagal 
pajėgumą Lietuvos krepšinio ly-
goje. Dabar Anykščiai neturi net 
trečioje lygoje rungtyniaujančios 
krepšinio komandos. Apskritai 
Anykščiuose nėra nė vienos žaidi-
mų komandos, rungtyniaujančios 
Lietuvos čempionatuose. Gal ir ne-
reikalingi tie žaidimai?

 - Nemanau, kad Anykščiai žemes-
nio lygio miestas nei Seda, Kuršė-
nai, Kaišiadorys, Rokiškis... Iš viso 
RKL-e yra 41 komanda. Anykščiai 
turi gerą salę, senas tradicijas. Ma-
nau, čia greičiau kažkokie asmeniniai 
nesusipratimai. Mes kalbame ne tik 
apie žaidimą savo smėlio dėžėje, bet 
ir apie Anykščių vardo garsinimą. Ne 
tik sporte, bet ir kultūroje nesigirdi 
Anykščių, norėtųsi girdėti daugiau. 

- Saulius Nefas, Leonas Alesion-
ka, Darius Gudelis, Alvydas Ger-
vinskas, Sigutis Obelevičius, Kęs-
tutis Tubis... Čia Anykščių merai, 
surikiuoti chronologine tvarka. Ne-
korektiškas klausimas – jei reikėtų 
Anykščių rajono vadovus rikiuoti 
pagal progresyvumą, jų naudą ra-
jonui, ką rašytumėt pirmuoju.

- Saulius Nefas ir Leonas Alesion-
ka buvo tie žmonės, kurie geriausiai 
atliko atstovavimo rajonui funkciją. 
Meras - kaip valstybės prezidentas. 
Jis yra veidas, kuris pristato savo kraš-
tą. Jo vaidmuo svarbus pritraukiant 
investicijas, šalies valdžios dėmesį, 
turistus. Bandydamas gauti valstybinį 
finansavimą ar kažkokias lengvatas, 
tu turi parduoti, pristatyti, garantuo-
ti. Manau, S. Nefas ir L. Alesionka 
buvo tie lyderiai, kurie geriausiai šį 
vaidmenį atliko. Saulius užkliuvo už 
to šilumos projekto. Nemanau, kad 
ten buvo kažkokie negeri dalykai, čia 
iš to perdėto entuziazmo. Leonas taip 
pat buvo puikus strategas „į išorę“, 
kuriam gal truputį pritrūko socialinio 
jautrumo. Vis dėlto manau, dar ir da-
bar bet kuris iš jų puikiai susitvarkytų 
su mero darbu. 

Su dailiojo čiuožimo meistre  Isabela Tobias, kuriai „VIP communications“ talkino dėl Lietuvos pilie-
tybės gavimo proceso komunikacijos, Darius Gudelis nusifotografavo Sočio olimpinėse žaidynėse.

Darius Gudelis ir Neringa Skrudupaitė dalyvavo Prezidento Valdo Adamkaus jubiliejaus šventėje.

(Atkelta iš 1 p.)

(Nukelta į 6 p.)
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- Buvusiam Anykščių merui tur-
būt įdomu, kas vyksta Anykščių 
politikoje. Ką manote apie Anykš-
čių valdžios krizę? Pats esate buvęs 
revoliucionieriaus amplua, meru 
tapote po interpeliacijos Leonui 
Alesionkai. Kokias matote dabarti-
nių Anykščių „sukilėlių“ klaidas? 

- Man sunku čia kažką pakomen-
tuoti, nesu įsigilinęs ir nelabai tų 
žmonių pažįstu, kurie čia kažką kuria. 
Tačiau jeigu Lukas Pakeltis turi bent 
pusę savo amžinatilsį tėčio padoru-
mo, pozityvumo ir energijos, tada 
viskas gal ir gerai. 

- Dabartinė merų rinkimo ir jų 
nušalinimo sistema Jums neatro-
do keista? Merą nušalinti taip pat 
sunku kaip ir Prezidentą?

- Manau, kad sistema yra labai 

gera, nes reikia turėti lyderius. Bet 
prie tos sistemos reikia priprasti. 
Pirmą kartą taip merus rinko, pabus 
jie ketverius metus, tada ir pamatys 
žmonės, koks meras turi būti, kokių 
savybių jam reikia. Ir savivaldybių 
tarybose susidėlios pavaldumo, san-
tykių struktūra. Patys merai supras, 
kam juos rinko, kokios jų funkcijos. 
Nereikia piktnaudžiauti tomis ūkve-
diškomis galiomis, merui svarbiausia 
įkvėpti, burti ir telkti. 

- Vadovavimą Anykščiams atsi-
menate su nostalgija?

- Ne su nostalgija. Bet tai buvo ge-
ras, įdomus periodas, labai vertingas 
man, kaip besiformuojančiai asme-
nybei, kaupiant patirtį, pažįstant žmo-
nes bendrąja prasme. Regis, Afrikoje 
išgirdau mintį - jei neprisimeni, iš kur 
tu, vadinasi, tavo sieloje yra skylė.

- Kokia Jums geriausia vieta 
Anykščiuos?

- Tėvų namai. Mėgstu Arklio mu-
ziejų. Dar – Voruta...

- Ar sugadins Vorutą, pastatę 
pilį? 

- Ne. Bet ne miestas, ne valdžia ją 
turi statyti, o verslas. Nes kai valdžia 
stato, tai paskui nežino, ką su tuo sta-
tiniu daryti. Ne tik rąstus juk reikia 
sunerti, reikia, kad tai būtų objektas, 
kuris reprezentuoja ir kuris uždirba. 
Ir ne tik pinigus uždirba, bet ir šlo-
vę... Gerai, kad kažkas vyksta. Aš už 
veiksmą. 

- Pats esate diplomuotas geogra-
fas, Jūsų žmona, žurnalistė Nerin-
ga Skrudupaitė, televizijose vedė 
kelionių laidas. Tad natūralu, kad 
šeimos pomėgiu turėtų būti ke-
lionės? Esate kelionių maniakai? 

Prieš interviu Turkijos televizijai.

Su dainininku Deiviu TV projekte.
nuotraukos iš Dariaus GUDeliO ir 

neringos skRUDUPAiTĖs asmeninio archyvo

(Atkelta iš 5 p.)

Nuo šių metų sausio 5 d. visuomenei pri-
statomas VĮ Anykščių miškų urėdijos vi-
dinės miškotvarkos projekto keitimas, 
numatant viešojo naudojimo miško rekre-
acinės infrastruktūros objektų išdėstymą 
ir atitinkamas kraštovaizdžio formavimo 
priemones.

Projekto organizatorius – VĮ Anykščių miškų 
urėdija, Vilniaus g. 101, Anykščiai, 29142, tel./
faks. (8 – 381) 58577, el. p. info@amu.lt, interne-
to svetainė – www.amu.lt 

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos 
institutas, Pramonės pr. 11a, 51327 Kaunas, tel. 
(8 – 37) 490235, faks. (8 – 37) 490233, el. p. viliu-
ne@lvmi.lt., interneto svetainė – www.lvmi.lt.

Su šio projekto sprendiniais galima su-
sipažinti VĮ Anykščių miškų urėdijoje ir VĮ 
Valstybiniame miškotvarkos institute nuo 
2017 m. sausio 5 d. iki 2017 m. vasario 3 d.  
Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projek-
to organizatoriui ir projekto rengėjui iki viešo 
svarstymo.

Viešas projekto svarstymas vyks 2017 m. vasa-
rio 6 d. 11 val. VĮ Anykščių miškų urėdijos salėje. 

Pirmąją prakartėlę  dar XII 
amžiuje įrengė Šv. Pranciškus 
Asyžietis, tradicija palengva iš-
plito. Lietuvoje Kristaus gimimą 
primenančias staineles su figūrė-
lėmis pirmieji Kalėdų laikotarpyje 
savo bažnyčiose ėmė kurti pranciš-
konų vienuoliai. 

Labai įmanoma, kad viena pir-
mųjų prakartėlių mūsų krašte ir 
buvo įrengta Troškūnuose, kur 
apaštalavo broliai bernardinai. 

Tokią smagią naujovę žmo-
nės greitai pamėgo, ypač mažos 
meilios figūrėlės patikdavo vai-
kams.

 Praėjusio, XX amžiaus pra-
džioje daugelis bažnyčių įsigijo 
serijinės gamybos, iš gipso lietas 
prakartėlių figūras, o senosios ne-
išliko. 

Tačiau reto grožio prakartėle gali 
didžiuotis Debeikių bažnyčia, pa-
sak amžininkų, itališkos Svėdasų 
bažnyčios figūrėlės apie 1942 m. 
padovanotos Inkūnų bažnyčiai, bet 
jau kažkur pražuvusios, o štai troš-
kūniečiai gal didžiuotis reto grožio 
medinėmis skulptūrėlėmis.

Didžiulė medinė lenta, ant ku-
rios iškyla kalnynas su grotomis, 
pasakiško miesto mūrai. Angelas, 
šventoji šeimyna, piemenėliai ir 
jų avys bei Rytų išminčių - trijų 
karalių piligrimystė - eiti tenai, 
kur pranašingai žvaigždė rodė 
užgimus Viešpatį. 

Garbiųjų vyrų su dovanomis 
iškilmingumas ir palyda, kurio-
je ne tik du kupranugariai, bet ir 
dramblys...

Dramblys Troškūnuose... Raimondas GUOBIS

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios Beatliejaus figūrų grupėje 
sausio 6-ąją, Trijų karalių šventėje, pasirodė ir dramblys. Isto-
rinę iš bernardinų laikų išlikusią prakartėlę papildė Išganytojo 
sveikintojų figūros, tarp kurių yra ir egzotiškas ilgastraublis.

Ar jūs kada nors laikėte glėbyje dramblį? Egzotiškas troškūniečių 
dramblys rytietiškai besišypsančios panevėžietės Irinos rankose.

Autoriaus nuotr.

Kokį kelionių formatą paprastai 
renkatės?

- Grįždami iš paskutinės jau nusi-
pirkome naują knygą kitai kelionei 
planuoti. Tik ką keliavome po Na-
mibiją, Botsvaną ir Zimbabvę. Per 
3,5 savaitės 7 tūkstančius  kilometrų 
dviese išsinuomotu automobiliu nu-
važiavome. Toks keliavimo būdas yra 
pats įdomiausias. Kuo mažiau kom-
panijoje žmonių, kuo intensyvesnis 
maršrutas, kuo daugiau gamtos. 

- Visuose žemynuose jau esate 
buvę? 

- Antarktidoje dar  ne... Bet pingvi-

nų ir Namibijoje yra.
- Prieš metus buvote Madagas-

kare. Ar teisus buvo Kazimieras 
Pakštas, ten nusprendęs Dausuvą 
įkurti? 

- Dabar ten Antananarivu. Labai 
lietuviškai skambantis miesto, kuria-
me gyvena 8 milijonai ir nėra nė vieno 
šviesoforo, pavadinimas. K. Pakštas 
buvo, matyt, įsigilinęs į Madagaskaro 
gyvūniją. Madagaskaras - vienintelė 
teritorija, kur nėra nuodingų roplių 
ir stambių kačių. Nėra plėšrūnų. Štai 
dėl to galėtume gyvent ramiai. Na, ir 
lemūrai su baobabais – privalumas.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės.  
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Stebuklingi metų 
laikai. 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.30 Karinės paslaptys.  
17.15 Muzikinis žaidimas 
“Atspėk dainą”.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Snieguolė ir medžioto-
jas. N-14.  
23.10 Kino žvaigždžių alėja.  
1.00 Pasaulio dokumentika. 
Erdvės.  
2.50 Puaro. N-7.  
4.30 Laisvės vėliavnešiai.  
5.00 Savaitė.

 
6.30 “Tomas ir Džeris”.  

6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”.  
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”. 
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.30 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 “Peliukas Stiuartas 
Litlis”.  
9.55 KINO PUSRYČIAI 
Skūbis Dū. 
11.30 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija. N-7.  
14.40 “Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
22.20 Operacija “Argo”. N14.  
0.30 Žmogus-voras 3. N-7.

 
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)  
7.00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 “Mamyčių klubas”.  
9.00 “Kulinariniai triukai”.  
9.30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”.  
10.00 “Svajonių sodai”.  
11.00 “Nykštukas Nosis”. N-7  
12.45 “Kiaušingalviai”. N-7  
14.30 “Evermoras”. N-7  
16.10 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.00 “Raudonas kilimas”.  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “X Faktorius”.N-7  
22.30 “Karo dievas”. N-14  
0.55 “Svetimšalis”. N-14 

 
6.35 Baltijos galiūnų čempio-
nato III etapas. Telšiai (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.30 “Amerikos mieliausieji”. 
11.25 “Gyvybės galia”. 
13.30 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Dievo šarvai. N-7.  
20.40 “Karas ir taika”. N-7.  
21.50 Nuodėminga aistra. 
N14.  
23.40 “Dakaras 2017”. 
0.10 Sergėtojas. N14.  
1.35 Bendrabutis. S.  
2.55 Dievo šarvai. N-7.  
4.20 “Gyvybės galia”.

 
6.50 “Laukinė Afrika”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Laukinė Afrika”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Pagaminta Italijoje”.  
12.30 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai”.  
13.05 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
14.55 “Akloji”.  
15.55 “Būrėja”.  
16.55 Nemarus kinas. 
Didybės manija. N-7.  
18.50 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas. “Perlo” 
pensionas. N14.  

22.35 Paslaptingoji sala. 
0.15 “”Didžiosios Britanijos” 
viešbutis”.  
1.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.25 Bekas. Akis už akį. N14.  
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. 
Leckava.  
6.55 ARTi.  
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos.  
9.00 Premjera. Kova už išli-
kimą. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 Festivalis “Akordeono 
muzikos savaitė 2016”.  
11.50 Festivalis “Midsummer 
Vilnius 2016”.  
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Eduardas Balsys. 
Baletas “Eglė - žalčių kara-
lienė”.  
15.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
16.00 Keliaukime kartu. 
Lvovas. 
16.55 Kultmisijos.  
17.40 Šaligatvis.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro. 
20.00 Kino legendos. 
Premjera. Alenas Delonas. 
Išskirtinis portretas. 
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE. 
Grupė “IVTKYGYG”.  
23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 Aš esu biblioteka.  
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. (kart.). 
1.25 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Romeo ir 
Džuljeta (subtitruota, kart.). 
4.15 Šalia skruzdėlyno.  
4.40 Šaligatvis.  
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Tauro ragas (k). N-7.  
7.30 Nuo.. Iki.. (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 Pasienio sargyba. N-7.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 „Alfa” savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. 
Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.20 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.35 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7. 
7.05 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 “Ekstremali žvejyba”. 
N-7  
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 “Vienam gale kablys”.  
10.00 “Iš peties”. N-7 (kart.)  
11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7  

12.00 “Praeities žvalgas”. N-7  
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7  
13.00 “Pakartok!”. N-7  
14.30 “Aukščiausia pavara. 
Lenktynės”. N-7  
16.00 “Iš peties”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Kauno 
„Žalgiris” - Panevėžio 
„Lietkabelis”. Tiesioginė trans-
liacija. 
19.00 “Ambicinga blondinė”. 
N-7  
20.50 “6 kadrai”. N-7  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Nakties TOP”.  
23.00 “X failai”. N-14  
0.00 “Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai”. N-14 

  
7.20 “Bekraštė Kanada”.  
8.25 “Kalnų ežerai”.  
9.30 “Nepaliesta planeta” .  
10.00 Pasaulis nuostabus.  
10.30 “Ekovizija”.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.45 “Kartą Rostove...”. N-7. 
14.55 “Bekraštė Kanada”.  
16.00 Žinios.  
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu.  
17.00 Tobulas meniu.  
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
18.55 0 laipsnių.  
19.00 “Kalnų ežerai”.  
20.00 Žinios.  
20.30 “Vera”. N-7. 
22.30 Žinios.  
23.00 “24/7”.  
0.00 “Pėdsakas”. N-7. 
1.50 “Vera”. N-7. 
3.20 “Kalnų ežerai”.  
5.00 “Bekraštė Kanada” .  
5.50 “Gamtos magija”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.  
10.45 Laisvės vėliavnešiai.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.30 Premjera. Bernis 
Eklstonas, „Formulė-1” ir milijardai 
užsienyje. 
23.05 Premjera. Valdžios tvirto-
vė (Borgen). N-7.  
0.05 Savaitė.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  

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

ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios. 
 22.15 VAKARO SEANSAS 
“Slaptieji agentai”. N14.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “Strėlė”. N-7.  
1.55 “Detektyvė Džonson”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kazino apiplėšimas.. 
N-14.  
0.20 Bibliotekininkai. N-7.  
2.10 Trapučio parkas. N-14.  

  
6.15 Sveikatos ABC televitrina. 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 

N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Vanity Fair. Visiškai slap-
tai”. N-7.  
9.20 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Farų karai. Norų vykdyto-
jas. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Apgaulė. N14.  
23.10 “Dakaras 2017. Savaitės 
apžvalga”.  
23.40 “Dakaras 2017”.  
0.10 Nuodėminga aistra. N14.  
2.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.45 “Karas ir taika”. N-7.  

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

14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. Žudiko 
autoportretas. N-7.  
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.45 “Mentalistė”. N-7.  
2.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  

 
 Kultūros 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultmisijos.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro 
8.45 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Marių katės.  
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.20 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.40 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
16.55 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Kultūros metraščiai. Mirtis 
- gyvenimo durys. M. Valančius.  
18.15 Istorijos detektyvai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.30 FIFA futbolo apdovanoji-

mai 2016. Tiesioginė transliacija 
iš Ciuricho. 
21.00 Stambiu planu.  
21.30 Euromaxx.  
22.00 ARTi.  
22.15 Laimingasis Gilmoras. 
N-7.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 LRT OPUS ORE. Grupė 
„IVTKYGYG”.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  

 
6.00 Autopilotas (k).  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
8.30 Bus visko.  
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki...  
11.25 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.55 Ne vienas kelyje.  
12.25 „Alfa” savaitė (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 24 valandos (k). N-7.  
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.  
14.40 Bus visko (k).  
15.30 „Alfa” savaitė (k).  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
9.00 “Praeities žvalgas”. 

10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
16.00 “Detektyvas Bekstriomas”. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 “Farai”. N-7  
23.00 Kruvinos skerdynės 
Teksase. S.  
0.50 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7.  
1.40 Kaulai. N-7.  

 
07.10 Vantos lapas. 
07.40 Pasaulis nuostabus. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.  
10.50 Stilius.  
11.35 Klausimėlis.lt.  
12.05 Bernis Eklstonas, 
„Formulė-1” ir milijardai užsienyje 
(subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  
0.15 Gamtos inspektoriai.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2. N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 “Juodosios našlės”. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Antrininkas”. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “Strėlė”. N-7.  
1.45 “Detektyvė Džonson”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Australija. N-7.  
1.45 Naujokė. N-7.  
2.10 Trapučio parkas. N-14.  

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

9.20 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Farų karai. Norų vykdyto-
jas. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Ko laukti kai laukiesi. N-7.  
23.25 “Dakaras 2017”.  
23.55 Apgaulė. N14.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.45 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

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

15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. Netikras 
pavojus. N-7.  
22.45 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.55 “Mentalistė”. N-7.  
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.30 Detektyvas Kolambas. 
Žudiko autoportretas. N-7.  
5.00 “Superauklė”. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kultūros metraščiai. Mirtis - 
gyvenimo durys. M. Valančius.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 Šaligatvis.  
13.45 Festivalis „Akordeono 
muzikos savaitė 2016”.  
14.35 Kino legendos. Alenas 
Delonas. Išskirtinis portretas 
(kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Premjera. Apokalipsė. 
Pirmasis pasaulinis karas. 
18.25 Poezija.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 

lyga. Salonikų PAOK - Klaipėdos 
„Neptūnas”. Transliacija iš 
Salonikų. 
21.00 Septynios Kauno dienos. 
21.30 IQ presingas.  
22.15 Snieguolė ir medžiotojas. 
N-14.  
0.20 DW naujienos rusų kalba. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Lietuva mūsų lūpose.  
1.30 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas (k).  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 (kart.). 
10.00 Tavo augintinis.  
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  

16.00 “Detektyvas Bekstriomas”. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Tai reiškia karą. N-14.  
23.55 Rezidentai. N-7.  
1.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7.  
1.50 Kaulai. N-7.  

06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
01.50 Reporteris.  
02.40 Lietuva tiesiogiai.  
02.55 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
03.45 „Vandens žiurkės“. N-7. 
04.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
05.15 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.  
10.50 Emigrantai.  
11.45 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą”.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Premjera. Auksinė taurė. 
N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 
N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2. N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  

18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Tik nesijuok. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Voratinklis”. N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “Strėlė”. N-7.  
1.45 “Detektyvė Džonson”. N-7. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Babaušis.  
0.00 Bibliotekininkai. N-7.   
1.50 Naujokė. N-7.  
2.15 Trapučio parkas. N-14.  

  
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Farų karai. Norų vykdytojas. 
N-7.  
9.20 “Šuo”. N-7.  
10.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  

14.10 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
N-7. 
19.30 Farų karai. Norų vykdytojas. 
N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
21.30 L.O.L. N14.  
23.15 “Dakaras 2017”.  
23.45 Ko laukti kai laukiesi. N-7.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. N14.  
3.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.50 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.15 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Pagaminta Italijoje”.  
8.05 “Gardžiausi Merės Berės 
patiekalai”.  
8.35 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. N-7. 
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. 

Darbotvarkėje - žmogžudystė. N-7.  
22.45 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.00 “Mentalistė”. N-7.  
2.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.35 Detektyvas Kolambas. 
Netikras pavojus. N-7.  
5.10 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Apokalipsė. Pirmasis pa-
saulinis karas (kart.). 
13.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 Keliaukime kartu. Lvovas 
(kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Planetų gidas. Neptūnas ir 
Uranas (subtitruota). 
18.25 Poezija. LRT aukso fondas.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 Šalia skruzdėlyno.  
19.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Zagrebo „Cibona” - Utenos 
„Juventus”. Transliacija iš Zagrebo. 
21.30 Elito kinas. Seklys. N-7.  
23.00 Poezija. LRT aukso fondas.  
23.05 Marių katės.  

23.20 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.05 Nacionalinis turtas.  
0.35 Festivalis „Akordeono muzi-
kos savaitė 2016”.  
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Mūšis dėl Baltijos jūros (k). 
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
16.00 “Detektyvas Bekstriomas”. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Kol nenuėjau miegoti. N-14.  
0.30 Rezidentai. N-7.  
1.05 Detektyvas Bekstriomas. N-7.  
2.00 Kaulai. N-7.  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Moterų svajos apie tolimus 
kraštus“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Gyvenk krepšiniu!. 
19.00 Europos taurė 2016/17. 
Sankt Peterburgo “Zenit” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Merginos iš Ukrainos“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie tolimus 
kraštus“. N-7. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. N-7. 
01.50 Reporteris.  
02.40 Lietuva tiesiogiai.  
02.55 „Moterų svajos apie tolimus 
kraštus“. N-7. 
03.45 „Vandens žiurkės“. N-7. 
04.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
05.15 „Moterų svajos apie tolimus 
kraštus“. N-7. 
06.05 „Miestai ir žmonės“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Lietuvos laisvės gynėjų die-
nai. Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos 
valstybės atkūrimo kronika”.  
9.55 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Skirmantas Valiulis. Laiko 
labirintuose.  
10.50 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Diena po rytojaus.  
11.37 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Tie, kurie išdrįsta. N-7.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. (kart.). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Klauskite daktaro.  
17.10 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
17.40 Šiandien.  
18.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Sausio 13-osios memorialo 
iškilmingas atidengimas ir atmini-
mo laužų uždegimas prie Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos 
pastato. Tiesioginė transliacija. 
19.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras.  
22.50 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai.  
23.20 Premjera. Patriotas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras.  

5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.45 KK2. N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “Mano lemties diena”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Kartą Meksikoje”. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7. 
0.55 “Strėlė”. N-7.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina (k).  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Krikštatėvis II. N-14.  
2.25 Trapučio parkas. N-14. 

  

6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Farų karai. Norų vykdytojas. 
N-7.  
9.20 “Šuo”. N-7.  
10.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
N-7. 
19.30 Farų karai. Norų vykdyto-
jas. IV dalis. N-7.  
20.30 Gyvenimiškos istorijos.  
21.30 Specialistas. N-7.  
23.25 “Dakaras 2017”.  
23.55 L.O.L. N14.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.05 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Pagaminta Italijoje”.  
8.05 “Gardžiausi Merės Berės 
patiekalai”.  
8.35 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  
14.00 “Mentalistė”. N-7. 

14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Įtariamieji”. N14.  
22.20 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
0.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
1.35 “Mentalistė”. N-7.  
2.25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.10 Detektyvas Kolambas. 
Darbotvarkėje - žmogžudystė. N-7.  
4.45 “Superauklė”. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Planetų gidas (subtitruota, 
kart.). 
13.00 Skrendam. (kart.). 
13.30 Lietuvos ambasadorių 
klubo susitikimas su Prezidentu 
Valdu Adamkumi.  
14.30 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Giedrius Kuprevičius. 
Poetinė oratorija „Amžinoji šviesa”. 
15.40 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Laisvės trajektorijos. 2011 
m. N-7. 
16.40 Barikadų vaikai.  
16.50 Kultūrų kryžkelė.  

17.20 „Vilniaus festivalis 2016 “.  
18.40 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Nerimo mintys.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Janis Balodis, Goda 
Dapšytė. Barikados.  
23.50 DW naujienos rusų kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Sausio 13-osios memorialo 
iškilmingas atidengimas ir atmini-
mo laužų uždegimas prie Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos 
pastato. (kart.). 
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva. (kart.). 
3.45 Stop juosta.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Mūšis dėl Baltijos jūros (k). 
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 

9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
16.00 “Detektyvas Bekstriomas”. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Ta nejauki akimirka. N-14.  
23.50 Rezidentai. N-7.  
1.00 Detektyvas Bekstriomas. 
N-7.  
1.50 Kaulai. N-7.  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Chiromantas“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7. 
00.50 „Merginos iš Ukrainos“. 
N-7. 
01.50 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Sausio 13-oji.  
10.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Iškilmingas Laisvės 
gynėjų dienos minėjimas ir 
Laisvės premijų įteikimo ce-
remonija LR Seimo Kovo 11-
osios Akto salėje.  
11.30 Laisvės dainos. 
12.00 Lietuvos laisvės 
gynėjų dienai. Valstybės vė-
liavos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje. Tiesioginė transliacija. 
12.20 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom”.  
12.50 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Agresijos kronika.. N-7.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.20 Ten, kur namai 1. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. Finalas.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Duokim garo!  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Labdaros koncertas 
,,Kartu iki pergalės”.  
23.15 1944 (1944). Karinė 
drama. Estija, Suomija. 2015 
m. N-14.  
1.00 Lietuvos laisvės gynėjų 
dienai. Tie, kurie išdrįsta. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Stilius.  
3.45 Klausimėlis.lt.  
4.05 „Eurovizija 2017”. 

Nacionalinė atranka.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomas ir Džeris”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
12.40 Nuo... Iki... N-7. (k).  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “PREMJERA Nakties 
karalienė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 “Pagrobimas”. N14. 
22.45 “Sveiki atvykę į praeitį!”. 
N-7.  
0.40 “Kartą Meksikoje”. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
12.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
13.00 Kung Fu Panda. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga. N-7.  
21.15 Amerikietiškas pyragas 
2. N-14.  
23.25 Stokeriai. N-14.  
1.20 Babaušis.  

  
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Farų karai. Norų vykdyto-
jas. IV dalis. N-7.  
9.20 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrini-
mas” N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Mirtinas ginklas 2. N-7.  
23.30 “Dakaras 2017”.  
0.00 Specialistas. N-7.  
1.50 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.35 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
3.20 Mirtinas ginklas 2. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.35 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.25 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
13.00 “Būrėja”.  
13.30 “Akloji”.  

14.00 “Mentalistė”. N-7. 
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
15.05 “Garfildas”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
voras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Diktė. 
Kai suserga protas. N14.  
22.35 SNOBO KINAS Violeta. 
N14.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.35 “Mentalistė”. N-7.  
3.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.15 “Įtariamieji”. N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laisvės trajektorijos. N-7.  
7.05 „Vilniaus festivalis 2016 
“.  
8.25 Legendos.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Stambiu planu.  
12.40 Maistas ir aistros.  
13.10 Kelias į namus.  
13.45 Nes man tai rūpi.  
14.30 Koncertas 
„Gailestingumo jubiliejaus 
muzika”.  
15.45 Meilė kaip mėnulis.  
16.35 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkikate-
dros bazilikos.  
18.35 Lietuvos laisvės gynėjų 

dienai.  
19.20 26-asis aktualiosios 
muzikos festivalis „Gaida”.  
20.50 Patriotas. N-7. (kart.). 
23.30 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.40 Dabar pasaulyje.  
0.10 Anapus čia ir dabar.  
1.00 Atspindžiai.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam. (kart.). 
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki...  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Aukso vilnos paieškos. 
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Naujokė”. N-7.  
11.30 6 kadrai. N-7.  
12.30 Saša ir Tania N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
16.00 “Detektyvas 
Bekstriomas”. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo „Galatasaray” - 
Kauno „Žalgiris”.  
Vaizdo įrašas.  
0.20 Kol nenuėjau miegoti. 
N-14.  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Chiromantas“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Keisčiau nebūna“. 
N-14. 
01.05 „Tamsios jėgos“. N-14. 
02.55 „Keisčiau nebūna“. 
N-14. 
04.25 „Tamsios jėgos“. N-14. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą”.  
7.55 Premjera. Nauji 
Piterio Peno nuotykiai 2. 
8.20 Tatonka ir mažieji 
draugai. 
8.30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
8.45 Džiunglių knyga 1. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įdomiausios 
pasaulio keistenybės (sub-
titruota). 
13.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Laukinė Aliaskos gamta. 
13.55 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.30 Sveikinimų koncer-
tas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 „Eurovizija 2017”. 
Nacionalinė atranka.  
22.55 Premjera. 
Susižadėję penkerius me-
tus. N-7.  
1.00 Pasaulio dokumen-
tika.  
2.50 Prisiminimai apie 
Šerloką Holmsą. N-7.  
4.30 Klausimėlis.lt.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 “Tomas ir Džeris”.  
6.55 “Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys”. 
7.20 “Nickelodeon” valan-
da. Harvis Biksas”.  
7.45 “Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės.  
8.10 “Sandžėjus ir 
Kreigas”.  
8.35 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys”. 
9.00 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Toras. Asgardo legendos”. 
11.25 “Ir riteriai įsimyli”. 
N-7.  
13.30 “Užšaldytas”. N-7. 
1969 m.  
15.10 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
“Margi, pirmyn!”. 
21.25 “Nepaprastas 
Žmogus-Voras”. N-7.  
23.55 “Ekstraktas”. N14.  
1.35 “Pagrobimas”. N14. 

6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Grožio mėnuo.  
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Skruzdėliukas Z.  
12.40 Nimės sala. N-7.  
14.25 Oskaras. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Princesės dienoraš-
tis 2. Karališkosios sužadė-
tuvės. N-7.  

21.50 Paguoda. N-14.  
23.55 Bruklino geriausieji. 
N-14.  

  
6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
7.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Amerikos mieliau-
sieji”.  
10.55 Baltijos galiūnų čem-
pionato IV etapas. Rokiškis.  
11.55 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
14.55 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7.  
17.55 “Šuo”. N-7.  
19.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
21.55 MANO HEROJUS 
Nakties sargyba. N14.  
23.40 “Dakaras 2017”.  
0.10 AŠTRUS KINAS 
Vilkolakių medžiotoja. N14.  
1.45 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14.  
3.15 Muzikinė kaukė.  

 
6.50 “Laukinė Afrika”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Laukinė Afrika”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “PREMJERA Silvijos 
itališki valgiai”. 
12.30 “PREMJERA Merės 
Berės patiekalai”.  
13.10 “Kas namie šeimi-
ninkas?”  
14.00 “Pasisvėrę ir laimin-

gi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.30 Ulzana. 1974 m.  
19.25 “Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas. Monstras. 
N14.  
22.40 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.05 “”Didžiosios 
Britanijos” viešbutis”.  
0.55 Violeta. N14.  
3.05 Diktė. Kai suserga 
protas. N14.  
4.30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.15 Mokslo sriuba.  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias. Laida evange-
likams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Atspindžiai.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.05 „Kaunas Talent 
2016”. 1 d. 
12.30 Šokių akademija 2. 
13.20 Williamo 
Shakespeare’o „Globe” tea-
tras. Audra (subtitruota). 
16.00 Balų šeimininkai.  
16.50 Purpurinis vakaras 
2016.  
18.30 Lietuva mūsų lūpo-
se.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių 
alėja. Dantonas. N-14. 
(Originalo kalba).  

23.15 Durys atsidaro. 
Viena istorija.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 Eduardas Balsys. 
Baletas „Eglė - žalčių ka-
ralienė”. Griežia LNOBT 
orkestras.  
2.40 Purpurinis vakaras 
2016.  
4.15 Durys atsidaro.  
4.40 Kultūros metraščiai. 
Mirtis - gyvenimo durys. 
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7. Realybės drama. 
15.20 KK2 (k). N-7. 
Infošou. Vedėjai Justė 
Žičkutė ir Tomas Ališauskas. 
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Aukso vilnos paieš-
kos. 
20.30 Nuo... Iki... (k).  
21.30 Autopilotas.  
22.00 Yra, kaip yra (k). 
N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  

 
6.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
7.00 Pakartok! N-7.  
8.30 Vienam gale kablys.  
9.00 NT žinios.  
9.30 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.  
10.00 Iš peties. N-7.  

11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Pakartok! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Prienų-
Birštono „Vytautas” - 
Vilniaus „Lietuvos rytas”.  
19.00 Šokis hiphopo ritmu. 
Viskas arba nieko. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kietas riešutėlis 4.0. 
N-14.  
1.00 Ta nejauki akimirka. 
N-14.  

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Dykumos“.  
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Kalnų ežerai“.  
11.00 „Vera“. N-7. 
13.00 „Šetlando žmog-
žudystės. Juodas varnas“. 
N-7. 
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios. 
16.20 „Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.20 0 laipsnių. 
18.25 „Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Kartą Rostove...“. 
N-7. 
01.00 „Mafijos kronikos“. 
N-14. 
02.00 „Vera“. N-7. 
03.30 „Jaunikliai“. 
04.00 „Šetlando žmog-
žudystės. Juodas varnas“. 
N-7.

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

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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šiupinys

„Susirgimų dar nėra labai 
daug. Per gruodžio mėnesį viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijo-
mis sirgo 458 suaugę anykštėnai 
– 222 vyrai ir 236 moterys. Sir-
go taip pat 164 vaikai. Lapkričio 
mėnesį sergančių buvo dvigubai 
mažiau – 274, iš jų 129 vyrai ir 
145 moterys“, - „Anykštai” sakė 

Gripas atakuoja 
atsargiai

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Permainingi šios žiemos orai nepridėjo sveikatos. Nors, kaip 
sako Anykščių pirminio sveikatos priežiūros centro direktorė 
Zita Neniškienė, susirgimų viršutinių kvėpavimo takų infekcijo-
mis nėra dar labai daug, bet mėnuo po mėnesio vis daugėja. O štai 
gripo dar fiksuojami tik pavieniai atvejai.

Z.Neniškienė. Pasak jos, gripu 
gruodžio mėnesį sirgo 3, o lap-
kričio – 2 anykštėnai. „Kaip kei-
sis skaičiai staigiai atšalus orams, 
suskaičiuosime kitą savaitę“,- 
sakė Z. Neniškienė.   

Apie tai, kad pacientų, sergan-
čių peršalimo ligomis daugėja, 
patvirtino ir Anykščių polikli-

nikoje dirbanti gydytoja Nerin-
ga Kišonaitė. „Sergančių tikrai 
daugėja, bet anykštėnai ateina 
iš karto, uždelstų atvejų nepasi-
taiko. šiuo metu ateina darbingo 
amžiaus susirgę pacientai, nes 
jiems reikia biuletenių“,- sakė N. 
Kišonaitė. O paklausta, ar popu-
liaru buvo skiepytis nuo gripo, 
N. Kišonaitė sakė, jog net pri-
trūko skiepų. „Tačiau skiepijosi 
pirmiausia garbaus amžiaus žmo-
nės“, - sakė N. Kišonaitė.

Z. Neniškienė pastebėjo, kad 
šiemet gripas eina per Lietuvą iš 
kitos, nei įprasta, pusės. „Papras-
tai sulaukdavom iš Panevėžio, o 
dabar gripo banga eina nuo Aly-
taus“,- pastebėjo Z.Neniškienė.   

Nacionalinis užkrečiamų ligų ir 
AIDS centras skelbia, kad serga-
mumas gripu ir ūminėmis viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) 2016 m. gruodžio 26 
d. – 2017 m. sausio 1 d. didėjo. 
Bendras Lietuvos sergamumo 
gripu ir ŪVKTI rodiklis 72,4 
atv./10 tūkst. gyventojų. Visoje 
Lietuvoje dėl gripo buvo hospita-
lizuoti 56 asmenys. Iš jų 8 vaikai 
iki 2 metų amžiaus, 27 asmenys 
iki 17 metų, kiti suaugusieji.

Utenos apskrityje fiksuota 57 
asmenys, sergantys gripu ir 896 
asmenys, sergantys ūminėmis 
viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis.  Mažiausias serga-
mumo gripu ir ŪVKTI rodiklis 
registruotas Tauragės adminis-
tracinėje teritorijoje, didžiausias 

- Kas yra katarakta?
- Katarakta (akies lęšiuko su-

drumstėjimas) – akių liga, išsivys-
tanti dėl lęšiuko skaidrumo suma-
žėjimo, drumsčių formavimosi. 
Katarakta dažniausiai pasireiškia 
regėjimo susilpnėjimu, žmogus 
mato kaip pro rūką, nyksta spal-
vos, dvejinasi daiktai, nebetinka 
anksčiau nešioti akiniai. Jei pablo-
gėjęs matymas kenkia kasdieninei 
veiklai, žmogus nebegali atlikti 
įprastų darbų, tuomet reikalingas 
kataraktos gydymas. 

- Kas sukelia kataraktą?
- Tikslios kataraktos vystymosi 

priežastys nėra žinomos. Mano-
ma, kad dažniausiai akies lęšiuko 
drumstis atsiranda dėl natūralaus 
senėjimo proceso sutrikus me-
džiagų apykaitai. Senstant, sutrin-
ka akyje vykstantys biocheminiai 
procesai, todėl lęšiuke susidaro 
drumstys. Pajutus pirmuosius ligos 
simptomus būtina pasirūpinti savo 
akimis, nes negydoma katarakta 
gali sukelti visišką aklumą.

- Kaip gydoma katarakta?
- Kataraktą išgydančių vaistų 

nėra. Vienintelis šios ligos gydy-
mo būdas – chirurginis. Operacijos 

Jei silpsta regėjimas, metas sunerimti 
Pastebėjus regėjimo susilpnėjimą, akis tarsi aptraukus rū-

kui, atsiradus jautrumui ryškiai šviesai – reiktų ilgai nedelsiant 
pasikonsultuoti su gydytoju, kadangi visi šie požymiai gali būti 
ženklas, kad vystosi katarakta. Kas tai per liga, kokias gydymo 
galimybes gali pasiūlyti šiandienos medicina klausiame savo sri-
ties profesionalo A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ chirurgo 
oftalmologo Sauliaus Ačo.

tikslas – sudrumstėjusį lęšiuką pa-
keisti dirbtiniu lęšiuku. Anksčiau 
atliekant tokią operaciją tekdavo 
akyje padaryti gana didelį pjūvį, 
kurį susiuvus ragenos randas gy-
davo apie pusę metų. Tuo tarpu 
dabar, naudojant šiuolaikišką mi-
krochirurginę įrangą – fakoemul-
sifikatorių – pro 2-3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuoja-
mas dirbtinis. Pjūviai labai maži, 
jų siūti nereikia.

Žmonių reakcija išgirdus, kad 

Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centras – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis specializuo-

tas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. Šis centras suteikia pa-
cientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant eilėse, gauti profesionalią 
pagalbą, ypatingą dėmesį. Akių chirurgijos centre dirba profesionali patyrusių specialistų komanda, opera-
cijas atlieka savo srities profesionalas – Saulius Ačas, kuris atliko ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, 
kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities 
lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite 
savo regos problemas šios srities profesionalams. Kuo anksčiau kreipiamasi į specialistą, tuo geresnių 
rezultatų galima tikėtis.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali pa-
tyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

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

reikės operuoti akį, būna labai 
skirtinga. Vien pats žodis – ope-
racija pacientus gąsdina, tačiau 

šiuolaikinių technologijų dėka ka-
taraktos operacija tapo labai saugi, 
neskausminga ir efektyvi. 

– Alytaus administracinėje teri-
torijoje. Nacionalinė visuome-
nės sveikatos priežiūros labo-
ratorija pateikė duomenis apie 
gripo virusologinius tyrimus. Iš 
viso buvo paimti 72 ėminiai, iš 
kurių buvo išskirti 54 A(H3N2) 
virusai ir 2 A tipo virusai. 
Visose Europos šalyse stebima 
sergamumo gripu ir ŪVKTI didė-
jimo tendencija, ypatingai didelis 
sergamumas užregistruotas Suo-
mijoje. Virusų, išskirtų atliekant 
klinikinę virusologinę diagnosti-
ką, padidėjo iki 47 proc.

Gripas – ūmi virusinė infekci-
ja, plintanti oro lašeliniu būdu. 
Virusai dauginasi kvėpavimo 
takų epitelyje ir po 18 – 72 va-
landų sukelia ligą. Gripui būdin-
ga staigi pradžia, karščiavimas 
virš 38°C, sausas kosulys, ben-
dras silpnumas, nuovargis, gal-
vos ir raumenų skausmai. Taip 
pat gali prasidėti sloga, skaudė-
ti gerklę. Nesigydant ar blogai 
gydantis liga gali komplikuotis 
bronchų, plaučių, viduriniosios 
ausies, sinusų uždegimais. Ser-
gant gripu galimos ir retesnės 
komplikacijos: širdies raumens, 
smegenų ir smegenų apdangalų 
bei kiti uždegimai, gali paūmėti 
lėtinės ligos. 

Specifinė apsisaugojimo nuo 
gripo priemonė – skiepai yra pati 
efektyviausia, apsauganti nuo 
gripo ir jo sukeliamų komplika-
cijų, taip pat mažinanti sukėlėjo 
platinimą aplinkiniams. 

Anykščių pirminio sveikatos priežiūros centro direktorė Zita Ne-
niškienė teigia, kad peršalimo susirgimų pamažu daugėja. 

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Paroda. Sekmadienį, 11 val. 20 
min. Svėdasų bibliotekoje vyks po-
kalbis apie šventkeliones - tolimą, 
artimą piligrimystę, parodos „Iš 2000 
m. jubiliejinės kelionės į Romą pili-
grimo krepšio“ atidarymas. 

Mirė. Vakar, eidamas 66–uosius 
metus, mirė buvęs Kurklių pagrindinės 
mokyklos direktorius Virgaudas Mi-
kučionis. Tuometinė Kurklių vidurinė 
mokykla buvo jo pirmoji darbovietė, 
baigus universitetą. Fizikos mokytoju 
jis dirbo iki praeitų metų pavasario ne 
tik Kurklių pagrindinėje, bet ir Anykš-
čių miesto mokyklose. V. Mikučio-
nis pašarvotas Kurklių pagrindinėje 
mokykloje. Laidotuvės – sekmadienį 
Vyliaudiškio kapinėse po šv. Mišių 
Kurklių bažnyčioje 13 val. 30 min. 

Patarėjai. Kultūros ministerijoje 
pradeda veikti patariamoji institucija 
– ministerijos kolegija. Ji patars mi-
nistrei kultūros politikos bei kultūros 
administravimo klausimais. Kolegiją 
sudarys ministrės Lianos Ruokytės-
Jonsson politinio pasitikėjimo koman-
dos nariai, ministerijos kancleris bei 
kultūros lauko profesionalai iš Lietu-
vos ir užsienio, pranešė Kultūros mi-
nisterija.Tarp kolegijos narių yra ir bu-
vęs Anykščių muziejaus direktorius,  
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas Vytautas Balčiūnas,

Maras. Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Anykščių rajone patvirtinta 
12 afrikinio kiaulių maro užkrėstų 
vietų, kuriose AKM virusu buvo ap-
sikrėtę 24 šernai (22 nugaišę ir 2 su-
medžioti).

Globa. Trečiadienį savivaldybėje 
tartasi dėl socialinių globėjų. Nuo 
sausio 1-osios, įsigaliojus Civilinio 
kodekso pataisai, iš šeimos paimti 
vaikai iki trejų metų į globos namus 
galės patekti tik išskirtiniais atvejais 
ir juose būti galės ne ilgiau kaip tris 
mėnesius. Pataisos, kurios įteisintų 
profesionalią vaikų globą šeimoje, 
Seime įregistruotos tik gruodį, todėl 
daugelis savivaldybių naujajai tvarkai 
nepasiruošė.

Darbas. Metų pradžioje Lietuvos 
darbo biržos darbo pasiūlymų bazėje 
– ypač kuklus pasirinkimas. Siūlomos 
devynios laisvos darbo vietos. Kai 
kuriais atvejais dirbti važiuoti reikia 
į kitus rajonus. Anykščių ligoninė vis 
dar ieško gydytojo – pulmonologo, 
Valstybės žemės fondui reikalingas 
geodezininkas – matininkas. Darbo 
taip pat gali tikėtis apsaugos darbuo-
tojas, barmenas – padavėjas, stalius 
– dailidė, mėsininkas, skerdimo sky-
riaus darbininkas, fotografas.

Benamiai. Mero patarėjas, „dar-
bietis“ Donaldas Vaičiūnas sako, kad 
vietos benamiais turėtų rūpintis rajono 
nevyriausybinės organizacijos. „Šiuo 
metu Anykščių rajono savivaldybės 
socialinės įstaigos tiesiogiai neteikia 
benamių apgyvendinimo paslaugų, 
kadangi manoma, jog šią paslaugų 
kryptį gali ir toliau plėtoti nevyriau-
sybinės organizacijos“, - sakė D. Vai-
čiūnas. 

Eglutės. Penktadienį, Trijų Karalių 
dieną, oficialiai baigėsi kalėdinis lai-
kotarpis. Apie pietus vakar nupuošta 
ir centrinė miesto eglė, „Anykštos“ 
žurnalistams lankantis savivaldybėje, 
taip pat teko matyti, kaip darbuotojai 
likviduoja šventinius papuošimus. 
Beje, kad mieste bet kur nesimėty-
tų nupuoštos ir spyglius pradėjusios 
mesti eglutės, UAB “Anykščių komu-
nalinis ūkis” prašo gyventojus eglutes 
tiesiog palikti prie konteinerių.  
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- Kaip žiemos sezonui šiemet 
pasiruošusi Anykščių kelių 
tarnyba?

- Pajėgumai tie patys, kurie 
buvo ir prieš keletą metų, niekas 
nepasikeitė. Turime šešis bars-
tytuvus, kurie pirmu važiavimu 
dirba krašto keliuose, po to antru 
reisu važiuoja į kelius, kuriuose 

Nuo kritikos neapsaugo ir tūkstančiai 
tonų išbarstytos druskos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Tūkstančiai tonų rajono keliuose išbarstytos druskos, tiek pat 
nuvažiuotų kilometrų ir negailestinga automobilių vairuotojų 
kritika – tai kasmet prasidėjus žiemos sezonui tenka atlaikyti 
VĮ Utenos regiono keliai Anykščių kelių tarnybos specialistams.  
Apie kelininkų darbo organizavimą, kelių priežiūros priemones 
žiemą „Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių kelių tarnybos viršininku 
Daliumi STASIUKONIU.

per parą automobilių eismas sie-
kia 600 – 700 automobilių, o po 
to žiūrime, jei kažkas panašaus 
į plikledį, barstome asfaltuotus 
rajoninės reikšmės kelius. Taip 
pat turime tris greiderius ir tris 
traktorinio tipo sniego valytu-
vus. Tai – visas Anykščių kelių 
tarnybos techninis parkas. 

Turime 46 darbuotojus. Dar-
buotojų visada norėtųsi turėti 
daugiau, tačiau pagal skiriamas 
lėšas reikia koreguoti savo re-
sursus, kad leistume žmonėms 
uždirbti bent jau padoresnius 
atlyginimus. Anykščių kelių tar-
nybos darbuotojų vidutinis atly-
ginimas siekia 750–800 Eur.

- Lyginant su praėjusiu se-
zonu, šiai žiemai jūs jau bu-
vote pasiruošę ar visgi ji, kaip 
mėgstama juokauti, kelininkus 
užklupo netikėtai?

 - Jeigu prisiminsite praėjusius 
metus, tai lapkritį ir gruodį kelių 
barstyti buvome išvažiavę maž-
daug dešimt dienų. O šį lapkritį 
rajono keliuose jau išbarstėme 
350 tonų grynos druskos ir tiek 
pat tonų smėlio. Praėjusiais me-
tais, per du paskutinius metų mė-
nesius, labai nemažai sutaupėme 
lėšų – apie 25 000 Eur. O šiemet 
per tą patį laikotarpį, matyt, to-
kia pat suma sieks nuostolių, nes 
pinigus Lietuvos kelių direkcija 
pagal kelių  ilgius ir kelių prie-
žiūros kategorijas skirsto metų 
pradžioje.

- Anykštėnai labai dažnai 
mėgsta kartoti, kad kaimyni-
nių rajonų keliai prižiūrimi 
labai gerai, tačiau pakanka 
įvažiuoti į Anykščių rajoną ir 
situacija - lyg diena ir naktis. 
Ką galėtumėte atsakyti į tokias 
automobilių vairuotojų repli-
kas?

 - Neslėpsiu, lapkričio mėne-
sį galbūt buvo tokių dienų, kai 
Anykščių rajonas prasčiau atro-
dė kažkuriuo paros metu nei Pa-
nevėžio ar Kupiškio rajonas. Bet 
tai priklauso nuo to, kuria kryp-
timi slenka sniego debesys, kuria 
kryptimi pučia vėjas. Jeigu vėjas 
šiaurės vakarų krypties ir sniego 
debesys plaukia nuo Ukmergės 
bei Panevėžio rajonų, tai visuo-
met tie rajonai kelius anksčiau 

valys bei barstys. Mes bet kokiu 
atveju vėluosime. O vyraujan-
tys vėjai visada būna iš vakarų, 
šiaurės vakarų, pietvakarių pu-
sės. Važiuojant nuo Ukmergės 
ar Panevėžio pusės, visada mūsų 
rajono keliai atrodys prasčiau, 
nes tokia vėjo kryptis. 

O šiaip, kai kalbuosi su kitų 
rajonų kolegomis kelininkais, tai 
jie skundžiasi, kad juos žmonės 
„kala prie kryžiaus“. Sako, va-
žiuokit į Anykščius pasižiūrėti, 
kaip ten keliai prižiūrimi ir kaip 
jūs prižiūrite. Manau, kad tai yra 
subjektyvus požiūris. Kiekvie-
nas žmogus pagal savo suprati-
mą vertina. O kadangi Anykš-
čiuose žmonės pikti, tai mums 
visuomet kliūna daugiau nei ke-
lininkams kituose rajonuose. 

Beje, reikėtų pridurti, kad 
Anykščių kelių tarnyba prižiū-
ri 520 km valstybinės reikšmės 
kelių, o kelininkai  Kupiškio ar 
Ukmergės rajonuose prižiūri 340 
– 350 km. Toks prižiūrimų vals-
tybinių kelių skirtumas yra labai 
ženklus, o tai lemia skirtumus 
tarp bendro vaizdo, kaip žiemą 
prižiūrimi keliai skirtinguose ra-
jonuose.

- Nuo keliuose barstomos 
druskos kenčia net pačių keli-
ninkų technika, taip pat gam-
ta. Gal yra galimybė ją pakeis-
ti kitomis medžiagomis?

 - Austrija, Vokietija kelius 
barsto įvairiais sulfatais, bet tos 
medžiagos kainuoja penkis ar 
dešimt kartų brangiau. Per sezo-
ną mes, viena kelių tarnyba, iš-
barstome apie 2000 – 3000 tonų 
druskos. Druskos tonos kaina yra 
apie 50 Eur. Įsivaizduokite, vien 
kiek jai reikia išleisti pinigų.

Keliuose išbarstyti tūkstančiai 
tonų druskos nubėga su vande-
niu į upelius ir upes. Kiekvienais 
metais skelbiami straipsniai apie 
druskos poveikį gamtai. Manau, 

kad ji gamtai kenkia.
- Kada kelininkai jau gali 

būti ramūs ir sniego valymo 
techniką pradėti ruošti kitam 
sezonui?

- Prieš ketverius metus dar ba-
landžio viduryje šalo, snigo, to-
dėl valėme ir barstėme Anykščių 
rajono kelius intensyviai, nors 
mūsų sezonas baigėsi kovo 31 
dieną. 

Po minėtų atvejų žiemos sezo-
nas kelininkams oficialiai prasi-
deda lapkritį ir baigiasi balan-
džio mėnesį.

- Ar yra galimybė gyven-
tojams kreiptis tiesiogiai į 
Anykščių kelių tarnybą, jei jie 
turi priekaištų dėl prastai va-
lomų kelių?

- Gyventojai turėtų skambinti 
mūsų budinčiojo telefono nume-
riu (8-381) 59462, kuris veikia 
ištisą parą, taip pat ir savaitga-
liais. Sulaukiame nemažai tele-
foninių skambučių. Kartais labai 
griežtų ir kartais visai nepelny-
tai. 

Mūsų pajėgos irgi yra ribo-
tos, nesame kažkokie lakūnai, 
kad suspėtume visur pabarsty-
ti kelius. Juolab kad mums yra 
nustatyta tvarka, kada ir kuriuos 
kelius pirmiausia turime nuva-
lyti ir pabarstyti. Pradedame 
darbą 5 valandą ryte, apvažiuo-
jame rajoną į vieną ir į kitą galą 
po daugiau nei 30 kilometrų, į 
Anykščius pirmojo reiso tech-
nika grįžta apie 7.30 val., kada 
žmonės jau būna mokyklose ir 
darbuose. 

Jei automobilių eismas inten-
syvesnis, keliuose išberta druska 
greičiau suveikia ir ištirpdo snie-
gą, o jei intensyvumas mažes-
nis – visą dieną kelias gali būti 
apsnigtas, o ta druska poveikio 
neturės. Gal todėl žmonės nesu-
prasdami tų niuansų piktinasi ir 
čia jau nieko nepadarysi.

Anykščių kelių tarnybos viršininkas Dalius Stasiukonis sako, kad  
automobilių vairuotojai kelininkų pastangų žiemą prižiūrint ke-
lius dažnai neįvertina dėl to, kad nesupranta jų darbo specifikos.

Rajono Tarybos narys Min-
daugas Sargūnas kelinin-
kams priekaištų neturi tik 
tada, kai nesninga ir nešąla.

Rajono Tarybos narė Ga-
brielė Griauzdaitė svarsto, 
kad galbūt kelininkų darbe 
trūksta efektyvumo.

Rajono Tarybos narys Alfrydas 
Savickas mano, kad kelininkų 
pernelyg kritikuoti nereikia, 
nes keliai, lyginant su kitais ra-
jonais, valomi ne blogiausiai.

„Negaliu nepasidalinti savo 
nuomone apie kelių priežiūrą-
Anykščiuose. Kelius žiemą pri-

Kelininkų darbui žiemą kritikos 
pažėrė ir rajono Tarybos nariai

“Teko vakar vakare važiuoti 
mašina ir šiandien eiti pėsčiomis 
į vaistinę, tai kažkokia tragedija. 
Pagrindinėje miesto sankryžoje 
mašinos slysta, ratai buksuoja, 
tikrai baisu ir važiuoti, ir eiti, 
nes nežinia, ar pavyks sustoti, ar 
nučiuoši į kelkraštį... Nežinau, ar 
čia galima būtų sakyti KELININ-
KUS ŽIEMA UŽKLUPO NETI-
KĖTAI, ar tiesiog kelių priežiūra 
yra neefektyvi? Nesu šios srities 
ekspertė, ir patarti, kaip geriau 
reikėtų prižiūrėti negaliu, tačiau 
manau, kad kažkokius sprendi-
mus reikia daryti, kol nenutiko 
kas nors baisaus...“, -„Anykštai“ 
sakė rajono Tarybos narė, konser-
vatorė  Gabrielė Griauzdaitė.

„Anykščių rajono keliai ly-
ginant su kitais rajonais nėra 
blogiausi, todėl nėra reikalo kri-
tikuoti, be to, pagal kelių priežiū-
ros taisykles, kai stipriai sninga 
ir pusto, keliai druska nebarsto-
mi. Būkim geresni vieni kitiems, 
žiemos mes visi labai pasiilgę, 
kviečiu visus ant Kalitos kalno“, 
-  reaguodamas į kolegų rajono 
Tarybos narių išsakytą kritiką 
kelininkams pasisakė ir rajono 

žiūri gerai, kai nesninga ir ne-
šąla. Šiandien ryte važiuoti su 
automobiliu į darbus žmonėms 
tikrai labai pavojinga. Visi va-
žiuoja vos ant 20 km/h centre, 
tačiau vis tiek mėtosi į visas pu-
ses. Visas miestas ir jo sankry-
žos padengtos ledu. Privažinėtu 
sniegu būtų saugiau važiuoti, 
nei dabartinėmis sąlygomis. Ša-
ligatviai pirmiau yra pabarstomi 
nei keliai pas mus. Juk visi mes 
žinojome, kad šals. Ar nebuvo 
galima valant sniegą barstyti 
smėliu ar žvyru, ar dar kažkuo, 
kad nedarytų pagrindo slidaus. 
Tikiuosi, kad druskos vakare 
nebuvo pilama ant kelių... Keli-
ninkai turėjo visą naktį tam, kad 
būtų pabarstytos nors pagrin-
dinės sankryžos. Suprantu, jog 
prisnigo nemažai ir visus rajono 
kelius taip staiga sutvarkyti yra 
sudėtinga, bet kur yra eismas di-
džiausias, tos atkarpos turi būti 
prižiūrėtos“, - apie Anykščių ra-

jono kelių priežiūrą sakė rajono 
Tarybos narys, liberalas Min-
daugas Sargūnas.

Tarybos narys, „darbietis“ Alf-
rydas Savickas.

Po to, kai portale anyksta.lt pa-
sirodė politikų priekaištai kelinin-
kams, penktadienio rytą pagrindi-
nėse Anykščių miesto gatvėse kaip 
niekada buvo priberta daug žvyro. 
Tiesa, pavyzdžiui, kelias Anykš-
čiai – Rokiškis ketvirtadienio va-
karą buvo nevalytas ir slidus.
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Dvigubas jubiliejus
Sausio 2-ąją  drauge savo 60-uosius  jubiliejus minėjo Anykščių 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė  ir vyriausioji specialistė  Zita Vilkončienė.

Apie tai žinią socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino Anykščių 
rajono savivaldybė.

Veneta Veršulytė merui smogė 
per „Facebook“-ą

nio smurto, spaudimo, netiesioginių 
grasinimų nusprendžiau pasirinkti 
kitą gyvenimo kelią. Beje, trauktis 
iš užimamų pareigų nusprendžiau ne 
viena – kartu iš užimamų pareigų pa-
sitraukti panoro mano pavaduotojas 
bei abu mero patarėjai (tiesa, vienas 
iš jų vėliau gėdingai persigalvojo). Po 
savo apsisprendimo vengiau detalių 
pasisakymų viešoje erdvėje, manyda-
ma, kad situacija kalba pati už save. 
Juk trys žmonės vienu metu neprii-
ma sprendimo tiesiog išeiti iš darbo, 
į niekur.

Beje, nepriklausau jokiai politinei 
partijai. Eiti šias pareigas man pasiūlė 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjū-
dis (Anykščių skyrius) bei gi patys 
Anykščių konservatoriai (tiksliau – 
dabartinis vicemeras Sigutis Obele-
vičius). Per beveik dvejus savo darbo 
šiose pareigose metus dirbau sąžinin-
gai ir nepamindama savo vertybinių 
nuostatų. Nesileidau kontroliuojama 
vienos ar kitos politinės jėgos, sten-
giausi, kad priimami sprendimai būtų 
racionalūs ir paremti logika, teisės 
aktais.

Norėjosi nenusileisti iki asmeniš-
kumų ir detalių, bet paskutiniu metu 
mano adresu pilamas purvas ir kal-
tinimai paskatino pasakyti daugiau, 
nes, ko gero, kito kelio, kaip viešu-
mas, nebeturiu.

Tai, kad meras yra diktatorius ir 
gali būti tik viena teisinga nuomonė, 
ilgai pastebėti netruko. Panašu, kad ir 
jo posakis „mėgstu dirbti komandoje, 
aš duodu komandas, o jūs vykdote“ 
turėjo tapti darbo visoje savivaldybė-
je pagrindu. Negana to, teko ne kartą 
matyti ar sužinoti apie žeminamus, 
ujamus, „spaudžiamus“ administra-
cijos darbuotojus, įstaigų vadovus 
ar net verslininkus. Kad mes, kaip 
įstaigos vadovai, ne kartą buvome 
pažeminti sau pavaldžių darbuotojų 
akivaizdoje, irgi jau buvo tapę savo-
tiška norma. Grasinimai tarnybiniais 
tyrimais, specialiosiomis tarnybomis, 
antrankiais, galios demonstravimas 
liejosi per kraštus. Ne kartą darbuoto-
jai išeidavo iš mero kabineto apsiver-
kę, buvo atvejis, kad vienai darbuo-
tojai buvo kviesta greitoji medicinos 
pagalba. Kiek iš jų mano kabinete 
rašydavo pareiškimus išeiti iš darbo 
(buvo atvejis, kuomet visas skyrius 
buvo pasiryžęs išeiti), kiek kartų yra 
tekę juos atkalbinėti, ko gero, jau 
niekas nebesuskaičiuos. Štai kokio 
turinio tarnybinius paaiškinimus gau-
davau, kaip vadovė: „ ... Šio pasitari-
mo metu patyriau didelį pažeminimą, 
panieką iš mero pusės... Meras, užuot 
niekinęs ir žeminęs valstybės tarnau-
toją, tiesiog turėtų nurodyti, ką aš, ..., 
padariau blogai ir ką reikia man savo 
darbe taisyti...“.

O paskutiniu metu tiesioginio val-
dymo administracijoje įvedimas buvo 
tiesiog akivaizdus. „Bėda“ ta, kad 
žmonės kalba ir ne kartą atėję pasa-

kydavo, kad meras liepė padaryti taip 
ar kitaip, bet ginkdie niekam nesakyti 
(buvo kalbančių, kad jie, eidami pas 
merą, apsisaugojimui vaikščiojo su 
įjungta garso įrašymo technika). Su-
prantama, po tokių dalykų, kuomet 
nežinai, kas kam galėjo būti pasakyta 
ar liepta, atsakomybę už tam tikrus 
tų darbuotojų veiksmus tektų pri-
siimti ne tik jiems patiems, bet ir jų 
vadovams, ir tikrai retu atveju tam, 
kuris kažką liepė. Juk įrodyti tokius 
„liepimus“ ar spaudimą yra itin sun-
ku. O pats meras taip puikiai moka 
apsimesti, kad kažko nežinojo arba 
išgirdo pirmą kartą...

Didžioji krizė prasidėjo 2016 m. 
rudenį, kuomet kilo skandalas dėl 
galimai supainiotų mero viešų ir 
privačių interesų jo sūnui įsigyjant 
nekilnojamąjį turtą prie netoliese sta-
tomos Vorutos pilies. Tuomet turėjau 
atlaikyti mero spaudimą rašyti jį gi-
nančius raštus Valstybinei tarnybinės 
etikos komisijai. Kaip suprantu, po tų 
keleto pasakytų „ne“ tapau jo asmeni-
niu išdaviku ir netgi priešu.

Kuomet tą patį 2016-ųjų rudenį 
mero reikalavimu atsisakiau pradėti 
tarnybinį tyrimą dėl pavėluotai pa-
teikto tarybos sprendimo projekto dėl 
apleistiems pastatams (taip taip, mero 
sūnus apleistą pastatą ir įsigijo) taiko-
mo mokesčio (beje, mokestis nusta-
tomas 2017 metams, ir specialistės 
dėl didelio darbo krūvio sprendimo 
projektą pateikė ne liepos, bet rugsėjo 
mėnesį, tuo nepadarydamos jokios 
žalos), pakliuvau į Antikorupcijos 
komisijos pirmininko (buvusio mero 
kolegos) akiratį. Juk turėjau vykdy-
ti mero valią, o nepaklusau. Jokios 
korupcijos nustatyti nepavyko, bet 
pirmininkas rekomendavo atlikti tar-
nybinį patikrinimą.

Tiesioginis valdymas stiprėjo, ne-
pasitikėjimas augo. O vieną ankstyvą 
rudens rytą savo namų kieme radau 
paliktų „dovanų“ – tris knygas nedvi-
prasmiškais pavadinimais. Vienoje iš 
jų buvo įdėtas skirtukas, toje knygos 
vietoje, kur buvo kalbama apie jaunai 
merginai keliamą pasirinkimą.

Apie viešuosius pirkimus ir atitin-
kamus reikalavimus mano buvęs pa-
vaduotojas galėtų papasakoti kur kas 
daugiau nei aš. Tik pamenu vieno pa-
sitarimo metu gal dešimties žmonių 
komandai teko atsilaikyti nuo reika-
lavimo atskirai pirkti rąstus ir rangos 
darbus vienam garsiam objektui. Rei-
kalavimas pirkti rąstus apklausiant 3 
tiekėjus objektui, kurio statybos vertė 
didesnė nei tokį pirkimo būdą leidžia 
savivaldybės viešųjų pirkimų taisy-
klės, neatrodė skaidrus.

Tai tik dalis pavyzdžių. Kiekvie-
nas iš išėjusiųjų galėtų tęsti... Kiek 
daug galėtų papasakoti dar dirbantieji 
administracijoje, įstaigų, bendrovių 
vadovai, tik... neišdrįs...

Žmonės bijo. Bijau ir aš. Nes tikrai 
nesu pajėgi kovoti tokiomis priemo-

nėmis, kokiomis geba meras. Bet 
tylėti nebegaliu. Nes, jei tylėsiu, nie-
kas niekada nepasikeis. Ne tik mūsų 
mažuose Anykščiuose, bet ir visoje 
Lietuvoje.

Liūdniausia tai, kad vicemeras (ku-
ris neva mane įkalbinėjo likti darbe, 
gal tik konservatorių partijos nariai 
galvoja, kad įkalbinėjo, nors jokio 
įkalbinėjimo nė nebuvo) apsimeta ta-
rytum nieko nebuvo, arba jis nežino-
jo, arba dar kažkas... Likęs patarėjas 
taip pat pametė bet kokius moralinius 
principus. O pats meras dabar ieško 
bet kokios progos tept purvais visus 
išėjusius. Ir dar bando kurti istorijas, 
kad šitas išėjimas tėra puikiai sure-
žisuotas liberalų lyderio šou. Jam 

atrodo, kad mes tebuvom liberalų ly-
derio nurodymų vykdytojai, ko gero, 
planavę „nuversti“ merą. O liberalų 
lyderis vietoj to, kad rūpintųsi mero 
tariamų nurodymų davimu, visą dar-
bo savivaldybėje laikotarpį tik sten-
gėsi spręsti liberalų deleguotų atstovų 
ir mero tarpusavio konfliktus.

Apmaudu, kad savivaldos stipri-
nimas žmonėms suteikiant didesnę 
galią patiems išsirinkti savo savival-
dybės vadovą gali atsisukti prieš pa-
matinius demokratijos principus.

Aš vis dar noriu tikėti, kad žmo-
nės turi teisę į geresnę Lietuvą. Ir tuo 
pačiu žinau, kad po šio pasisakymo 
man tikrai verta pasirūpinti gyvybės 
draudimu...

Po ketvirtadienį spaudos kon-
ferencijoje Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio pareikštų kaltini-
mų dabar jau buvusiai savival-
dybės administracijos direktorei 
Venetai Veršulytei, buvusi valdi-
ninkė nusprendė netylėti ir savo 
„Facebook“ paskyroje parašė 
tokio turinio pareiškimą. Vos į so-
cialinį tinklą įdėjusi šį pranešimą, 
V. Veršulytė sulaukė didžiulio bu-
vusių kolegų, draugų palaikymo.

Spausdiname visą V. Veršulytės 
pareiškimą.

„Žmonės bijo. Bijau ir aš. 
Nes tikrai nesu pajėgi kovoti 
tokiomis priemonėmis, ko-
kiomis geba meras. Bet tylėti 
nebegaliu. Nes, jei tylėsiu, 
niekas niekada nepasikeis. 
Ne tik mūsų mažuose Anykš-
čiuose, bet ir visoje Lietuvo-
je“, - savo „Facebook“ pa-
skyroje rašo atsistatydinusi 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Veneta 
Veršulytė.

nuotrauka iš „Facebook“ 
paskyros.

P.S. Dar pateiksiu savo atsakymus į viešai metamus kaltinimus:

1. Buvau mero apkaltinta, kad 2016-12-06 nebuvau darbe. Mat kabinete 
darbo pabaigoje nedegė šviesa. Absoliutus melas – daugybė darbuotojų matė 
mane išeinant iš darbo 17 val. (būtų užtekę paklausti sekretorės). Situacija pa-
prasta – be mero žinios negali nueiti nei į kitą kabinetą, nei į atitinkamą vietą.

2. Buvau mero apkaltinta, kad kaip drįsau savo kabinete jo neatsiklausus 
pastatyti du minkštasuolius ir staliuką. O negana to, gal kažkur kitur tų baldų 
labiau reikėjo. Visų pirma, apie administracijos baldų pirkimą meras buvo in-
formuotas, tik kažkodėl pamiršo. Visų antra, baldai buvo perkami visoje admi-
nistracijoje – tiek trečio aukšto salėje, tiek savivaldybės archyvui, tiek kituose 
kabinetuose nuperkant trūkstamas dokumentų lentynas ir t.t. pagal Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vedėjo pateiktą poreikį. Bendra baldų pirkimo vertė buvo 8 
tūkst. Eur, iš kurių mano buvusiame kabinete pastatytų dviejų minkštasuolių ir 
staliuko vertė sudarė 550 Eur.

3. Esu kaltinama savavaldžiavimu dėl Tilto g. idėjų konkurso. Dar buvusiai 
savivaldybės vyriausiajai architektei pavyko į idėjų konkurso vertinimo komi-
sijos sudėtį prikalbinti dalyvauti kompetentingus ir Lietuvoje gerai žinomus ar-
chitektus iš Vilniaus, Kauno. Komisijos nariai (komisijos pirmininke buvau aš) 
vertino idėjų konkursui pateiktus darbus, kurių autorių niekas nežinojo, nes visi 
darbai buvo užkoduoti. Tik atlikus vertinimus ir susumavus rezultatus buvo 
nustatyti daugiausiai balų surinkę laimėtojai. Antrame konkurso etape buvo 
atplėšiami vokai, kuomet ir paaiškėjo konkursui darbus pateikusios architektų 
komandos. Taip, vienoje iš jų – anykštėnas, mano buvęs klasiokas. Ši komanda 
tapo idėjų konkurso nugalėtoja. Taip išeina, kad garsūs Lietuvos architektai 
visi kaip vienas pasirinko ne tuos laimėtojus, o ir jų darbas nugalėjo ne todėl, 
kad buvo geriausias... Negana to, kalbama apie projektavimo sąmatas – juk 
pats meras puikiai žino, projektuotojai gali mažinti / didinti projektavimo darbų 
apimtis bei atitinkamai sąmatas. Buvęs mero patarėjas, architektas, galėtų dar 
puikiau pakomentuoti šią situaciją. Tas pats juk vyksta ir su pilies statyba, ko-
reguojami techniniai sprendiniai (nors rangos darbų pirkimas jau įvykęs)... Bet 
šioje situacijoje bandoma situaciją kriminalizuoti ir sukurpti kažkokį skandalą.

4. Dar esu kaltinama, kad administracijos darbuotojai gruodžio mėnesį buvo 
paskatinti „premijomis“, ir dar nepasitarus su skyrių vedėjais. Visų pirma, apie 
sutaupytas administravimo lėšas (daugiausiai valstybės deleguotoms funkci-
joms vykdyti) ir apie planuojamą priemokų bei priedų paskyrimą administraci-
jos darbuotojams meras buvo informuotas rytinio pasitarimo metu, vicemeras 
tame pasitarime nedalyvavo, nes dukart per savaitę (pirmadieniais bei penkta-
dieniais rytiniuose pasitarimuose nedalyvauja dėl to, kad dirba antrame darbe). 
Priedų / priemokų mokėjimas lapkričio / gruodžio mėnesį už papildomai at-
liktus darbus, darbuotojams, kurie vykdė valstybės deleguotas funkcijas, buvo 
besitęsiantis procesas metai iš metų (priešingu atveju sutaupytas administra-
vimui lėšas savivaldybės grąžintų į valstybės biudžetą). Vicemeras, kaip ilgai 
vadovaujančias pozicijas užimantis asmuo, galėtų geriau pasakyti nuo kada 
tęsiama tokia praktika, kad metų pabaigoje, tiksliau žinant biudžeto panaudoji-
mą, darbuotojai yra skatinami. Esu kaltinama, kad priedai / priemokos skirtos 
nesiderinat su skyrių vedėjais. Tada kodėl, kaip ir ankstesniais metais, buvo 
pateikti atitinkamų skyrių (Žemės ūkio, Socialinės paramos, Finansų ir apskai-
tos bei kitų) vadovų prašymai / siūlymai? Kas buvo padaryta šiais metais kitaip 
– seniūnijų ūkvedžiams, kurie nuoširdžiai stengėsi likviduodami afrikinio kiau-
lių maro padarinius, bei keliems savivaldybės administracijos darbuotojams, 
kurie, mūsų su pavaduotoju, nuomone, puikiai atliko jiems pavestas užduo-
tis, buvo paskirtos premijos iš savivaldybės biudžeto (100-300 Eur dydžio, o 
dviem darbuotojams  - atlyginimo dydžio). Tikrai nemanau, kad premijomis 
turi būti skatinami visi. Nors tokiu sprendimu buvo itin nepatenkintas vienas 
skyrius. Tačiau skyriaus vadovei argumentuotai paaiškinta, kad darbuotojai turi 
būti skatinami ne tik todėl, kad jie taip nori, o už darbo rezultatus. Klausimas tik 
kitas, kiek pats meras tarėsi su komanda dėl premijų skyrimo tiesiogiai paval-
diems įstaigų vadovams? Ir už kokius atliktus darbus?

5 ir t.t. Ko gero, kaltinimų sąrašas tik augs. Esu tuo tikra. Nes esu kaltinama 
informacijos slėpimu ir dar galas žino kuo.

(kalba netaisyta,- red.past.)

Ko gero, kai kuriems bus naujie-
na, bet nuo 2017-ųjų esu bedarbė. 
Sprendimą pasitraukti iš užimamų 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pareigų priė-
miau gruodžio pradžioje, kuomet 
po nuolatinės įtampos, psichologi-
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įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 

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

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-686) 59473.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos siste-
mos. 

Tel. (8-616) 36372.

Didysis anykštėnas poetas ir vys-
kupas Antanas Baranauskas nuolat 
mus aplanko tai naujai apipavida-
lintu „Anykščių šilelio“ leidiniu, tai 
poemos viešame renginyje kitų tautų 
kalbomis perskaitymu, tai jam skirto 
paminklo Anykščiuose ir Seinuose 
atidengimu, tai monografijomis apie 
jo gyvenimą ir kūrybą, literatūriniais 
renginiais prie Klėtelės, Vilniuje ir ki-
tur, ar nominuojant Antano Baranaus-
ko premijos laureatus... Viską sunku 
ir išvardinti. Literatūros sostinėje jis 
visada yra girdimas, matomas ir my-
limas. Prieš porą metų buvo atsigręžta 
į A. Baranausko asmeninės bibliote-
kos siunčiamus signalus. Ir štai 2016-
2017 m. sandūroje poetas ir vyskupas 
Antanas Baranauskas aplankė mus 
neįprastu pavidalu – pasirodė kny-
gotyrininkės, kultūrologės hum. m. 
dr. Ingos Liepaitės ir muziejininko, 
kultūros tyrinėtojo Antano Verbicko 
knyga - studija “Antano Baranausko 
asmeninė biblioteka”. 

Taip, kaip į sutiktą žmogų pir-
miausia pažvelgi į veidą, akis, taip ir 
pažintis su knyga prasideda nuo jos 
išvaizdos. Studija iš tikrųjų solidžios 
išvaizdos, gražiaveidė, kaip ir pats 
Antanas Baranauskas bei jo kūryba 
(dail. Alfonsas Žvilius, fotografas 
Raimondas Malaiška). Man atrodo, 

Naujas poeto ir vyskupo Antano 
Baranausko apsilankymas Antanas TYlA, 

profesorius, habilituotas humanitarinių 
mokslų daktaras

(Inga LIEPAITĖ, Antanas VERBICKAS „Antano Baranausko 
asmeninė biblioteka“.  Anykščiai/Vilnius, 2016, 220 p.)

kad tai pirma tokios poligrafinės kul-
tūros, tokiu estetiniu rūbu aprengta 
asmeninės bibliotekos studija. Solidi 
forma rodo autorių požiūrį į studijos 
objektą ir santykį su juo, santykį su 
didžiuoju poetu ir vyskupu. 

Šios asmeninės bibliotekos socia-
linės prieraišos kelias prasidėjo 1927 
m. periodiniame leidinyje „Iliustruo-
toji Lietuva“. Po metų kraštotyrinėje 
Akiro (Petro Biržio) knygoje, aprašant 
Antano Baranausko klėtelę, paminėti 
ir joje saugoti leidiniai bei kitoks ran-
kraštinis Antano Baranausko paveldas 
(Akiras, “Anykščiai”. Lietuvos mies-
tai ir miesteliai. Nr.3, Kaunas, 1928, 
p. 58). Šis šykštus poeto ir vyskupo 
asmeninės bibliotekos apibūdinimas 
tik tiek ir svarbus, kaip pirmasis šio 
objekto buvimo Muziejaus atidarymo 
metu paminėjimas. Tos bibliotekos 
knygų aprašymą 1983 m. paskelbė 
muziejaus direktorė Teresė Mikeliū-
naitė. Plečiantis knygotyros tyrimams, 
iškilo Antano Baranausko asmeninės 
bibliotekos, kaip jo raiškos, gyveni-
mo būdo, kaip knygotyros objekto ir 
kultūros reiškinio tyrimo poreikis. Šio 
reikšmingo darbo ėmėsi žinoma kny-
gotyrininkė-literatūrologė – Vilniaus 
universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriaus vedėja, hum. m. dr. Inga Lie-
paitė ir žymus muziejininkas, istorikas, 

Antano Baranausko ir Antano Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio muziejaus 
(toliau – Anykščių muziejus) direkto-
rius Antanas Verbickas. Abu stiprūs 
poeto ir vyskupo gyvenimo ir paveldo 
žinovai.

Studijos autoriai užsibrėžė labai 
konkretų tikslą: „išsiaiškinti ir suregis-
truoti visas šiandien autoriams žino-
mas išlikusias, kadaise A. Baranaus-
ko bibliotekai priklausiusias knygas“, 
esančias keliose atminties saugojimo 
institucijose ar pas privačius asmenis, 
jas aprašyti ir tokiu būdu “atskleisti 
mažai žinomą, tyrėjų ligi šiol neana-
lizuotą jo biografijos pusę ir bent kiek 
plačiau praverti duris į šio asmens 
privačią aplinką. Iš viso buvo surasta, 
peržiūrėta ir aprašyta 40 leidinių. Tai 
abejonių nekeliantis A. Baranausko 
asmeninės bibliotekos aukso fondas. 
Pasakyti, kokia tai asmeninės bibli-
otekos dalis, neįmanoma, nes nesu-
rasta jo bibliotekos aprašymo nei jos 
knygų sąrašų. Daugiausia jų saugoma 
Anykščių muziejuje. Autoriai neatsi-
sako ateityje iššifruoti skirtingomis 
aplinkybėmis tepaminėtus galimai tu-
rėtų leidinių bibliografinius fragmen-
tus, toliau tęsti asmeninei bibliotekai 
priklausiusių leidinių paieškas. Au-
toriai į paieškų akciją ir Asmeninės 
bibliotekos pilnaties atkūrimo neter-
minuotą akciją kviečia įsitraukti visus 
neabejingus Anykščių literatūrinio 
statuso išsaugojimui ir plėtrai. Jie pa-
sižada būti tos informacijos kaupėjais 
ir saugotojais.

Studijos autoriai neapsiribojo vien 
asmeninės bibliotekos leidinių apra-
šymu, jie ryžosi išspręsti keletą už-
davinių: 1) atskleisti A. Baranausko 
sąlytį su knyga įvairiais gyvenimo ir 
veiklos laikotarpiais; 2) išsiaiškinti 
asmeninės bibliotekos formavimo 
motyvus, būdus, šaltinius, apimtis ir 
vertę; 3) apibūdinti visos bibliotekos 
ir knygos kultūrą, 4) išsiaiškinti bibli-
otekos likimą čia pat Lietuvoje ir kon-
krečiai Seinuose. Spręsdami šiuos už-

davinius autoriai šią studiją suskirstė į 
įvadą, keturis skyrius, išvadas, pridė-
jo šaltinių ir literatūros sąrašą, pačių 
bibliotekos leidinių teminį sąrašą, 
asmenvardžių ir santrumpų rodykles, 
santrauką anglų kalba. Knyga gausiai 
iliustruota ir tokiu būdu skaitytojas 
priartinamas prie A. Baranausko gy-
venimo ir veiklos aplinkos. Pati studi-
jos struktūra liudija apie autorių kul-
tūrą bei atsakingumą tyrimo objektui 
ir skaitytojui, knygos naudotojui. 

Jei asmeninės bibliotekos knygų są-
rašui sudaryti užteko vien nepaprastai 
kantraus darbo – surasti leidinius, tai 
kitiems studijos uždaviniams reikėjo 
ieškoti įvairiausių šaltinių skirtingose 
atminties saugojimo saugyklose, pu-
blikacijose, mokslinėje, memuarinėje 
literatūroje, pačioje visuomenėje.

Autoriai aiškinosi, ką knyga reiškė 
Antanui Baranauskui įvairiais laiko-
tarpiais. Todėl kiekviena Jo asmeni-
nės bibliotekos knyga tapo organiškai 
susijusi su poeto ir vyskupo biogra-
fija. Įdomus yra autorių sėkmingas 
bandymas atskleisti, kam ir kokiu lai-
kotarpiu buvo reikalingos vienokios 
ar kitokios knygos. Žinoma, knyga 
nebuvo vienintelis A. Baranausko in-
teresų pažinimo šaltinis. Labai svar-
bus yra jo bendravimo su kitais žmo-
nėmis, giminėmis, inteligentais ratas, 
kuris studijoje kantriai ir patraukliai 
narpliojamas. Šioje vietoje pasigedau 
ryškesnio akcento ar bent klausimo 
iškėlimo dėl A. Baranausko litua-
nistinių tendencijų sąsajų ne vien su 
Karolinos Praniauskaitės patriotinėm 
nuotaikom, bet ir su visu žemaičių 
lituanistiniu sąjūdžiu, kurį parėmė že-
maičiai studentai, studijavę Maskvos, 
Sankt Peterburgo universitetuose.

Be abejo, skaitytojus suintriguos 
studijos vienas pagrindinių skyrių 
apie bibliotekos komplektavimą, jos 
dydį ir turinį. Tai ne tik įsigytų kny-
gų išvardinimas, bet ir A. Baranausko 
intelekto brandos stebėsena ir jos at-
skleidimas, subalansuotas su moksli-

nių tyrimų kontekstu. Autoriai su tuo 
puikiai susidorojo. šaltiniais šiam 
klausimui - knygų savininko padaryti 
įrašai bei dedikacijos, A. Baranausko 
dienoraštis, laiškai. Nieko nebuvo 
sutelkto vienoje vietoje, viename šal-
tinyje, ir autoriams teko preciziškai 
rankioti detales iš paminėtų šaltinių, 
iš jų konstruoti teiginius bei nuoseklų 
naratyvą. Autoriai meistriškai susido-
rojo su sutiktais iššūkiais ir studijoje 
pateikė reljefišką to proceso vaizdinį.

Atskiras studijos skyrius yra pa-
švęstas bibliotekos likimui Seinuose. 
Tai jau ne vien poeto, bet ir vyskupo 
A. Baranausko rezidencija ir aplinka. 
Ši pietvakarių Lietuvos vietovė, kaip 
dabar, taip ir Pirmojo pasaulinio karo 
laikotarpiu, pergyveno delituaniza-
cijos ir polonizacijos smurtą. Neap-
lenkė jis ir asmeninės bibliotekos bei 
Seinų kunigų seminarijos, kuriai po 
varžytynių atiteko ir vyskupijos, o 
kartu ir A. Baranausko asmeninė bi-
blioteka. Lenko šovinisto R. Jalbrzy-
kovskio, seminarijos vicerektoriaus, 
veikla buvo nukreipta į seminarijos 
bibliotekos lietuviškų leidinių naiki-
nimą. Studijoje aiškinama, kaip Len-
kijos agresija į Lietuvos žemes palietė 
ir asmeninę vyskupo biblioteką.

Studijos autoriai santūriai, bet vaiz-
dingai pateikė dramatišką A. Bara-
nausko asmeninės bibliotekos perma-
nentinį naikinimą. Naikinimo Hidra 
pamainomis buvo karai, lenkiškasis 
šovinizmas, neapykanta lietuvių kal-
bai, tiesiog žmonių edukacinis ribo-
tumas, abejingumas, nesupratimas. Ši 
studija yra lyg Heraklis, kuris saugos 
A. Baranausko asmeninės bibliotekos 
ateitį ir likimą nuo Hidros čiauptų.

Visa studija pabrėžtinai objektyvi, 
teiginiai konkretūs, motyvuoti, kie-
kvienas žodis konkretus ir motyvuo-
tas. Visa knyga parašyta su didele 
atsakomybe ir meile. Visos lygtys su 
nežinomaisiais išsprendžiamos. To-
dėl studijos skaitymas nejučiom tam-
pa šventiškas, patrauklus ir, pradėjus 
skaityti, nepaleidžia iki pabaigos.

Studijos autoriai lakoniška, stilinga 
kalba pervedė A. Baranauską susi-
liejusiu knygos ir asmens gyvenimo 
neperskiriamu dvikeliu. Juo poetas ir 
vyskupas ir atėjo vėl mus aplankyti. 
Pasitikime šį brangų svečią ir jį lydin-
čius autorius.

Dovanoja

Dvi avis.
Tel. (8-682) 04108.

Laikos šuniuką
Tel. (8-622) 22629

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Muzikantas groja vestuvėse, gimta-
dieniuose bei kitose šventėse. Veda 
šventinį vakarą.

Tel. (8-618) 17515.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas, pristatomi kaminai. 

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumera-
toriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpes-
niam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.  
Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.  Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.754 numeriai

EUR
„Aukštaitiškas formatas“

8.00

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
prenumeratos kainos 2017 metams
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Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200 egz.       Užs. Nr. 1404

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai:
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835. 
Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46. mob. (8-679) 14209. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas,tel. 5-82-46.
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius, tel/faks. 5-94-58.

Vyr. redaktorė

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroni-

nėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

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

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

UAB “Ukmergės versmė” 
Anykščių filialas - šaligatvių va-
lytojams (-oms).

Tel.: (8-698) 13433, 
(8-614) 19274.

Jolės gėlių krautuvėlė ieško 
floristės (floristo).

Tel. (8-610) 02353.

siūlo darbąparduoda

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus visoje 
Lietuvoje.  Nebrangiai atlieka vi-
sus geodezinius matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-687) 57925.

Vieno arba dviejų kambarių 
butą. 

Tel. (8-683) 91121.

Namą arba sodybą.
Tel. (8-607) 49133.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715. 

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

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, sunkveži-
mius.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius, autobusus, trak-
torius, įvairią techniką.

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

Brangiai - galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža. 

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-614) 44910.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis, 
yra sausų.

Tel. (8-645) 19855.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-698) 55663.

Automobiliai, ž. ū. technika

Automobilį AUDI 100, 1987 m., 
1,8 l.

Tel.: (8-648) 25306, (8-381) 5-17-46.

Traktorių T40 AM.
Tel. (8-684) 14841.

Kita

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, 
kiaulienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,28 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

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

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.

Renkasi sausio 12 d. 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-620) 98813, (8-618) 38337

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA  A, B,c,cE,D  KA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Taikomos nuolaidos.

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

Renkama nauja grupė 2017 m. sausio 12 d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8- 657) 
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.  
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

įvairūs
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė siuva tautinį 
kostiumą visiems atvejams 

mėnulis
sausio 7-9 d. - priešpilnis.

oras

-21

-12

Liucijus, Raimundas, Valenti-
nas, Rūtenis, Raudvilė.

šiandien

sausio 8 d.

sausio 9 d.

Apolinaras, Severinas, Teofi-
lius, Vilintas, Gintė, Teofilis.

Bazilė, Julijonas, Algis, Gabi-
ja, Marcijona.

vardadieniai

anekdotas

 Traupio botanikos sode nekan-
triausi iš piečiau esančių kraštų 
kilę augalai (čėrai, ciklamenai) ir 
ištvermingiausios piktžolės (dir-
vinės našlaitės, pavasarinės žilės) 
netgi ėmė skleisti žiedus. Ant me-
džių stuobrių dar buvo galima rasti 
puikių valgomų grybų – juodkočių 
ugniabudžių, tarp miško samanų 
pasitaikė ir kitų rūšių grybukų.  To-
kia netikra žiema palanki gyvūni-
jai: į pietus neišskridusiems paukš-
čiams, žinduoliams, kurie lengvai 
randa maisto. Esant teigiamoms 
temperatūroms netgi buvo gali-
ma pamatyti ropinėjančių vorų ar 
skraidančių uodų. Visgi, varliagy-
viai, driežai, žalčiai, gyvatės, šikš-
nosparniai, ežiai, susiradę saugias 
neperšąlančias vietas, jau senokai 
miega žiemos miegu. Tiesa, kasant 
duobę, iš kurmio urvo išvirtusi ru-
pūžė neatrodė mieganti. Usūriniai 
šunys, barsukai, pažadinti šilumos, 
vis išlenda iš urvų apsidairyti.

Tačiau žiema jau ima rodyti savo 
dantis: neigiamos temperatūros tiek 
naktį, tiek dieną įšalu ima kausty-
ti žemę, ledas padengia kūdras ir 
ežerus.  Prasidėjus tikrai žiemai 

Naujųjų metų dieną gėlės skleidė 
žiedus ir dygo grybai sigutis OBeleViČiUs

Lietuviškoje gamtoje pirmąją Naujųjų metų savaitę turėjo būti 
jau gili žiema, tačiau „šiltnamio efekto“ veikiamas Žemės klima-
tas keičiasi, šyla. Todėl nebestebina, kad pirmoji ir antroji 2017-ųjų 
metų dienos dar buvo visiškai rudeniškos, o pagal kai kuriuos požy-
mius netgi pavasariškos, nes triskiautės žibuoklės jau sukruto krauti 
žiedus, išbrinko žalčialunkių žiedpumpuriai, miškuose, laukuose ir 
pievose dar buvo apstu žalios spalvos: žaliavo rapsų ir žiemkenčių 
laukai, pušynuose, drėgmę gerdamos, augo samanos.

gamta tarsi apmiršta, žaliai rudą 
peizažą užkloja balta sniego marš-
ka. Kas šiuo metu vyksta gamtoje? 
Daugiametės žolės jau rudeniop 
pasirengė žiemai – sukaupė šakny-
se ar pakitusiuose stiebuose maisto 
medžiagas ir dabar ramiai miega, 
laukdamos pavasario, kol saulės ši-
luma pažadins pavasariniam žiedų 
šėlsmui. Per žiemą žaliuojančiuo-
se bei sumedėjusiuose  augaluose 
vyksta sudėtingesni procesai. Dar 
spalio-lapkričio mėnesiais auga-
lai grūdinosi, jų ląstelėse mažėjo 
vandens kiekis, daugėjo riebalų, 
krakmolas virto cukrumi, kuris 
kaupėsi ląstelėse, keitėsi proto-
plazmos struktūra ir savybės. Šiuo 
metu, prasidėjus šalčiams, fotosin-
tezės procesai sustojo, ląstelėse su-
mažėjo cukraus ir vandens kiekis, 
ląstelių protoplastuose susidarė 
drebučiai, kurie neleidžia ląstelėse 
susidaryti ledo kristalams. Augalai 
nugrimzta į žiemos miego ramybės 
stadiją.

Augalų atsparumas žiemai už-
koduotas genuose. Jeigu tropikų 
augalai miršta jau esant -1-2 laips-
nių šalčiui, tai Sibiro maumedžiai 

gali ištverti net -50-60 laipsnių 
šalčius. Atspariausi šalčiams lietu-
viški augalai yra kadagiai, drebu-
lės, beržai, baltalksniai, gluosniai, 
atspariausi vaismedžiai yra obe-
lys, šaltalankiai, aronijos, avietės, 
serbentai. Obelų, vyšnių ir treš-
nių antžeminė dalis ištveria -35 
°C šaltį, kriaušės, slyvos ištveria 
-25 °C, dar jautresni yra persikai, 
abrikosai. Iš piečiau esančių kraštų 
kilusiems egzotiniams augalams ir 
netgi vaismedžiams pavojingiau-
sias ne didelis šaltis, bet staigūs 
temperatūros svyravimai, kai tei-
giama temperatūra staiga krinta 
iki -10-15 ar žemesnės bei sniego 
sluoksnio nebuvimas. Lietuvoje 
buvo žiemų, kai rapsų bei žieminių 
kviečių pasėliai žuvo temperatūrai 
nukritus iki -18. 2005 metais tem-

peratūrai nukritus žemiau -30 taip 
pat žuvo rapsai ir žieminiai kvie-
čiai, tuo tarpu Šiaurės Lietuvoje 
vos 2-3 cm sniego sluoksnis ūki-
ninkams leido nuostolių išvengti. 
Traupio botanikos sode lepūs, iš 
piečiau esančios Centrinės Kinijos 
kilusios budlėjos bei sirinės kinro-
žės (hibiskai), iš Japonijos kilusios 
didžialapės hortenzijos, iš Pietų 
Amerikos atkeliavusi magelaninė 
fuksija vis dar gyvybingos, tačiau 
kol kas buvo tik viena žiema, kai 
šie nuostabiai žydintys krūmai ne-
nušalo iki sniego dangos. Kad sau-
giai peržiemotų, juos būtina deng-
ti. Tuo tarpu iš Meksikos kilusios, 
vasarą džiuginusios didžiuliais 
žiedais, žiemojančios opuncijos, 
pačios sugulė ant žemės ir be bai-
mės laukia pavasario. 

 Pražydo pavasarinė žilė.
Autoriaus nuotr.

Žaliuoja samana palminė 
junetė.

Per Naujuosius nubudo paprastoji rupūžė.

Išdygo juodkotė ugniabudė.

Aklas estas, kurčias latvis ir be-
kojis lietuvis ilgai meldėsi bažny-
čioje. Galų gale maldomis išsiko-
vojo audienciją pas Dievą. Nuvyko 
jie pas jį. Pirmas įeina aklas estas ir 
po kelių minučių išbėga ir šaukia:

– Ačiū, Viešpatie, aš jau matau!
Užeina kurčias latvis ir išbėgęs 

sušunka:
– Ačiū, Viešpatie, aš girdžiu!
Pagaliau įvažiuoja vežimėliu be-

kojis lietuvis. Estas ir latvis laukia. 
Po kelių minučių lietuvis vėl išva-
žiuoja vežimėliu ir sako:

– Ačiū Viešpatie tau už naujas 
vežimėlio padangas!

 ***

Susitinka du draugai:
– Sveikas, ko toks liūdnas?
– Man sūnus gimė.
– Tai puiku, džiaugtis reik!
– Na taip, bet apie tai žmona su-

žinojo!

kaip siaubingai keičias oras -
jau nuo šalčio pyška tvoros,
Virsta sniegas ar atšyla
ką tik rengsies – nenuskyla.

Tai per šilta,
Tai per šalta,
Čia dėmėta,
O ten - balta.  

nepalauš jos atkaklumo - 
siuva tautinį kostiumą -
Ar per karštį, ar per lietų
jau senolių iškentėtą.

Gelumbė, vata ir milas -
Ar tu moteris ar vyras -
Dar nuo kolūkio laikų
Pamenu, kaip patogu. 


