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Paroda. Iki sausio 21 d. Sakralinio
meno centre veikia dailininko Kęstučio Vasiliūno paroda „Lietus parke“.
Susitikimas su parodos autoriumi vyks
sausio 14 d. (šeštadienį) 15 val. Muzikuos – du jauni ir perspektyvūs džiazo
atlikėjai Arnas Mikalkėnas (fortepijonas) ir Dominykas Vyšniauskas (trimitas). Renginys nemokamas.
Pradės. Buvęs Anykščių rajono
meras Alvydas Gervinskas nuo sausio
23-osios pradės dirbti UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotoju. Iki šiol jis dirbo kitoje savivaldybės
įmonėje UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ – specialistu, atsakingu už daugiabučių renovaciją. Komunalininkai
ieško kuo pakeisti A. Gervinską – iki
sausio 17 dienos priimami pretendentų, norinčiu tapti renovacijos specialistais, dokumentai.
Kodai. Internete siaučia sukčiai,
kurie bando iš gyventojų išvilioti
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės kodus. Praeitos savaitės
pabaigoje kai kurie vartotojai į savo
elektroninio pašto dėžutes gavo lyg iš
banko siųstą laišką su nuoroda, kurią
paspaudus sukčiai nukreipdavo į neva
tą laišką atsiuntusio banko interneto
puslapį, kuriame prašydavo suvesti
savo prisijungimo prie elektroninės
bankininkystės duomenis. Tiesa, puslapis buvo greitai uždarytas.
Vilkai. Aplinkos ministro Kęstučio
Navicko įsakymu nuo šios savaitės
ketvirtadienio nutraukiama vilkų medžioklė, nes jau sumedžiotas šiam sezonui nustatytas šių žvėrių skaičius.
Slidinės. Šiandien ir sekmadienį
Anykščiuose, sporto ir pramogų centre „Kalita“, vyks pasaulinė sniego
diena. Šeštadienį dėl Kalitos kalno
taurės rungtyniaus suaugusieji, o sekmadienį - vaikai iki 14 metų. Tuo
pačiu vyks ir Lietuvos kalnų slidinėjimo jaunučių ir jaunių pirmenybių
I etapas. Sekmadienį, Sniego dieną,
vaikams iki 14 m. slidinėjimo bilietai
nemokami, o visi dalyviai gaus dovanėles su „World Snow Day“ ženklu.

„Pasipuošė“ ir pas
merginas...

Surinkta
2016–ieji
liberalų pamaina „Anykštos“
Naujuoju savivaldybės admi- žurnalistų
nistracijos direktoriaus pava- akimis
duotoju sausio 26-ąją turėtų
būti paskirtas Ramūnas Blazarėnas.
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Palaimintasis, kilęs
iš Anykščių krašto...
Prieš pat Šv. Kalėdas Lietuvos vyskupų konferencija pranešė,
kad ateinantys 2017-ieji metai Lietuvoje paskelbti kankinio, arkivyskupo Teofilio Matulionio (1873- 1962) metais, o jis bus paskelbtas palaimintuoju
Šis tikėjimo sergėtojas, už krikščioniškas tiesas galėjęs mirti
žmogus, yra kilęs iš Anykščių krašto. Jis gimė pačiame rajono pakraštėlyje, Skiemonių seniūnijoje esančiame Kudoriškių kaime.

Popiežius Pranciškus savo dekretu pripažino arkivyskupą Teofilių
Matulionį kankiniu už katalikų tikėjimą, po kelių
mėnesių turėtų įvykti galutinė paskelbimo palaimintuoju - beatifikacijos iškilmė.
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Bibliotekos direktoriui – buvusios pavaduotojos
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
kaltinimai dėl patyčių
Buvusiai savivaldybės administracijos direktorei Venetai Veršulytei paskelbus pareiškimą apie
tai, dėl ko teko palikti darbą savivaldybėje, nebetylėti nusprendė ir buvusi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus Romo Kutkos pavaduotoja Aušra Miškinienė.
A. Miškinienė buvusį savo vadovą viešai apkaltino emociniu smurtu bei patyčiomis.

Sveikinimai. Primename, kad per
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina –
20 eurų.

Anykščių L.ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
direktorius Romas Kutka sakė, kad buvusią
pavaduotoją Aušrą Miškinenę iš darbo teko atleisti dėl praėjusių metų bibliotekos biudžeto.

Buvusi bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Aušra
Miškinienė teigia, kad emocinį smurtą ir patyčias
iš bibliotekos direktoriaus Romo
Kutkos kentė ištisą dešimtmetį.
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asmenukė

Šalčiai

Kai paspaudė –30, susirūpinau. Kažkaip net ausys linko,
bet tik vieną dieną. Kadangi
tikiu, jog viskas gyvenime susiję, ėmiau galvoti, kas Lietuvoje
ne taip – gal Seimas embrionų
šaldymo įstatymą priėmė, gal
kokias naujas kosmines baudas patvirtino. Pasirodo ne.
Tačiau sužinojau, kad Lietuva
- jau ne Rytų Europos šalis, o
priskirta Šiaurės Europos šalių
grupei. Viskas aišku, kodėl staiga atšalo.
Linas BITVINSKAS
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KONKREČIAI

Amerikos ir Lietuvos kino kūrėjai įamžino
Anykščių bažnyčią

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antradienį Anykščių bažnyčią filmavo grupė kino dokumentalistų, tarp kurių buvo 5 amerikiečiai. Jie kuria dokumentinį filmą
„Plonytė linija tarp Dievo ir žmogaus“.

Kūrybinėje grupėje – jaunas talentingas operatorius Adomas
Jablonskis.
Autoriaus nuotr.

Filmavimą Anykščių bažnyčioje stebėjo Anykščių menų centro
direktorius Tomas Tuskenis su režisiere Inesa Kurklietyte.
Kino kūrėjai džiaugėsi saulėta
diena ir galimybe tokioje šviesoje
filmuoti bažnyčios erdves.
Filmuoti būsimą filmą jie pradėjo Kryžių kalne, jau filmavo
Klaipėdoje, Kaune. Pasak filmo
režisierės Inesos Kurklietytės, į
dokumentinę kino juostą paklius
apie dešimt gražiausių Lietuvos
bažnyčių, tarp jų ir Anykščių šv.

Mato šventovė. „Mintis kurti šį
filmą gimė viename kino festivalyje susitikime su dabartiniu filmo
prodiuseriu amerikiečiu Paul Netfercott“, - sakė šalyje žinoma režisierė I. Kurklietytė.
„Audiovizualinių menų industrijų inkubatorius šiam filmui kurti
subūrė jauną ir kūrybingą kolektyvą, kuriame dirba dviejų šalių kino

kūrėjai. Filmas kuriamas ne tik
Lietuvos ar Amerikos, bet ir viso
pasaulio žiūrovui. Mūsų tikslas per
bažnyčių istoriją parodyti Lietuvos
istoriją, nes ji tapati. Juk kai buvo
tremiama, engiama ar deginama
Lietuva, toks pat likimas ištiko
ir bažnyčias. Anykščiuose mums
ypač pasisekė ir dėl oro“, - džiaugėsi būsimo filmo režisierė.

Po reorganizacijos į Anykščius
grįžo dirbti Pranas Alsys

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Uteną kasdien reikėdavo automobiliu
važiuoti 45 minutes į vieną pusę. Tai
papildomas nuovargis. Dabar į darbą
vaikštau pėsčiomis ir užtrunku 25 minutes“,- sakė P. Alsys.
Nuo 2016 metų gruodžio 1-osios
nebeliko Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.
Vyriausybė sutiko, kad būtų reorganizuotos apskričių valstybinės

mokesčių inspekcijos (AVMI) ir iš
apskrityse veikusių 10 AVMI, po reorganizacijos liktų 5-ios. Nuo 2016
m. gruodžio 1 d. Alytaus ir Marijampolės AVMI prijungtos prie Kauno AVMI, Tauragės ir Telšių AVMI
prijungtos prie Klaipėdos AVMI bei
Utenos AVMI prijungta prie Panevėžio AVMI.
Reorganizavimo metu, tiesioginio
poveikio mokesčių mokėtojams nebuvo, nenutrūko ir paslaugų teikimas
Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje,
Telšiuose bei Utenoje mokesčių mokėtojams. Mokesčių mokėtojus aptarnaujančių padalinių ir darbuotojų

Juodasis trečiadienis Traupyje

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausybė reorganizavo 5 apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (AVMI) ir iš apskrityse veikusių 10 AVMI paliko pusę.
Vykstant reorganizacijai į Anykščius dirbti grįžo ir Utenos AVMI
vadovavęs anykštėnas Pranas Alsys.
„Man pasiūlė užimti pareigas ir sutikau,- sakė P. Alsys,- iki perkėlimo į
Uteną 3 metus dirbau Anykščių VMI,
o paskui 18 metų Utenos AVMI. Šiuo
metu mano pareigos skamba taip –
Mokestinių prievolių departamento
1-mo skyriaus Anykščių poskyrio
vedėjas“
Pask P. Alsio, grįžęs dirbti į Anykščius, jis sutaupo nemažai laiko. „Į

Temidės svarstyklės
Piniginė. 2017-01-10 gautas pilietės (gimusios 1938 metais), gyvenančios Anykščiuose, Šaltupio
gatvėje, pareiškimas, kad 201612-31, apie 13.00 valandą, būdama
parduotuvėje „Humana“, esančioje
Anykščiuose, A. Baranausko aikštėje 1, pastebėjo, jog iš krepšio
pagrobta piniginė su 26 eurais,
pensininko pažymėjimu, skaitytojo
kortele, nuolaidų kortelėmis. Padaryta žala - 31 euras. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pjūklas. 2017-01-10 gautas pi-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Utenos AVMI 18 metų vadovavęs anykštėnas Pranas
Alsys – vėl anykštėnas.
skaičius bei jų kontaktai savivaldybių
teritorijose nesikeitė, tačiau sumažėjo
5-ios viršininkų ir administravimo bei
personalo skyrių vedėjų pareigybių.

kad į ją atėjęs staiga mirė 1952 m.
gimęs vyras, gyvenantis Traupio
seniūnijos Žiurlių kaime. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Vyrui nugriuvus
parduotuvėje, pirmiausia buvo pakviesta vietinė felčerė, bet jo atgaivinti nepavyko.
Kiek ir kokių prekių pavogta iš

privačios parduotuvės, dar skaičiuojama, padaryta žala tikslinama. Turtas draustas, įrengta vietinė signalizacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Anykščių rajono policijos viršininkas Rimantas Čepulis „Anykštai“ sakė, kad sprendžiant pagal
„darbo pobūdį“ Traupio parduotuvę apvogė nusikalstamos grupuotės nariai, vadinami „gastrolieriai“.
Panašus vagystės braižas fiksuotas per ankstesnius įsilaužimus į

Anykščių rajono, Utenos regiono
bei aplinkinių rajonų parduotuves.
Dažniausiai nusikaltėliai plėšia
atokesnių gyvenviečių parduotuves, pasiskaičiuoja per kiek laiko,
suveikus signalizacijai, atvažiuos
apsauga bei policija, išanalizuoja,
kokie galimi keliai sprunkant iš
vagystės vietos. Paprastai vagiamas alkoholis ir cigaretės – prekės,
kurias nėra sudėtinga realizuoti.
Vagys prieš „žygius“ atlieka žvalgybą, gali būti, jog net užsuka apsipirkti į parduotuvę, kurią netrukus ruošiasi apiplėšti.

liečio (gimusio 1993 metais), gyvenančio Anykščių rajone, Svėdasų
seniūnijos Grikiapelių kaime, pareiškimas, kad 2017-01-10, apie 23.00
valandą, į namo, esančio Anykščių
rajono Svėdasų seniūnijos Grikiapelių kaimo Grikiapelių gatvėje,
kiemą, atėjęs neblaivus (nustatytas
girtumas - 1.46 promilės) nepilnametis, gyvenantis tame pačiame kaime, motoriniu pjūklu tyčia sugadino
medinių durų staktą ir, rankoje laikydamas jį užvestą, grasino. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Smurtas. 2017-01-11 gautas
Utenos apskrities VPK Anykščių

rajono PK reagavimo skyriaus vyr.
tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad
2017-01-11, apie 20.25 val., namuose, esančiuose Anykščių rajone, Skiemonių seniūnijos Gikonių
kaimo Gikonių gatvėje, konflikto
metu neblaivi (nustatytas girtumas
- 1.23 promilės) pilietė (gimusi
1969 metais) stiklainiu trenkė į galvą neblaiviam (nustatytas girtumas
- 0.82 promilės) sugyventiniui (gimęs 1995 metais). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamoji sulaikyta
ir uždaryta į Utenos apskrities VPK
areštinę.
Smurtas II. 2017-01-11 gautas

Utenos apskrities VPK Anykščių
rajono PK reagavimo skyriaus vyr.
tyrėjos tarnybinis pranešimas, kad
2017-01-11, apie 20.55 val., namuose, esančiuose Anykščių rajone, Skiemonių seniūnijos Gikonių
kaime, Gikonių gatvėje, konflikto
metu neblaivus (nustatytas girtumas - 0.82 promilės) sugyventinis
(gimęs 1995 m.) naudojo fizinį
smurtą prieš neblaivią (nustatytas
girtumas - 1.23 promilės) sugyventinę (gimusią 1969 metais). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.

Praėjusį trečiadienį policijos pareigūnai du kartus važiavo į
Traupį ir abu kartus - į šio miestelio parduotuves.
Ryte gautas parduotuvės savininko pranešimas, jog pardavėja, atėjusi į darbą, apie 7 val. 30 min., pastebėjo, kad išlaužtos jo individualiai
įmonei priklausančios parduotuvės,
esančios Nevėžio g. 34, durys, bei
iš vidaus pagrobti alkoholiniai gėrimai ir cigaretės. Prieš pietus gauta
žinia iš kitos Traupio parduotuvės,

Menininkė yra išgarsėjusi daugeliu filmų, ypač dokumentine
juosta „Lengvas raganavimas“
apie ne ligoninėje vykusius vaikų
gimdymus. Dėl šio filmo ji kaip
liudytoja susilaukė prokuratūros
dėmesio, netgi kratos, kas labai papiktino šalies kūrybinę visuomenę.
I. Kurklietytė dar dėsto Muzikos ir
teatro akademijoje.

spektras
Sutartys. Baltijos šalys artimiausiu metu pasirašys sutartis
su Jungtinėmis Valstijomis dėl
amerikiečių karių statuso. Pirmieji susitarimą su amerikiečiais
ketvirtadienį pasirašys latviai.
Sutartį Rygoje patvirtins Latvijos
gynybos ministras Raimondas
Bergmanis ir JAV ambasadorė
šioje šalyje Nancy Pettit. Estijos
Vyriausybė ketina patvirtinti sutarties tekstą. Lietuvos Vyriausybė tai jau padarė, o pasirašymas
Vilniuje numatomas kitą savaitę.
Baltijos šalių ir amerikiečių derybininkai siekė dėl sutarčių susitarti iki išrinktojo JAV prezidento
Donaldo Trumpo inauguracijos.
Kaimynai. Lietuva darys viską, kad būtų perkrauti santykiai
su Lenkija, sako užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius.„Mes
darysime viską, kas įmanoma,
kad perkrautume tuos santykius.
Nėra lengva. Labai tikiuosi Seimo tam tikro indėlio“, – ketvirtadienį atsakymas į opozicinių
konservatorių klausimus teigė
ministras. Jis sakė gana aktyviai
palaikantis asmeninius kontaktus
su buvusiais Lenkijos prezidentais: Aleksandru Kwasniewskiu,
Bronislawu Komorowskiu.
Žuvis. Norvegija 2016 m. eksportavo žuvų ir jūros gėrybių net
už 10,6 mlrd. dolerių. Norvegijos
žuvų ir jūros gėrybių eksporto
apimtys 2016 metais išaugo iki
rekordinio lygio, pinigine išraiška šis rodiklis pasiekė 91,6 mlrd.
Norvegijos kronų (apie 10,6 mlrd.
JAV dolerių).Kaip teigiama Norvegijos žuvininkystės komiteto
pranešime, palyginti su 2015aisiais, šis rodiklis padidėjo 23
procentais. Daugiausia eksportuojamos Norvegijoje dirbtinai
veisiamos lašišos ir upėtakiai. Iš
jų eksporto Norvegijos bendrovės uždirbo 61,4 mlrd. kronų (7
mlrd. dolerių) - 29 proc. daugiau,
palyginti su 2015 metais.
Sūnus. Lenkijoje mirė vienas iš
keturių antikomunistinio „Solidarumo“ judėjimo lyderio, buvusio
šalies prezidento Lecho Walesos
sūnų. Kaip sekmadienį pranešė
Lenkijos naujienų agentūra PAP,
43 metų Przemyslawo Walesos
(Pšemyslavo Valensos) kūnas buvo
aptiktas velionio bute šiauriniame
Gdansko mieste. Lavoną rado vienas iš šeimos narių. Gdansko policijos atstovė spaudai Aleksandra
Siewert naujienų agentūrai „Associated Press“ sakė, kad bute vienas
iš giminaičių aptiko 43 metų vyro
kūną. Tačiau ji atsisakė nurodyti
mirusiojo tapatybę, pareiškusi, jog
tyrimas tik pradėtas.
Burkos. Maroko valdžia nusprendė uždrausti pardavinėti
veidą dengiančius moteriškus
drabužius, praneša laikraštis “The
New York Times”. Nors Maroko
vyriausybė oficialiai nepatvirtino šios informacijos, žurnalistai
teigia, kad valdžia davė prekeiviams ir siuvėjams dvi paras, per
kurias turi būti nutraukta burkų
prekyba. Pranešama, jog Maroko
vidaus reikalų ministerijos darbuotojai mano, kad draudimas
importuoti, siūti ir pardavinėti
šiuos drabužius padės kovoti su
nusikalstamumu.
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Ar padidintos
pensijos
sumažins
skurdą?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS
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„Pasipuošė“ - ir pas
merginas...
Anykščių rajono apylinkės teismas paskutinį mėnesį skyrė
bausmes keliems neblaiviems sulaikytiems vairuotojams. Girčiausias vairuotojas „įpūtė“ net 3,93 promilės. Priminsime, jog
sunkus girtumas yra nuo 2,5 promilės.

vidmantas.s@anyksta.lt
dą ir teisių atėmimą dvejiems metams.
Sunkios pagirios

Prarado motociklus

Kartais kelias ima ir pabėga nuo vairuotojo arba tyčia keistai
išsirango.
Lino BITVINSKO nuotr.
Labai girti ir be teisių
Rekordininku tapo 1992 m. gimęs Kirkiliškių kaimo gyventojas
Darius Čirbinskas. Lapkričio 18ąją, 22 val. 39 min., jis „Opel Vectra“ vairavo „kominis“ (kaip minėjome, 3,93 promilių girtumas) ir
neturėdamas teisių, nes jų niekada
ir neturėjo. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendime rašoma, jog
vyras aiškino, kad būdamas girtut
girtutėlis jis važiavo pas merginas.
Teismas D. Čirbinskui skyrė
1303 eurų baudą be automobilio
konfiskavimo.
Spalio 22-ąją, 17 val. 10 min.,
Kurkliuose policijos pareigūnams
įkliuvo neblaivus Donatas Slavinskas (g.1992 m.), gyvenantis šalia
esančiuose Balninkuose (Molėtų
r.). Jis „įpūtė“ 2,66 prom. (sunkus
girtumo laipsnis). Jis taip pat niekad
nėra turėjęs teisių, vairavo „Subaru
Legacy“. Teismas D. Slavinskui
skyrė 1158 eurų baudą, automobilis
nekonfiskuotas.
Ir vėl įkliuvo

Jonas ŠIMKUS, Dabužių kaimo (Kavarsko sen.) gyventojas:
-Na, truputį tikrai sumažins, tačiau juk kainos kyla ir parduotuvėse, ir paslaugų sferoje. Tad nors
kažkiek padidintos pensijos kompensuos kainų augimą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Du vyrai policijos pareigūnams
įkliuvo ryte, vos vos viršiję leistiną
alkoholio normą.
Vetygalos kaime gyvenantis Saulius Rutkauskas (g.1969 m.) spalio 28
dieną, 10 val. 30 min., Kavarske „įpūtė“ 0,5 prom. Jis vairavo „Chrysler
Grand Voyager“. Vairuotojas pareigūnas aiškino, kad iš vakaro išgėrė
tris butelius alaus.
Jonas Baronas (g.1956 m.), gyvenantis Vaitkūnuose, įkliuvo savo kaime už „VW Passat“ vairo spalio 27
dieną, 8 val. 43 min. Jis „įpūtė“ 0,64
promilės. Pareigūnams J. Baronas
sakė, kad gėrė iš vakaro. Teismui jis
aiškino, kad teisių jam labai reikia,
nes yra ūkininkas ir dar slaugo sergančią uošvienę.
Teismas S. Rutkauskui ir J. Baronui
skyrė identiškas bausmes – 289 eurų
baudas ir teisių atėmimą metams.

Nijolė LEGIENĖ, Gaidžių kaimo (Debeikių sen.) gyventoja:
- Manau, kad ne kažkiek sumažins, nes kainos auga beprotiškai.
Nebent vėliau, jei dar pridės, tačiau
kažko geresnio nenusimato. Gerai,
kad valdžioje daug naujų veidų,
bent šiek tiek į žmones atsigręžė.

Aleksandras NAUMENKO,
Anykščių miesto gyventojas:
- Šį mėnesį paėmiau „invalidumą“, tai pridėta apie 40 eurų. Aišku, kad apsidžiaugiau. Deja, su tuo
padidinimu nesitikiu pavyti kainų
augimo. Tokių laikų kaip Tarybų
Sąjungoje, kai daug kas kainavo
kapeikas, jau nebebus.

savaitės citatos

Lapkričio 27-ąją, 0 val. 27 min.,
Anykščių A.Vienuolio gatvėje prie
„Opel Vectra“ vairo neblaivus sulaikytas Gurskų kaimo gyventojas
Tomas Karalius (g.1984 m.). Jam
nustatytas 2,22 prom. girtumas (vidutinis girtumo laipsnis).
2012 metų rudenį T. Karaliui už
vairavimą girtam buvo skirta 1361
eurų bauda bei teisių atėmimas 4
metams. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendime rašoma, jog
kadangi nebuvo praėję metai nuo
bausmės – teisių atėmimo termino

pabaigos – traktuotina, kad T. Karalius turi galiojančią nuobaudą.
Todėl šį kartą jam skirta ne tik 1200
eurų bauda, bet ir konfiskuota transporto priemonė.
Avarijos neprisimena
Audrius Zdažinskas (g. 1993 m.),
gyvenantis Subačiuje (Kupiškio r.),
nesėkmingai pasivažinėjo keturračiu motociklu. Rugpjūčio 14 dieną,
21 val. 38 min., kelio Subačius-Raguvėlė 3 kilometre jo vairuojamas
keturratis „Shenke S5“ apsivertė,
per avariją nesunkiai sužalotas keleivis.
Keturratis neregistruotas, be
valstybinio numerio, be techninės
apžiūros. A. Zdažinskas neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o prie
transporto priemonės vairo sėdo
visiškai girtas. Alkoholio matuokliu
jam nustatytas 3,63 prom. girtumas.
„Dėl pažeidimo gailisi, nors nieko neatsimena“, – rašoma teismo
sprendime.
Teismas A. Zdažinskui skyrė
1488 eurų baudą.
Tik skardinę alaus...
1983 m. gimęs svėdasiškis Edgaras Šimkus lapkričio 20 dieną,
23 val. 49 min., Svėdasuose būdamas neblaivus (1,76 prom. – vidutinis girtumas) vairavo „Audi A6
Avant“.
Vyras policijos pareigūnams aiškino, kad važiavo į degalinę nusipirkti cigarečių, sakė, jog manė esąs
blaivus, tikino, kad išgėrė tik vieną
skardinę alaus.
Teismas jam skyrė 579 eurų bau-

Darius Pakenis (g. 1976 m.), gyvenantis Ramaškonyse, lapkričio
10 dieną, 11 val. 15 min., Antrųjų
Svirnų kaimu neblaivus važiavo motociklu MMVZ3.112. Į alkoholio matuoklį jis įpūtė 1,66 promilės (vidutinis girtumas). Teisės už vairavimą
neblaiviam iš jo atimtos jau anksčiau.
Teismas D. Pakeniui skyrė 1400 eurų
baudą ir konfiskavo motociklą.
Arminas Bareika (g. 1994 m.),
gyvenantis Didžiakaimyje, policijos
pareigūnams įkliuvo ties Moliakalniu. Jis spalio 19 dieną, 11 val. 25
min., neblaivus (2,19 prom., vidutinis
girtumas) vairavo neregistruotą motorolerį, kurį nusipirko prieš mėnesį.
Neblaivus vairuodamas transporto
priemonę jis įkliuvo pakartotinai, o
teisių vairuoti motorolerį jis apskritai
nėra turėjęs.
Teismas nusprendė A. Bareikai
skirti 1303 eurų baudą bei konfiskuoti
transporto priemonę.

užjaučia

Žmogus bejėgis
Ir gamta ta visagalė
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti
niekas negali...
Dar taip reikėjo Tavo rankų
ir širdies.
Mirus motinai, Kavarsko
medžiotojų būrelio kolektyvas
nuoširdžiai užjaučia Romualdą
BAKANAUSKĄ.
Mirus ilgamečiui „Anykštos“ bičiuliui Vytautui PUPEIKIUI, nuoširdžiai užjaučiame
žmoną Mildą ir artimuosius.
„Anykštos“ redakcijos
žmonės

Tai Jūs vis pats į sceną lipsite?
Kęstutis TUBIS, Anykščių rajono meras, džiaugėsi, jog Anykščiuose laikinai įsikurs Lietuvos
nacionalinis dramos teatras:
„Šis bendradarbiavimas – tai
puiki galimybė mūsų rajono gyventojams ne tik pasisemti patirties, bet ir parodyti tai, ką turime
geriausio“
Ir mokinio vienoje klasėje
ilgiau kadencijos nedera
laikyti
Aušra
SAPKAUSKIENĖ,
Troškūnų gimnazijos direktorė,
apie valstybinių įstaigų vadovų
kadencijas:
„Jei po dviejų darbo kadencijų
turėtų trauktis mokyklos direktorius, tą patį turėtų padaryti ir visa
jo komanda. Vienoje mokykloje ne
vien direktoriai ilgai dirba, bet ir
mokytojai.“
Kadencijų ribojimą Putinas
su Medvedevu išbandė…
Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių
rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja,
apie tai, kiek laiko turėtų dirbti
mokyklų direktoriai:
„Reikia laiko adaptacijai, susipažinimui su mokykla, jei joje
anksčiau nedirbo. Reikalingos tam
tikros laiko garantijos įgyvendinti
savo idėjas. Trys kadencijos mažiausiai turėtų būti“.
Už tai prekių pakuotės
skirtingo dydžio…

Algimantas DAČIULIS, buvęs
Anykščių rajono valdytojas, apie
orią pensiją:
„Kalbant apie orų gyvenimą,
kaip kas tą orų supranta.”
Kartais ir per žalią šviesą
einančius partrenkia…
Aušra MIŠKINIENĖ, buvusi Anykščių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, savo
“Facebook”-o profilyje apie darbą bibliotekoje:
„Nori dirbti, būk aklas, kurčias ir
be stuburo. Bibliotekoje žalia šviesa tik saujelei favoričių. Visiems
kitiems jokios pagarbos.“
Žodžiu, į parduotuvę
nesunkiai patektumėte..
Justina KAMARAUSKAITĖ,
vitražų gamintoja:
„Dabar pati ir stiklą prasigręžiu,
ir, jungdama jį su medžiu, pjaunu,
šlifuoju, frezuoju...”
Iki partijos pabaigos dar
daugiau nei dveji metai
Irena
ANDRUKAITIENĖ,
Kovo 11-osios Akto signatarė,
apie liberalų pasitraukimą iš rajono valdžios:
„Sulauksime „Kiškių sukilimo”
tąsos? Ar čia buvo tik toliaregiškas
„ėjimas žirgu“ – triukšmingas pasitraukimas, stengiantis apkaltinti
kitą pusę, tuo užmaskuojant tikruosius pasitraukimo motyvus?”
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Pagerbė Sausio 13–osios
jonas.j@anyksta.lt
aukų atminimą
Jonas JUNEVIČIUS

Tradiciškai po šv. Mišių Anykščių bažnyčioje vakar prie paminklo Laisvei buvo pakelta Lietuvos valstybės vėliava. Į renginį
susirinko nemažai anykštėnų, taip pat ir jaunimo.

Valstybės vėliavą prie paminklo Laisvei pakėlė „Mažojo žygdarbio“ laureatė Vincenta Augustinavičiūtė.

„Kai norime kalbėt apie Tėvynę, pirmiausia žodį žuvusiems
suteikim“, - tokiais žodžiais
skaitovai pradėjo vėliavos pakėlimo ceremoniją.
Buvo prisiminta, kad 1991 m.
sausio 13–osios naktį žuvo 14 ir
buvo sužeista apie 700 žmonių.
Valstybės vėliavą pakėlė „Mažojo žygdarbio“ laureatė, Jono
Biliūno gimnazijos abiturientė,
Vincenta Augustinavičiūtė, kuri,
pasak pranešėjų, apdovanota už
nuostabią širdį, iš kurios skleidžiasi gerumo, atjautos, meilės artimui gijos, o ji gyvenimo
džiaugsmu, gerumo idėjomis
užkrečia ir kitus žmones. Gimnazistė su bendraminčiais lanko Aulelių globos namų vaikus,
senelius Anykščių slaugos namuose. Mergina yra gimnazijos
„Kino klubo“ narė.
Susirinkusius
pasveikino
Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius, pastebėjęs,
kad jauni apie Sausio 13-ąją
žino tik iš istorijos, tačiau tarp
susirinkusių yra nemažai tų dienų įvykių liudininkų.
„Tai buvo bene skaudžiausia
diena Lietuvos istorijoje, - sakė
vicemeras. – Tačiau tai ir buvo
Lietuvos žmonių pergalė prieš
tankus, prieš brutalią jėgą“.

Bibliotekos direktoriui – buvusios
pavaduotojos kaltinimai dėl patyčių
(Atkelta iš 1 p.)
„Miela Veneta, taip viskas pažįstama. 10 metų Didžiulių bibliotekoje kentėjau direktoriaus emocinį smurtą, patyčias. Šiandien esu
sveikatą praradusi bedarbė“, - socialiniame tinkle „Facebook“ po
V. Veršulytės pareiškimu, kuriame
ji prisipažįsta darbą savivaldybėje
palikusi „po nuolatinės įtampos,
psichologinio smurto, spaudimo,
netiesioginių grasinimų“, komenta-

rievės

Linas BITVINSKAS
Nauji metai prasidėjo šalčiais ir kasmetine „šaldančia“
statistika. 2016 metais išvykimą
iš Lietuvos deklaravo 51 tūkst.
emigrantų, tai 6,4 tūkst. (14,5
proc.) daugiau negu prieš metus. Pernai į Lietuvą imigravo
21,4 tūkst. žmonių, tai 0,8 tūkst.
mažiau negu 2015 metais. Šių
metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 849 tūkst. nuolatinių
gyventojų.
Per praėjusius metus nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo
39,2 tūkst. (1,4 proc.).Taigi,

Šis mažylis apie Sausio 13–osios įvykius sužinos iš senelių pasakojimų.
Pasidžiaugęs šiuolaikinio jaunimo gerais darbais, savanoriavimu, vicemeras įteikė mero
padėką „Mažojo žygdarbio” laureatei V. Augustinavičiūtei.
Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.
Sausio 13–osios minėjimo renginiai vyko Kavarske, Kurkliuose, Leliūnuose ir kitose Anykščių rajono vietovėse. O Traupyje
ta proga vyko tradicinis bėgimas
aplink Traupį, kuriame taip pat
dalyvavo ir vaikai iš Troškūnų.
Vakar 8 valandą ryto jau dešimtąjį kartą pagerbdami Sausio
13–osios aukų atminimą žmonės
languose uždegė žvakeles.
Anykščiuose žvakelės degė
administracinių pastatų, vaikų
darželių lopšelių, mokyklų languose. Ir tik viena kita - daugiabučių ir privačių namų languose…

Dainavo Urtė Mališauskaitė
(vadovė Rūta Aglinskienė).
Autoriaus nuotr.

Tik iš „Anykštos“ išgirdęs apie A.
Miškinienės komentarus, R. Kutka
sureagavo: „Aš jų neskaičiau, bet
kaip įdomu“- bei dėstė, kad juose
išsakyta tik A. Miškinienės nuomonė.
„Jeigu ji turėjo kažkokį pagrindą,
yra teisiniai būdai ir galėjo prisiteisti“, - apie išsakytus A. Miškinienės
priekaištus sakė R. Kutka.
Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja dirbusi A. Miškinienė dar-

bo neteko pernai po struktūrinių
bibliotekos pertvarkymų.
„Mažinom pareigybę, nes dubliavosi su skyrių vedėjų ir vyriausiojo
metodininko pareigybėmis. Biudžetas dar sunkokas buvo. Ne vienai jai
čia buvo sumažinta. Mes daug ką
pakeitėme. Darėme struktūrinius
pakeitimus ir pareigybių, ir skyrių
pavadinimų. Keitėme, optimizavome“, - sakė R. Kutka.
Apie buvusią savo pavaduotoją
A. Miškinienę R. Kutka atsiliepė
gerai.
„Kaip specialistė ji – savo srities
žinovė. Aš nieko blogo negaliu pasakyti apie ją. Ji stengėsi, buvo daugiau atsakinga už kultūrinius rengi-

nius. Ji įdėjo tam tikras pastangas.
Kažkokių menkų nesutarimų su ja
gal ir buvo, bet didesnių kaip ir neatsimenu“, - apie buvusią pavaldinę
diplomatiškai kalbėjo R. Kutka.
Bibliotekos direktoriaus R. Kutkos manymu, įstaigoje darbinis mikroklimatas yra normalus.
„Smulkesnių nesutarimų kiekviename darbe ir su kiekvienu darbuotoju būna mažiau ar daugiau. Bet jei
norite objektyvios nuomonės, užeikite į biblioteką ir šnektelėkite su
bet kuriuo darbuotoju. Aš nežinau,
ką jie pasakytų apie tai, kaip jaučiasi bibliotekoje, bet man atrodo, kad
dirbame labai ramiai ir kūrybingai“,
- sakė R. Kutka.

vėl išnyko tradicinis kaimiškas
arba galvoja apie emigraciją.
Lietuvos rajonas. „Jeigu neteiTai rodo, kad gyventi šalyje
singai valdysime šalį, visi prožmonėms labai labai blogai.
tingi žmonės išvažiuos“, - yra
2014 m. buvusi mano dėstytopasakęs šiuolaikinio Singapūro
ja Irena Veisaitė, kuri išgyveno
įkūrėjas, vadinamas nacijos
holokaustą, pasakė tokią frazę:
tėvu Li Kuan Ju.
„Norint nužudyti 1000 žmonių,
Taip blogai valdyti, kad išvareikia dviejų kareivių su autožiuotų ir protingi, ir neprotingi,
matais, jie niekuo nerizikuoja,
jau reikia
išskyrus savo
talento. O
...valdžia turi užsiimti tuo, sielą. O tam,
sprendžiant iš
kad gyvenimas gerėtų taip, kad išgelbėtum
emigracijos
vieną žmogų,
kad žmonėms nesinorėtų iš- reikia daugelio
mastų, mūsų
važiuoti...
politikai labai
žmonių nepatalentingi. Tas
prastos drąsos
pats Singapūro įkūrėjas apie
ir pasiaukojimo. Kai pagalvoju,
emigraciją teigė: „Ne visi šalių
aš neprisimenu tų blogų žmonių
lyderiai taip mano. Kai Malaiveidų. Tačiau atsimenu kiekviezijos premjerui pasakiau, kad ši
no gero žmogaus veidą, kiekviešalis kenčia dėl gerai išsilaviną pasakytą gerą žodį.”
nusių kinų ir indų emigracijos
Šiek tiek perfrazuodamas šį
į Australiją, jis atsakė: „Tai ne
posakį galėčiau pasakyti, kad
protų nutekėjimas, o problešiuolaikiniams kenkėjams net ir
mų“. Panašu, kad dauguma
automatų nereikia. Norint išvyti
mūsų politikų mano taip pat.
iš rajono 1000 žmonių, užtenka
Emigracija šiaip yra „nugroporos valdininkų, kurie nerizita tema“, bet prisipažinsiu, kad
kuoja niekuo - nei postais, nei
tokio laiko Lietuvoje nepamenu
alga ir net savo siela. Iš esmės
– ką bekalbini, arba jau emijie nieko blogo gali ir nedaryt.
gravę, arba ruošiasi emigruoti
Tiksliau daryti nedarydami

nieko. Nuo nepriklausomybės
laikų, matyt, ne vieną tokį valdininką jau turėjom, nes rajono
gyventojų sumažėjo trečdaliu.
Štai, sakykim, jau kiek laiko
tęsiasi ūkininko Andriaus Juškos šiltnamių byla. Ant plauko
kabo ne tik apie 10 milijonų
eurų investicija, bet ir 150
(kaip kalbama) darbo vietų
likimas. O jeigu paskaičiuotume, kad kiekvienas iš dirbančių
turi šeimą, artimuosius, tai šis
sprendimas tiesiogiai paveiks
apie 400-500 žmonių. Ir visa
tai priklauso ne nuo žmogaus
su automatu, o nuo žmogaus su
banaliu parkeriu rankoje.
Iš kitos pusės, tam, kad į
rajoną atvyktų bent viena
šeima, reikia didelių investicijų.
Mano galva, daug protingiau
daryti viską, kad tik žmonės
neišvažiuotų negu po to bandyti
juos susigrąžinti. Bandoma
įvesti tvarką visose srityse, bet
ta „tvarka“ Lietuvoje mistiniu
būdu atsisuka prieš žmogų.
Tas pats Singapūro įkūrėjas
yra pasakęs: „Jeigu valstybės
valdymas bus nukreiptas ne į

tai, kad pagerintų daugumos
gyvenimą, o kad prikimštų kišenes valdančiai šalį mažumai,
mums bus blogai“.
Kuo daugiau tampa „tvarkos“ visose sferose, tuo blogiau
mes imam gyventi. Amžini
politikų pasiteisinimai, suponuoja supratimą, kad laikas
jau praleistas ir ateities nėra.
Tačiau pridėčiau dar vieną čia
jau mano cituoto Li Kuan Ju
posakį: „Mes sukūrėm Singapūrą visiškai iš nieko. Pradžia
buvo skurdžių žvejų kaimelis,
kuriame gyveno 150 sielų, ir
pastatėme vieną iš didžiausių
pasaulio miestų.“
Manau, kad kol rajone yra
bet 150 žmonių, viltis turi
būti gyva. Tačiau didžiausi
pasikeitimai turi prasidėti
vis dėlto ne nuo investicijų
srauto, o nuo to, kad žmonės
pajustų, kad gyventi Lietuvoje
galima ir kažką kurti irgi galima. Padėtį iš esmės pakeistų
supratimas, kad valdžia turi
užsiimti tuo, kad gyvenimas
gerėtų taip, kad žmonėms
nesinorėtų išvažiuoti.

rą paliko A.Miškinienė.
Dar viename komentare buvusi
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja A. Miškinienė prabilo apie tai,
kad įstaigoje tvyro nenormalus darbinis mikroklimatas.
„Nori dirbti, būk aklas, kurčias ir
be stuburo. Bibliotekoje žalia šviesa tik saujelei favoričių. Visiems
kitiems jokios pagarbos“, - dar viename komentare parašė A. Miškinienė.
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Stiklo pasakos gimsta
Anykščiuose

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Papuošalų iš stiklo, vitražų gamintoja Justina Kamarauskaitė sako, kad jos pase įrašytas vardas
Justina, bet visi ją vadina Juste, todėl jei kas kviestų tikruoju vardu - greičiausiai net neatsisuktų.
Tačiau 34 metų moters gyvenime yra gana netikėtų posūkių – ji iš sostinės persikėlė į Anykščius,
ėmėsi to, ko jau neplanavo. Apie pokyčius ir stiklą – pokalbis su J. Kamarauskaite.

Vitražas gamtos stichijų tema. Detalė.

Anykščių menų inkubatoriuje dirbanti Justina Kamarauskaitė prisijaukino tokią trapią, bet kartu ir
galinčią skaudžiai sužeisti materiją kaip stiklas.
- Kaip atradote stiklą, kur mokėtės, iš kur sėmėtės patirties?
- Su stiklu, tiksliau vitražu, susipažinau dar besimokydama M. K.
Čiurlionio menų gimnazijoje. O
vėliau, jau rimčiau, studijuodama
Vilniaus dailės akademijoje. Bet
supratau, kad jį pamilau, tik dabar,
atsikrausčiusi iš Vilniaus į Anykščius ir pradėjusi dirbti savarankiškai Anykščių menų inkubatoriuje.
-Ar darbas su stiklu buvo jūsų
vienintelė meilė?
- Visad mėgau „krapštytis“ prie
mažų, miniatiūrinių dalykų, o vitražas atrodė toks monumentalus
ir „didelis“, tad dar studijuojant
sužavėjo kita įdomi meno sritis –
molbertinės tapybos restauracija.
O ten to „krapštymosi“ gavau iki
valiai - plonyčiu teptuku reikėdavo atkurti kelių metrų drobes.
Buvo labai įdomu, per septynerius
darbo metus daug išmokau, pamačiau daug meno vertybių, įgijau II
molbertinės tapybos restauratorės
kategoriją. Stiklas tuo metu buvo
antrame plane.
- Kaip atsidūrėte Anykščiuose?
- Esu tikra vilnietė. Gimiau, mokiausi ir gyvenau sostinėje. Bet
mano seneliai ir tėtis yra iš Anykščių, sesuo čia gyvena jau gal 15
metų, taigi suviliojo ir mane, kai
atėjo laikas judėti toliau. Taip ir
atsidūriau Anykščiuose. Ieškojau,
kur realizuoti savo kūrybą, kaip tik
atsidarė Anykščių menų inkubatorius. Tuo metu galvojau apie molio
dirbinius, ieškojau, kur galėčiau
įgyvendinti savo idėjas. Menų inkubatoriuje pamačiau mažą stiklo
lydymo krosnį, kas man buvo kaip
ir ženklas, kad turiu sugrįžti prie
stiklo.
Nuomojuosi mažutę, vos dešimties kvadratų studiją, bei nedidelę
stiklo krosnį, kurioje galiu kurti
stiklo papuošalus bei kamerinius
vitražus. Mažų stikliukų svajonė
išsipildė ir jau atrodo, jog vietos
reikėtų daugiau... Čia iš serijos,
kai žmogui norisi kažko, ko jis
šiuo metu neturi... Ir apie didesnius stiklo projektus jau pagalvoju. Na, bet viskam savas laikas.
Vitražams reikia rimtos studijos,

nes darbas su švinu yra kenksmingas, reikia geros ventiliacijos. Tačiau po truputį grįžtu prie didesnių
darbų – kūriau angelus, dabar jau
turiu užsakymų ir vitražams.
- Darote gaminius pagal užsakymus ar pirma kuriate, paskui
parduodate?
- Darau ir taip, ir taip. Kai yra
užsakymai, įgyvendinu juos, kai
nėra, kuriu tai, kas tuo metu veržiasi iš širdies, ilgai įkvėpimo
laukti netenka. Turiu labai daug
idėjų. Šiuo metu kuriu didesnius
darbus iš stichijų serijos – oras,
ugnis, vanduo, žemė...
- Moteris ir stiklas – skamba
gana egzotiška. Kaip atradote
stiklą, kaip ėmėtės su juo dirbti?
- Jeigu įsivaizduoji moterį pučiant stiklą ar prie labai karštos
stiklo lydymo krosnies, ar montuojant didžiulius stiklo luitus
– atrodo gana egzotiškai. Dirbu
ne tik su stiklu. Dabar stengiuosi
medį sujungti su stiklu. Tai ištisas
procesas – pati einu į mišką, ieškau tinkamo medžio šakų, paskui
nešuosi namo. Dabar pati ir stiklą
prasigręžiu, ir, jungdama jį su medžiu, pjaunu, šlifuoju, frezuoju...
(anksčiau taip už mane darydavo
meistrai). Aš vis dar mokausi ir
semiuosi patirties, ir tuo džiaugiuosi.
- Kokią matote savo darbo
pagrindinę kryptį? Papuošalai,
meno dirbiniai, dizaino detalės?
- Kol kas nenoriu kažko labai išskirti, gal todėl, kad daug kas įdomu. Ir papuošalus, ir dizaino detales galima būtų pavadinti meno
dirbiniais. Pagrindinė medžiaga
dabar stiklas, bet patinka ir piešti,
tapyti ir molį palipdyti.
Darbas, kūryba vyksta etapais.
Vienu tarpsniu įsigilinu į darbą su
stiklu, po kiek laiko, įgyvendinus
sumanymus, imuosi keramikos.
Tai padeda susikoncentruoti, įsigilinti į meno šaką. Pradėjau vesti ir edukacinius užsiėmimus su
vaikais, suaugusiais ir neįgaliais.
Visa tai skatina mokytis ir augti
pačiai. Gali būti, jog ateityje išsikristalizuos kažkokia viena sritis,
medžiaga ir net gaminys.

- Kur iškeliauja Jūsų darbai?
- Daugiausiai mano kurtų papuošalų ir kitų darbų, ko gero, yra
pas mano artimuosius. Visi „apkabinėti“ papuošalais, namai išpuošti vitražais. Turiu susiformavusį
savo gerbėjų ratą Lietuvoje, ir
esu labai dėkinga už įvertinimą.
Kūriniai jau keliauja ir į tolimesnius pasaulio kraštus. Turiu savo
puslapį „Facebook“ tinklalapyje,
kuriame sudedu savo kūrinių fotografijas.
- Ar tikite, kad šukės neša laimę?
- Klausimas labai filosofinis –
kaip kas tą laimę supranta. Kai
dūžta nelabai gerai, bet jeigu iš tų
duženų galima sudėti gražų vitražą, tai sakyčiau, kad šukės gali laimę atnešti. Ir pati nebijau ko nors
sudaužyti.
- Stiklas ne tik žavi, bet ir gali
skaudžiai sužeisti....
- Žinoma, kad gali ir sužeisti, ir
sudužti, bet galima stiklą ir užgrūdinti, tada jis tampa ilgaamžis. Žiūrėkite, juk yra išlikę ir indų, kurie
šimtmečius skaičiuoja, ir vitražų
bažnyčiose, kurie yra ilgaamžiai.
- Kas Jums svarbu šiuo metu?
- Svarbu tai, jog savęs neįsivaizduoju be kūrybos ir be gamtos,
galima pasakyti, jog visas gyvenimas - kūryba.
Nors darbus dabar vos spėju daryti, jaučiuosi savo vietoje, gyvenu
kurdama. Persikėlusi į Anykščius
niekada nesigailėjau, kad žengiau
tokį žingsnį. Esu arčiau gamtos,
daug ko išmokau.

Vitražas “Angelas”.

Stikliniai karoliai.

Dekoratyvinis stiklinis pakabinamas namelis.

Justinos Kamarauskaitės darbai – medis ir stiklas.
Nuotraukos iš Justinos KAMARAUSKAITĖS albumo.

2017 m. sausio 14 d.

situacija

Surinkta liberalų pamaina
Baigiama formuoti naujoji Anykščių rajono valdžia, pamaina iš darbo išėjusiems liberalams.
Praėjusią savaitę mero patarėju pradėjo dirbti 27-erių metų „valstietis“ Dominykas Tutkus. Sutarta, kad laikinasis savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka taps nuolatiniu
direktoriumi.
Ilgiausiai truko direktoriaus pavaduotojo paieškos. Šią savaitę sutarta, kad į direktoriaus pavaduotojo pareigas bus siūloma 51 metų Ramūno Blazarėno, dabar vadovaujančio pramogų ir sporto
centrui „Kalita“, kandidatūra.

Buvęs Seimo narys Ričardas Sargūnas, redakcijos šaltinių teigimu, siekė tapti A. Gališankos
pavaduotoju, tačiau koalicijos partneriai tam
pasipriešino.

Naujuoju savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju sausio 26-ąją turėtų būti
paskirtas Ramūnas Blazarėnas, dabar vadovaujantis pramogų ir sporto centrui „Kalita“
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

balsai internete (anyksta.lt):
Antanas: „Manau, kad konservatoriai negalėjo surasti geresnio kandidato. Verslo įmonėms vadovavęs žmogus, manau, sugebės vadovauti ir administracijai.“
Jonas: „Jeigu tai tiesa, gal ir geras pasirinkimas.“
A tai taka stebetajas: „Vėl niekur nepateka ?“
Patenka (atsakymas į a tai taka stebetajas): „Blazarėno postą užims, stebės Kalitos kalną ir slidinėjančius čia rimtai.“
Sveikinu: „Geras pasirinkimas. Mandagus, taktiškas, reiklus, tik kažin ar
merui su jo priekabiu charakteriu ar įtiks.“
Juokaujate?: „Gal „Anykšta” juokauja? Betgi dar ne melagių diena. Iš
kur ir randami žmonės atsakingiems postams? Negi nėra labiau patyrusių,
žinomų žmonių? Iš kažkur atsirado mero patarėjas agronomas ar mechanizatorius, dabar administracijos direktoriaus pavaduotoju skiriamas slidinėjimo
kalno vadovas. Geriau čia tiktų Savickas Alfredas, Juodelis Vilius arba Sargūnas Ričardas. Galėtų ir Ratautas Juozas eiti į šį postą, vis tiek bažnyčios naujoms durims aukų mažai surinkta, jam rūpesčių bus mažiau. Žmogus reiklus,
sąžiningas, energingas, teigiamai vertinamas.“
Koks karalius, tokie ( atsakymas į: Juokaujate?): „Ir jo Jokeriai. Pasirinkti yra iš ko, bet bijo gudrių... Rinktis reikia atsakingai - dar dveji metai liko,
norėtųsi ramiai „funkcionuoti“ ir išnaudoti visas valstybines galimybes..“
Nenusišnekėk: „Juokautojau su savo Uspaskio chebra. Išnyks jie ,kaip dūmas iš mūsų akiračio, o tu dar siūlai tokius pajacus i atsakingus postus.“
Šnekutis: „Vargu, ar tai geras pasirinkimas... Ne koks tandemas su Gališanka...“
Henka: „Na, ir duoda tikrai Anykščiuose tvarka - bloga net nebėr jaunesnių
anykštėnų protingesnių visapusiškai. Turbūt nedirbama, o kėdes stumdome“.
Geras: „Tai dabar ne tik vicemeras laisvu nuo darbo metu mokytojaus, bet
tą patį darys profkėje ir direktoriaus pavaduotojas. Nu duoda, o gal susiprotės,
nebepykdys žmonių?“
Blogas (atsakymas į: geras): „Nu jo, Tuskeniui tai uždraudė laisvu laiku
spektakliuose dainuot, atseit pagrindinio darbo kokybė nukenčia, o Blazarėnas kad profkėj dirba kiekviena diena, tai dzin.“
(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

A. Gališanka yra buvęs liberalų
merų Dariaus Gudelio ir Alvydo
Gervinsko komandų narys, tačiau
Luko Pakelčio liberalams jis nepriklausė. R. Blazarėnas – nepartinis.
Direktoriaus pavaduotojo poziciją galėjo „pasiimti“ Anykščių
konservatoriai, tačiau panašu, jog
partijai priklausančio pretendento nebuvo surasta. R. Blazarėnas
dešimtmetį buvo Ukmergės bendrovės „Vilkmergės alus“ direktoriumi.
Administracijos
direktoriaus
pareigos siūlytos eksmerui Alvydui Gervinskui bei dviejų kaden-

pro memoria

Antradienį Anykščių ligoninėje užgeso Vytauto Pupeikio
gyvybė. Ketvirtadienį jis atgulė amžinam poilsiui Anykščių
kapinėse.
V. Pupeikis gimė 1934 metų
vasario 6 dieną Gečionyse (Skiemonių sen.). 1942–1946 m.
mokėsi Narkiškio (Anykščių r.)
pradinėje mokykloje, 1946–1950
m. baigė Leliūnų (Utenos r.) progimnaziją. 1950–1952 m. mokėsi Antalieptės (Zarasų r.) žemės

cijų Seimo nariui, buvusiam ir
administracijos direktoriumi, Antanui Baurai, tačiau nei vienas, nei
kitas iš jų nepageidavo šios darbo
vietos.
O buvęs Seimo narys, Darbo
partijos atstovas Ričardas Sargūnas Utenos socialinės globos
namų direktoriaus pavaduotoju
ūkio reikalams įsidarbino ne iš
gero gyvenimo.
Redakcijos šaltinių teigimu, jis
pageidavo tapti Anykščių savivaldybės administracijos direktoriumi, o merui Kęstučiui Tubiui R.
Sargūno kandidatūra buvo priim-

tina. Tačiau teigiama, kad prieš R.
Sargūną sukilo koalicijos partneriai.
Pradžioje kartu su liberalais ketinęs pasitraukti mero patarėjas
Donaldas Vaičiūnas liko savo pareigose. D. Vaičiūnui 32-eji metai,
jis Vilniaus edukologijos universiteto absolventas, socialinis pedagogas.
D. Tutkus yra baigęs sveikatos
mokslų universitetą, yra žemės
ūkio specialistas, paskutinė jo
darbovietė – UAB „Biržų žemtiekimas“ (gyvulininkystės įrangos
specialistas).

Meras, vicemeras bei naujieji
administracijos vadovai – vyresnės kartos atstovai. Merui K.
Tubiui -56-eri (jis baigęs aukštąją
Gorkio (dabar Nižnyj Novogorodas) milicijos mokyklą, vicemerui Sigučiui Obelevičiui – 57-eri
(biologas, Vilniaus pedagoginio
instituto absolventas). A. Gališankai taip pat 57-eri – jis pagal
išsilavinimą darbų mokytojas
(Vilniaus pedagoginis institutas).
R. Blazarėnas yra baigęs Lietuvos
žemės ūkio akademiją (inžinierius
–pedagogas), o paskui vadybos

Vytautas Pupeikis (1934 02 06 – 2017 01 10)

ūkio mokykloje, ją reorganizavus,
baigė jau Antalieptės žemės ūkio
technikumą, įgijo agronomo specialybę.
1952–1955 m. V. Pupeikis gyveno ir dirbo Eišiškėse (Šalčininkų r.) agronomu, melioratoriumi.
1955–1959 m. atliko privalomąją karinę tarnybą. Baigęs tankisto
apmokymų kursą Pabaltijo karinėje apygardoje, jis toliau tarnavo
Užkaukazės karinėje apygardoje,
buvo tanko vadas ir tankų kuopos
viršila.

Nuo 1959 m. iki gyvenimo pabaigos V. Pupeikis gyveno Anykščiuose. Jis dirbo Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono
komitete instruktoriumi, kultūrinio-masinio darbo organizatoriumi. Nepriklausomybės metais,
iki 2002-ųjų, V. Pupeikis dirbo
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos civilinės saugos
specialistu.
1967 m. jis neakivaizdžiai baigė
Maskvos (Rusija) aukštąją partinę
mokyklą, įgijo aukštąjį partinio
darbuotojo išsilavinimą.
1969–1985 m. V. Pupeikis buvo
Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungos Anykščių rajono komiteto
pirmininkas, nuo 1981 m. – Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto narys.
1977–1978 m. jis buvo Arklio
muziejaus Niūronyse steigimo organizacinės komisijos narys. Įvairių rinkimų laikotarpiais jis dirbo
Anykščių rajono ir apygardos rinkimų komisijose, buvo Spaudos
propagavimo ir platinimo Anykščių rajone tarybos pirmininkas.
Bendradarbiaudamas su skulptoriumi Jonu Žuku ir skatindamas

jį kūrybinei veiklai, V. Pupeikis
organizavo paminklo Konstantinui
Sirvydui statybą Sirvydų kaime
(1988 m.), iš Zakopanės atgabento
Jono Biliūno antkapinio paminklo
su kryžiumi restauravimą ir pastatymą prie kapo Liudiškių kalvoje
(1989 m.), paminklinio akmens
Petrui Biržiui (Pupų Dėdei) statybą jo tėviškėje Liudiškių kaime
(1989 m.). V. Pupeikio iniciatyva
buvo pastatytas atminimo paminklas kompozitoriui Juozui Karosui
jo gimtajame Spraguičio kaime
(1990 m.).
Nuo pat 1991-ųjų iki gyvenimo
pabaigos V. Pupeikis buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1994 m. kovą jis atkūrė partijos Anykščių skyrių ir 1994–2001
m. buvo pirmasis šio skyriaus pirmininkas. Nuo 1997 m. jis buvo
Lietuvos socialdemokratų partijos
tarybos narys. Nuo 2004 m. jis
mūsų partijos Anykščių rajono
skyriaus garbės pirmininkas.
„Mūsų partijos devizas – rašytojos kraštietės Liudvikos Didžiulienės – Žmonos žodžiai:
„Džiaugiuosi, kuomet galiu nors
vienam žmogui ašaras nušluostyti!

magistratūrą VGTU.
Taigi naujoje valdžios komandoje vyrauja pedagogai, niekas iš
valdžios neturi humanitarinio išsilavinimo.
Dėl administracijos direktoriaus
ir jo pavaduotojo skyrimo bus balsuojama artimiausiame rajono Tarybos posėdyje, kuris turėtų vykti
sausio 26-ąją. Kandidatūroms turėtų nepritarti 4 socialdemokratai
ir 4-5 liberalai, tačiau valdančioji
koaliciją balsų naujųjų administracijos vadovų patvirtinimui turi
daugiau nei reikia.
Tai nedaug, tai kaip lašas mariose… bet jeigu kiekvienas iš mūsų
nušluostytų ašaras nors vienam
varguoliui tai jau būtų daug lengviau gyventi…” Pagal šį devizą Vytautas ir gyveno. Vytautas
– žmogus, turėjęs vieną partinę
liniją, nebėgiojęs iš vienos partijos į kitą, nepasistatęs pilių, sąžiningai ir garbingai nugyvenęs
amžių”, – prie V. Pupeikio kapo
duobės kalbėjo partijos bičiulė
Rima Lesnikauskienė.
V. Pupeikis iki gyvenimo pabaigos buvo aktyvus visuomenininkas, domėjosi, kas vyksta
rajone bei Lietuvoje ir drąsiai
reiškė savo nuomonę. O jaunesniems partijos kolegoms negailėjo geranoriškų patarimų ir pamokymų.
Prieš 52 metus V. Pupeikis susituokė su Milda Veronika Bartoševičiūte-Pupeikiene – akių ligų
gydytoja. Pora darniai nugyveno
amžių, užaugino sūnus Mindaugą ir Virgilijų.
Nuoširdžiai užjaučiame V. Pupeikio šeimą ir artimuosius. Visiems mums stigs ramaus, išlaikyto, bet tiesaus Vytauto žodžio.
Lietuvos Socialdemokratų
partijos Anykščių skyrius
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sekmadienis
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 (subtitruota).
14.00 Puaro. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.30 Karinės paslaptys.
17.15 Lietuvos patriotai.
Bendruomenių turnyras.
18.30 Šiandien.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. Protas ir
jausmai. N-7.
23.20 Kino žvaigždžių alėja.
Dantonas. 1983 m. N-14.
1.40 Pasaulio dokumentika.
3.25 Puaro. N-7.
5.05 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”.
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 KINO PUSRYČIAI
“Pelenės istorija”.
11.20 “Žiedų valdovas. Dvi
tvirtovės”.
14.35 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem”. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 PREMJERA “Dingusi”
N14.
1.00 “Nepaprastas ŽmogusVoras”. N-7.
6.30 Ančiukų istorijos.
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 Septintasis nykštukas.
12.45 Nepaprasta kelionė
namo.
14.20 Grįžimas namo 2.
Pasiklydę San Franciske.
16.10 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. N-7.
22.30 Džonas Vikas. N-14.
0.35 Pašėlęs skrydis. N-14.

6.35 Baltijos galiūnų čempionato IV etapas. Rokiškis (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.30 “Amerikos mieliausieji”.
11.25 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
13.30 Sveikinimai.
15.50 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
17.55 “PREMJERA Paskutinis
faras”. N-7.
19.00 Dievo šarvai. Operacija
“Kondoras”. N-7.
21.00 “Karas ir taika”. N-7.
22.35 “Dakaras 2017.
Savaitės apžvalga”.
23.05 “Dakaras 2017”.
23.35 Pabėgėlė. N14.
1.00 Nakties sargyba. N14.
2.35 Vilkolakių medžiotoja.
N14.
4.00 Dievo šarvai. Operacija
“Kondoras”. N-7.
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 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai.
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
16.30 Nemarus kinas.
Smegenys. N-7.
18.40 “Senojo Tilto paslaptis”.

pirmadienis
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. Juodoji naktis
Paryžiuje (subtitruota).
23.30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
N-7.
0.35 Laisvės vėliavnešiai.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
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.
12.40 Bus visko (k).
13.35 Būk mano meile!. N-7.
14.30 “Nakties karalienė”. 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
“Gaudynės”. N14.
0.10 “Mentalistas”. N-7.
1.00 “Strėlė”. N-7.
1.50 “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 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 Komandinis darbas. N-14.
0.20 Raitelis be galvos. N-14.
1.20 Naujokė. N-7.
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.25 “Vanity Fair. Visiškai slaptai”.
N-7.

9.20 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.15 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. 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 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
21.30 SOS, Kalėdų Seneli, arba
Viskas išsipildys. N-7.
23.15 Pabėgėlė. N14.
0.50 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.35 “Karas ir taika”. N-7.
3.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
3.25 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi” (k).
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.00 “Garfildas”.
15.40 “Rožinė pantera”.
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19.50 “Senojo Tilto paslaptis”.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Bekas. Mokėtojas.
N14.
22.40 Išganymas. N14.
0.20 “”Didžiosios Britanijos”
viešbutis”.
1.10 “Karalienė Izabelė”. N14.
2.25 Bekas. Monstras. N14.
3.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Mūsų miesteliai.
Smalininkai. 1 d.
6.55 ARTi.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 „Vilniaus festivalis 2016
“.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 Giacomo Puccini. Opera
„Madam Baterflai”.
16.00 Dainininko Stasio
Povilaičio 70-osioms gimimo
metinėms.
18.15 Barikadų vaikai.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Kino legendos.
Premjera. Brižit Bardo. Klaida.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Z on A”.
23.15 ARTi.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 2
(kart.).
0.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
1.25 Williamo Shakespeare’o
„Globe” teatras. Audra (subtitruota, kart.).
4.00 Nerimo mintys. Poezijos
ir muzikos vakaras Sausio 13osios aukų atminimui.
4.35 Balų šeimininkai.
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.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.20 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.00 Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis. N-7.
7.00 Pakartok! N-7.
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Iš peties. N-7.
11.00 Nepaprastos lenktynės.

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.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės. Klaipėdos
„Neptūnas” - Panevėžio
„Lietkabelis”. Tiesioginė transliacija.
19.00 Audros karys. N-7.
20.50 6 kadrai. N-7.
21.00 Be stabdžių. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP. N-14.
23.00 X failai. N-14.
0.00 Rizikingiausi policijos
darbo epizodai. N-14.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Gyvenimo metodas“.
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“.
00.00 „Pėdsakas“. N-7.
01.50 „Vera“. N-7.
03.20 „Kalnų ežerai“.
05.00 „Jaunikliai“.
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16.05 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Detektyvas Kolambas. Ilsėkitės
ramybėje, ponia Kolambo. N-7.
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.25 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.10 “Mentalistė”. N-7.
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
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 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Anapus čia ir dabar.
13.00 Nacionalinis turtas.
13.30 Linija, spalva, forma.
14.00 Atspindžiai.
14.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6.
16.45 Durys atsidaro.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Amžininkai.
18.15 Poezija.
18.25 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Susižadėję penkerius
metus. N-7.
23.00 Durys atsidaro.
23.15 DW naujienos rusų kalba.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė
“Z on A”.
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 Lietuvos laisvės gynėjų
dienai. Nerimo mintys.
5.00 Panorama.
0.00 Apie žūklę (k).
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.
11.50 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.
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 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.
12.30 Saša ir Tania N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 Topmodeliai. 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 Lemtingas posūkis 5. 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 „Chiromantas“. 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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
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.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 Juodoji naktis Paryžiuje
(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.
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Nacionalinė ekspedicija
“Nemunu per Lietuvą”.
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė
publicistika.
6.35 “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 (k). N-7.
13.35 Būk mano meile!. N-7.
14.30 “Nakties karalienė”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 PREMJERA Anapus
nežinomybės. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Laiko įkaitai”. N-7.
1.15 “Strėlė”. N-7.
2.05 “Detektyvė Džonson”. N-7.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 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 Kempiniukas Plačiakelnis.
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 Romeo ir Džiuljeta. N-7.
0.55 Raitelis be galvos. N-14.
1.45 Naujokė. N-7.
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.25 Farų karai. Norų vykdytojas. N-7.

9.20 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
10.15 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. 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. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.30 Trise valtimi arba be irklo.
N-7.
23.25 SOS, Kalėdų Seneli, arba
Viskas išsipildys. N-7.
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.50 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
2.35 “Penktoji pavara”. N-7.
3.20 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
4.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.
3.45 “Amerikos mieliausieji”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi” (k).
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.
10.50 Emigrantai.
11.45 Nacionalinė ekspedicija
“Nemunu per Lietuvą”.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. Pinigai ir galia.
N-7.
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
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 (k). N-7.
13.35 Būk mano meile!. N-7.

14.30 “Nakties karalienė”. N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Tik nesijuok. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Laikrodinis mechanizmas”. N14.
0.10 “Mentalistas”. N-7.
1.00 “Strėlė”. N-7.
1.50 “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 Kempiniukas
Plačiakelnis. 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 Darbo vakarėlis. N-14.
0.15 Raitelis be galvos. N-14.
1.15 Naujokė. N-7.
2.05 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. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21.30 Tėvukų skyrybos. N14.
23.10 Trise valtimi arba be
irklo. N-7.
0.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.40 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
2.25 “Penktoji pavara”.
3.10 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
3.35 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Pagaminta Italijoje”.
8.05 “Merės Berės patiekalai”.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.00 “Garfildas”.
15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Įspūdingasis Žmogus-
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15.00 “Garfildas”.
15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Detektyvas Kolambas. Mirtinas
vainikėlis. N-7.
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.15 “Mentalistė”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.55 Detektyvas Kolambas.
Ilsėkitės ramybėje, ponia
Kolambo. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Amžininkai.
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 “Vilniaus festivalis 2016 “.
14.35 Kino legendos. Brižit
Bardo. Klaida (kart.).
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Premjera. Apokalipsė.
18.25 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.30 Labanaktukas.
19.00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Utenos “Juventus” - “KK
Mornar”. Transliacija iš Utenos.
21.00 Septynios Kauno dienos.

21.30 IQ presingas.
22.15 Protas ir jausmai. N-7.
0.30 DW naujienos rusų kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Lietuva mūsų lūpose.
1.40 Durys atsidaro.
2.05 Laba diena, Lietuva.
3.50 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Bus visko (k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.30 Tauro ragas (k). N-7.
13.00 24 valandos (k). N-7.
13.45 Autopilotas (k).
14.10 Ne vienas kelyje (k).
14.45 Dviračio šou (k).
15.10 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. 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 Tavo augintinis.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.
12.30 Saša ir Tania N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. 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 Dešimt jardų. N-7.
0.05 Rezidentai. N-7.
1.10 Detektyvas Bekstriomas.
N-7.
2.00 CSI kriminalistai. 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.
18.20 Gyvenk krepšiniu!
18.30 Europos taurė 2016/17.
Žemutinio Naugardo „Nižnij
Novgorod“ - Vilniaus „Lietuvos
rytas“.
20.30 „Albanas“. N-7.
21.30 „Chiromantas“. 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.
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voras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Detektyvas Kolambas.
Žmogžudystė Malibu. N-7.
22.50 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.05 “Mentalistė”. N-7.
2.55 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.40 Detektyvas Kolambas.
Mirtinas vainikėlis. N-7.
5.15 “Superauklė”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Meilė kaip mėnulis.
7.45 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
8.00 IQ presingas.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Apokalipsė. Pirmasis
pasaulinis karas (kart.).
13.05 Septynios Kauno dienos.
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.35 Lietuvos laisvės gynėjų
dienai.
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Planetų gidas (subtitruota).
18.25 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.30 Labanaktukas.

19.00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Klaipėdos “Neptūnas” “BC Ventspils”. Transliacija iš
Klaipėdos.
21.00 Elito kinas. Broliai. N-14.
22.40 Poezija. LRT aukso
fondas.
22.45 Stambiu planu.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 26-asis aktualiosios
muzikos festivalis “Gaida”.
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 Aukso vilnos paieškos.
12.10 Dviračio šou (k).
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Beatos virtuvė.
14.50 Dviračio šou (k).
15.20 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena. dienos komentaras.
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.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.
10.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.

10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.
12.30 Saša ir Tania N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Aferistas. 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 Galingasis Stenas.
N-14.
0.10 Rezidentai. N-7.
1.15 Aferistas. N-7.
2.10 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.
18.55 „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
tolimus kraštus“. N-7.
00.50 „Chiromantas“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Moterų svajos apie
tolimus kraštus“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.
10.50 Gyvenimas.
11.45 Istorijos detektyvai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Lietuvos patriotai.
22.50 Sukti reikaliukai. N-14.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Lietuvos patriotai.
5.25 Laisvės vėliavnešiai.
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 (k). N-7.
13.35 Būk mano meile!. N-7.
14.30 “Nakties karalienė”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.

17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Pašalinti Karterį”. N14.
0.15 “Mentalistas”. N-7.
1.05 “Strėlė”. N-7.
1.55 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 Kempiniukas
Plačiakelnis. 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 III. N-14.
1.55 Naujokė. N-7.
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.25 Farų karai. Norų vykdytojas. N-7.
9.20 “Paskutinis faras”. 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. N-7.
20.30 Gyvenimiškos istorijos.
21.30 Logano karas.
Susaistytas garbės. N14.
23.20 Tėvukų skyrybos N14.
0.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.40 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
2.25 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
3.55 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.40 “Pagaminta Italijoje”.
8.05 “Merės Berės patiekalai”.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.00 “Akloji”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.00 “Garfildas”.
15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Įspūdingasis Žmogusvoras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 “DETEKTYVO

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas.
N-7.
10.00 Ten, kur namai 1. N-7.
10.50 Specialus tyrimas.
11.45 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.20 Ten, kur namai 1. N-7.
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Šiandien.
18.45 Speciali laida. JAV
prezidento inauguracija.
Tiesiogiai iš Vašingtono ir
Vilniaus.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.40 Gamtos inspektoriai.
23.05 Vaiduoklis. N-7.
1.20 Komisaras Reksas.
N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Stilius.
3.45 Klausimėlis.lt.
4.05 “Eurovizija 2017”.
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.
12.40 Nuo... Iki... N-7.
13.35 Būk mano meile!. N-7.
14.30 “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 “Snaiperis”. N14.
23.25 “Vaiduokliai mokykloje”. S.
1.05 “Pašalinti Karterį”. 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 Kempiniukas
Plačiakelnis. 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 3. N-7.
21.20 Amerikietiškas pyragas 3. Vestuvės. N-14.
23.15 Mobis Dikas. N-14.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.25 Farų karai. N-7.
9.25 “Nikonovas ir Ko”. 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 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 Mirtinas ginklas 3.
N-7.
23.40 Logano karas.
Susaistytas garbės. N14.
1.20 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
2.05 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
2.50 Mirtinas ginklas 3. N-7.
4.40 “Nikonovas ir Ko”. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
7.40 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”.
N-7.
9.30 “Auklė”.
9.55 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Ištark sudie”. N-7.
12.30 “Būrėja”.
13.30 “Mentalistė”. N-7.
14.30 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
15.00 “Garfildas”.

VAKARAS. PREMJERA
Įtariamieji”. N14.
22.25 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
1.45 “Mentalistė”. N-7.
2.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.25 Detektyvas Kolambas.
Žmogžudystė Malibu. N-7.
4.55 “Superauklė”. N-7.
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 Keliaukim!
13.30 LRT OPUS ORE.
Grupė “Z on A”.
14.35 Balų šeimininkai.
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Kaip atsiranda daiktai
6.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 Premjera. Mano paslapties gėlė. N-14.
22.40 Poezija. LRT aukso
fondas.

22.45 Nacionalinis turtas.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Koncertas “Garsų
poemos”.
1.30 Kelias į namus.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta.
4.15 Nes man tai rūpi.
5.00 Panorama.

15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Aferistas. 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 Siuntėjas. N-14.
23.55 Rezidentai. N-7.
1.00 Aferistas. N-7.
1.50 Kaulai. N-7.

6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7. Infošou.
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 Aukso vilnos paieškos
(k).
14.50 Dviračio šou (k).
15.20 KK2 (k). N-7.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info diena. dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

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.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Miškinis“. N-7.
00.50 „Chiromantas“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Griežtojo režimo atostogos“. N-7.
03.45 „Vandens žiurkės“. N-7.
04.30 „Miestelio patruliai“.
N-7.
05.15 „Griežtojo režimo atostogos“. N-7.
06.05 Miestai ir žmonės.

7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Kobra 11”. N-7.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 CSI kriminalistai. N-7.
10.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.
10.30 Moderni šeima. N-7.
11.00 Aukščiausia pavara.
N-7.
12.30 Saša ir Tania N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
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15.40 “Rožinė pantera”.
16.05 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”.
16.30 “Mano gyvenimo
šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Diktė. Priklausomybės kaina.
N14.
22.40 SNOBO KINAS
Sulaužytos gėlės. N14.
0.35 “Vedęs ir turi vaikų”.
N-7.
1.25 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.10 “Mentalistė”. N-7.
3.05 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
3.50 “Įtariamieji”. N14.
5.00 “Superauklė”. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT Kultūros akademija.
6.55 Meilė kaip mėnulis.
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Legendos.
8.45 Kaip atsiranda daiktai
6 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Stambiu planu.
12.40 Maistas ir aistros.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Atspindžiai.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.
15.30 Meilė kaip mėnulis.
16.25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.

18.15 Aguonų laukas. N-7.
19.10 Faustas Latėnas.
Muzika kaip teatras.
21.20 Sukti reikaliukai.
N-14.
23.20 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.

11.00 Aukščiausia pavara.
N-7.
12.30 Saša ir Tania N-7.
13.30 Rezidentai. N-7.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. N-7.
16.00 Aferistas. 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-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” - Madrido
“Real” .
0.30 Siuntėjas. N-14.

6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.20 Beatos virtuvė (k).
12.10 Dviračio šou (k).
12.40 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.
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Slapta misija. Tel
Halafo atradimas.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

06.30 „Jaunikliai“.
07.10 „Griežtojo režimo
atostogos“. 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 „Turtingas plevėsa“. N-7.
01.10 „Šmėklų skyrius“. S.
02.40 „Laukinis pasaulis“.
03.00 „Turtingas plevėsa“. N-7.
04.35 „Šmėklų skyrius“. S.

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 Moderni šeima. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2017 m. sausio 14 d.

šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Nacionalinė ekspedicija
“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.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios
pasaulio keistenybės (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Laukinė Aliaskos gamta.
14.05 Džesika Flečer. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Klausimėlis.lt.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Šiandien.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos “Keno Loto”
ir “Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 “Eurovizija 2017”.
22.55 Premjera. Popietės su
Margerit. N-7.
0.35 Pasaulio dokumentika.
Įdomiausios pasaulio keistenybės (subtitruota, kart.).
1.30 Pasaulio dokumentika. Laukinė Aliaskos gamta
(kart.).
2.25 Džesika Flečer. N-7.
4.00 Stilius.
4.45 Lietuvos patriotai.
6.30 “Tomo ir Džerio pasakos”.
6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas

ir Svirplys”.
7.20 “Nickelodeon” valanda.
Harvis Biksas”.
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos
mašinėlės”.
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”.
8.35 “Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys”.
9.00 “Tomo ir Džerio šou”.
9.30 “Ponas Bynas”.
9.55 KINO PUSRYČIAI
“Vėžliuko Semio nuotykiai”.
11.35 “Nensė Driu”. 2007 m.
13.35 “Pono Septimo restoranas”. N-7.
15.20 “Gyvenimo šukės”.
N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS
“Vėžliukai nindzės”. N-7.
21.25 “Storulis ringe”. N-7.
23.25 “Didingiausias filmas”.
N14.
1.10 “Snaiperis”. 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 moteris.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 Dručkiai. N-7.
13.00 Didžiosios vestuvės.
N-7.
14.45 Šokis hiphopo ritmu.
N-7.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot. Loterija.
19.30 Garfildas.
21.05 Taksi. N-7.
23.05 Kelionė po

Europą. N-14.
0.55 Tokia kaip tavo šypsena. N-7.
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.10 “Blogas šuo!”.
11.00 Baltijos galiūnų čempionato finalas. Sidabravas.
12.00 “Mistinės istorijos”.
N-7.
14.55 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai”. N-7.
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
17.55 “Paskutinis faras”.
N-7.
19.00 Savaitės kriminalai
(k). N-7.
19.30 Muzikinė kaukė.
21.55 MANO HEROJUS
Leonas. N14.
23.55 AŠTRUS KINAS Ilgas
savaitgalis. Gamtos kerštas.
N14.
1.30 “Vampyro dienoraščiai”.
2.15 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
3.00 Muzikinė kaukė.
5.00 “Nikonovas ir Ko”. N-7.
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 “Silvijos itališki valgiai”.
12.30 “Merės Berės patiekalai”.
13.10 “Kas namie šeimininkas?”
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
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15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
17.30 Kraujo broliai. 1975
m.
19.30 “MEILĖS ISTORIJOS
Senjora”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Bekas. Bėgiai
tamsoje. N14.
22.45 “Karalienė Izabelė”.
N14.
0.10 Sulaužytos gėlės. N14.
2.00 Diktė. Priklausomybės
kaina. N14.
3.25 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
4.55 “Kas namie šeimininkas?”.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 “Kaunas Talent 2016”.
12.15 ARTi.
12.30 Šokių akademija 2.
13.20 Williamo
Shakespeare’o “Globe” teatras. Vasarvidžio nakties
sapnas (subtitruota).
16.10 Atgimstanti Tyrulių
pelkė.
16.30 Aktorę Rūtą
Staliliūnaitę prisimenant.
17.30 Akacijų alėja 2016.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
Vareno naktis. N-14.

23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 2
(kart.).
0.30 ARTS21.
1.00 Elito kinas. Broliai.
N-14.
2.40 Akacijų alėja 2016.
(kart.).
3.40 Pažvelk į profesiją
kitaip.
4.10 Stop juosta.
4.45 Amžininkai.
Neprarastoji karta.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
15.20 KK2 (k). N-7.
17.40 Dviračio šou (k).
19.30 Slapta misija. Tel
Halafo atradimas (k).
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.30 Vilniečiai.
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
Išvados.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.00 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 lenktynės. N-7.
12.00 Crisso Angelo iliuzijų

pasaulis. N-7.
13.00 Pakartok! N-7.
14.30 Aukščiausia pavara.
N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės. Klaipėdos
“Neptūnas” - Vilniaus
“Lietuvos rytas”. Tiesioginė
transliacija iš Klaipėdos.
19.00 Persis Džeksonas.
Monstrų jūra. N-7.
21.05 Be stabdžių. N-14.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Vaizduotės žaidimas.
N-14.
0.50 Persis Džeksonas.
Monstrų jūra. N-7.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Dykumos“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Kalnų ežerai“.
11.00 „Vera“. N-7.
13.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“. N-7.
15.30 „Nepaliesta planeta“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skubus iškvietimas.
Mirtina diagnozė“. N-7.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Skubus iškvietimas.
Mirtina diagnozė“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Skubus iškvietimas.
Mirtina diagnozė“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Kartą Rostove...“.
N-7.
01.00 „Mafijos kronikos“.
N-14.
02.00 „Vera“. N-7.
03.30 „Jaunikliai“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės. Negyvas vanduo“. N-7.
06.00 „Jaunikliai“.
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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
Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.
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Palaimintasis,
kilęs iš Anykščių krašto...

„Bažnyčia artimiausiu metu paskelbs dvidešimt keturis naujus palaimintuosius, įskaitant 23 kankinius, tarp kurių arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis. Kol kas nėra žinomos būsimų palaimintųjų beatifikacijos ceremonijų datos. Jos bus paskelbtos suderintus su vietos vyskupais. Galima laukti, kad pagal galiojančias normas kankinio arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos
ceremonija įvyks Lietuvoje, Kaišiadorių vyskupijoje. Tai būtų primas kartas Bažnyčios Lietuvoje
istorijoje, kad beatifikacijos ceremonija vyksta Lietuvos teritorijoje.
Beatifikacijos ceremonijoms paprastai vadovauja Popiežiaus įgaliotas pasiuntinys iš Romos kurijos,
dažniausiai tai būna Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato“,- skelbiama „Vatikano radijo“ puslapyje.
(Atkelta iš 1 p.)
Lietuvos vyskupų per Kalėdas paskelbtame laiške sakoma:
„Tikėjimo didvyrių turi ir mūsų
Tėvynė. Šių metų gruodžio 1 d.
popiežius Pranciškus dovanojo
Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė
Šventųjų skelbimo kongregacijos
parengtam dokumentui, kuriuo
pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip
atveriant kelią jo skelbimui palaimintuoju. Tad ateinančiais 2017
metais pirmą kartą mūsų krašte
bus švenčiama skelbimo palaimintuoju – beatifikacijos - iškilmių liturgija. Nors paskutinį kartą
prieš 30 metų palaimintuoju buvo
skelbiamas arkivyskupas Jurgis
Matulaitis, tačiau tai vyko Romoje. Dabar visi turėsime galimybę
dalyvauti šioje ypatingoje istorinėje iškilmėje Lietuvoje.
Ateinančius 2017 metus Lietuvos Ganytojai skelbia Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais.
Jų šūkiu tebus Evangelijoje užrašyti Viešpaties žodžiai: „Tiesa
padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Šis
Jėzaus pažadas yra pasirinktas ir
2017 m. birželio 23-25 dieną Vilniuje vyksiančių Lietuvos jaunimo
dienų tema. Garbingasis Teofilius
Matulionis paliudijo šią tiesą savo
gyvenimu. Jam Viešpats skyrė
kankinio garbę. Tarsi ją nujausdamas, ganytojas savo vyskupiškuoju šūkiu pasirinko “Per crucem ad
astra – Per kryžių į žvaigždes!”
Ištvėręs ilgus sovietinių kalėjimų
ir lagerių metus, tačiau laisvas ir
nepalaužtas, jis nesvyruodamas
liudijo Kristaus evangelijos tiesą.
Didžiuokimės, kad Viešpats Lie-

tuvai dovanojo arkivyskupą Teofilių Matulionį. Popiežius Pijus
XI 1936 m. audiencijoje Vatikane
dalyvavusiai lietuvių maldininkų
grupei pasakė: “Garbė lietuvių
tautai, kuri davė tokį didvyrį!”
Garbingojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus gyvenime atsiskleidžia ne tiek fizinė jėga, kiek
galinga dvasios tvirtybė. Jo gyvenime Bažnyčia atpažino svarbiausius dalykus, kuriuos Dievas
nori mums perteikti - ištikimybę
Evangelijai, tarnavimą Bažnyčiai, artimo meilę ir rūpinimąsi
tikėjimo skleidimu – misijomis.
Suprasdamas, kad šių uždavinių
įgyvendinimas pranoksta žmogaus jėgas, garbingasis Teofilius
sėmėsi stiprybės maldoje. Jo iniciatyva 1940 metais Kauno Šv.
Mikalojaus (seserų benediktinių)
bažnyčioje buvo pradėta nuolatinė
Švč. Sakramento adoracija. Malda
ir pasivedimas Viešpaties valiai
padėjo jam išgyventi sudėtingiausius išbandymus ir išlikti nepalaužtos dvasios iki galo liudijant,
kokią jėgą trapiam žmogui suteikia krikščioniškas tikėjimas“ .
1873 m. birželio 22 d. Alantos
parapijoje gimęs T. Matulionis
didžiąją dalį savo gyvenimo praleido svetimuose kraštuose, kelis
kartus už tikėjimą kalėjo sovietinės Rusijos kalėjimuose.
Jis baigė Daugpilio gimnaziją,
kunigų seminariją - Petrapilyje.
Varklianų parapijoje Latgalijoje
kelis metus tarnavo vikaru, 1909
m. vėl sugrįžo į Petrapilį, ten būrė
katalikų parapiją, rūpinosi Švč.
Jėzaus Širdies bažnyčios statybomis. Po revoliucijos, įsitvirtinus
bolševikams, 1923 m. buvo areš-

tuotas, apkaltintas kontrrevoliucine veikla, nuteistas 10 metų, kalėjo Butyrkų kalėjime.
Slapta 1929 m. įšventintas vyskupu, vėl areštuotas ir ištremiamas į Solovkų salas. Į laisvę išeina ir į Lietuvą sugrįžta 1933 m.,
kuomet sovietų ir Lietuvos vyriausybių susitarimus apsikeičiant
politiniais kaliniais kartu su dar
dešimčia kunigų buvo išmainytas į Antaną Sniečkų, Kazimierą
Preikšą, Simoną Kaganą ir kitus
komunistus.
Kiek pailsėjęs vyskupas daug
keliavo po Lietuvą, JAV, Palestiną, Egiptą.
1934 metais T. Matulionis buvo
nuvykęs į Romą, lankėsi Romoje
pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau
popiežius apie vyskupą Teofilių
yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.
Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne
Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį
laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės
kapeliono pareigas.
Po karo sugrįžus sovietams, vėl
prasidėjo persekiojimai. Vyskupas
Teofilius buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu, bet atsisakė bendradarbiauti su okupantų administraciją, ją tiesiai kaltino teroru bei
žudynėmis. Vėl suimtas 1946 m.,
kalintas Oršoje, Vladimire, Mordovijoje, visai išsekęs gyveno invalidų namuose, 1956 metais paleistas į laisvę jis negalėjo gyventi
didesniuose miestuose, glaudėsi
mažuose tėvynės miesteliuose.
1957 m. pirmąją Kalėdų dieną Birštone, jis savo kambaryje,
slapta vyskupu konsekruoja ku-

nigą Vincentą Sladkevičių. Už šį
„nusikaltimą“ 1958 m. spalio 17
naktį valdžia vyskupą Teofilių
Matulionį išveža iš Birštono ir apgyvendina Šeduvoje.
Už ypatingą ištikimybę Bažnyčiai popiežius Jonas XXIII 1962
m. vasario 9 d. vyskupui Teofiliui
suteikia arkivyskupo titulą.
1962 m. rugpjūčio pradžioje arkivyskupas Teofilius gauna kvietimą dalyvauti Vatikano II Susirinkime.
Tačiau 1962 m. rugpjūčio 17 d.
arkivyskupo bute Šeduvoje daroma krata, kurios metu arkivyskupui per prievartą suleidžiama neaiškios sudėties injekcija. Praėjus
trims dienoms, rugpjūčio 20-ąją,
arkivyskupas miršta. Palaidotas T.
Matulionis Kaišiadorių katedros
vyskupų kriptoje.
Siekiant arkivyskupą Teofilių
Matulionį pripažinti Bažnyčios
kankiniu, 1990 m. pradėta jo kanonizacijos byla. 2008 m. gegužės 1
d. kanonizacijos byla vyskupijoje
buvo baigta ir perduota į Romą.
Beatifikacijos iškilmės greičiausiai vyks Kaišiadoryse, vyskupijos, kurią valdė T. Matulionis,
centre, kurio katedros kriptoje ilsisi jo palaikai. Šioje katedroje
apie kankiniu už tikėjimą pripažintą vyskupą primena į šventorių
per didžiuosius vartus įeinančius
pasitinkantis jo paminklas. Gali
būti, kad šiuo lietuvio tėviškės
kaimas - Kudoriškis taps maldininkų lankoma vieta. Galbūt ten,
kur dabar stovi 2000 m. pastatytas
kryžius, atsiras ir daugiau tikėjimo simbolių, gal net bus įrengti
Kryžiaus Keliai, kaip kad kito
mūsų tautos palaimintojo - Jurgio
Matulaičio gimtinėje.
-ANYKŠTA

šiupinys
Vardai. 2016 metais populiariausi kūdikių vardai Anykščių rajone buvo: Emilija, Viltė, Gabija,
Austėja, Kamilė, Lukas, Matas,
Jonas, Nojus, Kajus, Dominykas,
Jokūbas.
Ir nieko... Gydytojas psichiatras Audronius Gustas, „Anykštos“ vakar paklaustas, ar buvo
sunki diena, juk penktadienis,
13-oji, pilnatis, juokėsi. „Buvo
kalbama, kad ši diena - sunkiausia
per šimtmetį. Gyvenu dar mažiau
nei šimtmetį, kai sulauksiu šimto
metų, galėsiu pasakyti”, - ironizavo gydytojas, tikindamas, kad
diena buvusi įprasta, nieko originalaus nevyko.
Vairuotojams. Vasario mėnesį nebegalios senojo pavyzdžio
vairuotojų pažymėjimai, todėl
prieš Naujuosius metus Utenos
„Regitra“ buvo apgulta. Kartais
eilėse laukė ir per 30 žmonių. Po
Naujųjų metų „Regitroje“ jaučiamas vairuotojų atoslūgis, o
per didžiuosius šalčius apskritai
nebuvo eilių. Anykščių rajono
policijos komisariato reagavimo
skyriaus viršininkas Valdas Palionis „Anykštai“ sakė, jog vairuotojams, laiku nepasikeitusiems
vairuotojų pažymėjimų, gresia
bauda nuo 10 iki 12 eurų arba
įspėjimas.
Rekordininkas. Prezidentūra
siūlo įstatymų pataisas, kurios
įves ribotas vadovų kadencijas.
Kaip ilgiausią vadovavimo stažą valstybinei įstaigai Lietuvoje
turintis nurodomas anykštėnas.
Anykščių miškų urėdas Sigitas
Kinderis vadovo poste yra nuo
1987 metų. Beje, į „ilgaamžių“
sąrašą įtraukti ir Prienų, Šiaulių ir
Telšių urėdai, kurie tas pačias pareigas eina jau irgi apie 30 metų.
Bandys. Alfrydas Savickas neprarado vilties gauti valdišką darbą. Pasibaigus Seimo kadencijai,
po kurios jis prarado Seimo nario
padėjėjo darbą, Darbo partijai
priklausantis politikas dalyvauja
konkursuose į valstybės tarnybą,
tačiau kol kas nesėkmingai. A.
Savickas neslepia, kad dalyvaus ir
artimiausiame konkurse, bandys
tapti UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ specialistu, atsakingu už
daugiabučių namų renovavimą.
Partija. Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų partijos Anykščių skyrius
po to, kai partija laimėjo Seimo
rinkimus, neauga. Pasak skyriaus
pirmininko Antano Bauros, skyriuje kaip buvo 80 narių, taip ir
yra. A. Bauros teigimu, norinčių
įsilieti į „valstiečių“ gretas netrūksta, tačiau partija laikosi pozicijos nesiekti masiškumo ir ne
visus pageidaujančius priima.
Nedarbas. Šių metų sausį
Utenos teritorinės darbo biržos
Anykščių skyriuje buvo registruotas 1761 bedarbis ir jie sudarė
11,6 proc. rajono darbingo amžiaus gyventojų. Lyginant su praėjusių metų gruodžiu, registruotas
nedarbas Anykščių rajone išaugo
1,2 proc.

Paminklas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui prie Kaišiadorių katedros.
Kaišiadorių vyskupijos nuotr.

Portretas. Iš nuotraukos UAB
„Anykštos redakcija“ (Vilniaus
g. 29, Anykščiai), darome portretus laidotuvėms (iki A4 formato).
Nuotraukos su rėmeliais kaina –
15 eurų.
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2016–ieji „Anykštos“ žurnalistų akimis
Pasibaigus 2016 metams, į klausimus atsakė bei savo pastebėjimus apie praėjusius metus surašė ir „Anykštos“ kolektyvas. Tad
kokie buvo metai redakcijos žurnalistų akimis?

- tinkanti daugeliui gyvenimo atvejų.

tvirtino Troškūnų bažnyčios klebono
Sauliaus Filipavičiaus sprendimas
nepriimti Anykščių rajono garbės
piliečio vardo. Absoliuti dauguma
anyksta.lt komentatorių dėl tokio
kunigo sprendimo džiaugėsi ir rašė
kunigą dėl to dar labiau vertinantys
ir gerbiantys.
5. Metų frazė.
„Mes būsime jūsų partneriai“. Kas
kartą, kai politikai ištaria šitą frazę,
žinau, kad kažkam jau svyla padai.

Gražina
ŠMIGELSKIENĖ,
UAB „Anykštos redakcija“ direktorė, vyriausioji redaktorė:
1.Metų tekstas.
Svarbiausiu 2016 metų „Anykštos“ tekstu laikyčiau Roberto Aleksiejūno straipsnį „Mero sūnus šalia būsimos pilies įsigijo pastatą“
(„Anykšta“, - 2016-09-06). Šis
straipsnis apnuogino ir išjudino pato
situacijoje įstrigusius Anykščių politikus. Šachmatų žaidime patas yra
situacija, kai žaidėjas, kurio eilė eiti,
yra nešachuojamas, bet negali pajudinti figūros. Tačiau nebūtinai tokia
situacija vertintina kaip lygiosios.
Rinkimus laimėjusių liberalų, tiesiogiai išrinkto mero Kęstučio Tubio
bei jų koalicijos partnerių konservatorių ir darbiečių vykdytos pareigų ir
įtakų pinigų srautams dalybos labiau
priminė karą laimėjusios kariuomenės grobio dalybas, nei pasiruošimą
produktyviam darbui. Atrodė, kad
Anykščius užėmė kariuomenė, kuriai yra iš anksto pažadėta po pergalės plėšti miestą ir kuriai nereikia
galvoti, kaip po to gyvens žmonės.
Todėl ir turime ką turime – du trintukus valdžioje, du stadionus ir dvi
tūkstančius kainavusias strategijas.
Kultūros ir atliekų.
O jeigu prisiminsime visuotinį stebėjimą sankryžose, nugriautą stiklinę sieną savivaldybėje bei išvaikytus
specialistus, tai baigiantis kadencijai
darniu vystymusi pavysime, o gal
net ir pralenksime draugišką mums
miestą Klecką, kuris yra Baltarusijoje. Ir niekas už tai, kas vyksta rajone,
neprisiima asmeninės atsakomybės.
Ar dėl rudenį įvykusio „grobio“
likučių perdalijimo, kai iš valdžios
pasitraukė liberalai, gyventi dabar
bus geriau, nežinia, tačiau ir gyventi
taip, kaip gyvenome, buvo nebepakeliama.
2. Metų šokas.
Anykščiai netapo Europos kultūros sostine. Koks pasaulio tamsumas...
3. Metų džiaugsmas.
„Anykšta“ išlaikė tą patį tiražą,
nors rajone gyventojų sparčiai mažėja. Kadangi nuoširdžiai abejoju,
ar „Anykštą“ pradėjo prenumeruoti
Rokiškio ir Panevėžio gyventojai,
nors... ką gali žinoti, kai šiuos miestus Anykščiai aprūpino savo kadrais
– režisieriumi Eriku Druskinu (jis
tapo Rokiškio kultūros centro direktoriumi) ir architekte Daiva Gasiūniene (ji tapo Panevėžio miesto
vyriausiąja architekte) peršasi dvi išvados: arba žmonės pradėjo daugiau
skaityti, arba sunyko „Anykštos“
konkurentai.
4. Metų atradimas.
Kartais atsisakydamas pelnai daugiau, negu priimdamas. Šią mintį pa-

Jonas JUNEVIČIUS, „Anykštos“ redaktorius, žurnalistas.
1.Metų tekstas.
Metų tekstu laikyčiau kolegos Vidmanto Šmigelsko publikaciją „Iš
darbo traukiasi visa Kęstučio Tubio
komanda“ („Anykšta“, 2016-1210). Gandais apipinta istorija buvo
tarsi perkūnas iš giedro dangaus.
Perskaičius kolegos straipsnį, viskas
tampa aišku net ir ne itin politika besidominčiam skaitytojui.
2. Metų šokas.
Netikėti Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų rezultatai. Anykščių krašte mažai regėtos ir girdėtos
„valstietės“ manekenės Gretos Kildišienės triuškinanti pergalė prieš
tituluočiausią Anykščių krašto sportininką, mieste gyvenantį Seimo narį
Sergejų Jovaišą. Atrodo, gali ir nemylėti konservatorių, tačiau arčiau
“dūšios” vis dėlto rinkėjams turėjo
būti savas, pažįstamas, čia gyvenantis ir šiaip ar taip Anykščių krašto
patriotas...
3. Metų džiaugsmas.
Mažų ar didesnių džiaugsmų būta
ne vieno, juolab kad Anykščiuose
vasarą renginių ir švenčių nestinga,
tačiau išskirti kurį nors vieną kaip ir
nesiseka. Kaip kasmet, smagiai jaučiausi festivalyje „Velnio akmuo“,
pradžiugino verslininko Vyganto Šližio, kurio gebėjimais seniai žaviuosi,
organizuota pirmoji mėsinių galvijų
paroda Bliuvonių kaime, beje, aprašyta „Anykštoje“ (Vidmantas Šmigelskas. „Paroda: viešbutis karvėms
ir jautis su triusikais“, „Anykšta“,
2016-09-24).
4. Metų atradimas.
Man tai rajono kaimuose ir miesteliuose sutikti paprasti, tačiau dvasia stiprūs, optimizmu trykštantys,
teigiamais gyvenimo pavyzdžiais
užkrečiantys, sunkių likimo smūgių
nepalaužti rašinių herojai. Išskirčiau
Simonos ir Nerijaus Tubių šeimyną,
auginančią 2 savo ir globojančią dar
13 vaikų. Ne kartą lankiausi ir stebėjausi jų pasiaukojimu, gebėjimu
suvaldyti tokią šeimyną, kad visiems
būtų gerai. Pažįstu ne vieną šeimą iš
artimos aplinkos, kurių tėvai sunkiai
susitvarko su savo dviem, trim atžalom, o čia juk penkiolika.
5.Metų frazė.
„Blogiau nebus, o geriau - gali...“,

Robertas
ALEKSIEJŪNAS,
portalo www.anyksta.lt redaktorius, žurnalistas.
1. Metų tekstas.
„Iš darbo traukiasi visa mero Kęstučio Tubio komanda“ (Vidmantas
Šmigelskas, 2016–12–06). Vakare
atsivertęs portalą anyksta.lt ir prieš
akis išvydęs pranešimo antraštę, iš
pradžių negalėjau patikėti tuo, ką
matau. „Palaukit, bet juk šiandien ne balandžio 1-oji!”, - pirmoji mintis, kuri tuomet šovė į galvą.
Beje, man, kaip portalo anyksta.
lt redaktoriui, labai džiugu, kad pranešimas apie šį svarbų rajono įvykį
buvo paskelbtas mūsų portale. Tai
tik dar kartą patvirtina, kad portalas
anyksta.lt šiuo metu yra informatyviausias ir operatyviausias vietos ir
regioninis naujienų portalas, kuriam
visai nereikalinga lipdyti dirbtines
etiketes, tokias kaip „populiariausias“ ir pan.
2.Metų šokas.
Ko gero, vienas didžiausių netikėtumų šiemet buvo savivaldybės Kultūros tarybos pirmininko Tautvydo
Kontrimavičiaus pareiškimas, kad
nuo šiol šios tarybos posėdžiai vyks
už uždarų durų ir į juos nebus įleidžiami žurnalistai. Sunkiai suvokiama, kai apie tokius sprendimus kalba
žmogus, kuris pats ilgą laiką dirbo
žurnalistinį darbą ir, kaip žurnalistas,
vaikščiodavo į anksčiau visą laiką
viešus buvusius Kultūros tarybos
posėdžius. Liūdna, tačiau prieš savivaldos rinkimus liberalų su rajono meru Kęstučiu Tubiu deklaruoto
viešumo bei skaidrumo Anykščių
rajone vis mažiau. O tai, pasirodo,
dar ir užkrečiama...
3. Metų džiaugsmas.
Džiugina tai, kad Anykščiuose
vyksta ne tik „superfiestos“, tačiau ir
solidūs muzikiniai festivaliai. Šįsyk
norėčiau pasidžiaugti meno terapijos
ir kūrybinių improvizacijų stovykla
– festivaliu „Troškimai“, kuris vyksta Troškūnuose. Nuostabus šią vasarą buvo Sauliaus Prūsaičio koncertas. Puiki vieta tokiems renginiams
– Troškūnų bernardino vienuolyno
kiemelis. Kaip norėtųsi, kad po tokį
nedidelį, profesionalų festivalį turėtų
ir Debeikiai, Svėdasai bei kiti rajono
miesteliai ir kaimai.
4.Metų atradimas.
Savivaldybės Kultūros tarybos
narė Jorė Visockytė, nusprendusi socialiniame tinkle „Facebook“
„paauklėti“ patį rajono merą Kęstutį
Tubį. Jauna mergina nusprendė atkreipti dėmesį į skurstančių rajono
gyventojų problemas, o pasimokyti
to, kaip reikia tvarkytis rajone, rekomendavo žinomą Seimo narę Aušrą
Maldeikienę. Po to, kai J. Visockytės mintimis pasidalinome ir portale
anyksta.lt, jaunoji maištautoja lyg ir
kažko išsigando (bent jau taip pasirodė iš šalies), tačiau norėtųsi, kad

drąsių, pilietiškų jaunuolių Anykščiuose atsirastų kuo daugiau.
5.Metų frazė.
Rajono meras Kęstutis Tubis:
„Dalį būsimos medinės pilies sienos
rąstų planuojame impregnuoti arklių šlapimu, kaip tai buvo daroma
senais laikais.“

Rytis KULBOKAS, projektų
vadovas, žurnalistas.
1.Metų tekstas.
Metų tekstu turbūt pavadinčiau
Jono Junevičiaus straipsnį „Pomidorus augins ant kvarcinio smėlio
klodų“. Tekstas pajudino slypinčią
problemą – jei teismas šiltnamius statantiems ūkininkams būtų nepalankūs ir priimtų sprendimą šiltnamius
ant kvarco klodų nugriauti, gali būti,
jog savivaldybės išduoti statybų leidimai (jei leidimus išdavė, vadinasi,
stato teisėtai) mokesčių mokėtojams
kainuotų milijonus eurų. Nuostoliai,
kuriuos ūkininkas galėtų paprašyti
kompensuoti iš leidimus išdavusios
savivaldybės, biudžetui pranoktų bet
kokių pilių statybas.
2. Metų šokas.
Turbūt tai būtų „auksinių šakučių“
skandalas. Kai kariai neturi normalių batų ir uniformų, kariuomenė pinigus ištaško virtuvės įrankiams už
nesuvokiamas kainas pirkti. Tai kas
tada darosi su kitais specifiniais pirkimais, kur visuomenė negali žinoti
orientacinių kainų?
3. Metų džiaugsmas.
Pagaliau galiu tvirtai įvardinti –
sudygo pilietinės visuomenės pirmi
daigai. Galima prisiminti prekybos
centrų boikoto akciją, bet ryškiausiai
pasireiškė Seimo rinkimų rezultatuose. Tauta tarė tvirtą „ne“ Darbo
kodekso kūrėjams ir stūmėjams. Nepasidavė demagogijai, kad jis didins
darbuotojų gerovę. Neužmiršo ir
konservatorių valdymo, jų „atsinaujinimų“ vilionėms nepasidavė.
Tiesa, Anykščiuose pilietinės visuomenės užuomazgų dar (o gal
reikia sakyti jau) net su žiburiu nesurasi.
4. Metų atradimas.
Į metų atradimą turbūt galėtų
pretenduoti Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos „atradimas“. Ji konstatavo,
kad Anykščių rajono savivaldybės
biudžete asignavimai kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui sudaro
procentaliai daugiau, nei aplinkiniuose rajonuose: 4,79 procento, kai
Utenoje – 3,37, Ukmergėje – 2,89,
Rokiškyje – 2,97 procento. Ką turėtų
reikšti tokie akcentai? Kad Anykščiai

atsisako kultūros miesto įvaizdžio?
Juk natūralu, kai akcentuojama ir
strategiškai patvirtinama kultūrinio
turizmo strateginė kryptis, kad dėmesys kultūrai savaime turėtų būti
didesnis, nei kituose rajonuose. Jau
nekalbu, kad tik procentinis palyginimas dar nieko savaime nesako.
5. Metų frazė.
„Tai valstybės problema“, - tuometinio Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės
pavaduotojo Sauliaus Rasalo mintis,
kad keliu gali būti laikomas privažiavimas, jei jis veda ne mažiau kaip
prie trijų sodybų, o tokią tvarką neva
sukūrė aukštesnė valdžia, nors paaiškėjo, jog tokio teisės akto nėra.

Vidmantas
ŠMIGELSKAS,
žurnalistas.
1.Metų tekstas.
Smagiausia buvo rašyti neva paneigimą, jog verslininkas Valdas
Trinkūnas nėra SPA savininkas –
„Valdas Trinkūnas yra tik SPA klientas, arba Kam uošvienei portalas“ (
„Anykšta“, 2016-01-16). Kažkodėl
V. Trinkūno advokatas „Anykštai“
atsiuntė reikalavimą paneigti, kad
šis verslininkas yra SPA savininkas
ir tai suteikė progą panagrinėti Registrų centro juridinių asmenų registrą. Pagal šio registro duomenis,
SPA Vilnius Anykščiai valdytoju
yra UAB „Anšilas“, 98,6 procentus
„Anšilo“ akcijų šių metų pradžioje
valdė UAB „Raminora“. Didžiąją
dalį „Raminoros“ akcijų valdė UAB
„Translinija“, o pastarąją bendrovę
valdė vienintelis savininkas Valdas
Trinkūnas... Tekstas – nepiktas, jokia
problema nesprendžiama, nekaltas
pasilinksminimas.
2.Metų šokas.
Vos ne kas mėnesį šokas – gaisras
Svėdasų girininkijos pastate per kurį
žuvo trys vyrai; liberalų lyderio Eligijaus Masiulio paskola; Gretos Kildišienės patekimas į antrąjį Seimo
rinkimų turą; per Anykščių valdžios
krizę neįtikėtinai lengvai suformuota
nauja rajoną valdančioji dauguma...
G. Kildišienės pergalė antrajame
rinkimų ture jau nešokiravo, mat po
pirmojo turo supratau, kad nieko politikoje nesuprantu.
3.Metų džiaugsmas.
Medinės pilies statybos. Čia dėl to,
kad dar nieko nesimato, tik kuoliukai
ant Šeimyniškėlių piliakalnio styro
ir kol kas jie visai manęs nenervina.
Piliai, jei ji atrodys taip, kaip atrodo
dabar, absoliučiai neprieštarauju.
Metų atradimas.
4.„Kadrų“ klausimai... Anykščių
kūno kultūros ir sporto centrui pradėjo vadovauti buvęs Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiasis treneris
Žilvinas Ovsiukas.
(Nukelta į 13 p.)
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(Atkelta iš 12 p.)
Anykščių rajono mero patarėjas Kęstutis Indriūnas įveikė
Daivą Gasiūnienę, kuri pasitraukė iš rajono vyriausiojo architekto pareigų ir įsidarbino
Panevėžyje. Tačiau ir pats K.
Indriūnas baigė savo, kaip valdininko, karjerą. Buvęs rajono
meras Alvydas Gervinskas bus
UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotoju...
5.Metų frazė.
„Jos kabinete buvo šviesa išjungta. Kai išeina į kitą kabinetą,
būna šviesa įjungta. Jos šviesa
buvo išjungta“, - šiuos žodžius
pasakė Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis, nurodydamas
pagal ką nustatė, jog savivaldybės administracijos direktorė iš
darbo išėjo nepasibaigus darbo
dienai.

Daiva GOŠTAUTAITĖ, žurnalistė.
1. Metų tekstas.
Kaip tekstas, taip žmogus...
Gal todėl, kai redaktorė ateina
į kabinetą ir pasako, jog reikia
fakto, šiupinio ar kokios trumpos žinutės, tyliai viliuosi, kad
kuris nors kolega (atsiprašau,
kolegos,) bus „greitesnis“ ir ma-

tinklas

Pakeliui...
Plaukiko Giedriaus Titenio žmona Arminta Titenė atnaujino savo
profilio nuotrauką ir pavadino ją
„Pakeliui...“ Panašu, kad nuotrauka turi simbolinę prasmę – pernai
iš Anykščių į Vilnių persikraustę
Titeniai planuoja kraustytis į Vokietiją, kur gyvena naujasis G. Titenio treneris.

Daktaro
sportbačiai
Iš Kurklių kilęs istorijos mokslų daktaras Norbertas Černiauskas
savo profilyje pasidalino ... sportbačiais. „Dešinėje pusėje metų
našta pasiekusi 1600 km ribą (nevalia viršyti rekomenduojamų atstumų), o kitoje pusėje nauja viltis“,
– parašė bėgimo entuziastas dr.
N.Černiauskas.

nojo fakto nebeprireiks...
Man patinka susitikti su žmonėmis, gerti arbatą, atsiversti užrašus, kur sugulę prieš susitikimą
užrašyti klausimai, ir kalbėtis...
Kartais tie iš anksto sugalvoti
klausimai net neužduodami, pokalbis pakrypsta visai kita linkme, o svarbiausiai, per tokius
interviu ištirpsta laikas...
Pernai vasarą dariau interviu
su Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, bažnytinės teisės specialistu, kunigystės trisdešimtmetį šventusiu Sauliumi
Filipavičiumi („Tikėjimas padeda nešti savo problemų kryžių“,
Daiva Goštautaitė, „Anykšta“,
2016-07-02).
Ramus balso tembras, fantastiška iškalba, išmintis – šis pašnekovas man buvo vienas įdomiausių pernai sutiktų žmonių.
Žurnalisto profesija tuo ir dėkinga, kad kartais suveda su tokiais
herojais, apie kuriuos dar ilgai
pasakoji aplinkiniams, nes susitikimų įspūdis lieka ilgam...
2. Metų šokas.
Nei politiniai rajono skandalai, nei atsistatydinę bei į jų vietas paskirti nauji valdininkai, nei
grandiozinės idėjos, kaip Anykščius paversti labiausiai lankomu
miestu Baltijos šalyse, ir „svaigti“ apie tai, kaip nuo turistų srautų, mes, vietiniai anykštėnai,
sunkiai šaligatviais prasibrausim
iki prekybos centrų nusipirkti
pieno, o į darbą reiks išvažiuoti
prieš porą valandų, nes kamščiai
mieste niekada nesibaigs – manęs jau nebešokiruoja ir, tiesą
sakant, apskritai nekelia jokių
emocijų...
Suprantu, kad tai tam tikri tam
tikrų žmonių žaidimai, postai,
ambicijos, kompleksai ir t.t.

3. Metų džiaugsmas.
Labiausiai džiaugiuosi, kad
pernai metais neteko patirti
skaudžių artimųjų netekčių. Po
kelių vienas po kito sekusių amžinų atsisveikinimų, praėję metai leido nuo viso to pailsėti.
O mažesnių ar didesnių
džiaugsmų, be abejo, buvo. Nors
pasaulį drebina teroro atakos ir,
atrodo, iki tol tokia saugi buvusi Europa tą saugumą praranda,
džiaugiausi kiekviena kelione,
naujai atrastu miestu ar sugrįžimu į jau aplankytą...
Ir dar mane labai džiugina,
kad manoji dešimties metų katė
vis dar sugeba pasiekti aukščiausiais lentynas, vadinasi, su sąnariais viskas tvarkoj...
4. Metų atradimas.
Jokių slaptų ir įdomių vietų
Anykščiuose, apie kurias norėčiau pasidalinti su „Anykštos“
skaitytojais, pernai neatradau.
Tad kažkokių didelių atradimų
gyvenime kaip ir nebuvo.
Galiu pasidalinti tik keliais
mažais – jeigu jus kankina nemiga, jeigu pavargote nuo kasdienybės purvo ar trūksta gyvenime
spalvų, nusipirkite rusų rašytojos K. Antarovos knygą „Du
gyvenimai“. Knygoje – daugiau
nei tūkstantis puslapių, o užmigt
užtenka daugiausiai 5, tad vaistų
nemigos nereiks pirkti kelis metus. O ir knygos stilius bei kalba
iš tiesų įspūdinga (beje, ne humoras, kalbu apie tai rimtai).
Dar vienas smagus atradimas
– mano laiptinės kaimynų katinas. Mūsų draugystė prasidėjo
nuo to, kad jis laukdamas kol
šeimininkai jį įsileis namo, leisdavo man jį paglostyti. Vėliau
nusprendė, kad būtų džentelmeniška palydėti mane iki mano

buto durų. O dabar jis jau užeina
pas mane į svečius, apsimiauksi
su manąja kate, nepuola vienas
kito, kultūringai apeina namus ir
jį išleidžiu. Tik kažin, ar čia jis
mane atrado, ar aš jį..?
5. Metų frazė.
„Aš esu šiek tiek mokytas genetikos. Mes gyvulininkystėje
biškį supažindinti esam, suprantate? Čia, aišku, ne gyvuliai,
čia – žmonės, bet principas tas
pats...“ –pasakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis apie
tai, kodėl siūlo drausti embrionų
šaldymą moters pagalbinio apvaisinimo procedūros metu.

Linas BITVINSKAS, kalbos
redaktorius, žurnalistas.
1. Metų tekstas.
Man tai buvo paskutiniame
2016 m. „Aukštaitiško formato“
numeryje spausdintas Daivos
Goštautaitės straipsnis „Palaidoti vokiečiai nedrumstė sodybos
ramybės“, kuriame pasakojama
apie vokiečių kareivių palaikų
ekshumavimą. Straipsnis patiko
tuo, kad jame autorė meistriškai
sulipdė į vieną ir savo asmenines
patirtis, ir įvykį, ir etinius daly-

kus.
2.Metų šokas.
Musulmoniškos
vestuvės
Anykščiuose, kai jaunikis nuotaką pamato tik vestuvių dieną.
Man tai buvo žmogaus, kuris, kol
tapo kandidatu į Seimą, Anykščiuose net nebuvo apsilankęs,
„valstietės“ Gretos Kildišienės
išrinkimas į Seimą. Nustebau,
kaip anykštėnai taip lengva ranka patiki spręsti savo reikalus ir
atstovauti jiems Seime niekada
nematytam ir negirdėtam žmogui.
3.Metų džiaugsmas.
Vienos Vilniaus mokyklos
mokiniai, neapsikentę mokykloje įvesto direktorės teroro, stojo
ginti atleidžiamo mokytojo, o
tuo pačiu ir savęs – užbarikadavo įėjimą į mokyklą, nėjo į
pamokas. Tikslą pasiekė – direktorė paliko mokyklą. Mano
manymu, jaunimas parodė, kad
pilietinė visuomenė yra vis dėlto įmanoma misija, o dangstytis
„įstatymais ir teisine valstybe“
net beveik nepažeidžiamiems direktoriams ir kitiems veikėjams
ne visada pavyks.
4.Metų atradimas.
Tiesiog buvo nuostabu atrasti
biurokratinės valstybės mašinos
galimybes, kai buvo kruopščiai ir
ilgai ieškomi neišmokėti Anykščių kultūrininkams pinigai. Labai
džiugu, kad šitoje situacijoje visi:
tiek vietinė valdžia, tiek Finansų
ministerija, tiek Valstybės kontrolė - liko teisūs. Tiesa, pinigai neatsirado, bet palyginus su džiaugsmu
stebėti, kaip veikia biurokratinis
mechanizmas, tai niekai.
5.Metų frazė.
Anykštėnai kalba vaizdingai,
sunku vieną išrinkti. Aš gal pasisakyčiau už rajono Tarybos nario „valstiečio“ Algirdo Anankos
posakį: „Kažkaip nesuprantu aš
demokratijos“.

Savivaldybės „Viename langelyje“
bus daugiau šviesos
Anykščių
rajono savivaldybės „Vieno
langelio“ specialistė Monika Zaturskytė
socialiniame
tinkle „Facebook“ paviešino dar vieną
savo nuotrauką,
kurioje
spinduliuoja
pozityvia nuotaika ir seksualumu.
„Nusišypsok ir būk šviesa kitiems“,
- po nuotrauka
skelbia įrašas,
kuriuo, matyt,
Monika šiemet
žada vadovautis sutikdama
savivaldybės
„Vieno langelio“ interesantus.

2017 m. sausio 14 d.

SKELBIMAI

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas
prenumeratos kainos 2017 metams
3 mėn.
EUR

6 mėn. 12 mėn.
EUR
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“

18.00

36.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

15.00

30.00

„Anykšta“ šeštadieniais

12.00

24.00

64.00
(72.00)

formatas“

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“,
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“

15.00

25.00

45.00

57.00

„Anykšta“ 1 ir 2 gr.
neįgaliesiems ir
pensininkams

12.00

20.00

35.00

40.00

„Anykšta“ šeštadieniais

9.00

16.00

25.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
4 numeriai
EUR

8.69

17.38

34.75

„Aukštaitiškas formatas“
8.00

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

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių,
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir
Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi
žemės ūkio paskirties žemę
Kurklių, Skiemonių, Debeikių,
Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę
Anykščių r. Parduoda maistines
bulves, erieną. Veža krovinius
iki 3,5 t mikroautobusu.
Tel. (8-686) 59473.
Brangiai perka įvairų mišką
su žeme arba biržes išsikirsti.
Parduoda malkas.
Tel. (8-687) 23618.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės,
miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Nestandartinių baldų gamyba:
virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamosios sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos  remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Sodybos nuoma: šventėms, poilsiui, seminarams, mokymams, susitikimams. Klojime galima rengti įvairius
renginius.
Tel.: (8-620) 71203, (8-609) 78311.
Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
Valo krosnis ir kaminus, juos remontuoja. Skaldo, pjauna malkas.
Tel. (8-600) 81264.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531, (8-672) 15590.

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.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas.
Garantija.
Tel.: (8-694) 01529,
(8-681) 13262.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Parduoda pjuvenas, malkas, perveža krovinius iki 4 tonų. Kaina sutartinė.
Tel. (8-623) 75598.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. sausio 19 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.
UA B 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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos gyventojai kviečiami į
susitikimus su Seimo nare Greta

Kildišiene

2017 m. sausio 16 d., Anykščių r., Svėdasų seniūnijoje rengiami susitikimai su
Seimo nare Greta Kildišiene.
Susitikimai vyks:
12 val. Anykščių r., Svėdasų sen., Grikiapelių k., Grikiapelių bendruomenės namų salėje;
14 val. Anykščių r., Svėdasų sen., Vaitkūnų k., Kultūros namų salėje;
15 val. Anykščių r., Svėdasų miestelyje, J. Tumo-Vaižganto g. 16, Kultūros namų salėje.
Visus pageidaujančius susitikti su Seimo nare, kviečiame dalyvauti.

Statome lieptus, tiltelius ant
vandens telkinių.
Polius kalame hidrauline
poliakale.
Tel. (8-650) 20290.

siūlo darbą

Oficialus darbas valytojoms
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina,
amžius – iki 60 metų. Įdarbinimas
garantuotas. Atlyginimas – nuo
1500 Eur/mėn.
Tel. (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas
ŽŪB “Elma” reikalinga
buhalterė.
Tel. (8-682) 97420.
Reikalingi žmonės, galintys su
savo trimeriais nupjauti meldus
ir esant galimybei juos surinkti.
Prie Nevėžos ež. Anykščių r.
Tel. (8-612) 94492.
UAB “Renesansas” reikalingi
VAIRUOTOJAI EKSPEDITORIAI
dirbti Europoje su naujais MB
vilkikais.
Garantuojame laiku mokamą
atlyginimą nuo 2000 eurų.
Tel.: (8-662) 28119,
(8-687) 88496.
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Gyvuliai

perka

Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.   

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Brangiai
miškus
visoje
Lietuvoje. Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-650) 16017.
Miesto centre - dviejų ar trijų
kambarių butą (1-2 aukšte).
Tel. (8-687) 57925.
Vieno arba dviejų
butą.
Tel. (8-683) 91121.

kambarių

Namą arba sodybą.
Tel. (8-607) 49133.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

buliukus

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

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

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

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. 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, kviečius,
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito
iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.
Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų
derliaus.
Tel.: (8-656) 06060, (8-610) 62827.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

perka

veršelius, šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Automobiliai

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

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Automobilius, mikroautobusus,
visureigius, motociklus, sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.

PERKA VERŠELIUS

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Dainiaus firma

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.

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

Skubiai - automobilius.
Tel. (8-621) 60671.
Perka automobilius, traktorius
(daužtus, nevažiuojančius ir pan).
Prekiauja automobilių dalimis
(siunčia).
Tel.: (8-625) 99100, (8-695) 89890.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Grūdų elevatorius ,,Agrojavai“ Kupiškyje
žymiai didesnėmis kainomis superka visų rūšių grūdus, rapsą,
pupas ir žirnius. Ypač pakilo kainos pašariniams kviečiams, kvietrugiams ir rugiams - vidutiniškai po 15 - 20 Eur./t. Didesniems nei 50
tonų kiekiams kaina didės pagal susitarimą. Atvežus grūdus mažai
užkrėstus kenkėjais, pagal susitarimą išvalome ir priimame pagal
susitarimą.
Teirautis: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Žemės ūkio paskirties, 2,2 ha
ploto žemę Svėdasų seniūnijoje.
Šalia pagrindinio kelio Svėdasai Rokiškis.
Tel. (8-682) 64078.
Parduoda tvarkingą sodybą
Utenos r. (geras privažiavimas,
1,5 ha žemės) šalia Leliūnų miestelio arba keičia į dviejų kambarių
butą Anykščiuose (1 ar 2 aukšte).
Tel. (8-609) 78311.
Kuras

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), anglį.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.

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.

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.

Dideles maistines bulves (“Secura”,
“Cascada” veislių, geltonos)- 30 kg
maišas 8 Eur, pašarines - 30 kg 2
Eur. Išrašo sąskaitas - faktūras, atveža į namus.
Tel.: (8-681) 68975,
(8-641) 50768.

Durpių briketus, beržinius pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria kliento kieme.
Pristato.
Tel. (8-683) 08828.
Kaitrūs rapsų briketai maišeliuose. Atveža ir suneša.
Tel. (8-642) 21122.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Traktorių T40 AM.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis,
yra sausų.
Tel. (8-645) 19855.

Lenkišką rotorinę žoliapjovę ir
šieno vartytuvą.
Tel. (8-686) 74638.

Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
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Smalsuoliai neaplenkia Kavarsko užtvankos
Su griausmu žemyn krentantis patvinusios Šventosios vanduo ir per šalčius užaugę ledo gurvolai
vilioja prieiti arčiau Kavarsko užtvankos ar net užlipti ant tiltelio virš iš 4 metrų aukščio krintančio
vandens. Tai savotiškas traukos centras, viliojantis Anykščių krašto svečius... ir vestuvininkus.

Studentai iš Kauno, važiuodami į Anykščius, pirmiausia stabtelėjo prie Kavarsko užtvankos.

vardadieniai

šiandien

Feliksas, Teodozijus, Auksė,
Hilarijus, Laimis, Lilija.
sausio 15 d.
Paulius, Skirgaila, Snieguolė,
Meda, Povilas.
sausio 16 d.
Marcelis, Norgailas, Norgailė.

mėnulis

sausio 14-16 d. - pilnatis.

jonas.j@anyksta.lt

Šalčio ir vandens išmonė.
Autoriaus nuotr.
tojas Linas Sabaliauskas. – Pastatą
užkonservavome, į jį negali patekti
pašaliniai. Tiltelis, kurį taip mėgsta
aštrių pojūčių mėgėjai, yra skirtas
užtvankos priežiūrai. Iš dešiniojo
kranto iki pusės užtvankos juo gali
užeiti norintys pasigrožėti vandens
kritimu. Tiltelį mėgsta vestuvininkai,
pasitaiko, kad jaunikis įsigeidžia per
visą tiltelį pernešti jaunąją. Kartais
elektrinės darbuotojai tai leidžia“, šypsojosi L. Sabaliauskas.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų dieną
prisimenant
Šalta žiemos naktis. Su savo šeima ir draugais šildydamiesi prie
laužų ir dainuodami laisvės kupinas dainas svajojate apie ateitį. Su
klasiokais jau planuoji atostogas. Tavo sesuo atskuba iš šalimais
esančio jūsų namo su šilta arbata ir sumuštiniais. Senelis pasakoja
prisiminimus apie tarnybą nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Susižavėję klausotės, kadangi gyvendami okupanto priespaudoje pasakojimų apie laisvę nei tu, nei tavo draugai negirdėjote.
Pakylėti pasižadate tęsti šeimos istoriją ir ginti savo namus.

oras
+1

-2

Šaltoką dieną užsukęs prie užtvankos čia sutikau prie jos šėliojančius studentus iš Kauno. „Važiuojam
į Lajų taką, tačiau neatsispyrėm pagundai užsukti prie užtvankos, - sakė
jie. - Ir nenusivylėme“.
Kavarsko užtvanka, kurios dėka
atsirado vaizdingas beveik 80 hektarų ploto, apie 4 metrų gylio tvenkinys, pastatyta 1962 metais. Ji patenka į Anykščių regioninio parko
teritoriją, tačiau nėra lankytinas
objektas ir priklauso „Achemos“
įmonių grupei. Daugiau kaip prieš
pusę amžiaus pastatytą užtvanką ir
siurblinę, kurios paskirtis buvo ant
kalno prasidedančiu kanalu papildyti
Nevėžį, įsigijo „Achema“. Nuo tada
iškastu ir nebeprižiūrimu Šventosios
– Nevėžio kanalu vanduo nebetiekiamas, siurbliai buvo išmontuoti, o
kairiajame upės krante „Achemos“
įmonių grupė pastatė hidroelektrinę,
kuri nuo 2001-ųjų per metus gamina
6,5 mln. kWh elektros energijos.
„Mes dar nenusprendėme, kas turėtų būti senosios siurblinės pastate,
- sakė „Achemos“ įmonių grupės
generalinio direktoriaus pavaduo-

Jonas JUNEVIČIUS

Dragūnų bataliono karių suformuoti gyvi Gediminaičių stulpai.
Lauros Skiezgilienės nuotr.

Staiga nuotaika prie laužo pasikeičia. Po kojomis sudreba žemė ir
iš tamsos išnyra grėsmė. Kaip jaustumeisi, jei staiga tiesiai į būrį tavo
draugų ir šeimos imtų riedėti tankas? Ir jis nesustoja. Važiuoja lėtai.
Iki tavęs lieka 5 metrai. Tačiau jūs
nesiskirstote. Lieka 3 metrai. Niekas
nesiryžta trauktis. Netiki, kad tankas
ims traiškyti tavo draugus. Jūs visi
stovite susikibę už rankų ir laukiate.
1 metras. Visi sulaikę kvėpavimą –
negi jis tikrai nesustos? Tačiau tai
įvyksta.
1991 m. sausio 13-oji – tai diena,
nusinešusi 14 drąsių žmonių, kovojusių už savo vaikus ir tėvus, už savo
draugus ir giminaičius, gyvybių.

Tačiau ši diena tai ir naujos, laisvės
spalvomis nušviestos, nepriklausomos Lietuvos atgimimo simbolis.
Tai, ką sukūrė mūsų tėvai ir seneliai,
tai, už ką jie kovojo susikibę rankomis stovėdami prieš tankus, turime
saugoti, tausoti ir niekada nepamiršti.
Ši tragiška, tačiau kartu viltį suteikusi
diena mums primena, kad tik būdami
vieningi galime apginti savo namus.
Jeigu tau artimos šios vertybės, jei
esi pasiryžęs ginti savo kraštą, savo
šeimą ir savo Tėvynę – nedvejok!
Ateik į artimiausią regioninį Karo
prievolės ir komplektavimo skyrių ar
poskyrį ir pasiryžk kilniausiam savo
gyvenimo iššūkiui – tarnybai Lietuvos kariuomenėje.

Visą informaciją apie tarnybą gali gauti nemokama konsultavimo
linija 8 800 12 340 arba svetainėje www.karys.lt.
Panevėžio regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyrius,
Dembavos g. 30, Dembava, Panevėžio r., tel. 8 455 94 556,
8 455 94 532, el.p. RKPKSpanevezys@mil.lt
Utenos karo prievolės ir komplektavimo poskyris,
Maironio g. 9, tel. 8 389 59 475, el.p. RKPKPutena@mil.lt
Biržų karo prievolės ir komplektavimo poskyris,
Kęstučio g. 10, tel. 8 657 80 825, el.p. RKPKPbirzai@mil.lt
Savo regione gali tarnauti Karaliaus Mindaugo husarų batalione, kuriame gali atlikti ir 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
Taip pat gali rinktis kario savanorio tarnybą Anykščių pėstininkų kuopoje.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ieško imuniteto

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Žydi, pleška pelargonija,
O ją gąsdina pneumonija,
Gripas, ir ausies dieglys –
Žada - greit prisistatys

Kad išvengtume ligų,
Sako, baisiai patogu,
Ir nebūtų netikėta
Įsigyt imunitetą.

Vaistinėje „Kur padėtas,Klausia ji, - Imunitetas?“.
Vaistininkė net sukaito,
Kol jei paskaitą atskaitė.

Amiliutė į baseiną
Nuo to karto plaukti eina,
Ir nepuola jos sloga Štai kokia vandens jėga.

