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Patyčios

Manau, kad su patyčiomis 
Lietuvoje kovojama nepakan-
kamai. Sakykim, jei susergi, 
gydytojas išduoda nedarbingu-
mo pažymėjimą ir paprastai pa-
sako: „Biuletenio metu negalite 
vykti į užsienį“. 

Į užsienį? Su tokiu atlygini-
mu? Aš Palangoje per gyveni-
mą tik 3 kartus buvau, beje, 2 
iš jų – žiemą. Į užsienį??? O 
paskui mes norim, kad vaikai 
mokyklose vieni iš kitų nesity-
čiotų...  

Linas BITVINSKAS

Skandalo atomazga: Anykščių-Panevėžio 
apygardoje bus nauji Seimo rinkimai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Penktadienio vakarą Lietuvą 

apskriejo žinia, kad į skandalą 
patekusi Anykščių–Panevėžio 
apygardoje išrinkta Seimo narė, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos frakcijos Seime vicepir-
mininkė Greta Kildišienė pra-
eityje yra įkliuvusi už vagystę. 
Paaiškėjus šiam faktui, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos pir-
mininkas Ramūnas Karbaus-
kis pareiškė, kad pirmadienį G. 
Kildišienė atsisakys Seimo nario 
mandato. Jei taip įvyks, Anykš-
čių-Panevėžio apygardoje bus 
skelbiami nauji 
rinkimai.

Svėdasuose Anykščių meras Kęstutis Tubis sulaukė daugiau au-
ditorijos klausimų nei Seimo narė Greta Kildišienė.

Skambiai prasidėjusios medinės pilies statybos ant Šeimyniškėlių piliakalnio tyliai sustabdytos. Ekspertai nustatė, kad UAB „Povilo 
Gurklio firma“ statybininkų įrengti pamatų poliai gali neatlaikyti pilies konstrukcijos.

Su rangovu Anykščių savivaldybės administracija nutrauks pilies statybų sutartį ir jis greičiausiai bus įpareigotas išsitraukti sugręž-
tus pamatus. Kitaip tariant, turės palikti piliakalnį tokį, koks jis buvo.  

Mindaugui sekėsi geriau nei Kęstučiui, arba 
Vietoj pilies pastatė... skyles Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Meras Kęstutis Tubis sako, jog UAB „Povilo Gurklio firma“ iš Šeimyniškėlių piliakalnio greičiausiai bus liepta išsitraukti 
66 dviejų metrų ilgio kuoliukus, nes jie medinę pilį būtų trumpai laikę. Tai nustatė savivaldybės pasamdyti ekspertai.  

Gatvė. Anykščiuose rekonstruo-
jant J. Jablonskio gatvę, savivaldybė 
planuoja nutiesti Obelų gatvę. Dar 
prieš porą metų savivaldybė skelbė, 
kad numatoma įrengti dviračių jung-
tis nuo J. Jablonskio gatvės per naujai 
įrengiamą Obelų gatvę iki Anykščių 
menų inkubatoriaus bei Regioninio 
parko direkcijos, taip pat užtikrinti 
jungtį su pėsčiųjų dviračių taku palei 
Šventosios upės kairįjį krantą. 

Pinigai. Anykščių rajono savi-
valdybėje vienam mokiniui, skai-
čiuojant ugdymo ir mokyklų aplin-
kos išlaikymo lėšas, 2015 m. buvo 
skiriama 2210 eurų. Ši suma buvo 
vos didesnė už mažųjų savivaldybių 
(vertinant pagal gyventojų tankį) vi-
durkį (2200 eurų), atskleidė Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto analizė.

 
Medžiotojai. Skiemonių ben-

druomenės nariai piktinasi vietos 
medžiotojais. Socialinėje erdvėje 
netgi pasirodė jiems skirtas trumpas 
kreipimasis. „Gerbiami Skiemonių 
būrelio medžiotojai, Skiemonių se-
niūnijos bendruomenės nariai prašo 
Jūsų medžioklės metu nevažinėti per 
jų pasėlius. Tad tikimės, kad būsite 
supratingi ir gerbsite svetimą turtą“, 
- rašoma skiemoniškių pareiškime.

Atlyginimai. Anykščių ligoninė 
skelbia, kad praėjusių metų antrąjį 
ketvirtį gydytojo vidutinis darbo už-
mokesti per mėnesį siekė 978,70 Eur. 
Slaugytojų vidutinis darbo užmokes-
tis per mėnesį siekė 655,89 Eur.

Estas. Anykščių kultūros centre 
teatre spektaklį pradėjo statyti re-
žisierius iš Estijos Tiit Alte. Balan-
džio mėnesį rampos šviesą turėtų 
išvysti dvi vienaveiksmės Tiit Alte 
režisuotos Samuelio Beketo pjesės. 
Spektaklyje vaidins penki aktoriai. 
Šis spektaklis - tai Latvijos mėgėjų 
teatro sąjungos inicijuojamo pro-
jekto „Baltijos rampa-2017“ dalis. 
Visų trijų Baltijos šalių režisieriai 
stato spektaklius skirtingose šalyse. 
Anykščių teatro režisierius Jonas 
Buziliauskas stato spektaklį Rygoje.

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefo-
no numeris, antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurai, šeštadienio – 6 
eurai. 

Autonominis šildymas 
sąskaitą sumažino perpus

Anykštėnas Alvydas Janic-
kas paskaičiavo, kad autono-
minis šildymas perpus sumaži-
no buto sąskaitas už šildymą.

Vagystėmis 
Raguvėlėje įtaria  
keistai 
besielgiančius  
atvykėlius

Iš kaimo gryčiutės – į Seimo nario 
kėdę 

„Anykšta“ pradeda naują rubri-
ką „Laiko mašina“, kuria su pašne-
kovais keliausime per jų gyvenimo 
dešimtmečius.  Pirmasis pašnekovas 
– anykštėnas, buvęs dviejų kadenci-
jų LR Seimo narys 
Antanas BAURA. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Pinigai. Nuo 2016 kovo mėn. 

iki 2017-01-13 Anykščiuose, 
Šviesos gatvėje, iš buto neaiš-
kiomis aplinkybėmis dingo gry-
nieji pinigai 208 eurai ir 2600 
svarai. Nuostolis - 3178 eurai. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įrankiai. Nuo  2017-01-15 iki 
2017-01-16 Svėdasų seniūnijos 

Bajorų kaime, išlaužus garažo 
duris, iš jo vidaus buvo pavogtos 
elektrinės pjaustymo staklės „Ma-
kita”, vertė 300 eurų, akumulia-
torinis suktukas „Hitachi” su pa-
krovėju, vertė 200 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. 2017-01-17, apie 
20.30 val., namuose Debeikių se-
niūnijos Aknystų kaime,  Dvaro 
gatvėje,  prieš močiutę smurtavo 

anūkas (gimęs 1992 m.). Įtaria-
masis sulaikytas. 

Mirtis. Anykščių seniūni-
jos Burbiškio kaime,  namuose 
ant grindų, rastas vyro (gimusio  
1952 m.) kūnas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Telefonas. 2017-01-18 A. 
Vienuolio progimnazijoje iš ne-
pilnamečio (gimusio  2006 m.) 

pagrobtas telefonas HUAWEI 
ASCEND P7. Nuostolis - 180 
eurų. 

Ginklas. 2017-01-19 namuose 
Kurklių seniūnijos Gudelių kaime 
pas pilietį (gimusį 1943 m.) rastas 
ir išimtas neregistruotas revolve-
ris RECK AGENT 45. Įtariamasis 
neblaivus (nustatytas girtumas - 
1.23 promilės) sulaikytas ir užda-
rytas į areštinę.

Savivaldybės administracijai 
priklausantys automobiliai paga-
minti tarp 1996 m. ir 2015 m., du 
savivaldybės administracijos sky-
riai turi „nuosavus“ automobilius, 

Naujausiais automobiliais važinėja seniūnai
Anykščių rajono savivaldybei priklauso 21 tarnybinis automo-

bilis. 8 iš jų skirti administracijos darbuotojų kelionėms. Seniau-
sias jų – 1996 m. baltas VW „Transporter“. O naujausias „senolį“ 
lenkia 21–eriais – tai 2015 m. pilkas VW „Combi“. 

jiems nereikia naudotais 8 minėtais 
automobiliais. 1 automobilį turi 
Vaiko teisių apsaugos skyrius – 
2005 m. pilką „Škoda Fabia Com-
bi”, dar 2 automobilius turi žemės 

ūkio skyrius – tai mėlyną 2003 m. 
„Suzuki Vitara“ bei baltą 2007 m. 
„Škoda Fabia“. 

„Seniausiais“ automobiliais va-
žinėjasi Kavarsko, Kurklių, Svė-
dasų ir Skiemonių seniūnai. Jų 
automobiliai pagaminti 2008 m. 
Likę seniūnijoms priklausantys 
automobiliai – labai nauji. Anykš-
čių, Debeikių ir Viešintų seniūnai į 

kelius išrieda 2014 m. laidos auto-
mobiliais, o Andrioniškio, Traupio 
ir Troškūnų seniūnijos turi po 2015 
m. gamintą automobilį. 

Beje, Anykščių savivaldybės 
administracijoje dirba „beveik“ 
trys vairuotojai – du „tikri“ vairuo-
tojai ir vienas vairuotojas – darbi-
ninkas. 

-ANYKŠTA  

Skandalas. Į skandalą dėl auto-
mobilio panirusius Ramūną Kar-
bauskį ir jo globotinę Gretą Kildi-
šienę pradėjo spausti net saviškiai. 
Viena artimiausių R. Karbauskio 
bendražygių Seimo pirmoji vicepir-
mininkė Rima Baškienė pareiškė, 
kad dabar pats teisingiausias būdas 
ištaisyti galbūt padarytą klaidą būtų 
ją pripažinti ir atsiprašyti žmonių. 
Premjeras Saulius Skvernelis vakar 
savo bendražygius paragino atskleis-
ti slepiamą automobilio nuomos su 
Agrokoncernu sutartį. Jis išrėžė, jog 
R. Karbauskiui priklausančio Agro-
koncerno automobilį vairavusi G. 
Kildišienė turėtų nelaukti pradėto 
Mokesčių inspekcijos tyrimo pabai-
gos ir kuo skubiau atskleisti išperka-
mosios nuomos sutartį. “Faktas tas, 
kad istorija pradėjo kenkti valstybei, 
ir atsakymai turi būti duoti”, - pareiš-
kė S. Skvernelis. 

Knygos. Dažnas, knygyne pa-
vartęs norimą įsigyti knygą, deda 
ją atgal lentynon, mat šiuo metu net 
mažiausios knygelės be 10 eurų ne-
nusipirksi. Lietuvos savivaldybių 
viešųjų bibliotekų asociacijos pre-
zidentės Danguolės Abazoriuvienės 
teigimu, knygos brangsta kasmet. 
2014-aisiais vieno pirkto dokumento 
vidutinė kaina buvo 5,91 euro, 2015-
aisiais - 6,68 euro, o 2016 metais jau 
- 6,76 euro. 2016 metais knygų kai-
na, palyginti su 2014 metais, išaugo 
14,4 proc., 2016 m., jei lygintume su 
2015 m., matyti mažesnis pabrangi-
mas (1,2 proc.). 

Anūkas. Kauno apylinkės teis-
mas leido suimti įtariamuosius nu-
žudžius 70-metę Rokų gyventoją. 
16-metis velionės anūkas O. B. su-
imtas dviem mėnesiams. Įtariamas 
jo bendrininkas 33-ejų Kauno rajono 
Girininkų kaimo gyventojas Egidi-
jus D. - vienam mėnesiui. Savo kaltę 
pripažįsta tik nužudytosios anūkas 
O. B. Antradienį jis davė parodymus 
ir nusikaltimo vietoje, kurioje pirma-
dienį po pietų ir buvo sulaikytas, kai 
priverstas jo močiutės pasigedusių 
giminaičių atrakino buto duris. Ve-
lionė buvo rasta lovoje sužalota gal-
va. Įtariamasis močiutės nužudymu 
teigia šeštadienio vakare trenkęs jai 
kelis kartus per galvą taburete.

Katastrofa. Sniego lavina, palai-
dojusi vieną kalnų viešbutį žemės 
drebėjimo supurtytame vidurio Ita-
lijos regione, galbūt nusinešė apie 
30 žmonių gyvybių, ketvirtadienį 
pranešė vietos žiniasklaida, cituo-
dama gelbėtojus. „Ten yra daug 
žuvusių“, – sakė Antonio Crocetta, 
vadovaujantis Alpių policijos parei-
gūnų grupei, mėginančiai pasiekti 
nuo pasaulio atkirstą viešbutį.Italijos 
civilinės apsaugos agentūra nurodė, 
kad viešbutyje „Rigopiano“, esan-
čiame Gran Saso kalnagūbrio šlaito 
žemutinėje dalyje, buvo apie 30 sve-
čių ir jo darbuotojų, kai šį regioną 
trečiadienio rytą supurtė pirmas iš 
kelių stiprių požeminių smūgių, su-
kėlęs didelę sniego griūtį.

Parama. Rusijos kariškiai trečia-
dienį pranešė, kad kartu su Turkijos 
oro pajėgomis surengė virtinę ants-
krydžių Sirijos šiaurėje prieš vieną 
džihadistų judėjimo „Islamo valsty-
bė“ (IS) tvirtovę ir kad šie smūgiai 
buvo koordinuojami su Damasku. Šis 
pranešimas buvo pirmasis atvejis, kai 
Maskva pripažino padedanti Turkijos 
pajėgų vykdomoms karinėms opera-
cijoms minėtame regione.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Sodininkui savo sklype ar šalia 
jo turėti elektros stulpą - men-
kas džiaugsmas, tačiau šiuo etapu 
stulpų dar bus nugriauta ne tiek 
daug. Kabelis pakeičia tik dalį 10 
kilovoltų elektros tiekimo linijos 
nuo kelio Anykščiai - Niūronys iki 
pastoties „Elmos“ kolektyviniuose 
soduose. 

ENEpro Utenos padalinio va-
dovas Romualdas Stundžia teigė, 
kad elektros oro liniją pakeitus 
kabeliu ne tik pagražėja vaizdas, 
atlaisvinama žemė, tačiau ir padi-
dėja elektros energijos tiekimo pa-

Tai – pirmasis šiemet Anykščių ra-
jone policijos sustabdytas vairuoto-
jas, kuriam pagal įsigaliojusį  naująjį  
Administracinių teisės nusižengimų 
kodeksą, už tai bus taikoma baudžia-

Už vairo neblaivus sėdęs troškūnietis 
užsidirbo teistumą

Šeštadienį Troškūnų seniūnijos Vaidlonių kaime policijos parei-
gūnams įkliuvo be teisių ir neblaivus automobilį vairavęs 1967 
metais gimęs Kaupiniškių kaimo gyventojas. 

moji atasakomybė.
Vaidlonių kaime, Dariaus ir Gi-

rėno gatvėje, automobilį „Peugeot“ 
vairavusiam vyrui buvo nustatytas 
2,31 prom. girtumas. Troškūniečio  

automobilis išvežtas į automobilių 
saugojimo aikštelę. Dėl šio įvykio 
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojus 
naujajam Administracinių teisės nusi-
žengimų kodeksui, dalis jame iki šiol 
buvusių pažeidimų perkeliami į Bau-
džiamąjį kodeksą ir už juos jau gresia 
baudžiamoji atsakomybė. Vienas iš 

tokių pažeidimų – vairavimas neblai-
viam su daugiau kaip 1,5 promilės al-
koholio girtumu. Vairuotojams, kurių 
organizme rasta daugiau nei 1,5 pro-
milės alkoholio, gresia baudžiamoji 
atsakomybė, kelis tūkstančius eurų 
siekiančios baudos, areštas arba lais-
vės atėmimas. Neblaiviems vairuoto-
jams bausmes skiria teismai.

Oro liniją keičia kabelis
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Šeimyniškėlių kaime dalį „Elmos“ kolektyvinius sodus kertan-
čios aukštos įtampos elektros linijos prieš Naujuosius pakeitė kabe-
lis. Jį patiesė  Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos (ENE-
pro) Utenos padalinio darbininkai. Tai pagerins elektros energijos 
tiekimą „Elmos“ kolektyviniuose soduose gyvenantiems žmonėms.  

Uteniškiai ESO užsakymu dalį aukštos įtampos elektros perdavi-
mo linijos pakeitė kabeliu. 

Autoriaus nuotr. 

tikimumas. Kabeliui nepavojingos 
audros ir kiti gamtos reiškiniai. 

Darbai vykdomi Elektros skirs-
tymo operatoriaus (ESO) užsaky-
mu. Pasak ESO inžinieriaus Alo-
yzo Bivainio, ši elektros tiekimo 
atkarpa buvo susidėvėjusi, dažnai 
tekdavo ją remontuoti, sutrikdavo 
elektros tiekimas. „Dar viena da-
lis šios aukštos įtampos elektros 
linijos buvo pakeista izoliuotais 
laidais“, -  sakė A. Bivainis, pri-
durdamas, kad artimiausiu metu 
šioje vietovėje daugiau oro linijų 
kabeliais keičiamos nebus.

Trečiadienį į policijos pareigū-
nus kreipėsi 1961 metais gimusi 
Raguvėlės Ryto gatvės gyventoja ir 
pranešė, kad 9 val. pastebėjusi, jog 
buvo įsibrauta į butą. Pavogta 300 
dolerių, auksinis žiedas, sidabrinė 
grandinėlė, bei apgadintos vidinės 
kambario durys. Nukentėjusi teigia 
patyrusi  818 eurų nuostolį.

Socialiniame tinkle „Facebook“ 

raguvėliečių grupę subūrę kaimo 
gyventojai skelbia, kad tai – ne 
vienintelis nerimą keliantis atvejis. 
Esą praeitą savaitę buvo išdaužyti 
dar vienos kaimo gyventojos namų 
langai bei išnešti daiktai, kitame 
kieme pastebėta daug žmonių pėd-
sakų.

Raguvėlės kaimo bendruomenės 
pirmininkas Nerijus Skaržauskas 

Vagystėmis Raguvėlėje įtaria keistai 
besielgiančius  atvykėlius

Troškūnų seniūnijos Raguvėlės gyventojai sunerimę – kaime ėmė 
siausti vagys. Per pastarąsias dvi savaites apvogti du pedagogių 
būstai. Siekdami išsiaiškinti nusikaltėlius, kaimo gyventojai pasi-
telkė net namų valdų apsaugai skirtas vaizdo stebėjimo kameras.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

„Anykštai“ pasakojo, kad po pirmo-
sios vagystės kaime pastebėtas besi-
sukiojantis nematytas automobilis.

„Įtarimų sukėlė tai, kad po Ra-
guvėlę automobiliu važinėjantys 
vyras ir moteris viską filmuoja. 
Jie ir patys pas mane buvo užsukę 
į namus bei klausinėjo, kur kokie 
žmonės gyvena. Aiškino, kad gy-
ventojams nori perduoti kažkokius 
laiškus“, - pasakojo N. Skaržaus-
kas, pats taip pat apsaugai skirto-
mis vaizdo kameromis įamžinęs 
paslaptingus atvykėlius.

„Tai gali būti ir atsitiktinumas, 
tačiau labiausiai stebino tai, kad tie 

po kaimą važinėjantys nepažįsta-
mieji viską iš automobilio filmavo 
vaizdo kamera. Pamatę, kad prie 
mūsų namų yra apsaugai skirtos 
vaizdo stebėjimo kameros, jie savo 
automobilio nesistatė, pavažiavo 
toliau ir tik tada vaikštinėjo po kai-
mą“, - sakė N. Staržinskas, namų 
apsaugos vaizdo kameromis užfik-
suotus vaizdus perdavęs policijos 
pareigūnams.

Policijos pareigūnai jau apklau-
sė kai kuriuos Raguvėlės kaimo 
gyventojus bei tęsia tyrimą. Prie  
vienų raguvėliečių namų rasta ga-
limai atvykėlių pamesta kepurė.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar nenusivylėte 
išrinktąja LR 
Seimo nare 
Greta 
Kildišiene?

Dalia MAJAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Dar ne. Apkaltinti ir užsipulti 
galima labai greitai. Reikia leisti 
žmonėms dirbti ir tik tada daryti 
išvadas. 

Joana TUMIENĖ, Keblonių 
kaimo, (Anykščių sen) gyvento-
ja:

- Politika nelabai domiuosi, nela-
bai ką apie Gretą Kildišienę žinau, 
tačiau skaičiau spaudoje, mačiau 
per televizijas kilusį skandalą. Tai-
gi, iš naujosios valdžios nieko gero 
nesitikiu. Gaunu 167 eurų pensiją, 
nors turiu 30 metų darbo stažą. 
Kaip pragyventi? Visa laimė, kad 
gyvenu kaime.

Arūnas AVIŽA, fotografas:
- Na, kas nepatinka? Greta Kil-

dišienė - graži moteris. Na, pasiva-
žinėjo agrokoncerno automobiliu, 
nepavogė gi. Paskaičius spaudą, 
pažiūrėjus televizijos laidas atro-
do, kad nebėra didesnių problemų 
Lietuvoje kaip ši. Užgožė net bai-
mę, kad „rusai puola“. 

„Visas įdomumas prasidėjo 2013 
metais, kai šalies valdžia pradėjo įgy-
vendinti daugiabučių namų renovaci-
jos projektą. Būtent šis reikalas pri-
vertė pajudinti užpukalį ir pagalvoti, 
ar gyventi ir toliau po senovei, ar pri-
sidėti prie daugiabučio renovacijos, 
ar ieškoti atlternatyvų tiek renovaci-
jai, tiek ir centralizuotam šildymui“, 
- pasakojo anksčiau dviejų kambarių 
bute Ramybės mikrorajone su šeima 
gyvenęs A. Janickas.

A. Janickas sako, kad iš pradžių 
buvo nusiteikęs dalyvauti daugiabu-
čio namo renovacijos procesuose, 
tačiau visas nusiteikimas kaipmat 
išgaravo paskaičiavus, kad tai daryti 
finansiškai jo šeimai nenaudinga.

„Įvertinom daugiabučiui namui pa-
teikto renovacijos investicinio plano 
sąmatą ir pamatėme, kad renovacija 
ekonomiškai yra visiškai nenaudin-
ga ir netikslinga“, - sakė A. Janickas, 
prieš trejus metus nusprendęs ieškotis 
būsto, kuriame būtų įrengtas arba pats 
galėtų įsirengti autonominį šildymą.

„Pernai pavyko nuspirkti butą, ku-
riame buvo galima įrengti autonominį 
šildymą. Anksčiau ten gyvenę žmo-
nės šildėsi elektriniais radiatoriais, 
centralizuoto šildymo sistema visame 
name jau buvo atjungta. Tame name 
yra gyventojų, kurie butus šildosi net 
ir malkomis“, - pasakojo A. Janickas.

Rūpesčių bute įrenginėjant autono-
minį dujinį šildymą nebuvo ypatingai 
daug. A. Janickas kreipėsi į Energijos 
skirstymo operatorių ESO, reikėjo 
gauti technines sąlygas, pasiruošti 
projektą bei susirasti firmą, užsii-
mančią dujotiekio įrengimo darbus. 
Taip pat gauti sutikimą iš daugiabutį 
administruojančios UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“.

„63 kvadratinių metrų trijų kamba-
rių bute įsirengti autonominį šildymą 
investavau 2000 Eur: 100 Eur – pro-
jektavimui, dujotiekio įvedimui – 650 
Eur, dujiniam katilui – 700 Eur, likę 
pinigai – radiatoriams, vamzdynui“, - 
išlaidas autonominio dujinio šildymo 
įvedimui išvardijo A. Janickas.

Po to, kai šį šildymo sezoną A. Ja-
nicko bute buvo užkurtas dujinis ka-
tilas, anykštėnas sakosi analizuojantis 
išlaidas šildymui.

„Lyginant 63 kavdratinių metrų tri-
jų kambarių butą su centralizuotai tie-
kiama šiluma su manuoju, tai skirtu-
mas šildymo išlaidoms skiriasi kone 
per pusę. Jei dabar naudočiausi UAB 
„Anykščių šiluma“ paslaugomis, per 
mėnesį už šildymą mokėčiau apie 
70 – 80 Eur, tai dabar aš už lapkričio 
mėnesį sumokėjau 40 Eur. Aišku, ga-
lutiniai skaičiavimai bus įdomiausi 
pasibaigus šildymo sezonui. Bet pir-
mi mėnesiai nuteikia optimistiškai“, 
- sakė A. Janickas, pabrėždamas, kad 
šilumos lygį dabar galima reguliuoto 
pagal šeimos poreikius, o esant šil-

Autonominis šildymas sąskaitą 
sumažino perpus
Į naują trijų kambarių butą Anykščiuose, Žiburio gatvėje, 

pernai persikraustęs ir autonominį dujinį šildymą įsirengęs „So-
dros” Utenos skyriaus Registro skyriaus vyriausiasis specialistas 
Anykščiuose Alvydas Janickas džiaugiasi perpus už šildymą su-
mažėjusiomis šildymo kainomis bei teigia neturintis jokių minčių 
apie daugiabučio, kuriame gyvena, renovaciją. 

Nuo šių metų liepos 1 dienos Seimui nusprendus panaikinti len-
gvatinį pridėtinės vertės mokestį (PVM) centralizuotai šilumai, 
šildymas Anykščiuose brangs, todėl A. Janickas sako, kad apie 
autonominį šildymą vertėtų pagalvoti kiekvienam miesto šilumos 
vartotojui ir spausti rajono valdžią, kad kliūčių jį įsivesti liktų 
kuo mažiau.

tesniems orams šildymą net ir visai 
išjungti.

Vis dėlto, anot autonominį dujinį 
šildymą bute įsirengusio A. Janicko, 
įdomiausia šios istorijos dalis – dau-
giabučių renovacijos tema.

„Yra visiškai kitos alternatyvos 
vadinamajai ir stumiamai daugiabu-
čių namų „kolchozinei“ renovacijai. 
Jei tu dabar už šildymą moki 40 Eur, 
tai už renovaciją mokėtum 50 Eur, jei 
negauni kompensacijos. Ta renovaci-
ja jokiais būdais neatsiperka ir gyven-
tojui visiškai nenaudingas dalykas, 
nes tu ir toliau lieki priklausomas nuo 
monopolisto, o renovuojantis daugia-
bučius labai nenorima, kad gyventojai 
turėtų individualios šilumos apskaitos 
prietaisus ir atsirastų žmonėms gali-
mybė taupyti. Dabar diegiama dalinė 
apskaita, ji nėra tiksli ir šilumos ga-
mintojui bei monopolistui yra visos 
galimybės tais dalykais manipuliuo-
ti“, - pastebėjo A. Janickas, pridur-
damas, kad „iš kitos pusės, žmonės, 
kurie naudojasi autonominiu dujiniu 
šildymu, niekada nevarsto valdiškų 
durų, jiems neaktualus kompensacijų 
klausimas, nenaudojamos valstybės 
lėšos ir netrukdomi biurokratai.“

Kaip naujam vartotojui, dabar A. 
Janickui 1 kubinis metras dujų kai-
nuoja 0,61 ct, tačiau sunaudojus 500 
kubinius metrus dujų, dujos atpigs iki 
0,36 ct, todėl anykštėnas tikisi išlai-
das šildymui nuo vasario sumažinti 
dar labiau.

Jau nuo birželio mėnesio centrali-
zuotam šildymui panaikinus lengvati-

nį PVM tarifą, Anykščiuose šildymas 
brangs, todėl A. Janickas sako, kad ir 
kitiems anykštėnams yra labai stiprus 
argumentas pagalvoti apie alternaty-
vas centralizuotam šildymui.

„Yra net ir politinis aspektas. Kie-
kviena savivaldybė, taip pat ir Anykš-
čių, yra pasitvirtinusi specialųjį šilu-
mos ūkio  planą. Minėtame  plane 
tokia šildymosi rūšis, kaip šildymasis 
dujomis, net neminima, daugiabu-
čius leidžiama šildyti tik elektra, ge-
oterminiu šildymu ir saulės energija. 
Manau, jei Anykščiuose pasirinkti al-
ternatyvius šildymosi būdus, atsiras-
tų ne vienas šimtas anykštėnų, jiems 
visiems reikėtų vienytis ir reikalauti, 
kad tas specialusis šilumos ūkio pla-
nas būtų pakeistas jų naudai“, - sakė 
A. Janickas, pastebėdamas, kad dabar 
politikams svarbiausia remti šilumos 
tiekimo monopolistą, o ne atstovauti 
gyventojų interesams.

Anykštėnas Alvydas Janic-
kas paskaičiavo, kad prisi-
dėti prie daugiabučio namo 
renovacijos jo šeimai finan-
siškai nenaudinga, todėl nu-
sipirko butą kitame name, 
kuriame įsirengė autono-
minį šildymą. Dabar Janic-
kų šeima džiaugiasi perpus 
mažesnėmis sąskaitomis už 
šildymą.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Šalti ir tylūs kapai amžiams 
priglaudė mylimą sesutę Mary-
tę. Nuoširdžiai užjaučiame bro-
lį B. TVARKŪNĄ.

Kaimynai: Lenienė, Bulkevi-
čiai, Palučenkienė

Aldonai CESEVIČIENEI
Tepaguodžia Jus liūdesio ir 

sielvarto valandą mūsų nuošir-
di užuojauta mylimam tėveliui 
mirus.

Kaimynai iš Vilniaus gatvės
Nuoširdžiai užjaučiame Ge-

diminą MANEIKĄ ir artimuo-
sius, mirus tėveliui.

UAB „Anykščių šiluma“ ben-
dradarbiai

Dėl Vytauto Pūro mirties nuo-
širdžiai užjaučiame žmoną Ra-
mutę PŪRIENĘ, dukrą Aldoną 
CESEVIČIENĘ ir jos šeimą, 
sūnų Marijoną ir jo šeimą, sū-
naus Algirdo vaikus, seserį Da-
nutę DIKČIENĘ ir jos šeimą.

Buvę bendraamžiai ir kai-
mynai iš Vinkšnabrasčio kaimo 
(Širvintų r.)

užjaučia

O tai Greta ir Kęstutis jau 
vienas ir tas pats?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie jo remtus 
kandidatus į Seimą:

„Prieš pirmąjį rinkimų turą aš 
agitavau už Luką Pakeltį. Nepra-
ėjo nei du mėnesiai ir jūs pama-
tėte, kas atsitiko. Tik už save gali 
prisiimti atsakomybę...“

Atrodo, greitai nusimato 
darbinga trečioji...

Antanas BAURA, Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas, apie laiką, praleistą 
Seime:

„Galiu drąsiai sakyti, pirmoji 
kadencija buvo lyg ir vėjais pa-
leista...“

Nei vidurinė mokyklą, nei 
juo labiau „profkė“ Seimo na-
rių neruošia

Sergejus JOVAIŠA, LR Sei-
mo narys, apie Gretą Kildišie-
nę:

„Seimo narys turi geriau pasi-
ruošti...“

Ir be velnio aišku, kad nu-
skris ten, kur skrenda lėktuvai

Greta KILDIŠIENĖ, LR Sei-
mo narė, apie komandiruotę į 
JAV:

„Visi skraidė velnias žino kur 
ir velnias žino kiek kartų./.../ 
Konservatoriai nenuskris? Vel-
niai žino kur nuskris“.

„Jos aukštus valdovus už-
migdė kapai, o ji tebestovi dar 
vis...“ Nesijaudinkit, kitas me-
ras pasistatys kitą pilį

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie į Šeimyniškėlių 
piliakalnį įgręžtus pamatus:

„P. Gurklio statybininkų įrengti 
pamatai yra trumpaamžiai...“  

Arba grožį...

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, apie Seimo nario darbą:

„Seimo nario darbas, žinoma, 
labai geras, visi norėtų, bet ne 
visi turi tokią kalbos dovaną arba 
sėkmę“.

O kurie būtų labiau 
Seimo nariai?

Tomas BARANAUSKAS, is-
torikas, apie Seimo narių skai-
čių Lietuvoje:

„Seimo narių skaičių būtų gali-
ma padalinti: 101 palikti žemes-
niesiems rūmams, o 40 paskirti 
antriesiems...“
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Visos mano pažįstamos 
moterys sako, kad ir aš Gretą 
kildišienę įsimylėjau, mat nuolat 
ją teisinu. Blogiausia, kad tai pa-
stebėjo ir „Anykštos“ redaktorė, 
kurios pavardės šaknis tokia pat 
kaip maniškė. Gyvenimas mano 
dabar ypač keblus, įtemptas ir 
apkartęs. Tačiau simpatijų, jei 
jos tikros, nenuslėpsi.

Viskas su mūsų p. Greta gerai. 
Bendravau su ja ne kartą. Tiesa, 
niekad nepasisekė su ja tiek ilgai, 
kiek merui kęstučiui Tubiui – 
visą valandą, išbūti. Bet ir per 
trumpesnius pokalbius susida-
riau nuomonę, kad ji pakanka-
mai protinga, imli, turinti gerą 
atmintį, charizmatiška, maloni, 
gerų manierų... Neabejoju, jog ji, 
jeigu stengsis, įgis ne tik kolegi-
jos, bet ir universitetinį išsilavi-
nimą. Manau, kad G. kildišienė 
potencialiai yra pajėgi baigti 
net magistratūros studijas. Esu 
įsitikinęs, jog ji gali tapti ir gera 
politike. Tiksliau galėjo...

Seimo narių yra kaip šunų – 
141. Daug jų, labai daug. 20-čiai 

tūkstančių lietuvos gyventojų 
tenka vienas narys. G. kildišienė 
kada nors būtų buvusi geresnė 
už 19 999 teorinių statistinių 
konkurentų. 

Kartais, o tie kartai pasitaiko 
kokie 7 iš 10-ies atvejų, į parla-
mentą išrenkami dar nesubrendę 
arba perbrendę asmenys. Būna 
net tokių Seimo narių, kuriems 
būdingas ir paaugliškas naivu-
mas, ir senatvinis marazmas. 
Tokius reikia namie užrakinti ir 
į gatvę neišleisti, bet mes juos į 
Seimą išrenkam. Mažiausiai tris 
pavyzdžius tokio kokteilio žinau. 
G. kildišienė už visas tas tris 
asmenybes, kurių neminiu dėl 
redakcijos advokatui suprantamų 
priežasčių, yra geresnė. Ji niekad 
neskris į Ameriką per Ramųjį van-
denyną sėdėdama tarp negro ir 
unitazo verslininkų lėktuvu... Čia 
šaržas. Jei rimtai – G. kildišienė 
daugiau nei už tris lietuvos politi-
nius veikėjus yra geresnė. Bet...     

Jau po pirmojo rinkimų turo 
buvo aišku, kad „valstiečiai“ yra 
kalti. Buvo tik laiko klausimas, 
kada paaiškės, dėl ko jie kalti. 
Praėjo du mėnesiai ir pagaliau 
turim skandalą. Triukšmas dėl 
G. kildišienės man primena 
Rolando Pakso skandalą. kažko 
tokio apčiuopiamo kaip Eligi-
jaus Masiulio eurai nėra, tačiau 
visiems aišku, jog ji nusidėjėlė. 
Abejoju, ar dabar jau įmanoma 
atsiplauti, juolab kad valstiečiai 
labai jau drumzlinu vandeniu 
mazgojasi. Man jų problemos yra 
mažiau nemalonios, kiek nemalo-
nūs pasiteisinimai. 

Suprantu, jog G. Kildišienei 
norėjosi į Seimą. Visiems Seiman 
norisi. Ten gražu ir šilta. Nesu-

prantu, tik kuriems galams ją rei-
kėjo daryti lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų frakcijos vicepirmininke, 
komiteto vicepirmininke, partijos 
vicepirmininke. Auksinis žuvelis 
Ramūnas turėjo riboti norų 
skaičių. „Rinkis: „Roveris“, 
Niujorkas ar frakcijos vicepir-
mininko postas“, – būtų norma-
lus vyriškas pasiūlymas. O kai 
leidžiama būti visų jūrų valdove 
– viešųjų ryšių 
„pravalas“ 
lygioje vietoje 
yra garan-
tuotas. Kaip 
debiutantė (ir 
dar gražuolė) 
ji paprasčiau-
siai gavo per 
daug.

G. kildišienė – Seimo nau-
jokė. Gali būti, jog ji galvojo, 
kad žmonės yra geri ir kad 
žurnalistai taip pat žmonės.  Ji, 
matyt, nepasvarstė, kad jos 
„Facebook“-o nėriniai, pečius 
gaubiantys Baikalo nerpos 
kailiniai, „Agrokoncerno“, taigi 
p.Ramūno, „Roveris“ bus kam 
įdomūs. Nepamąstė, kad bus vie-
šai aiškinamasi, kurios kolegijos 
ji nebaigė (nes vis tiek nebaigė) 
ir kada su vyru išsiskyrė (nes tai 
jos vyras, nors ir buvęs). Tačiau 
politikos vilkas R. Karbauskis 
privalėjo apie tai pamąstyti. Jis 
teigia, kad Greta – ne jo moteris. 
Išeina, kad neapgynė, neišsau-
gojo R. Karbauskis tos ne savo 
moters, nepaskaičiavo. liūdna... 

Prasidėjus viešųjų ryšių krizei, 
iš esmės neskausmingo sprendi-
mo jau nebebuvo. Sakai: „Tai ne 
mano moteris“, – niekas netiki. 
Negana to, jog rinkėjų akyse lieki 

melagiu, dar pasipila priekaištai 
dėl „Agrokoncerno“ automobilio 
„nuomojimo“ ne savo moteriai, 
tiksliau ne savo moters mamai. 
Visi tik ir kartoja, kas būtų, jei 
paaiškėtų, kad loreta Graužinie-
nė važinėja „Ukmergės versmės“ 
traktoriumi. Būtų korupcija ir 
dar l. Graužinienei, o ypač 
traktoriui, negarbė. Pasakytų 
R. karbauskis: „Taip. Tai mano 

moteris!“, - vėl 
būtų blogai. 
Algirdui Bra-
zauskui lietuva 
už kristiną 
Butrimienę 
atleido. Tačiau 
visuomet buvo 
primenama, 
kad p.Kristina 

gavo ne tik A.Brazauską, bet ir 
„Draugystę“. R. karbauskiui 
po tokios išpažinties vargu ar 
atleistumėme, mat išeitų, jog 
jis moteriai kaip priedą prie 
„Roverio“ ir savęs dar padova-
nojo partiją, Seimą ir lietuvą. 
Šachmatų partijoje - patas, o 
p.Gretai - individualus matas. 
kaltas R. karbauskis, bet kentės 
G. kildišienė, kaip kad kenčia 
šioj žemėje likusi dabar jau Bra-
zauskienė, kristina.

P.S. Šioje istorijoje yra ir 
privalumų. „labas. Prezidentė 
skambina. Vidai, ar negalėtum 
porą metų Vyriausybei pava-
dovaut. Gali ir kokį ministrą 
pasiimti – „pasikooperuodami“ 
į Vilnių iš Svėdasų pavažinėsit“, 
– dabar toks skambutis manęs 
nenustebintų. Perku Šanchajaus 
hienos kailinius ir varau! Turiu 
vadovavimo patirties, esu klasės 
auklėtoju buvęs.         

...Auksinis žuvelis Ramū-
nas turėjo riboti norų skai-
čių. „Rinkis: „Roveris“, 
Niujorkas ar frakcijos vice-
pirmininko postas“, – būtų 
normalus vyriškas pasiūly-
mas....

Nuo 1985 metų Svėdasų Juozo 
Tumo–Vaižganto gimnazijai (anks-
čiau Svėdasų vidurinei mokyklai) 
vadovaujantis Alvydas Kirvėla 
sako, kad iš savo pozicijų tokį siū-
lymą vertinantis neigiamai.

„Tie siūlymai jau seniai ėjo. Ma-
nęs tokie siūlymai prieš pensiją jau 
nelabai paliestų. Darbo gauti to-

Rajono mokyklose gali 
pritrūkti vadovų Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo, kad mokyklų vadovai negalėtų dirbti ilgiau nei dvi kaden-
cijas po penkerius metus. Tokį siūlymą Anykščių rajono mokyklų direktoriai vertina skirtingai, o 
savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė nuogąstauja, kad pritarus Prezidentės siūly-
mams, rajono mokyklose gali nebelikti kam vadovauti.

kiame amžiuje abejoju ar man jau 
būtų galimybės. Žiūrint iš kitų po-
zicijų, yra ir teigiamų dalykų. Mo-
kykloms tai būtų atsinaujinimas“, 
- „Anykštai“ sakė A. Kirvėla, po 
dvejų metų sulauksiantis pensinio 
amžiaus.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos direktorė Aušra Sapkauskienė 

sako, kad mokyklų direktorių kaden-
cijų nustatymas „nėra nieko blogo“.

„Bet yra kitas dalykas. Jei po 
dviejų darbo kadencijų turėtų 
trauktis mokyklos direktorius, tą 
patį turėtų padaryti ir visa jo ko-
manda. Vienoje mokykloje ne 
vien direktoriai ilgai dirba, bet ir 
mokytojai. Jei jau atsinaujinti, tai 

Savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja Vida Dičiūnai-
tė mano, kad dešimt metų 
mokyklos direktoriui – per 
trumpas laikas įgyvendinti 
savo sumanymus.

atsinaujinti iš esmės.
O mūsų tradicijos dabar tokios, 

kad jei direktorius dirba, tai dirba, 
nebent iš tikrųjų kažko prisidirba“, 
- sakė nuo 2002 metų direktore dir-
banti A.Sapkauskienė.

Savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė sako, kad 
jei būtų pritarta Prezidentės D. 
Grybauskaitės siūlymams, Anykš-
čių rajono mokyklos susidurtų su 
vadovų stoka.

„Jau dabar nėra taip lengva suras-
ti direktorių, kuris dalyvautų kon-
kurse. Jaunų mokytojų iki 30 metų 
apskritai pas mus yra tik 10 proc. 
Jei ribotume kadencijas ir jos tęstųsi 
tokį trumpą laikotarpį, tai tikėtina, 
kad bus problemų ieškant direkto-
rių“, - pastebėjo V. Dičiūnaitė.

Anot V. Dičiūnaitės, dvi kaden-
cijos po penkerius metus mokyklų 
direktoriams – per trumpas laikas.

„Reikia laiko adaptacijai, su-
sipažinimui su mokykla, jei joje 
anksčiau nedirbo. Reikalingos tam 
tikros laiko garantijos įgyvendinti 
savo idėjas. Trys kadencijos ma-
žiausiai turėtų būti“, - pastebėjo V. 
Dičiūnaitė.

Švietimo skyriaus vedėjos ma-
nymu, mokyklos vadovas gali būti 
įvertintas per atestaciją, po kurios 
ir paaiškėtų, ar jis toliau galėtų tęs-
ti savo darbą, tačiau jos nuostatas 
reikėtų patobulinti.

D. Grybauskaitė siūlo mokyklų 
vadovus vertinti kasmet, o dvejus 
metus iš eilės nepatenkinamai įver-
tintas vadovas būtų atleidžiamas iš 
pareigų, jis privalės būti neprie-
kaištingos reputacijos.

Švietimo įstatymo pataisos tei-
kiamos siekiant „užtikrinti skai-
dresnį ir efektyvesnį švietimo 
įstaigų valdymą, didinti vadovų 
atsakomybę ir atskaitomybę ir sti-
printi mokyklos savivaldą“.

Svėdasų Juozo Tumo – Vaiž-
ganto gimnazijai vadovau-
jantis Alvydas Kirvėla sako, 
siūlymą riboti direktorių 
darbo laiką vertina neigia-
mai.

Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnazijos direktorė Aušra 
Sapkauskienė siūlo nustatyti 
ribotą darbo laiką ir mokyto-
jams.

šiupinys
Paukščiai. Anykščių regioninio 

parko direkcijos specialistai skai-
čiavo rajone žiemojančius van-
dens paukščius. Tai buvo daroma 
prie Šventosios upės tilto ties 
Anykščiais, prie Šventosios upės 
užtvankos ties Kavarsku ir prie 
Judinio upelio žiočių. Gausiausia 
žiemojančių vandens paukščių 
rūšis – didžioji antis, šiemet jų 
specialistai matė 335. Taip pat į 
apskaitą įtrauktos dvi gulbės ne-
bylės ir dvi didžiųjų dančiasnapių 
patelės.

Mankšta. Anykščių viešoji 
biblioteka virto savotiška sporto 
sale. Pirmadienį  čia startavo ju-
driosios sveikatingumo mankštos. 
Nemokamos mankštos bibliote-
koje bus rengiamos du kartus per 
savaitę.

Paroda. Šį savaitgalį Lietuvos 
parodų ir kongresų centre LITE-
XPO vyksta ADVENTUR 2017. 
Šiais metais parodos organiza-
toriai lankytojus kviečia ragauti 
pasaulio ir Lietuvos kulinarinio 
paveldo. Anykščių stende įsikūrę 
turizmo paslaugų teikėjai  kvietė 
susipažinti su lietuviškos gastro-
nomijos šaknimis, kurių siūlys 
ieškoti ne kur kitur, o Anykščiuo-
se.

Žirgai. Žirgų globos asociaci-
ja pranešė, kad jau apie mėnesį 
kažkieno trys žirgai laksto Anykš-
čių rajone, tačiau savininkas taip 
ir neatsiranda, pagauti jų nepa-
vyksta. Asociacija žada važiuoti 
ieškoti „benamių“ žirgų, kurie, 
pirminiais duomenimis, blaškosi 
Rūkiškio kaimo apylinkėse, ne-
toli Raguvėlės. Jei žirgus pavyks 
pagauti, jiems bus surasti nauji 
namai. Beje, Rūkiškio kaimas 
garsėja neįprasta gyvūnų gausa – 
vasarą „Anykštos“ žurnalistai irgi 
vyko ten ieškoti gyvūnų. Tąkart 
vietiniai gyventojai skundėsi, kad 
jų daržus siaubia šernakiaulės. 

Mirtys. Anykščių rajone 2016 
metais įregistruoti 472 mirties 
įrašai. Skyriuje įregistruoti 277 
mirties įrašai, Troškūnų sen. – 
38, Svėdasų sen. – 32, Debeikių 
sen. – 31, Kavarsko sen. – 26, 
Anykščių sen. – 20, Viešintų sen. 
– 13, Traupio sen. – 12, Kurklių 
sen. – 11, Skiemonių sen. – 10 ir 
Andrioniškio – 2. Užsienyje mirė 
3 asmenys. Dažniausia mirties 
priežastis – širdies ir kraujagyslių 
ligos, antroje vietoje – vidaus or-
ganų vėžys. 2016 metais rajone iš 
gyvenimo savo noru pasitraukė 3 
vyrai ir 1 moteris.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Iš kaimo gryčiutės – į Seimo nario kėdę 

1955–1965 m. Už kaimynų 
agurkus gavo su vadelėm... 

Antanas Baura gimė 1955 m. 
lapkričio 21 d. Gailešionių kaime 
(Utenos r.) Onos ir Napalio Baurų 
šeimoje. 

Apie vaikystę A. Baura pasako-
ja: „Abu tėveliai buvo žemdirbiai, 
mylėjo žemę, patys dirbo ir mus, 
vaikus, išmokė. Nuo pat mažens 
buvau pratinamas prie darbo, aiš-
ku, „vaikiškomis dozėmis“, bet 
tinginiauti tėvai neleido. Jeigu tė-
vas nupjaudavo dešimt pradalgių, 
tai aš gal teįveikdavau vieną, ta-
čiau tinginystė mūsų šeimoje buvo 
netoleruojama. 

Tėtis buvo ramus žmogus, o 
mama – stipri, teisinga, keturis 
namų kampus ant savo pečių lai-
kiusi moteris. Nors ji nebuvo bai-
gusi didelių mokslų, bet kaime 
buvo itin gerbiama, visiems noriai 
padėdavo, o mums su seserimi vis 
kartodavo: „Svarbiausia, neprida-
rykit sarmatos“. 

Aišku, buvom vaikai, tad kaip 
ir kiekvienas vaikas be „zbitkų“ 
neužaugom. Už kai kuriuos ir vade-
lių skonį teko pajausti. Prisimenu, 
kartą įsisukom į kaimynų agurkus... 
Sužinojo mama, mes prie upės sė-

dim jau kaip niekur nieko, atlekia ji 
su „lineika“...  Kaip šėrė su vade-
lėm, tai net saldu pasidarė... 

Augau su dvejais metais vyresne 
seserimi Maryte, kurią kažkodėl 
visi nuo vaikystės iki dabar Zita 
vadina. Buvau diplomatiškesnis 
nei sesuo. Jeigu žinodavau, kad 
gausiu lupti, nusiteikdavau, kad ir 
kaip skaudės, ištversiu ir neraudo-
siu, tuo mušimas ir baigsis. O se-
suo sakydavo: „Muškit, muškit, ir 
dar smarkiau...“ Ir ką - tokiais žo-
džiais ir prisiprašydavo daugiau... 

Dabar psichologai kalba kaip 
vaikus traumuoja mušimas ir pan., 
bet kalbėdamas apie savo patirtis 
galiu pasakyti tik tiek – be reika-
lo mama niekada nemušė, o jeigu 
mušė, vadinasi, buvo už ką. Ir nei 
traumavo manęs tas mušimas, nei 
kaip kitaip pakenkė...

Lietuvoje buvau vienas iš pirmų-
jų moksleiviškų brigadų vadovų. 
Vasaros metu turėjau savo moki-
nių grupę ir man užtekdavo, jeigu 
kolūkio brigadininkas pasakydavo: 
„Antanai, sandėlyje reikės tiek ir 
tiek žmonių naktinėje ir dieninėje 
pamainoje“. Ir viskas, niekas nesu-
ka galvos. Antano reikalas surink-
ti Joniuką, Petriuką ar Kaziuką ir 
darbą atlikti.“

Vaikystė, nors ir nelengva, A. 
Baurai išliko kaip šviesiausias ir ne-
rūpestingiausias gyvenimo etapas.

 
 1965-1979. „Studijų metais 
įsipaišiau į bendrą kompaniją“

A. Baura baigė Vyžuonų pagrindi-
nę mokyklą ir galvojo stoti į tuome-
tinį pedagoginį institutą ir rinktis ge-
ografijos-fizinio lavinimo mokytojo 
specialybę. Bet likimas susiklostė 
taip, kad vienuoliktoje klasėje šios 
studijų programos nebeliko, o ko-
lūkio vadovas patarė stoti į Lietu-
vos žemės ūkio akademiją (dabar 
- Aleksandro Stulginskio universi-
tetas – aut.past.) ir rinktis agronomo 
specialybę. 

Iš kaimo į laikinąją sostinę, pasak 
A. Bauros, nebuvo sunku išvažiuo-
ti, nes akademija ne pačiame Kaune 
įsikūrusi.

Apie studijų metus A. Baura pa-
sakoja: „Akademijos bendrabučiai ir 
pati Alma mater įsikūrusi Kauno prie-
miestyje. Man buvo tai lyg iš vieno 
kaimo patekti į kitą. Kad išvažiuočiau 
studijuoti, labai norėjo ir mano tėvai, 
nors abu buvo bemoksliai, bet šeimo-
je nors vieną vaiką išleisti į mokslus 
buvo garbės reikalas...

O studentas buvau visoks, negi 
dabar pasakosi, kad tik knygas grau-
žiau, tikrai ne... Apsigyvenau ben-
drabutyje su dviem antrakursiais, 
galvojau, riesta, man, „fuksui“, bus... 
Puikiai mane priėmė, įsipaišiau į 
bendrą kompaniją.

Gyvendamas kaime retai aplanky-
davau kultūrinius renginius, o jau iš-
vykus į Kauną, kaip sakoma, atsivė-
rė keliai. Kiek spektaklių, koncertų, 
parodų aplankyta, tai buvo iš tiesų 
turiningi metai.

Egzaminus irgi teko su nuotykiais 
laikyti – ne vieną jų esu už kursiokus 
išlaikęs, vienas dėstytojas gerai ne-
primatė, tai būdavo, kad po egzami-
no išeini, persirengi švarką, plaukus 
į kitą pusę susišukuoji ir vėl eini į 
egzaminą...“

Studijų metai A. Baurai atvėrė ne 
tik kultūros horizontus, bet padova-
nojo pažintį ir su pirmąją žmona Au-
relija Kanceravičiūte.

1978 – 2007.  Trys dešimtmečiai 
su Aurelija 

Besimokydamas antrame Akade-

mijos kurse vieną savaitgalį A. Bau-
ra su kompaniją užsuko į Žaliojoje 
(Svėdasų r.) vykusius šokius. Ten ir 
pamatė Žaliosios aštuonmetėje mo-
kykloje mokytoja dirbusią ketveriais 
metais už jį jaunesnę A. Kanceravi-
čiūtę. Ji Žaliosios aštuonmetėje mo-
kykloje vaikus mokė anglų kalbos, 
o Vilniaus pedagoginiame institute 
(dabar - Lietuvos edukologijos uni-
versitetas – aut.past.) neakivaizdžiai 
studijavo lietuvių kalbą. 

Nuo tų šokių Antano ir Aurelijos 
keliai taip ir nebeišsiskyrė.   

Apie sprendimą persikelti į Anykš-
čius, A. Baura pasakoja: 

„Kadangi Akademiją baigiau ge-
rais pažymiais, o jau ir vedęs buvau, 
turėjau pirmenybę rinktis paskyrimo 
vietą. Žmona buvo kilusi iš Žalio-
sios, tai ir aš paskui žmonelę nuse-
kiau – Anykščių rajoną pasirinkau  
ir nepasigailėjau niekada. Pradžioje 
dirbau Anykščių rajono kolūkio „Už 
taiką“ vyriausiuoju agronomu, vė-
liau dirbau įvairius administracinius 
darbus. Žmona iki pat mirties dirbo 
vienoje vietoje - Anykščių savival-
dybės archyvo vedėja.“

Netrukus po santuokos šeimai 
gimė ir dukra Vaida, jai dabar 38–
eri, ji yra lituanistė, Vilniuje dirba 
kalbininke; po šešerių metų A. ir A. 
Bauros susilaukė sūnaus Egidijaus, 
įgyvendinusio tėvo svajonę ir tapu-
sio geografu. Dar po ketverių metų  

Bauroms gimė jaunėlis Mindau-
gas, kuris perėmė tėvo meilę žemės 
ūkiui, augina didžiulius plotus gėlių 
– dažnas anykštėnas savaitgaliais 
turgelyje jį sutinka tarp kupančių gė-
lių vazonų. 

Apie savo šeimą A. Baura sako:
„Noriu tikėti, kad savo vaikams 

esu autoritetas. Pavyzdžiui, Egidijus 
– absoliučiai savarankiškas, viską 
padarys pats ir labai retai klaus pa-
tarimo, o Mindaugas vis pasitaria su 
manimi, nori patarimų, gal nuomo-
nės iš šalies, nes žino, kad jeigu tėtis 
ir ne visai teisingai patars, bet tikrai 
nuoširdžiai. Kartą esu iš savo vidu-
rinėlio išgirdęs kažkam sakomus 
žodžius apie mane: „Per geras mano 
tėtis...“ Tai glosto širdį, bet jokiu 
būdu nesiekiu, kad vaikai apie mane 
himnus giedotų... Tik turiu pripa-
žinti, kad vaikystėje savo atžaloms 
dėmesio skyriau per mažai. Gerai, 
kad buvo Aurelija, kuri visas spragas 
užkamšydavo...“ 

Šiemet jau bus 10 metų, kai Au-
relija atgulė Amžinojo poilsio (Au-
relijai ir Antanui Bauroms ilsintis 
Egipto kurorte Hurgadoje netikėtai 
sustojo moters širdis ir medikams jos 
atgaivinti nebepavyko – aut.past.). 

„Prisimenu, kai netekau Aure-
lijos, pirma mintis buvo ne kaip 
aš gyvensiu, ne kaip vaikai ištvers 
mamos netektį – dukrai Vaidai jau 
buvo 29 –eri, sūnui Egidijui – 23-eri, 
mažajam Mindaugui – 19. Aš prisi-
miniau vieną šeimą, kur be žmonos 
ir mamos liko keli mažamečiai vai-
kai. Ta situacija man atrodė kur kas 
baisesnė. Galvojau, aš tai išgyven-
siu, o kaip tas vyras, likęs su mažais 
vaikais, išgyvens...?” - apie tai, kaip 
pakėlė netekties skausmą, prisimena 
A. Baura.

„Man į atminti yra įstrigę Aureli-
jos žodžiai: „Tėvai, sustok, pažiūrėk, 
kaip gražiai trešnės žydi...“ Ir tikrai 
– koks gyvybe apsipylęs medis, o aš 
to niekada nemačiau...“, - sako A. 
Baura.

2007 - 2012. „Du našliai 
„pasinaudojo“ Dievo 
pravertu langu“

„Esu optimistas, nors į pasaulį 
atėjau niūriu, pilku, gamtai žiemos 
miegu besiruošiančiu metu. Tikiu 
tuo, kad kai durys užsiveria, tikrai 
atsivers langas...

Tėvelio nuotraukų Antanas Baura neturi išsaugojęs, tačiau vie-
na nuotrauka ypač brangi – joje svarbiausios pašnekovo vaikys-
tės moterys: sesutė Marytė (Zita), mama Ona (kairėje) ir teta 
Zosė (mamos sesuo). 

 Ir pats A. Baura, ir jo šeimą pažinoję anykštėnai kalba, jog tai 
buvusi itin graži, laiminga šeima, kurią, deja, išdraskė žmonos 
Aurelijos netikėta mirtis. Nuotraukoje (iš kairės): Aurelija Bau-
rienė, Vaida Bauraitė – Šilaikienė, Egidijus Baura, Antanas 
Baura ir jaunėlis Mindaugas Baura. Kiškio vardas redakcijai, 
deja, nežinomas...

Laiko mašina galima sugrįžti atgal į pilnas žemuogių pievas ir 
verti jas ant smilgų, nes į vaikiškus delnus raudonos uogos nebe-
telpa; laiko mašina galima nusikelti į tą laimingą popietę, o gal jau 
dieną, užleidžiančią nakčiai, kai pajutai pirmojo bučinio laimę; o 
kur dar studentiškos šėlionės, nemiegotos naktys ruošiantis egza-
minams ir tas pasididžiavimo savimi jausmas, kai rankoj laikai 
išsvajotąjį diplomą... Vestuvių virpulys, vaikų gimimo stebuklai, 
karjera, netektys, gyvenimo vėtros ir vėl pro debesis išlendanti 
saulė...

„Anykšta“ pradeda naują rubriką „Laiko mašina“, kuria su 
pašnekovais keliausime per jų gyvenimo dešimtmečių svarbiau-
sius įvykius. 

Pirmasis į „Laiko mašiną“ sėdantis pašnekovas – anykštėnas, 
buvęs dviejų kadencijų LR Seimo narys, Lietuvos Valstiečių ir 
žaliųjų partijos Anykščių skyriaus pirmininkas, šiuo metu dir-
bantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėju, Antanas BAURA. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

(Nukelta į 13 p.)

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Baura, turėdamas galimybę iš naujo rink-
tis profesiją, kažin ar ką bekeistų – vaikystėje išmokti žemės ūkio 
darbai, studijos, darbas žemės ūkio srityse, jis net laisvalaikį ski-
ria daržininkystei ir sodininkystei. 
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SITUACIJA

Meras teigia, kad rangovas
pakeitė projektą

UAB „Povilo Gurklio firma“ 
ant piliakalnio išgręžė 66 skyles 
ir suleido 2 metrų ilgio „varžtus“ 
ant kurių turėjo iškilti medinė pi-
lis. Pagal techninį projektą ir buvo 
numatyta, jog bus 66 dviejų metrų 
gylio pamatų poliai, tačiau jie, kaip 
buvo numatę projektuotojai, turėjo 
būti gelžbetoniniai. Tačiau P. Gur-
klio statybininkai į skyles susuko 
varžtus primenančias konstrukci-
jas ir tik viršutinę jų dalį užliejo 
armuotu betonu. Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis „Anykštai“ 
teigė, kad sprendimas keisti tech-
ninius medinės pilies projekto 
reikalavimus buvo priimtas paties 
rangovo. 

Pirmajam pilies statybų etapui 
iš Anykščių rajono biudžeto buvo 
skirta 308 tūkst. eurų. Mero K. 
Tubio teigimu, kol kas išleista 17 
tūkst. eurų – kita suma liko neiš-
naudota rajono biudžete. 

„Sutartį ketinama nutraukti savi-
valdybės iniciatyva, rangovas tam 
neprieštarauja“, – „Anykštai“ dėstė 
meras. Pasak jo, sutartis su UAB 
„Povilo Gurklio firma“ nutraukia-
ma todėl, kad rangovas nesilaiko 
sutartyje numatytų terminų. K. 
Tubis aiškino, kad P. Gurklio staty-
bininkų įrengti pamatai „yra trum-
paamžiai“. Kitaip tariant, pilį ant jų 
statyti galima, bet ji nugrius...

Po to, kai su UAB „Povilo Gur-
klio firma“ sutartis bus nutrauk-
ta, mero teigimu, bus skelbiamas 
naujas konkursas ir ieškoma naujo 
rangovo.     

Pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
planuota statyti trimis etapais, ku-
rių kiekvieno kaina turėtų būti pa-
naši – po 300 tūkst. eurų.  Vadina-
si, medinė, panaši į XIII a. pilis ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio kainuos 
apie 1 milijoną eurų. Savivaldy-
bė viliasi gauti Europos Sąjungos 
arba kažkokių kitokių fondų finan-
savimą pilies statyboms, tačiau kol 
kas naudojamos tik Anykščių rajo-
no biudžeto lėšos. 

Už pamatus nemokės

UAB „Povilo Gurklio firma“ 
praėjusių metų pavasarį laimėjo pi-
lies statybų rangos konkursą. Ku-
piškėno, buvusio liberalų kandida-
to į Kupiškio rajono tarybą sąrašo 
lyderio P. Gurklio firma, pasiūlė 
mažiausią statybos darbų kainą. 
Buvusio Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojo, vadovavusio viešųjų 
pirkimų komisijai, Sauliaus Rasalo 
teigimu, kaina buvo vienintelis kri-
terijus parenkant rangovus. 

Už pilies statybų techninę prie-
žiūrą atsakingas buvo Anykščių 
savivaldybės administracijos Sta-
tybų skyriaus specialistas Ra-
mūnas Žemaitis. Pasak jo, kai P. 
Gurklio statybininkai sugręžė savo 
„varžtus“, savivaldybė pasamdė 
nepriklausomus ekspertus – UAB 
„Projektų ekspertizė“, kuri ir nu-
statė, kad pilis ant tokių pamatų 
stovės trumpai.

Ekspertų darbas rajono biudžetui 
kainavo 2 tūkst.420 eurų.  

R. Žemaitis teigė, kad UAB 
„Povilo Gurklio firma“ už pilies 
pamatų įrengimą pinigų iš savival-
dybės negavo ir negaus. Atvirkš-
čiai – rangovai savo lėšomis turės 
„sutvarkyti kalną“, t.y. išsitraukti 
susuktus pamatų varžtus. 

Pasak R. Žemaičio, didžioji dalis 
lėšų, kurios pervestos P. Gurklio fir-
mai, yra už laikino kelio įrengimą. 
Atliekant viešąjį pirkimą laikinąjį ke-
lią UAB „Povilo Gurklio firma“ įsi-
pareigojo įrengti už 14 tūkst 807 eu-
rus. Tiek už kelio įrengimą šiai firmai, 
pasak R.Žemaičio, ir buvo pervesta.

Dar porą tūkstančių P. Gurklys iš 
savivaldybės gavo už geodezinius 
matavimus, projektavimą ir pan. 

Su subrangovais neatsiskaitė

Laikinojo kelio į Šeimyniškėlių 
piliakalnį pati UAB „Povilo Gur-
klio firma“ netiesė, pasamdė su-
brangovus, anykštėnų įmonę UAB 
„Termotaupa“. Nors UAB „Povilo 
Gurklio firma“ iš savivaldybės 
už laikino kelio įrengimą gavo 

14 tūkst. 807 eurus, tačiau, pasak 
UAB „Termotaupa“ direktoriaus 
Gintaro Vitkaus, su jo firma už 
atliktus darbus P. Gurklys  neatsi-
skaitė.

Dalis laikinojo kelio eina per 
verslininko Vyganto Šližio sklypą. 
V. Šližys sakė, kad P. Gurklys su 
juo pasirašė sutartį, įsipareigojo 
2019-aisiais „kelią išsivežti“, skly-
pą rekultivuoti. Tačiau paaiškėjo, 
kad savivaldybės administracija 
iš P. Gurklio pirko tik laikino ke-
lio tiesimo paslaugą per valdišką 
žemę. 

Buvęs  Anykščių rajono savival-
dybės viešųjų pirkimų komisijos 
pirmininkas S. Rasalas „Anykštai“ 
teigė, kad per vieną iš rytinių savi-
valdybės vadovų pasitarimų kalbė-
ta, jog su P. Gurkliu reikia papildyti 
sutartį, jog reikia „suforminti“ pa-
pildomą 10 tūkst. eurų sumą laikino 
kelio įrengimui. „Buvo pasakyta, 
kad Povilas Gurklys nutiesė ilges-
nį kelią ir reikia jam kompensuoti. 
Kategoriškai pasakiau, kad ne tokia 
chronologinė tvarka, ne taip turi 
būti ir aš dokumentų klastoti nesi-
ruošiu“, – tvirtino S. Rasalas, neno-
rėdamas įvardinti, kas jam konkre-
čiai liepė „surasti“ tuos papildomus 
10 tūkst. eurų. „Pasitarimai dėl pi-
lies statybų vykdavo mero kabine-
te, mero iniciatyva. Į vienus pasita-
rimus aš buvau kviečiamas, į kitus 
nekviečiamas, tad ir visos informa-
cijos apie pilies statybas neturėjau“, 
– aiškino S. Rasalas. 

Buvusi savivaldybės administra-
cijos direktorė Veneta Veršulytė, 
kuri šiuo metu yra užsienyje, sau-
sio pradžioje savo „Facebook“-o 
profilyje aiškino, kodėl turėjo išeiti 
iš darbo. Tame buvusios direktorės 
didelio skaitytojų dėmesio sulauku-
siame tekste taip pat yra užuomina 
apie pilies statybų peripetijas.  

„Tik pamenu vieno pasitarimo 
metu gal dešimties žmonių koman-
dai teko atsilaikyti nuo reikalavi-
mo atskirai pirkti rąstus ir rangos 
darbus vienam garsiam objektui. 
Reikalavimas pirkti rąstus ap-
klausiant 3 tiekėjus objektui, ku-
rio statybos vertė didesnė nei tokį 

pirkimo būdą leidžia savivaldybės 
viešųjų pirkimų taisyklės, neatrodė 
skaidrus“, -  „Facebook“ – parašė 
direktorė.   

Vyko semtis idėjų į Kijevą

Meras K. Tubis ir  pilies statybas 
prižiūrintis R. Žemaitis praėjusį 
rudenį už rajono biudžeto pini-
gus vyko į Ukrainą. Jie domėjosi, 
kaip pastatyta ir kaip funkcionuoja 
vienam Ukrainos milijonieriui pri-
klausanti pilis šalia Kijevo. Semtis 
žinių į Ukrainą keliavo ir P. Gur-
klys bei jo firmos samdomas arche-
ologas, ištyrinėjęs Šeimyniškėlių 
piliakalnį, dr. Gintautas Zabiela.    

Beje, dr. G. Zabiela „Anykš-
tai“ sakė, kad apie savivaldybės ir  
UAB „Povilo Gurklio firma“ sutar-
ties nutraukimą jis sužinojęs tik iš 
žurnalisto. Mokslininkas teigė, kad 
pamatų įgręžimas, jų išrovimas ir 
vėl naujas pamatų įrenginėjimas 
nėra baisūs piliakalniui. 

„Labai juos paprasta išsukti, nie-
ko čia tokio“, – tikino mokslinin-
kas. Archeologas sakė čia  įžvelgęs  
kitą problemą, kad pilis bus pasta-
tyta mažiausiai metais vėliau. 

„Oi, aš dabar užsienyje“

Bandėme pasikalbėti su pačiu 
palies statytoju P. Gurkliu.

 Prisiskambinome nesunkiai, ta-
čiau kai verslininkas, perklausęs 
suprato, kas jį trukdo, pokalbį labai 
greitai baigė. „Kas? Kas?“ – per-
klausė verslininkas. „Šmigelskas iš 
„Anykštos“ – pakartotinai prisista-
čiau. „Oi, aš dabar užsienyje, negaliu 
kalbėti atsiprašau labai“, – paaiškino 
P. Gurklys ir išjungė telefoną.  

P. Gurklys turėjo daug
užsakymų iš Anykščių 

Skelbiama, kad pernai UAB „Po-
vilo Gurklio firma“ laimėjo dešimt 
rangos viešųjų pirkimų konkursų 
arba daugiau nei per ankstesnius 
ketverius metus kartu sudėjus.

Šiai Kupiškio bendrovei geriau-
siai sekasi laimėti UAB „Kupiškio 
komunalininkas“ bei Anykščių sa-
vivaldybės konkursus.

2016 metais UAB „Povilo Gur-
klio firma“ laimėjo Jokūbavos vai-
kų šeimynos namų stogo remonto 
konkursą. Šio projekto vertė 23 
tūkst. 947 eurai. Taip pat 7 tūkst. 
500 eurų vertės Anykščių muzie-
jaus klėtelės gaubto stogo remonto 
projektą, 22 tūkst. 749 eurų vertės 
Staškūniškio bibliotekos remonto 
konkursą bei 23 tūkst. 444 eurų 
vertės vaikų daželio „Žilvitis“ pas-
tato remonto konkursą. 

Rekvizitai.lt skelbia, kad UAB 
„Povilo Gurklio firma“ 2016 metais 
turėjo 16 socialiai apdraustų dar-
buotojų, 2015 metų įmonės apyvar-
ta buvo nuo 1 iki 2 mln. eurų. 

Buvo „pompa“

Medinės pilies statybų ant istori-
nio piliakalnio idėja brandinta dar 
nuo tų laikų, kai Anykščių rajono 
meru buvo Saulius Nefas. 

Seną idėją įgyvendinti ryžosi 
pirmasis tiesiogiai išrinktas rajono 
meras K. Tubis. 2016 metų rugsėjo 
27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakal-
nio vyko pilies statybų pradžios 
iškilmės, sakytos skambios kalbos, 

užkasta statybų pradžią įamžinusi 
kapsulė su deklaracijomis, centais 
ir rąsto gabalėliu, kuris yra neva iš 
istorinės Vorutos pilies. Kapsulė 
įleista būsimos pilies teritorijoje, ji 
ardant netinkamus pamatus nebus 
judinama. 

Tačiau ironiška, kad kapsulės 
įleidimo procese įsiamžino ir P. 
Gurklys, kuris būsimos Šeimyniš-
kėlių medinės pilies istorijoje įsi-
amžins, nebent kaip pirmasis nesė-
kmę patyręs statybininkas.

Pilies statybų idėja 
vadinama „nerimta“

Šeimyniškėlių piliakalnį dešimt 
metų tyrinėjęs archiologas, dr. G. 
Zabiela  sako, kad „beveik 100 pro-
centų”, jog legendinė Voruta yra sto-
vėjusi ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
(Rytis KULBOKAS, „Anykšta”,- 
2016- 08-12).

 Ši, istoriniuose dokumentuose 
minima pilis, garsi tuo, kad per su-
sirėmimą jos teritorijoje 1251 metais 
Lietuvos karaliui Mindaugui pavyko 
apsiginti nuo lietuvių kunigaikščių, 
siekusių atimti iš jo valdžią. 

Tuo tarpu istorikas, Vilniaus uni-
versiteto profesorius Alfredas Bum-
blauskas Anykščių rajono valdžios 
idėją pastatyti medinę pilį, kuri pri-
mintų stovėjusią prieš aštuonis am-
žius, yra pavadinęs „nerimta“.

„Ankstyvųjų istorinių laikų iko-
nografijos nėra, yra tik rekonstruk-
ciniai piešiniai, bet ir jie hipoteti-
niai. Tai ne argumentas sakyti, kad 
objektas pretenduoja į autentišką 
vaizdą“, - BNS tvirtino istorikas. 
„Žymiai geriau nenaudojamame 
karjere sukasti žvyro kalną, pasta-
tyti pilį ir nevaizduoti, kad čia at-
kuriama 13 amžiaus lietuvių pilis. 
Tegul stovi toks muliažas vaikams 
vaikščioti, žaisti. O po to parduo-
dame amerikiečiams ir sudegina-
me filme. Čia tai rimtesnė šneka”, 
- mano A. Bumblauskas. Istorikas 
pabrėžė, kad statant pilį pirmiausia 
sugriaunamas archeologinis pa-
minklas - piliakalnis.

Šeimyniškėlių piliakalnis – ge-
riausiai ištirtas Lietuvos piliakal-
nis. Vadovaujant archeologui dr. G. 
Zabielai 1990–2006 metais buvo 
ištirta 3846 kv.m  piliakalnio ploto. 
Per 17 tyrinėjimo sezonų surinkta 
250 individualių metalinių, akme-
ninių bei molinių dirbinių, 1800 
keraminių šukių, per tūkstantį 
gyvulių kaulų, aptikta 113 stulpa-
viečių, 11 – 12 krosnių, sudegusių 
medinių įtvirtinimų liekanų. Visi 
radiniai yra iš XIII - XV amžiaus.

Mindaugui sekėsi geriau nei Kęstučiui, arba 
Vietoj pilies pastatė... skyles 

Iškilmės: kapsulę ateities kartoms medinės pilies statybų pradžioje pernai rugsėjo mėnesį įleido 
archeologas dr. Gintautas Zabiela, buvęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas, UAB „Povilo 
Gurklio firma“ vadovas Povilas Gurklys bei dabartinis Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Nors  
pilies pamatai bus daromi iš naujo, statybų pradžią žyminti kapsulė su šešiais ženklais – trimis pilies 
statybų deklaracijomis, dviem monetom – 1997 metų laidos lietuvišku centu ir 2016 metų laidos 
eurais, taip pat mažu gabalėliu rąsto, kuris iškastas šio piliakalnio teritorijoje, liks kaip įrodymas.

Povilo Gurklio firmos staty-
bininkai 2016 metais dirbo 
bent penkiuose Anykščių sa-
vivaldybės objektuose

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.      
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės. Pasaulio 
žavesys (subtitruota). 
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 Auksinis protas.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 “Auksinės bitės 2016”.  
22.55 Premjera. Įsimylėjęs 
Šekspyras. N-14.  
1.05 Kino žvaigždžių alėja. 
Vareno naktis. 1982 m. N-14.  
3.30 Puaro. N-7.  
5.05 Savaitė. 

 

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 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.25 KINO PUSRYČIAI 
“Persirengimo meistras”. 
11.00 “Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas”. N-7.  
14.40 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Pramogų pasaulio apdo-
vanojimai “Žmonės 2017”.  
22.30 PREMJERA “Vandens 
ieškotojas”. N14.  
0.45 “Storulis ringe”. N-7. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.   
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. 
N-7.  
9.00 Mamyčių klubas. 
9.30 Penkių žvaigždučių būs-
tas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Inspektorius Gadžetas.  
12.35 Užsispyrėlės sutramdy-
mas. N-7. 
14.25 Bilis Medisonas. N-7.  
16.10 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Lietuvos talentai. Talentų 
konkursas, 2017.  
22.00 Laukinė. N-14.  

0.25 Vienišius. N-14. 

  
6.35 Baltijos galiūnų čempiona-
to finalas. Sidabravas (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.30 “Blogas šuo!”.  
11.30 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  
13.30 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.00 Denis - grėsmė visuome-
nei. Kalėdos. 
20.40 Superbombonešis. 
Naikinti viską. N-7.  
22.55 “Sekso magistrai”. N14.  
1.00 Leonas. N14.  
2.45 Ilgas savaitgalis. Gamtos 
kerštas. N14.  
4.10 Denis - grėsmė visuome-
nei. Kalėdos (k)

 
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 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” 
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 Nemarus kinas. Vienas 
iš dviejų. N-7.  
18.40 “Senojo Tilto paslaptis”. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Bekas 2. Keršto kaina. N14.  

22.50 12 vilties valandų. N14.  
0.35 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.00 Bekas. Bėgiai tamsoje. 
N14.  
3.25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.55 “Sodo gyventojai” 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. 
Smalininkai.  
6.55 ARTi.  
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos.  
9.00 Premjera. Gamtos ser-
gėtojai. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 26-asis aktualiosios 
muzikos festivalis “Gaida”.  
12.15 Durys atsidaro.  
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Džiuzepė Verdis. Opera 
“Don Karlas”.  
16.00 Keliaukime kartu. 
Truskavecas ir Drohobyčas. 
16.30 Keliaukime kartu. 
Schidnycios gyvenvietė. 
17.00 Diskusija “Globalaus 
pasaulio grėsmės ir baimės”.  
18.05 Dalia Kutraitė kalbina... 
Kornelijų Platelį.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Klintas Istvudas. Gyvenimas 
kine. 
21.20 Nes man tai rūpi.  
22.05 Kelias į namus. 
22.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
“The Roop”.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.20 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Vasarvidžio nak-
ties sapnas (subtitruota, kart.). 
4.10 Nacionalinis turtas. (kart.). 
4.35 Aktorę Rūtą Staliliūnaitę 
prisimenant. 2011 m.  
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. Infošou.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.00 Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis. 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 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
12.30 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. Kauno “Žalgiris” - 
Kėdainių “Nevėžis”. Tiesioginė 
transliacija.  
19.00 X Faktorius.  
21.00 Avarijų TV. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Rush.  
0.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14. 

 
07.00 Programa. 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Jaunikliai“. 
09.00 „Šiandien kimba“. 
09.30 „Nepaliesta planeta“.  
10.00 Pasaulis nuostabus.  
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
12.45 „Kartą Rostove...“. N-7. 
14.55 „Bekraštė Kanada“.  
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
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 „Bekraštė Kanada“. 
05.00 „Jaunikliai“.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 2. N-7.  
10.45 Laisvės vėliavnešiai.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 2. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
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 Viskas liepsnoja. N-14.  
23.30 Premjera. Valdžios tvirtovė 
(Borgen). N-7.  
0.35 Laisvės vėliavnešiai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
Saugaus eismo laida.  
5.30 Teisė žinoti.  
 

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile!. N-7.  
14.30 “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 
Raudonojo spalio medžioklė. N-7.  
0.55 “Mentalistas”. N-7.  
1.50 “Strėlė”. N-7.  
2.40 “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 Karo sąmokslas. N-14.  
0.20 Raitelis be galvos. N-14.  
1.15 Naujokė. N-7.  
2.10 Trapučio parkas. N-14.  

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

N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Vanity Fair. Visiškai 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. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
21.30 10 balų žemės drebėjimas. 
N-7.  
23.10 Superbombonešis. Naikinti 
viską. N-7.  
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.05 “Sekso magistrai”. N14.  
4.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.25 “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”. 
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. Kolambas 
dėsto koledže. N-7.  
22.45 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.00 “Mentalistė”. N-7.  
2.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.35 Bekas 2. Keršto kaina. N14.  
5.10 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
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. (kart.). 
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.  
18.25 Poezija.  
18.30 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  

20.45 ARTi.  
21.00 Popietės su Margerit. N-7.  
22.20 Atgimstanti Tyrulių pelkė.  
22.40 Poezija.  
22.45 Stop juosta.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“The Roop”.  
1.00 Nacionalinis turtas.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva. 

 
6.00 Apie žūklę (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. dienos komen-
taras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 “Praeities žvalgas”. 
9.30 CSI kriminalistai.
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 “Farai”. N-7  
23.00 Vieniša. S.  
0.55 Aferistas. N-7.  
1.45 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 Premjera. „Gluchariovas“. 
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 atosto-
gos“. 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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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 2. N-7.  
10.50 Stilius.  
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Klausimėlis.lt.  
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 2. 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.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  

12.45 KK2 (k). N-7. (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 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Naktinis reisas. N14.  
23.50 “Mentalistas”. N-7.  
0.45 “Strėlė”. N-7.  
1.35 “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 Užstrigusi paauglystėje. 
N-7.  
0.35 Raitelis be galvos. N-14.  
1.30 Naujokė. N-7.  
2.20 Trapučio parkas. N-14.  

  
6.15 Sveikatos ABC televitrina. 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Vanity Fair. Visiškai slap-

tai”. N-7.  
9.20 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Farų karai. N-7. 
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
21.30 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas. N-7.  
23.15 10 balų žemės drebėji-
mas. N-7.  
0.50 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.40 “Dalasas”. N-7.  
2.35 “Penktoji pavara”.  
3.20 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
3.45 “Penktoji pavara”.  

 
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”. 
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pavojinga jūsų 
sveikatai. N-7.  
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.00 “Mentalistė”. N-7.  
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.30 Detektyvas Kolambas. 
Kolambas dėsto koledže (k). 
N-7.  
5.00 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai. Sovietinio 
režimo ideologija ir religija.  
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. 
Istorinė publicistika.  
12.55 26-asis aktualiosios 
muzikos festivalis “Gaida”.  
14.10 Kino legendos. Klintas 
Istvudas. Gyvenimas kine  
(kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Premjera. Invazija. 
Antrojo pasaulinio karo pradžia. 

18.20 Poezija.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. “Rosa Radom” - Klaipėdos 
“Neptūnas”. Transliacija iš 
Radomo. 
21.00 Septynios Kauno dienos. 
21.30 IQ presingas.  
22.15 Įsimylėjęs Šekspyras 
(subtitruota). 
0.15 DW naujienos rusų kalba. 
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Džiazo muzikos vakaras.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 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).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena. dienos ko-
mentaras.  
21.30 Dviračio šou. Humoro 
laida.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai.
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 Auklė nakčiai. N-14.  
23.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Maskvos 
“CSKA”. Vaizdo įrašas.  
1.30 Aferistas. N-7.  
2.20 Kaulai. N-7.  

 
06.30 „Jaunikliai“.  
07.10 „Griežtojo režimo atosto-
gos“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“ N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 Premjera. 
„Gluchariovas“. 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 atosto-
gos“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 2. 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 2. 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 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2 (k). N-7. (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 PREMJERA Blogiausias 
Lietuvos vairuotojas 2. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Maksimali rizika. N14.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “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 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Delta Force 3.  
0.50 Raitelis be galvos. N-14.  
1.40 Naujokė. N-7.  

6.15 Sveikatos ABC televitrina. 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”.
 9.20 “Paskutinis faras”. N-7.  
10.20 “Mistinės istorijos”. N-7. 

11.15 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
19.30 Farų karai. N-7. 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Kongas. N-7.  
23.35 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas. N-7.  
1.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.00 “Dalasas”. N-7.  
2.40 “Penktoji pavara”.  
3.25 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
3.50 “Penktoji pavara”.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Silvijos itališki valgiai”. 
8.05 “Merės Berės patiekalai”.  
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”. 
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. Mirtis roko 
žvaigždei. 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.  
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.45 Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pavojinga jūsų 
sveikatai (k). N-7.  
5.10 “Superauklė”. N-7. 

 Kultūra 
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. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Invazija. Antrojo pasauli-
nio karo pradžia (kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos.  
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 Keliaukime kartu.  
15.00 Keliaukime kartu. 
Schidnycios gyvenvietė (kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kultūrų kryžkelė.  
16.40 Kultūrų kryžkelė.  
17.00 Premjera. Silicio slėnis. 
18.30 FIBA Europos taurė. 
Prienų-Birštono “Vytautas” - 
Bonos “Telekom Baskets”.  
20.30 Parodos “Eksponatai. 

2009-2015 m. dovanotos ir įsigy-
tos vertybės” atidarymas.  
21.00 Nacionalinis turtas. 
21.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. “Sidigas Avelino” - Utenos 
“Juventus”. Transliacija iš Avelino. 
23.30 Elito kinas. Premjera. 
Aukojant pėstininką. N-14.  
1.20 DW naujienos rusų kalba. 
1.30 Dabar pasaulyje.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

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

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 Lietuvos mokyklų žaidynės.  
9.30 CSI kriminalistai.
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 Širdžių ėdikas. N-7.  
0.10 Rezidentai. N-7.  
1.10 Aferistas. N-7.  
2.00 Kaulai. N-7.  

 
06.30 „Jaunikliai“.  
07.10 „Griežtojo režimo atosto-
gos“. 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. 
18.50 Gyvenk krepšiniu! 
19.00 Europos taurė 2016/17. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
Žemutinio Naugardo „Nižnij 
Novgorod“. 
21.00 Žinios.
 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 „Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis“. 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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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 2. 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 2. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai.  
22.50 Premjera. Legenda. 
N-14.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.45 KK2 (k). N-7. (k).  
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.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 16 
kvartalų. N-7.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “Strėlė”. N-7.  
2.00 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 Baikeriai. N-7.  
0.50 Raitelis be galvos. N-14.  
1.40 Naujokė. N-7.  

  
6.15 Sveikatos ABC televi-
trina. 
6.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”.
 9.20 “Paskutinis faras”. N-7.  
10.20 “Mistinės istorijos”. N-7. 

11.15 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrini-
mas” N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7. 
19.30 Farų karai. N-7. 
20.30 Gyvenimiškos istorijos.  
21.30 57 keleivis N-7.  
23.10 Kongas. N-7.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.55 “Dalasas”. N-7.  
2.40 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.10 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Silvijos itališki valgiai”. 
8.05 “Merės Berės patiekalai”.  
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”. 
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14.  
22.25 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
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. 
Mirtis roko žvaigždei. N-7.  
5.00 “Superauklė”. N-7.

 Kultūra 
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 Parodos “Eksponatai. 
2009-2015 m. dovanotos ir 
įsigytos vertybės” atidarymas.  
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Silicio slėnis  (kart.). 
13.35 Skrendam. (kart.). 
14.05 Džiazo muzikos va-
karas.  
15.10 Atgimstanti Tyrulių 
pelkė.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akade-
mija.  
18.10 Poezija.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  

21.00 Premjera. Virpantys 
kūnai. N-14.  
22.45 Nacionalinis turtas. 
(kart.). 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Koncertas “Neįtikėtinas 
devynioliktasis amžius”.  
1.05 Atgimstanti Tyrulių pelkė.  
1.30 Kelias į namus.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Slapta misija. Tel 
Halafo atradimas (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 CSI kriminalistai.
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 Savas žmogus. N-14.  
0.35 Rezidentai. N-7.  
1.10 Aferistas. N-7.  
2.00 Kaulai. N-7.  

 
06.30 „Jaunikliai“.  
07.10 „Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Bitininkas“. N-7. 
12.30 „Miestelio patruliai“. 
N-7. 
13.35 „Vandens žiurkės“ N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“. 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 „Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis“. N-7. 
03.45 „Vandens žiurkės“. N-7. 
04.30 „Miestelio patruliai“. N-7. 
05.15 „Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.00 Ten, kur namai 2. 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 2. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 2. N-7.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Dingęs. 
N-14.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.10 “Auksinės bitės 2016”.  
4.05 “Eurovizija 2017”.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.05 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  

12.40 Nuo... Iki... (k). (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 penktadienis. 
N-7.  
21.00 Tik nesijuok. N-7.  
22.00 Keršto valanda. N14.  
23.30 PREMJERA Mirčių 
kolekcionierius. S.  
1.10 16 kvartalų. 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 M.A.M.A. apdovanoji-
mai. N-7.  
23.00 Tedis. N-14.  
1.10 Kasandros prakeiks-
mas. N-7.  

  
6.15 Sveikatos ABC televi-
trina. 
6.40 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
7.35 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Farų karai”.

9.25 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  
11.15 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7.  
12.10 “Prokurorų patikrini-
mas” N-7.  
13.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
15.05 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.55 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. N-7. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Mirtinas ginklas 4. 
N-7.  
23.55 57 keleivis. N-7.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
2.20 “Dalasas”. N-7.  
3.05 Mirtinas ginklas 4. N-7.  
5.05 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
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”. 
15.05 “Neramūs ir triukš-
mingi”.  
15.40 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Diktė. Kiekvienas žmogus - 
sala. N14.  
22.45 SNOBO KINAS 
Apsimetėlis, sukčius ir dama. 
N14.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.05 “Mentalistė”. N-7.  
3.00 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
3.45 “Įtariamieji”. N14.  
4.55 “Superauklė”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akade-
mija.  
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. 
(kart.). 
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  

18.15 Aguonų laukas. N-7.  
19.10 Muzika gyvai. Bel 
canto žvaigždė Lawrence 
Brownlee.  
20.35 Kai mūzos prabyla.  
21.00 Legenda. N-14.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akade-
mija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam.  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 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 Ekspedicija į 
Grenlandijos ledo skydą.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. 
N-7.  
9.30 CSI kriminalistai.
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 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Eurolygos rungtynės. 
Stambulo “Daruššafaka 
Doguš” - Kauno “Žalgiris”. 
Vaizdo įrašas.  
0.30 Širdžių ėdikas. N-7.  

 
06.30 „Jaunikliai“.  
07.10 „Skubus iškvietimas. 
Daktaras Mirtis“. N-7. 
08.15 „Pėdsakas“. N-7. 
09.15 „Miškinis“. N-7. 
10.20 „Albanas“. N-7. 
11.25 „Gluchariovas“. 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 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „Chiromantas“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.  
23.05 „Neišvengiama“. N-14. 
01.05 „Skrydis į tamsą“. S. 
03.00 „Vandens žiurkės“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Nacionalinė ekspedici-
ja “Nemunu per Lietuvą”.  
7.55 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2. 
8.20 Tatonka ir mažieji 
draugai. 
8.30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
8.45 Džiunglių knyga 1. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įdomiausios 
pasaulio keistenybės (subti-
truota). 
13.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Laukinė Aliaskos gamta. 
14.05 Džesika Flečer. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.30 Sveikinimų koncer-
tas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 “Eurovizija 2017”.  
22.55 Premjera. Draugo 
kailyje. N-14. 
0.55 Pasaulio dokumentika.  
2.45 Džesika Flečer. N-7.  
4.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
6.55 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  

7.45 “Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės”.  
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.35 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys”. 
9.00 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.30 “Ponas Bynas”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Nevykėlis Tarzanas. 
11.40 Kaukės sūnus. 
13.30 Žandaras iš San 
Tropezo. N-7. 1964 m.  
15.30 Turi mylėti šunis. 
N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Džekas milžinų 
nugalėtojas. N-7.  
21.40 Medalionas. N-7.  
23.25 Madėjos liudytojų 
apsauga. N-7.  
1.35 Keršto valanda. N14. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Grožio mėnuo.  
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Munis - mažasis mė-
nulio globėjas.  
12.40 Nuotakos tėvas 2. 
N-7.  
14.50 Armijoje. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Garfildas 2.  
21.10 Pagrobimas 3. N-14.  
23.30 Gelbstint eilinį 
Rajaną. N-14.  

  
6.15 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Blogas šuo!”.  
11.00 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė.  
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 PREMJERA 
Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS 
Vienišas vilkas Makveidas. 
N14. 
23.40 AŠTRUS KINAS 
Paslaptingas langas. N-7.  
1.25 “Dalasas”. N-7.  
2.55 Muzikinis iššūkis (k).  
4.30 “Kas žudikas?”. 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 val-
giai”. 
12.30 “Merės Berės patie-
kalai”.  
13.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
14.00 “Pasisvėrę ir laimin-
gi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  

17.30 Severinas. 1978 m. 
Vesternas.  
19.05 “Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 2. Žmogus 
be veido. N14.  
22.45 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.15 “Kas aprengs nuota-
ką?”  
1.15 Diktė. Kiekvienas žmo-
gus - sala. N14.  
2.45 Apsimetėlis, sukčius ir 
dama. N14.  
4.15 Severinas. 1978 m. 
Vesternas.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Atspindžiai.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Penktasis tarptautinis 
menų festivalis “Šokio kara-
lienė”.  
12.35 Šokių akademija 2.  
13.30 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui. 
Justinas Marcinkevičius. 
Mindaugas. 1, 2 d.  
16.00 Svetimoje žemėje.  
17.00 Akacijų alėja. 2016. 
18.00 Parodos “Eksponatai. 
2009-2015 m. dovanotos ir 
įsigytos vertybės” atidary-
mas.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Po šėtono saule. 1987 m. 
N-14.  

22.35 Gera pasaulio muzi-
ka. “Altai Khangai trio”. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 Elito kinas. Aukojant 
pėstininką. N-14.  
2.50 Akacijų alėja 2016.  
3.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija.  
4.05 Stop juosta.  
4.35 Amžininkai.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.35 Dviračio šou (k).  
19.30 Ekspedicija į 
Grenlandijos ledo skydą (k).  
20.30 Nuo... Iki... (k).  
21.30 Vilniečiai.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
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 žai-
dynės.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  

13.00 Pakartok! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. 
N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Prienų-Birštono 
“Vytautas”. Tiesioginė trans-
liacija.  
19.00 Žiurkių lenktynės. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Geras melas. N-14.  
0.45 Žiurkių lenktynės. N-7.  

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Dykumos“. 
09.30 „Vantos lapas“. 
10.00 „Kalnų ežerai“. 
11.00 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
13.00 „Šetlando žmogžu-
dystės. Mėlynas žaibas“. 
N-7. 
15.20 „Jaunikliai“. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Savo mirties data“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.20 0 laipsnių. 
18.25 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Savo mirties data“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Atsargos pulkinin-
kas tiria. Savo mirties data“. 
N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Kartą Rostove...“. 
N-7. 
01.00 „Mafijos kronikos“. 
N-14. 
02.00 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
03.30 „Jaunikliai“. 
04.00 „Šetlando žmogžu-
dystės. Mėlynas žaibas“. 
N-7. 
06.00 „Jaunikliai“.

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

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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(Atkelta iš 1 p.)
Garsina Svėdasus 

Pirmadienį, jau liepsnojant skanda-
lui, Seimo narė, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime 
vicepirmininkė G. Kildišienė susitiko 
su Grikiapelių, Vaitkūnų ir Svėdasų 
gyventojais. 

Šie susitikimai buvo suplanuoti iš 
anksto, prieš pasirodant žiniasklai-
dos pranešimams apie tai, kad G. 
Kildišienė važinėja partijos pirmi-
ninko Ramūno Karbauskio valdomo 
„Agrokoncerno“ visureigiu.  

Respublikinių žiniasklaidos prie-
monių teigimu, parlamentarė praėjusį 
savaitgalį neatsiliepė telefonu, todėl 
jos susitikimai Svėdasų seniūnijoje 
sukėlė ypatingą šalies žiniasklaidos 
susidomėjimą – žurnalistai gavo pro-
gą pamatyti ir pakalbinti per savaitgalį 
žvaigžde tapusią politikę. Į Svėdasus 
atvažiavo kelių portalų ir televizijų 
žurnalistų komandos.

Matyt, išskirtinio dėmesio, politi-
kei viešint Svėdasų seniūnijoje, būtų 
sulaukęs ir „Agrokoncerno“ visurei-
gis „Range Rover“, tačiau jo Seimo 
narė žurnalistams ir rinkėjams taip 
ir neparodė. Po Svėdasų seniūnijos 
kaimus G. Kildišienę, matyt, savival-
dybės automobiliu vežiojo Anykščių 
mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas. 

Grikiapeliuose ir Vaitkūnuose su 
rinkėjais šaltose salėse bendravo 
Seimo narė ir mero patarėjas, o Svė-
dasuose prie komandos prisijungė ir 
pats meras Kęstutis Tubis. Atvykęs į 
renginį jis užgožė Seimo narę – dau-
guma svėdasiškių klausimų buvo 
skirta jam. 

Vaitkūnuose, kur nebuvo šalies 
žurnalistų, G. Kildišienė užsiminė, 
kad žiniasklaidos puolimas yra susi-
jęs su Debeikių būrelio medžiotojais. 
Ji kalbėjo, kad pajudino medžioklės 
įstatymą, o Debeikių medžiotojų bū-
relyje yra advokatų. Apie savo ko-
mandiruotę į JAV G. Kildišienė Vait-
kūnuose sakė: „Visi skraidė velnias 
žino kur ir velnias žino kiek kartų. 
/.../ Konservatoriai nenuskris? Velniai 
žino kur nuskris“. Jinai teigė, kad ke-
tverius metus gyveno su anglais, to-
dėl abejojimas, kad ji kalba angliškai, 
yra nelogiškas.

„Kai reikia klausyti demagogijų, 
geriau skambinti merui ir spręsti rei-
kalus. /.../ Jie ten dergiasi, nes žino, 
kad žiniasklaida parodys. Duok 
Dieve, kad taip dirbtų kiti, kaip mes 
dirbame“, - vaitkūnietės paklausta, 

kodėl Seime dažnai būna netvarka ir 
vieni parlamentarai neklauso, ką kal-
ba kiti, atsakė G. Kildišienė.

Svėdasuose parlamentarė kalbėjo 
atsargiau, aptakiau, o kai žurnalistė 
G. Kildišienei iš salės uždavė klausi-
mą apie socialinių darbuotojų ir kitų 
biudžetininkų algų modelį, viešnią 
atpažinusi politikė, regis, supyko ir 
liepė nedaryti Svėdasuose spaudos 
konferencijos. „Iš manęs jau darote 
šou. Bet nedarykite šou čia“, - pamo-
kė Seimo narė.

Mikliai buvo nurengta

Svėdasų kultūros namai šildomi, 
todėl renginio pradžioje G. Kildišienė 
išdrįso nusirengti savuosius Baikalo 
nerpos kailinius. Tiesa, greit sušalo 
ir jai vienas iš rinkėjų paskolino savo 
striukę, o po kelių minučių Svėdasų 
seniūnas Valentinas Neniškis politi-
kei atnešė jos kailinius.

Baikalo nerpos kailiniai nepraslydo 
pro žurnalistų akis. Kitą dieną „Delfy-
je“ pasirodė publikacija, kur apie G. 
Kildišienės kailinius kalba ekspertas 
Mečislovas Subelis. Jis įvertino ir G. 
Kildišienės kailinių kainą. 

„Pasidomėjus, kiek gali kainuoti šie 
kailiniai, ekspertas pabrėžė, kad labai 
svarbu, kuriuo sezonu G. Kildišie-
nė juos įsigijo. „Mano salone tokius 
Baikalo nerpos kailinukus galima 
įsigyti už 2200 eurų, tačiau šiuo metu 
žiemos prekėms taikome nuolaidą, tai 
jie tekainuoja apie 1,5 tūkst. Tačiau aš 
kalbu apie trumpesnių kailinių kainą, 
– kalbėjo M. Subelis. – Manau, kad 
jos kailinių kaina turėtų būti nuo 1 iki 
2 tūkst. eurų, nors svarbu, ar ji juos 
pirko, ar kažkur siuvosi. Greičiausiai 
apie du tūkstančius“, – antradienį rašė 
portalas „Delfi“. Netrukus po to buvo 
išanalizuoti ir kiti G. Kildišienės dra-
bužiai bei aksesuarai, įvertinta, kad 
politikės rūbai kokybiški, skoningi ir 
nepigūs.

Automobilį nuomojasi 
Gretos Kildišienės motina

Trečiadienį buvo paskelbta, kad 
„Range Rover“ iš „Agrokoncerno“ 
nuomojasi G. Kildišienės motina 
Vladislava Mikalauskienė. Iki tol  
asmens, su kuriuo sudaryta automo-
bilio nuomos sutartis, tapatybė nebu-
vo įvardinama, skelbta tik, kad tai G. 
Kildišienės giminaitis. 

Po šios žinios žurnalistai išsiaiški-
no, jog G. Kildišienės motina V. Mi-

kalauskienė prieš mėnesį metė darbą 
vaikų darželyje ir dabar yra vienintelė 
mažosios bendrijos „Greta Gretos“ 
darbuotoja. 

 Portalas 15min.lt rašė:  „Agrokon-
cernas“ 15min patvirtino, kad nuomos 
sutartis su G.Kildišienės giminaičiu 
buvo pasirašyta jau kitą dieną po to, 
kai koncernas įsigijo „Range Rover“. 
Kokia buvo šio automobilio nuomos 
kaina, koncernas neatskleidžia, tik pri-
pažįsta, kad automobilių nuoma nėra 
nuolatinė jo veikla. Pažymime, jog 
už šį automobilį kiekvieną mėnesį yra 
mokamos įmokos. Visą kainą pirkėjas 
yra įsipareigojęs sumokėti per kelerius 
metus – tik tuomet nuosavybės tei-
sė pereis pirkėjui. „Agrokoncernas“ 
„Range Rover“ sutarties pagrindu įsi-
gijo 2016-02-09. Šis automobilis ap-
skaitytas kaip lengvasis keleivinis au-
tomobilis (nekomercinės paskirties). 
Sutartis dėl nuomos sudaryta 2016-02-
10“, – nurodė koncernas. „Agrokon-
cernas“ atsisako atskleisti, kokį nuo-
mos mokestį ėmė už „Range Rover“. 
Esą tai – konfidenciali informacija. 
„Sutartyje yra įtvirtintas konfidenci-
alumo įsipareigojimas – neatskleisti 
tretiesiems asmenims sutarties ir su 
sutartimi susijusių sąlygų tretiesiems 
asmenims, išskyrus teisės aktuose nu-
statytus atvejus. Todėl konkrečių šios 
sutarties sąlygų nurodyti negalime. 
Pažymime, jog už šį automobilį kie-
kvieną mėnesį yra mokamos įmokos. 
Visą kainą pirkėjas yra įsipareigojęs 
sumokėti per kelerius metus – tik tuo-
met nuosavybės teisė pereis pirkėjui“, 
– teigiama koncerno atsakyme 15min. 
Akivaizdu, kad nei G. Kildišienė, ver-
tinant jos deklaruotas pajamas 2016-
aisiais (4 367 Eur iki mokesčių arba 
vidutiniškai po 364 eurus per mėnesį), 
nei jos mama Vladislava Mikalauskie-
nė, esanti vieną darbuotoją turinčios 
ir jokios informacijos apie pajamas 
neteikiančios įmonės „Greta Gretos“ 
direktorė, tokio automobilio įsigy-
ti negalėtų. Anksčiau G.Kildišienės 
mama dirbo Panevėžio vaikų lopšelio-
darželio „Vyturėlis“ auklėtoja, pasta-
ruosius dvejus metus dirbo auklėtoja 
darželyje „Taika“. Pastarosios įstaigos 
administracija BNS patvirtino, kad 
V.Mikalauskienė darbą paliko savo 
iniciatyva gruodžio 14 dieną. Tiesa, 
G.Kildišienė deklaravo turinti 15 000 
eurų piniginių lėšų.“ 

Seimo vicepirmininkė, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų partijos narė Rūta 
Baškienė ėmėsi iniciatyvos žinias-
klaidai aiškinti, jog ji mačiusi banki-
nius pavedimus. „Seimo vicepirmi-
ninkė R.Baškienė „Lietuvos rytui“ 
pranešė apie neplanuotą susitikimą 
su R.Karbauskiu. Pasak politikės, 
siekdamas išsklaidyti jai kilusias abe-
jones, partijos vadovas parodė auto-
mobilio „Range Rover“, kuriuo ilgai 
važinėjo G.Kildišienė, išperkamosios 
nuomos sutartį, taip pat banko pave-
dimus. R.Baškienės teigimu, už au-
tomobilio nuomą nuo praėjusių metų 
vasario mokėjo G.Kildišienės motina 
Vladislava Mikalauskienė. Kas mė-
nesį ji į Agrokoncerno sąskaitą esą 
pervesdavo po tūkstantį eurų. „Mes, 
kurie su tam tikru nerimu stebėjome 
šią situaciją, dabar galime jaustis šiek 
tiek ramiau“, – lengviau atsiduso Sei-
mo vicepirmininkė.“ – rašė portalas 
lrytas.lt. Tas pats portalas praneša, 
kad tyrimą jau pradėjo Lietuvos vals-
tybinė mokesčių inspekcija.

“Jei iš tiesų išperkamosios nuomos 
sutartis su „Agrokoncernu“ buvo 

sudaryta V. Mikalauskienės vardu, 
gali iškilti klausimas, ar buvusi vai-
kų darželio auklėtoja pati galėjo kas 
mėnesį atseikėti po tūkstantį eurų už 
išperkamą automobilį. Darbą dar-
želyje politikės motina paliko vos 
prieš mėnesį ir darbuojasi jos pačios 
įsteigtoje bendrovėje „Greta Gretos“. 
O G.Kildišienė prieš rinkimus yra 
deklaravusi per metus turėjusi kiek 
daugiau nei 4 tūkst. eurų pajamų. 
Automobilio išperkamosios nuomos 
detektyvą jau narplioja Valstybinė 
mokesčių inspekcija. „Pirmadienį 
pradėtas operatyvus patikrinimas. Jo 
metu vertinama, ar nėra kokių nors 
mokestinių rizikų, ar nėra galimybės, 
kad būtų buvę nesumokėti priklau-
santys sumokėti mokesčiai“, – paaiš-
kino Mokesčių inspekcijos atstovas 
Darius Buta. Anot jo, tikimasi, kad 
tyrimas bus baigtas per savaitę“, – 
rašo lrytas.lt.

Įžiūri naują korupcijos modelį

Portalas lrytas.lt apie G. Kildišie-
nės motinos nuomojama automobilį 
kalbėjosi su buvusiu Seimo etikos ir 
procedūrų komisijos pirmininku Algi-
mantu Salamakinu.  „Jis nuogąstauja, 
kad gali būti bandoma pateisinti naują 
ir ypač pavojingą korupcijos modelį. 
Tokią nuomonę politikas portalui iš-
sakė stebėdamas „valstiečių“ viršūnes 
drebinantį skandalą ir kaip į galimus 
pažeidimus reagavo Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos (VTEK) 
vadovas R.Valentukevičius. Etikos 
sargas viešai pareiškė, kad Seimo narė 
Greta Kildišienė neprivalėjo viešai 
deklaruoti, jog beveik metus nemo-
kamai naudojasi automobiliu „Range 
Rover“, kuris priklauso R.Karbauskio 
valdomam Agrokoncernui. Tokią iš-
vadą, nesitardamas su kitais komisi-
jos nariais, R.Valentukevičius padarė 
patikėjęs G.Kildišienės teigimu, kad 
šį automobilį iš koncerno išperka-
mosios nuomos būdu yra įsigijęs jos 
artimas giminaitis. Bet R.Karbauskio 
ir G.Kildišienės aiškinimai, kad Sei-
mo narys gali naudotis neįvardijamų 
asmenų parama, stebina buvusį eti-
kos sargą A.Salamakiną. Vienas tar-
nybinės etikos kodekso rengėjų bei 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymo autorių 
taip pat pliekė ir G.Kildišienę skubiai 
išteisinusius etikos sargus. „Bijau, 
kad jei institucijos oficialiai įvardys, 
jog viskas yra teisėta, turėsime nau-
ją korupcijos modelį, kuris atvertų 
landą lengviau papirkinėti politikus“, 
– piktinosi Seimo senbuvis. Jį šokira-
vo tai, kad tiek VTEK vadovaujantis 
R.Valentukevičius, tiek Seimo etikos 
sargams vadovaujanti Lenkų rinkimų 
akcijos atstovė Rita Tamašunienė po-
litikus išteisino nepasitarę su kitais 
komisijos nariais. „Todėl tai nėra ir 
negali būti laikoma išvadomis, kurio-
mis dabar mojuoja R.Karbauskis ir 
G.Kildišienė. Be to, jie galėtų nebent 
komentuoti komisijos išvadas, o ne 
priimti sprendimus. Tokios teisės jie 
neturi“, – pareiškė A.Salamakinas. 
Bet labiausiai politikui užkliuvo tai, 
kad į Seimą skverbiasi naujas galimos 
korupcijos modelis: „Juk jeigu būtų 
nuspręsta, kad Seimo narys gali gauti 
paramą iš šalies, tuoj ir kiti Seimo na-
riai atsidurs įvairių verslo kompanijų 
kišenėse. Nes, pagal R.Karbauskio 
modelį, kurį jis mano esant teisėtą, 
kokia nors verslo grupė gali Seimo 
nario giminaičiui išnuomoti ne tik 

mašiną, bet ir namą ar kokius nors ap-
artamentus miesto centre ir ten įkur-
dinti politiką.“- rašo portalas lrytas.lt.

Kompensacija už žuvusį brolį

Ketvirtadienį G. Kildišienės ir „ro-
verio“ istorija, atrodė, jog pasiekė 
kulminaciją. Portalai pranešė, kad jos 
motina, neišlaikiusi įtampos, atsidū-
rė ligoninėje, paskui pasirodė žinia, 
kad G. Kildišienės motina yra gavu-
si kompensaciją už žuvusį sūnų. Šią 
istorija portalui „Delfi“ papasakojo 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos 
Seime narys Povilas Urbšys. Jis pasa-
kojo, jog prieš apytiksliai penkiolika 
metų tarnybos metu Prancūzijos sve-
timšalių legione žuvo G. Kildišienės 
brolis. „Todėl šeimai buvo išmokėta 
apie 30 tūkst. eurų kompensacija. Ka-
dangi šeimai tai buvo labai skaudus 
smūgis, gauti pinigai ilgą laiką gulėjo 
nejudinami. „Brolis tarnavo Prancūzi-
jos svetimšalių legione, žuvo ir buvo 
išmokėta kompensacija. Klausiau, 
kokia suma kompensacijos? Sako: 
apie 30 tūkst. eurų apytiksliai 2002-
aisiais metais“, - pasakojo P. Urbšys. 
„Klausiau, kodėl tie pinigai taip ilgai 
buvo. Sakė, paprasčiausiai nesinorėjo 
prie tų pinigų liestis psichologiškai”, - 
sako parlamentaras. Pasak P. Urbšio, 
G. Kildišienės mama taip pat pavel-
dėjo turto iš savo giminaitės ir jį par-
davė. „Aš šiandien jos klausiau, kas 
čia yra. Man buvo neaišku, kodėl ne-
norima atskleisti informacijos“, - pa-
sakojo Seimo narys“, – rašo „Delfi“.

Penktadienį pranešta, kad G. Kildi-
šienė atsisako komandiruotės į JAV. 
Ši tema taip pat buvo plačiai eskaluo-
ta žiniasklaidoje. 

Apvogė tuometinę darbovietę

Penktadienio vakarą portalas 15min.
lt pranešė, kad Seimo narė 2005 m. ap-
vogė savo tuometinę darbovietę. „Nei 
apie darbovietę, nei apie padarytą nusi-
kaltimą G. Kildišienė niekada neskel-
bė – nei kandidatuodama į Seimą, nei 
dabar. Partijos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis 15min pranešė, kad pir-
madienį G.Kildišienė atsisakys Seimo 
narės mandato. 15min žiniomis, 2006 
m. vyko ikiteisminis tyrimas dėl vie-
noje įmonėje administratore dirbusios 
Gretos Mikalauskaitės (dabar – Kildi-
šienės) veiklos. Tyrimo metu nustatyta, 
kad 2005 m. rudenį ji su bendrininke 
pasisavino daugiau nei 1,3 tūkst. litų iš 
savo darbovietės“, – pranešė 15min.lt

Portalas „Delfi“ penktadienį prane-
šė: „Frakcijos Seime atstovas Povilas 
Urbšys teigia, kad R. Karbauskiui pa-
skelbta informacija apie vagystę bu-
vusioje darbovietėje buvo staigmena: 
„Man skambino dėl to pradėto iki-
teisminio tyrimo. Ramūnui tai buvo 
staigmena. Jaučiau, kad jis sutriko“, 
- sakė P. Urbšys. Pasak politiko, to-
lesnis G. Kildišienės buvimas Seime 
diskredituotų visą Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungą, kuri į rinkimus ėjo su skai-
drumo ir naujos politikos vėliava.“

Greta Kildišienė – „Facebook“ 
žvaigždė

Šią savaitę kone visi „Facebook“-o  
vartotojai jautė pareigą pasišaipyti iš 
G. Kildišienės. Dažnai „Facebook“-o 
tekstuose apie G.Kildišienę minimi 
Svėdasai. 

„Apie detales. Kartais mažas šapas 
(ne apie tave, Rimai) didelį vežimą 
verčia. Tarkim, būtų ne Range Rover 
džipas, o kuklus trišimtinis pežukas ar 
koks fokusas, ir skandalas jau visiškai 
kitoks. Nu važinėja daili mergaitė su 
kibiriuku, pilnas Vilnius tokių mer-
gaičių, ir ką? Na ir, žinoma, kailiniai. 
Baikalo nerpos kailiniai šaltoj Svėda-
sų kultūrkėj.

Greta Kildišienė išpopuliarino Svėdasus

Ekspertas įvertino – Gretos Kildišienės kailiniai galėjo kainuoti 
nuo 1 iki 2 tūkstančių eurų

(Nukelta į 13 p.)

Skandalo atomazga: Anykščių-Panevėžio 
apygardoje bus nauji Seimo rinkimai
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ponijoje, Švedijoje. 
Susitikęs su anykštėnais K. Vasiliū-

nas teigė, jog mato prasmę savo dar-
bus eksponuoti ne didmiesčiuose, bet 
mažesniuose miestuose. „Kai buvau 
jaunas, taip negalvojau, nes buvau 
„kietas“, dabar kaip tik galvoju, kad 
mažesniuose miestuose yra mažiau 
cinizmo, žmonės nuoširdesni“,- kal-
bėjo K. Vasiliūnas.

K. Vasiliūnas kasmet surengia po 
10-15 parodų, tad susirinkusiems 
buvo įdomu, kaip įmanoma tiek pa-
daryti. „Tiesiog išsikeli sau užduotis 
ir judi. Man padėjo dažni išvažiavi-
mai į tarptautines parodas. Kai at-
sivėrė sienos, važiuodavau bet kur, 
kur tik kviesdavo. Pamačiau, kad 
daug menininkų pasaulyje gyvena 
taip pat, kaip ir aš. Beje, tai geras 
būdas pasitikrinti, ar nesi klystkely-
je“, - kalbėjo K. Vasiliūnas, pridūręs, 
kad stengiasi nevažiuoti ten, kur jau 
lietuviai menininkai yra buvę. „No-
riu atvažiuoti į stovyklas be jokio 
neigiamo fono, nes lietuviai, nuvykę 
į užsienį, labai daug geria, nedirba ir 
mušasi. Todėl, jei važiuoji ten, kur 
jau lietuviai menininkai buvo, į tave 
kreivai žiūri. Kam man to reikia? 
Šios taisyklės laikausi nuosekliai“,- 
sakė K. Vasiliūnas.  

Pasak jo, savo kūryboje jis perėjo 
daug etapų, o ir dabar dar prisipa-
žįsta esąs ieškojimuose. „Mokiausi 
grafikos, bet menas tuo metu buvo 
skirtas tam, kad galėtum pasika-

Profesorius darbuojasi šaukštu
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Sausio 14 dieną Anykščių sakralinio meno centre vyko susitiki-
mas su dailininku, žurnalo „Aukštaitiškas formatas“, kurį leidžia 
UAB „Anykštos redakcija“, dizaineriu, profesoriumi Kęstučiu Va-
siliūnu. 

Anykštėnams K. Vasiliūnas pasakojo, kodėl nevažiuoja ten, kur 
jau buvo lietuviai ir kodėl jo religinis menas ne toks, kaip įprasta. 

binti virtuvėje. Iš kitos pusės, lietu-
viškas menas buvo pilnas metaforų, 
savaip politiškai ideologizuotas, 
todėl prireikė laiko išeiti iš metafo-
riškumo ir politizavimo. Šiuolaiki-
nis etapas – krikščioniška tematika. 
Kažkada domėjausi pagonybe, bet 
vėliau nusprendžiau į ją nebesigi-
linti“,- pasakojo K. Vasiliūnas.

Anykščiuose demonstruoti darbai 
iš pirmo žvilgsnio visai nesusiję su re-
ligine tematika, tik įsižiūrėjęs gali pa-
matyti senosios ikonografijos ženklų 
ar religinių simbolių. „Kuriant meną 
krikščioniška tematika, menininkas 
susiduria su didele problema – ir 
menininkas, ir publika yra įtakojami 
religinio kičo. Natūralu, kad žmonės 
laukia, kada tu pradėsi daryti „gražius 
darbus“,- šypsojosi K. Vasiliūnas.

Profesorius kalbėjo, kad labai ski-
riasi požiūris į meną Lietuvoje ir už-
sienyje. „Kai menui duodančios pini-
gų institucijos paprašai finansavimo, 
tau tiesiai atsako: „O tai kam darai? 
Nedaryk, ir nebus problemų“, - apie 
požiūrį Lietuvoje dėstė K.Vasiliūnas. 
Tuo tarpu, sakykim, Italijoje, kur K. 
Vasiliūnas rengia parodas, gali ateiti 
dar prieš parodos atidarymo ir mies-

to meras, porą valandų bendrauti, o 
į parodos atidarymą susirenka politi-
kai, atvyksta televizijos.  

Jo kurtų darbų yra įsigiję daugelio 
šalių muziejai, tarp jų ir tokie egzo-
tiški kaip „Musashino Art University 
Museum“ Tokijas, Japonija; „Museo 
Nacional Del Grabado“, Argentina; 
„Juniper Gallery“, JAV, „Gravicel“, 
Prancūzija, todėl K. Vasiliūnas yra 
ir savotiškas Lietuvos ambasadorius. 
„Mano darbų ir daugiau muziejų įsi-
gytų, bet dėl didelių matmenų susi-
laiko“,- šypsojosi K. Vasiliūnas. Pro-
fesorius juokavo, kad tiesiog negali 
daryti mažų darbų, o pagrindinis jo 
darbo įrankis – šaukštas. „Atspaudą 
trinu šaukštu, kaip mes vaikystėje 
kapeikas spausdavom“,- aiškino K. 
Vasiliūnas.

Beje, kartu atvykusi jo dukra Agota 
anykštėnams papasakojo, kaip ji mato 
tėvo darbą iš šalies. „Tai ne darbas, o 
gyvenimas, o pats procesas – nuosta-
bus“, - negailėjo gerų žodžių tėvui A. 
Vasiliūnaitė.

Renginio pabaigoje koncertavo du 
jauni džiazo atlikėjai Arnas Mikalkė-
nas (fortepijonas) ir Dominykas Vyš-
niauskas (trimitas).

tute, grafikos katedroje. Dalyvavo 
virš 300 grupinių parodų įvairiose 
pasaulio šalyse,  28 tarptautiniuose 
meno simpoziumuose ir dirbtuvėse 
Lietuvoje ir užsienyje. Skaitė pas-
kaitas Romoje, Urbine, Venecijoje, 
Rheine, Leipcige, Seule, Lodzėje ir 
Vilniuje. Už savo darbus yra pelnęs 
14 premijų Lietuvoje, Belgijoje, Ja-

Sakralinio meno centre nuo gruo-
džio 7 d. iki sausio 21 d. veikė dai-
lininko Kęstučio Vasiliūno paroda 
„Lietus parke“, o šeštadienį K. Va-
siliūnas susitiko su anykštėnais ir 
jiems dėstė savo meno supratimą, 
pasakojo apie kūrybą. K.Vasiliūnas 
gimė 1964 m. Vilniuje. 1982-1988 
m. studijavo Vilniaus dailės insti-

Žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ dizaino autorius Kęstutis 
Vasiliūnas sakė, jog mene gali apgauti visus, tik ne save. Už jo 
nugaros – vienas iš jo darbų religine tematika, užimantis porą 
kvadratinių metrų. 

ir pati blogai jaučiuosi, ir, manau, 
Mildai tikrai nepadeda. Viso kon-
certo metu jaudinuosi, kad tik vis-
kas jai pavyktų, kad nebūtų „liap-
susų“, o Milda jaučia labai didelę 
atsakomybę grodama prieš savus... 

Tačiau, kai pamačiau, kiek vakar 
gėlių Milda gavo, kokį kalną sal-
dumynų susirinko, kai pamačiau, 
kad jos pasiklausyti atėjo ir klasės 
draugai, mane tai labai sujaudino“.

Milda Anykščiuose ilgai neuž-
sibus – jau vakar ji išvažiavo re-
petuoti į Vilnių, po kelių savaičių 
laukia koncertai Amsterdame ir 
Vienoje. Vėliau Milda vėl keliaus 
į Paryžių, kur pasirodo kelis kartus 
per metus. 

Matyt, M. Daunoraitę dar ne 
kartą išvysime ir Anykščiuose, nes 
kol kas mergina savo ateitį sieja su 

muzikos mokslais, tik galbūt ne 
Lietuvoje. 

Rečitalio pabaigoje dabartinė M. 
Daunoraitės mokytoja L. Kašėtie-
nė sveikindama auklėtinę prasi-
tarė: „Gal nebe ilgai Milda bebus 
po mano sparnu, tad šios pamario 
kraštui būdingos riešinės tegul 
visada jai primins mūsų darbą ir 
draugystę...“ Paklausta, apie ką 
mokytoja kalbėjo, M. Daunoraitės 
mama pažadėjo: „Kai tik bus nau-
jienų, „Anykštos“ skaitytojai tikrai 
sužinos...“

Beje, reikia paminėti, kad M. 
Daunoraitę ką tik pasiekė žinia, 
jog ji antrą kartą tapo „Maximos“ 
organizuojamo konkurso „Mak-
simalistas“ stipendininke. Pirmą 
kartą tokią stipendiją ji laimėjo 
prieš 2 metus. 

Paryžiuje koncertuoti lengviau 
nei Anykščiuose Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Ketvirtadienio vakarą prie baltojo Anykščių sakralinio menų 
centro rojalio vėl sėdo 15-metė anykštėnė Milda Daunoraitė. Jai 
ši erdvė jau sava – būdama 8-erių ji čia grojo atidarant Angelų 
muziejų, savo 10-ąjį gimtadienį pianistė taip pat šventė čia.

Dabar po pasaulį daug keliaujanti muzikantė tvirtina, kad nors 
Anykščiuose groti jai labai smagu, tačiau ir jaudulys čia gerokai 
didesnis nei koncertuojant kad ir Paryžiaus scenose.

M. Daunoraitės klausėsi pilna 
Sakralinio menų centro salė – kon-
certą stebėjo ne tik Mildos mama, 
močiutė, sesuo, bet ir kiti jai artimi 
žmonės.

„Milda grodama Anykščiuose 
visada jaudinasi gerokai labiau nei 
kituose koncertuose. Bet aš ma-
nau, kad kitaip ir būti negali... Juk 
vakar į salę susirinko visi Mildą 
auginę žmonės – jos darželio au-
klėtoja, pradinių klasių mokytoja 
Jolita Karosienė, buvusi Anykščių 
A. Vienuolio gimnazijos (dabar 
progimnazijos – aut.past.) direkto-
rė Irena Andrukaitienė, dabartinė 
klasės kuratorė (M. Daunoraitė 
– Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
devintokė – aut.past.) Almyra Sa-
baliauskaitė bei gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė, net pirmoji 
Mildos gydytoja, kuri seka jos mu-
zikinį kelią, Angelija Baltušienė. 
O svarbiausia, kad į Mildos reči-
talį atvyko jos pirmieji mokytojai, 
žmonės, kurie jai padėjo žengti 
pirmuosius žingsnius į muzikos 
pasaulį, pamilti muziką ir joje at-
rasti save – tai Anykščių muzikos 
mokyklos fortepijono mokytoja 
Irena Meldaikienė bei jos vyras, 
tos pačios mokyklos koncertmeis-
teris Balys Meldaikis“, – apie du-
kros koncertą kalbėjo jos mama 
Daiva Gasiūnienė, pasiklausyti 
rečitalio atskubėjusi iš Panevėžio, 
kur Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijoje užima Teritorijų 
planavimo ir architektūros sky-
riaus vedėjos pareigas.

Paklausta, ar stengiasi sudaly-
vauti bent jau Lietuvoje vykstan-
čiuose dukros pasirodymuose, D. 
Gasiūnienė sakė: „Tikrai ne. Aš 

M. Daunoraitės koncertą vedė 
dabartinė jos mokytoja iš Šilutės 
Liuda Kašėtienė. Ir pati Milda gero-
kai daugiau laiko praleidžia pama-
ryje nei gimtuosiuose Anykščiuose. 
Milda yra „SOS Talents Foundation 
Michel Sogny“ fondo stipendinin-
kė, tad kartu su mokytoja L. Ka-
šėtiene Šilutėje bei mokytoju Justu 
Dvarionu Vilniuje M. Daunoraitė 
ruošiasi respublikiniams ir tarptau-
tiniams koncertams. 

Kaip rečitalio metu pastebėjo jos 

mokytoja L. Kašėtienė, nė viena-
me konkurse ar festivalyje, kuria-
me Mildai teko dalyvauti, ji nėra 
pelniusi antrosios vietos – arba 
pirmąją, arba tapusi laureate, arba 
gavusi Grand Prix.  

Koncerto Anykščiuose metu M. 
Daunoraitė atliko įvairių kompo-
zitorių kūrinius – grojo J.S. Bach, 
L. Van Beethoven. F.Listz, C. De-
bussy, E. Grieg. B. Dvariono, S. 
Scriabin, S. Prokofiev, P. Sancan 
sukurtas melodijas.

Į dukros Mildos Daunoraitės koncertus mama Daiva Gasiūnie-
nė eina gana retai. „Per daug jaudulio ir vienai, ir kitai...“ – pri-
sipažįsta mama.                                  Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Prie baltojo Anykščių sakralinio menų centro rojalio Milda 
Daunoraitė vis sugrįžta... Daugelis anykštėnų ją dar atsimena 
kaip mažą mergaitę, sunkiai siekiančią instrumento pedalus...

Profesorius Kęstutis Vasiliūnas kuria krikščionišką meną, bet be 
įprastų religinio meno klišių.                            Autoriaus nuotr. 
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Tarnybinis kateris

Iš kaimo gryčiutės – į Seimo nario kėdę 

 Praradau vieną mylimą žmogų, 
bet į mano gyvenimą atėjo kita nuos-
tabi moteris (antroji A. Bauros žmona 
Raimonda – Anykščių A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos pradinių klasių 
mokytoja – aut.past.), su kuria jau gy-
vename ketverius metus...“, – savo 
gyvenimo istorija dalijasi A. Baura.

„Gal kažkas nepatikės, gal kam 
atrodys netikra, bet labai džiaugiuo-
si, kad sutikau šią moterį. Gyvenime 
skausmo, netekčių, beviltiškų situ-
acijų užteko ne tik man, bet ir jai – 
gal vis dėlto teisingumas yra šiame 
pasaulyje...? Gražiai sugyvenam, 
lėkščių nedaužom, o bet kokius konf-
liktus sprendžiame pokalbiu. Dabar 

džiaugiuosi trimis anūkais, žmonos 
Raimondos dukra visai neseniai 
mums taip pat padovanojo vaikaitę 
– esam laimingi seneliai. Penkerius 
metus abu „našlavom“ ir štai gal Die-
vas davė dar vieną šansą abiem nugy-
venti laimingą gyvenimo atkarpą“, - 
džiaugiasi antrąja santuoka A. Baura.

2000-2017. Politika – 
ne pats švariausiais žaidimas 

A. Baura dvi kadencijas dirbo Lie-
tuvos respublikos Seime, jis buvo iš-
rinktas 2000-2004 ir 2008-2012 metų 
kadencijoms. 

Tačiau politinės veiklos A. Baura 
labai nesureikšmina:

Anykščių policijos pareigūnas 
Rimvydas Versinskas nusifotogra-
favo tarnybiniame kateryje. Regis, 
nesigirdėjo, kad Anykščių polici-
ninkai gavo tarnybinį laivą, tačiau 
vien jau nuotrauka grėsmingai 

nuteikia. Kita vertus, norint katerį 
tinkamai apkrauti darbu, reikėtų 
pagalvoti apie kanalų rajone siste-
mą. Kitas pareigūno „Facebook“-e 
esantis paveikslėlis turėtų ypač pa-
tikti jo uošvienei...

2012 m. lapkričio 17 dieną Anykščių bažnyčioje antrą kartą prie altoriaus žengė ir Dievo akivaizdo-
je mylėti ir rūpintis vienas kitu pasižadėjo du našliai – Raimonda Abramovienė-Baurienė ir Antanas 
Baura. Ceremonijos metu tėvų laime džiaugėsi ne tik abiejų sutuoktinių vaikai, bet ir tuo metu dar 
vienintelis A. Bauros anūkas. 

 „Galiu drąsiai sakyti, pirmoji ka-
dencija buvo lyg ir vėjais paleista 
– esi naujokas, nieko nežinai, o dar 
idealistas – nori ir tą pakeisti, ir aną, 
o žiūri, kad nieko vienas padaryti ne-
gali. Vėliau jau įgyji patirties, surandi 
bendraminčių, kurie irgi panašiai gal-
voja, va tada jau gali mąstyti ir apie 
įstatymų projektus, pataisas, kitaip 
tariant, tikrą darbą.

Ar Seimas mane sugadino? Tikrai 
ne. Nei pinigai, nei taip plačiai eska-
luojamos kelionės – pirmą kadenciją 
teko dviem dienom išvykti į Rumu-
niją, antroje kadencijoje buvau Esti-
joje, neapstulbino. Seimas man davė 
kitokią patirtį – aš sutikau labai daug 
įvairių aukšto rango pareigūnų – štai 
mano turtas.

Negalima skirti, kur buvo geriau 

Ponia iš Vilniaus ir susitraukę kai 
žvirbliukai svėdasiškai. Valdžia ir 
žmogus. Ten labai iškalbinga kadruo-
tė. Mane tokios detalės visada užveža. 
Velnias slypi detalėse”, – „Facebook“ 
parašė vienas iš „Dviračio žinių“ kū-
rėjų Haroldas Mackevičius.

„Valstiečių frakcijoje Seime plinta 
stogų čiuožimo epidemija, ne kitaip. 
Štai Seimo pirmininko pavaduotoja 
Baškienė tvirtina mačiusi dokumen-

tus, kad Kildišienės motina, vaikų 
darželio auklėtoja dirbusi, o paskui 
staiga vieno žmogaus įmonėlės savi-
ninke tapusi Vladislava Mikalauskie-
nė kas mėnesį už dukters automobilį 
„Range Rover“ „Agrokoncernui“ 
pervesdavo po 1000 eurų.

Tai kiek ji uždirbdavo vaikų dar-
želyje ir ragelių&kanopėlių įmonė-
lėj, jei per mėnesį galėdavo išmesti 
po tūkstantį vien tiktai mašinikei, 
kurios jai pačiai net nereikėjo? Vals-

tiečiai, kurie dar protaujate, bėkite iš 
tos frakcijos, nes nė nepamatysite, 
kaip nuraus stogą ir jums. Kita vertus, 
kalbėkite, ponai valstiečiai pundziai, 
jūsų idiotizmų atidžiai klausomasi.“ 
– „Facebook“ komentavo „Delfi“ ap-
žvalgininkas Rimvydas Valatka. 

„Kas jį būtų pasmerkę už tiesą? 
Melavimas jau visai kitas dalykas. Tą 
žino net Clintonas“, – užuominą „Fa-
cebook“ išsakė televizijos žurnalistė 
Rūta Janutienė.

– Seime ar dirbant Anykščiuose – vi-
sur visko yra. Politika iš tikrųjų yra 
didelis purvas, nešvarių žaidimų ir 
susitarimų aikštelė. Man keista, kai 
po rinkimų praėjus vos keliems mė-
nesiams, žmonės keikia valdžią – tai, 
brangieji, o kas tą valdžią išrinko?

Ir dabar, kai esu per vieną poziciją 
nuo Seimo nario kėdės, vis išgirs-
tu klausimų, ar jau labai ten noriu? 
Nenoriu, esu patenkintas savo da-
bartiniu darbu... Jeigu būčiau siekęs 
Seimo nario mandato, per rinkimų 
kampaniją būčiau dirbęs kitaip – vos 
vos daugiau (šypsosi)....  Daugia-
mandatės apygardos „valstiečių“ są-
raše buvau įrašytas pakankamai že-
mai, tačiau net nevykdant aktyvios 
kampanijos, žmonės mane aukštai 
išreitingavo... Neslėpsiu, tai malonu, 

vadinasi, manimi pasitiki, matė ir 
mato mano darbas, o labiausiai no-
risi tikėti, kad užsitarnavau žmonių 
pagarbą...

Seime man pasitaikė dirbti labai 
nedėkingu laikotarpiu – 2008–ųjų 
krizė ir visos su ja susijusios permai-
nos Seimo nariams rinkėjų pliusų ne-
pridėjo. 

Tačiau kartais pamąstau, baigėsi 
2012–ųjų kadenciją, į valdžią atėjo 
naujos partijos, tad jeigu tie mūsų 
priimti įstatymai buvo jau tokie blo-
gi, negi per 4 metus jų nebuvo galima 
pakeisti?“ 

Vis dėlto sunkiausiu savo dešim-
tmečiu A. Baura įvardina praėjusio 
šimtmečio paskutinį dešimtmetį – tai 
ir naujos valstybės gimimas, ir Rusi-
jos krizė...

Pasak A. Bauros, pirmoji kadencija LR Seime buvo ypač sudė-
tinga, tačiau „apdovanojo“ galybe įdomių pažinčių. Nuotrau-
koje A. Baura kalbasi su Seimo pirmininku Artūru Paulausku, 
už jų – tuometinis Anykščių rajono mero patarėjas Aidas Gilys, 
nuotraukoje matyti ir prieš trejetą metų miręs tuometinis Lietu-
vos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Kazys Bobelis.

K ę s t u -
tis TUBIS: 
„Skandalas 
yra. Nenoriu 
ir negaliu 
komentuoti 
Seimo narių 
elgesio. Jie 

žmonių išrinkti. Tegul tiria Seimo 
Etikos komisija, Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija, o aš su ja 
dirbu ir teks toliau dirbti. Ar nesi-
gailiu, kad parėmiau? Prieš pirmąjį 
rinkimų turą aš agitavau už Luką 
Pakeltį. Nepraėjo nei du mėnesiai 
ir jūs pamatėte, kas atsitiko. Tik 
už save gali prisiimti atsakomybę 

(Atkelta iš 11 p.)

(Atkelta iš 5 p.)

Norisi, kad greičiau paaiškėtų teisybė
Komentarų apie skandalą paprašėme Anykščių rajono mero K. 

Tubio, kuris prieš antrąjį Seimo rinkimų turą parėmė G. Kildi-
šienę, šiai politikei antrajame ture pralaimėjusio ir į Seimą pa-
gal konservatorių sąrašą išrinkto Sergejaus Jovaišos bei Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininko 
Antano Bauros. Mūsų pašnekovai kalbinti ketvirtadienį, kai dar 
nebuvo žinoma apie G. Kildišienės istorijos su jos buvusios dar-
bovietės pinigais.

– už jokio kito žmogaus veiksmus 
negali atsakyti.“ 

Antanas 
B A U R A : 
„ M a n a u , 
kad tai ne-
geri dalykai 
ir vertinu 
tikrai nei-
giamai. Esu 

vienas iš tų, kurie mano, kad į visus 
klausimus turi būti kuo greičiau at-
sakyta. Gumos tempimas nieko ne-
duoda, tik iškelia vis daugiau klau-
simų. Norisi, kad aiškumas ateitų 
kiek galima anksčiau.“

Sergejus JOVAIŠA: „Seimo 

narys turi 
geriau pasi-
ruošti. Ypač 
s k a i d r ū s 
turi būti jo 
santykiai su 
įmonėmis . 
Aš taip pat 

nuomojausi mašiną, bet prieš pa-
sirašydamas nuomos sutartį kon-
sultavausi su Seimo senbuviais, 
aiškinausi su teisininkais. Matau 
jos klaidas ir bendraujant su žur-
nalistais – jei meluosi, žurnalistai 
tikrai neatstos. Dabar jau tiek visko 
privelta... Ji jau smerkiama ne tik 
viešoje erdvėje, bet ir tarp partiečių. 
Pagal Strasbūro teismo išaiškinimą, 
Viešasis interesas yra svarbesnis už 
privatų interesą, todėl visi sandorio 
niuansai turi būti atskleisti. Žmogiš-
kai man gaila, kad ji žioplai užkliu-
vo, bet gal ir mūsų meras pamatys, 
jog ji ne tik perspektyvi, bet žiūri ir 
naudos sau. Ir rinkėjams pamoka, 
jog negalima aklai balsuoti už nau-
juosius gelbėtojus.“   

Skandalo atomazga: Anykščių-Panevėžio 
apygardoje bus nauji Seimo rinkimai
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Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
prenumeratos kainos 2017 metams

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

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  

www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima 
„Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810. 

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

3 mėn. 6 mėn.  12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

EUR
„Aukštaitiškas formatas“

8.00

Statome lieptus, tiltelius ant 
vandens telkinių.

Polius kalame hidrauline 
poliakale.

Tel. (8-650) 20290.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

„Kitoks Teatras“ pristato intriguojančią 
premjerą - „Amn€zija už  400 000 €”  va-
sario  7 d. 18 val. Anykščių kultūros centre 
su būriu visiems žinomų teatro, kino, TV 
filmų ir serialų žvaigždžių. Dauguma jų 
puikiai atpažįstami iš populiarių TV pro-
jektų - ,,Dviračio šou”, ,,Dar pažiūrėsim”, 
,,Pagauk kampą” ir kt. 

Aktoriai Toma Vaškevičiūtė ir Marius 
Repšys yra apdovanoti prestižiniais 
Lietuvos teatro sąjungos apdovanoji-
mais - ,,Auksiniais scenos kryžiais“. Taip 
pat dauguma spektaklyje vaidinančių 
aktorių buvo ne kartą nominuoti ir apdo-
vanoti Lietuvos kino apdovanojimuose 
,,Sidabrinės gervės“ už geriausią akto-
riaus vaidmenį.

Trumpai apie spektaklį:
Vienas po kito pas daktarą ima lankytis 

vis keistesni pacientai, o tuomet pradeda 
dėtis neįtikėtinai keisti dalykai. Netrukus 
gydytojas rimtai puola į neviltį, baiminasi, 
ar tik pats nebus apsikrėtęs skleroze, o 

kaip komplikaciją gavęs dar ir haliucina-
cijas?!

Pamažu gydytojo kabinete įtampos 
lygis didėja iki absoliutaus maksimumo, 
pacientai neprisimena net savo vardo, 
išvedinėja gydytoją iš kantrybės, o tada 
pradeda atakuoti dar sunkesni atvejai, kol 
tampa nebeaišku – išprotėjo visi ligoniai, 
o gal tik vienas daktaras? Tikra painiava! 
Netrukus įtampa peržengia padorumo 
ribas!!!

Režisierius - Ramūnas Cicėnas.
Scenografė, kostiumų dailinkė – Vita 

Eidimtaitė.
Daktaras – Tadas Gryn/Leonardas 

Pobedonoscevas
Laura - Rimantė Valiukaitė
Rapolas - Zigmantas Baranauskas
Marija – Gabija Jaraminaitė/Toma 

Vaškevičiūtė
Vyriškis – Balys Latėnas/Ramūnas 

Šimukauskas

Komedija „AMN€ZIJA už 400 000 €“ 
su būriu puikiai pažįstamų aktorių!

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

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.

 
Reikalingi žmonės, galintys su 

savo trimeriais nupjauti meldus ir, 
esant galimybei, juos surinkti. Prie 
Nevėžos ež. Anykščių r. 

Tel. (8-612) 94492.

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

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 

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

Tel. (8-630) 10200. 

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko apy-
linkėse.

Tel. (8-687) 76191.

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

Tel. (8-686) 59473.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamosios sis-
temos. 

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

siūlo darbą

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įmonė teikia paskolas už užstatą. 
Nereikalauja rodyti pajamų. Atvyksta 
į namus. 

Tel. (8-673) 19696.

Visi santechnikos darbai, garantija.
Tel. (8-695) 77442.

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.

Pranešame, kad UAB „Dairūnas ir kompanija“, kodas 145212521, 
mažajai bendrijai „Kūnas“, kodas 303232512, perleido reikalavimo 
teisę į UAB „Efektyvus projektų valdymas“, kodas 303321936. Dėl 
įsiskolinimo dydžio ir apmokėjimo tvarkos prašome kreiptis tel.: 
+370 601 24497.

Katilai, kaminai, 
vandentiekis, kanalizacija.

Konsultacijos, montavimas. 
Prekyba išsimokėtinai. 

“Vilpros” salonas Biliūno 18, Anykščiai. 
Tel.: (8-610) 39151, (8-618) 46975, 

(8-381) 5-43-74.

ŽŪB “Elma” reikalinga buhalte-
rė.

Tel.  (8-682) 97420.

Nuotraukas siųskite konkursui 
į „Anykštos“ redakciją, adresu 
jonas.j@anyksta.lt arba „Foto-
konkursui „Fotografuoju žiemą“, 
Vilniaus g. 29, Anykščiai, iki 
kovo 15 dienos. 

Nuotraukas publikuosime 

„Anykštos“ internetiniame portale, 
įdomiausias spausdinsime „Anykš-
tos“ laikraščio puslapiuose. 

Trijų įdomiausių nuotrau-
kų ir pasakojimų autorių lauks 
„Anykštos“ redakcijos prizai – 3   
mėnesių „Anykštos“ laikraščio 

prenumerata. Dar du dalyvius pa-
skatinsime elektronine „Anykš-
tos“ prenumerata. 

Vos paskelbę konkursą „Anykš-
tos“ interneto portale, jau sulau-
kėme ir pirmųjų nuotraukų.

-ANYKŠTA

Konkursas „Fotografuoju žiemą“
Pusiaužiemis. Neabejojame, kad Jūsų archyvuose jau susikaupė nemažai žiemos vaizdų. Juk buvo 

ir šilta, ir speigas spigino. Slidinėjate, vaikštote miškais, tikriausiai, ne vienas globojate ir fotogra-
fuojate paukštelius ar miško žvėrelius.  Kita vertus,  iki pavasario dar toloka, tad džiaukitės žiema, 
fotografuokite ir nuotraukomis pasidalinkite su „Anykštos“ skaitytojais. Būtų smagu, jei prie nuo-
traukų būtų ir tekstai apie Jūsų žiemiškus nuotykius. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. 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.

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

Nuostabus žiemos grožis tamsoje. Krinta sniego pūkai, pažiūrėk, 
ar tu matai! O už lango tamsoje, miega pasaka balta.

Loretos AMElOROS nuotr.
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perka

parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų 
derliaus.

Tel.: (8-656) 06060, 
(8-610) 62827.

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

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

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

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš-
karto, siūlyti jau dabar. 
Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie  ežero,  upės  ar  miško, 
vaizdingose  vietovėse  gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 
Tel. (8-684) 44444.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus visoje Lietuvoje.  
Nebrangiai atlieka visus geodezinius 
matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

Vieno arba dviejų kambarių butą. 
Tel. (8-683) 91121.

Namą arba sodybą.
Tel. (8-607) 49133.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Gyvuliai

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Garažą garažų bendrijoje 
“Šaltinis”, Gegužės 9a, 
Anykščiuose.
Tel. (8-672) 68390.

Kuras

Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis, 
yra sausų.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

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

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Kaitrūs rapsų briketai maišeliuo-
se. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Traktorių T40 AM.
Tel. (8-684) 14841.

Lenkišką rotorinę žoliapjovę ir 
šieno vartytuvą.

Tel. (8-686) 74638.

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.

Maistines bulves (1 kg 0,20 Eur). 
Gali atvežti.

Tel. (8-684) 14841.

Dideles maistines bulves 
(“Secura”, “Cascada” veislių, gel-
tonos)- 30 kg maišas 8 Eur, paša-
rines - 30 kg 2 Eur. Išrašo sąskai-
tas - faktūras, atveža į namus.

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

Argono, mikso balionus (europi-
niai). 

Tel. (8-600) 87909.

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, draugams, kaimy-
nams, partijos bičiuliams ir visiems pažįstamiems, kurie 
savo neatidėliotina pagalba, užuojautos žodžiais bei minti-
mis mums padėjo sumažinti skausmą mirus mylimam vyrui 
ir tėveliui Vytautui PUPEIKIUI. Tegul ilsisi ramybėje.

Žmona Milda ir sūnūs Mindaugas, Virgilijus

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė gina 
Gretą Kildišienę

mėnulis
sausio 21-23 d. - delčia.

oras

-5

+2

Agnietė, Galiginas, Garsė, 
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

šiandien

sausio 22 d.

sausio 23 d.

Anastazas, Gaudentas, Vin-
centas, Aušrius, Skaistė, Džiugas, 
Vincas.

Gailigedas, Gunda, Raimun-
das.

vardadieniai

Kokie reiškiniai vyksta gamtoje. Ar 
buvote miške žiemą? Čia dabar tylu, 
net ausyse spengia. Tik retkarčiais su-
cypsi zylutė, pavojų paskelbia kėkš-
tas, medžio stuobrį sukalena genys. 
Žemę dengia balto sniego marška. 
Žiemos šaltyje apmirusi visa gyvybė. 
Tik sniege įmintos pėdos, nugraužta 
drebulės žievė išduoda, kad miško 

žvėrys aktyvūs, ieško maisto. O au-
galai? Regis, augalų pasaulį pražudė 
žiemos šalčiai bei vėjai. Tačiau taip 
nėra. Gyvi visi medžiai bei krūmai. 
Nesvarbu, ar jie žaliuoja, kaip eglės 
ir pušys, ar žiemas kenčia belapiai. 
Visi jie per žiemą miega lyg kokios 
meškos ar barsukai, laukdami pava-
sario saulės ir šilumos. Botanikos 
sode net ir žiemą spalvų daugiau. 
Žaliuojančios ugniadyglės ir damerio  
kauleniai dargi puikuojasi gražiomis, 
raudonomis uogomis. Uogas iki šiol 
išsaugojo paprastieji ir triskiaučiai 
putinai, meškytės, gaulterijos.

Pabandykime viduržiemyje pakelti 
baltą sniego maršką, pažvelgti, kaip 
po sniegu jaučiasi augalai. Gal ne visi 
miega? Gal yra žaliuojančių? Laukuo-
se po sniegu per žiemą žaliuoja rudenį 
sudygusios efemerinės piktžolės: dir-
vinės našlaitės, trikertės žvaginės, dir-
vinės čiužutės, dirvinės ir gebenlapės 

Gyvenimas po sniegu

Sigutis OBElEVIČIUS

Viduržiemis. Laukus ir miškus padengė sniegas, ežerus ir net upes sukaustė ledas. Tad pakelkime 
baltą sniego maršką ir pažiūrėkime, kaip ten jaučiasi augalai, ar miega, ar yra žaliuojančių?

veronikos, baltažiedės ir apskritalapės 
notrelės, geltonžiedžiai bobramuniai, 
dalgučiai, miltinaitės, dirvinės raugės, 
ugniažolės, kraujažolės, vienmetės 
miglės ir kt. Pievose per žiemą žaliuo-
jančių augalų dar daugiau. Žaliuoja 
įvairiausios varpinės (miglinės) žolės: 
šunažolės, miglės, smilgos, kiškio 
ašarėlės, eraičinai, vilnūnės ir kt. Ža-
liuoja ankštinių (pupinių) augalų: do-
bilų, esparcetų lapai. Sausose vietose 
žaliuoja aitrieji šilokai, perkūnropės, 
mažažiedės tūbės,dvimetės nakvišos, 
paprastieji ir keturbriauniai čiobreliai, 
smulkieji snapučiai, vanagės. Drė-
gnose pievose žaliuoja melsvosios 
viksvos, ožkarožės, šliaužiančiosios 
šilingės, žiognagės 

Aukštapelkėse, tarp samanų kili-
mo, žaliuoja šliaužiančių spanguolių 
stiebų lapeliai, bruknių, balžuvų bei 
kvapnūs gailių krūmokšniai. Pušy-
nuose žiemą vasarą žaliuoja ne tik 

gu žaliuojančių ir taip laukiančių pa-
vasario augalų. Žiemą vasarą žaliuoja 
rūtos, bergenijos, viršūnžiedės pachi-
zandros, įvairūs gvazdikai ir gvaiz-
dės, rūdgrūdėlės, šliaužiančiosios žie-
mės, saulutės, šilropės, kaukaziniai, 
kamčiatkiniai ir kiti šilokai, čėrai, 
kaukaziniai vaistučiai, kaukazinės 
laumenės, vilnotosios notros, glažu-
tės. Žaliuoja ir dvimetės gėlės (našlai-
tės, leukonijos, karšuliai) sudygusios 
vasaros pabaigoje. 

Po sniegu galima aptikti ir priesko-
nių, tokių kaip agurkais kvepiančios 
kraujalakės, aštroki vaistiniai rėžiu-
kaičiai (skabėstrai), kalniniai dašiai, 
vaistiniai čiobreliai ir kt.

samanos, bet ir meškauogės, smulkūs 
orchidiniai augalai – sidabriukės, vie-
nažiedės kudlės (vanagės). Mišriuose 
ir lapuočių miškuose po sniegu ža-
liuojančių augalų taip pat netrūks-
ta. Žaliuoja krūmokšninių žliūgių, 
triskiaučių žibuoklių, europinių pi-
pirlapių, žemuogių, šliaužiančiųjų 
vaisginų, blakstienuotųjų, miškinių ir 
pirštuotųjų viksvų lapai. Pušynuose 
žaliuoja šilinės viksvos, ausytosios 
ir nusvirusiosios naktižiedės, smil-
tyniniai bei šiliniai gvazdikai, šliau-
žiančiosios sidabriukės, nekalbant jau 
apie amžinai žaliuojančius pataisus, 
paparčius (kalnarūtes, šertves).

Darželiuose taip pat apstu po snie-

Damerio kaulenis. Paukščius vilioja triskiautis putinas.

Dvimetė nakviša.
Autoriaus nuotr. 

Šalčiai nebaisūs mūrinei kalnarūtei.

Šitoks stotas, tokie kailiai
Žurnalistai puola bailiai -
Greta vos ranka pamoja
Iš paskos kas nors lapnoja.
 

Bet jinai nepasiduos
Iki galo juk kovos.
Juk ne veltui, po galais
Operuoja virbalais.
 

kad be mokslo – nieko tokio,
Juk turtuoliai prisivogę,
O kad važinėja džipu -
Čia be reikalo prikibo.
 

Dar jauna, visai nevedus
Užtat žvilgsnis – grynas ledas.
kiek kalbėsi. neužgoši
Tiesiog pasakiško grožio.


