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asmenukėAiškinsis įmonių naudą 
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Pirmojo tiesiogiai išrinkto 
Anykščių rajono savivaldy-
bės mero Kęstučio TUBIO 
kadencija praktiškai įpusėjo. 
Apie nuveiktus darbus, planus 
meras K. Tubis kalbėjosi su 
„Anykšta“.

 - Jūsų kadencija praktiškai įpu-
sėjo. Kurias savo rinkimų nuosta-
tas jau įgyvendinote, o kurias dar 
ketinate įgyvendinti?

- Šilumos kainas pavyko sumažinti 
beveik trečdaliu. Tai ženkliai jaučia 
ne tik gyventojai, kurie naudoja cen-
tralizuotai tiekiamą šilumą, bet ir sa-
vivaldybės įstaigos. Jei Anykščiuose 
šilumos kaina buvo aukščiausia ša-
lyje, tai dabar, 2017 sausio 1 d. duo-
menimis, iš 50 šilumos tiekėjų pagal 
šilumos kainą esame 31 vietoje. Šil-
dymui išleidžiama didžiausia komu-
nalinėms paslaugoms tenkanti suma 
ir šilumos kainos sumažinimas lei-
džia reikšmingai 
sutaupyti lėšų. 

Meras Kęstutis Tubis teigia, kad nebėra taip optimistiškai nusi-
teikęs dėl medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio pastaty-
mo termino: „Manau, kad pirmas etapas turėtų būti pabaigtas 
per mūsų kadenciją“. 

Galimybės

Viena pažįstama man išaiš-
kino, kad ką žmogus valgo, 
tas jis ir yra. Sakykim, valgau 
kiauliena, tada aš – kiaulė.... 
Sėdžiu ir kankinuosi – kiaule 
būti visai nenoriu, tačiau taip 
pat nevilioja galimybė būti ko-
pūstu... 

Atvirai sakant, nežinau, ku-
rią iš blogybių ir pasirinkti.

Linas BITVINSKAS

Žaibiški greičiai: į Seimą 
jau registruojami kandidatai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) oficialiai paskelbė naujų Seimo rinkimų Anykščių–Panevėžio apygardoje datą. Rinkimai vyks 
balandžio 23 dieną, kartu su merų rinkimais Jonavoje ir Šakiuose.

Sausio 25-ąją prasidėjo kandidatų į Seimą registracija, kuri vyks iki vasario 7 dienos.

Rikiuojasi norintys pakeisti Gretą Kildišienę. Liberalai kandidatu kelia Luką Pakeltį, „valstiečiai“ – Antaną Baurą, soci-
aldemokratai – Auksę Kontrimienę, „darbiečiai“ – Ričardą Sargūną, centristai – Kristupą Krivicką.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Rajone bus 
uždaryti aštuoni 
pašto skyriai

Dėl blaivios Lietuvos „valstiečiai“ 
žada net Konstituciją perrašyti  

Parduotuvės „Vojūra“ vado-
vė Jūratė Stankevičienė teigia, 
kad imti pavyzdį iš Skandina-
vijos šalių dar per anksti.

Seniūną lydi 
sėkmės devintukas

Su trimis devynetais gimtadie-
nio datoje gyvenantis Kurklių se-
niūnijos seniūnas Algimantas Jur-
kus jaučiasi laimingu žmogumi.

Gripas. Anykščių rajone užregis-
truotas beveik dvigubai didesnis ser-
gamumas gripu ir ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų sukeltomis 
ligomis, lyginant su prieš tai buvusia 
savaite - 129,14 susirgimai 10 tūkst. 
gyventojų. Didžiąją sergančių dalį 
(66 proc.) sudaro vaikai. Į Anykščių 
ligoninę per 3 šių metų savaites dėl 
gripo nebuvo paguldytas nė vienas 
gyventojas. Nors sergamumas virši-
ja epideminį lygį, tačiau susirgimai 
gripu sudaro tik 8 proc. visų regis-
truotų ligų atvejų, todėl rajone gripo 
epidemija neskelbiams.

Kontrolieriai. Sausio 31-ąją pa-
aiškės, kas taps naująja Anykščių 
rajono savivaldybės Kontrolės ir 
audito tarnybos vyriausiąja speci-
aliste. Konkurse ketina varžytis 4 
pretendentės.  Kol kas Artūro Juozo 
Lakačausko vadovaujamoje tarny-
boje dirba tik jis pats ir vyriausioji 
specialistė Virginija Žukauskienė. 
Kontrolės ir audito tarnyba yra pa-
valdi rajono Tarybai ir nepriskiriama 
savivaldybės administracijos struk-
tūrai. 

Santuokos. 2016 metais Anykš-
čių rajone susituokė 177 poros. 92 
poros tuokėsi metrikacijos skyriuje, 
74 – bažnyčiose ir 11 – užsienyje. Po 
santuokos moterys daugiausiai pa-
sirinko sutuoktinio pavardę su mo-
teriška pavardės forma – 130. 2016 
m. išsituokė 49 poros. Iki 2 metų – 
santuokoje gyveno 6 poros, nuo 2 iki 
5 metų – 8, nuo 5 iki 10 metų – 11, 
nuo 10 iki 15 metų – 4, nuo 15 iki 20 
metų – 6 ir virš 20 metų – 14 porų.  

Protai. Antrąjį žiemos sezono 
„Auksinio proto“ turnyrą laimėjo 
Svėdasų komanda „Varpas“. „Var-
pas“ surinko 82 taškus ir vienu tašku 
aplenkė praėjusio sezono nugalėto-
jus liberalų „Nikę“ bei šiame sezone 
pirmą kartą žaidusius „Keturakius“ 
iš Rokiškio. Po dviejų žaidimų „Var-
pas“ turi 159 taškus. Antrąją vietą 
užima „Nikė“ (154 tšk.). 

Apiplėšimas. Sausio 21 dieną,  
apie 7.10 val., Vilniuje, Kauno gatvė-
je, nepažįstamas asmuo prieš 1995 
metais gimusį anykštėną panaudojo 
fizinį smurtą, o kitas nepažįstamas 
asmuo pagrobė jam priklausantį 
mobilaus ryšio telefoną . Nuostolis 
- 300 eurų. 
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spektras

pro memoria

Tiesioginiuose Druskininkų 
mero rinkimuose dalyvavęs ir juos 
tada dar socialdemokratui Ričardui 
Malinauskui pralaimėjęs liberalas 
V. Trinkūnas kreipėsi į Vyriausią-
ją rinkimų komisiją pranešdamas, 
kad atsisako Druskininkų savival-
dybės tarybos nario mandato. 

Druskininkų savivaldybės taryboje 
V. Trinkūnas dirbo opozicinėje Miš-
rioje frakcijoje drauge su dviem pagal 
TS-LKD sąrašą išrinktais tarybos na-
riais. „Kalbos apie turtingiausio ku-
rorto politiko V. Trinkūno traukimąsi 
iš Druskininkų ir politikos pasklido 

Šiemet 12-oji respublikinė Lie-
tuvos mėgėjų teatrų šventė Teatro 
dieną, kovo 27-ąją, vyks Mažojoje 
Lietuvos kultūros sostinėje Prie-
kulėje (Klaipėdos r.). Šventėje bus 
įteiktos 10 statulėlių „Tegyvuoja 
Teatras“. Devynios „Tegyvuoja 
teatras“ statulėlės bus įteiktos už 
šio sezono ryškiausius darbus ir 
dešimtoji  - už nuopelnus Lietuvos 
mėgėjų teatrui.

 Anykščių kultūros centro teatras 
minimas net septyniose nominaci-
jose. Beje, 6 iš nominacijų ten-
ka anykštėnų spektakliui - Kosto 
Ostrausko pjesei „Čičinskas“. Šis 
spektaklis gali tikėtis apdovano-
jimų už  nominacijas „Ryškiausia 
nacionalinės dramaturgijos inter-
pretacija (K. Ostrausko „Čičins-
kas“, rež. Jonas Buziliauskas), 
„Ryškiausias sezono režisierius“ 
(Jonas Buziliauskas), „Ryškiau-
sias sezono aktorius“ (Jonas Buzi-
liauskas už Čičinsko vaidmenį K. 

Anykštėnai  - net septyniose nominacijose
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja Teatras“ Anykščių 
kultūros centro teatralai tikisi sulaukti nemažai apdovanojimų

Ostrausko „Čičinskas”), „Ryškiau-
sias muzikinis, garsinis spektaklio 
sprendimas“, „Ryškiausia sezono 
scenografija (K. Ostrausko „Či-
činskas“, dailininkas Valentinas 
Žalkauskas), „Ryškiausias sezono 
vyro epizodinio vaidmens atlikėjas 
(Žilvinas Pranas Smalskas už Za-
krastijono vaidmenį)

Dar vienam apdovanojimui 
„Ryškiausia sezono aktorė“ nu-
ominuota Evgeniya Gnedova už 
Margaritos vaidmenį anykštėnų 
pastatytoje Maros Zalites pjesėje 
„Margarita“. Tiesa, rokiškėnai pa-
gal nominantų skaičių anykštėnus 
lenkia. Rokiškio teatralai nomi-
nuoti visoms 9 kategorijoms.  

Priminsime, jog Lietuvos liau-
dies kultūros centras ir Lietuvos 
mėgėjų teatro sąjunga respublikinį 
mėgėjų teatro projektą „Tegyvuoja 
teatras“ inicijavo 2006 m. Jis skirtas 
tarptautinei Teatro dienai paminėti. 
Projekto tikslas – šalies teatrinės 

kultūros plėtra, bei noras kasmet 
vis kitoje savivaldybėje teatralams 
drauge paminėti savo profesinę die-
ną, pagerbti ir pristatyti ryškiausius 
šalies mėgėjų teatro kūrėjus. 

Šventės vyko Rokiškyje, Šiau-

liuose, Telšiuose, Tauragėje, Klai-
pėdoje, Jonavoje, Zarasuose, Aly-
tuje, Utenoje, o pernai, 2016 m., 
Lietuvos mėgėjų teatrų vadovus, 
režisierius, aktorius, teatro peda-
gogus sukvietę Anykščiai.

Anykščių kultūros centro teatre vaidinanti  Evgeniya Gnedova 
(beje, ji šio spektaklio režisieriaus Jono Buziliausko žmona)  no-
minuota kategorijoje „Ryškiausia sezono aktorė“ už Margaritos 
vaidmenį Maros Zalites pjesėje „Margarita“. 

Anykščių kultūros centro teatro nuotr. 

Valdas Trinkūnas traukiasi iš Druskininkų valdžios
Anykščiuose SPA „Vilnius Anykščiai“ įkūręs Druskininkuose 

gyvenantis verslininkas Valdas Trinkūnas traukiasi iš kurorto sa-
vivaldybės Tarybos. 

2016 m. lapkritį, kai turto valdymo 
įmonė „Orion Asset Management“ įsi-
gijo jam priklausančio sveikatingumo 
centro „SPA Vilnius Druskininkai“ ne-
kilnojamąjį turtą. Jas paskatino žinia, 
kad gruodį V. Trinkūnas pasitraukė iš 
Druskininkų „Rotary“ klubo. Daly-
vaudamas rinkimuose V. Trinkūnas 
buvo minimas tarp turtingiausių savi-
valdos politikų. Jo turto deklaracijoje 
tuomet buvo įrašyta įspūdinga 13,67 
mln. litų (3,96 mln. eurų) suma. 

„Būdamas Druskininkų savivaldy-
bės tarybos nariu aš realiai supratau, 
kad dėl Druskininkų savivaldybės 

mero veiksmų, kai nesiskaitoma su 
opozicijos teisėmis, ignoruojama ir 
nuolat menkinama bet kokia kita po-
zicija, neatitinkanti mero nuomonės 
ir interesų, neįmanoma vykdyti tary-
bos nario pareigų, kurias man sutei-
kė Druskininkų rinkėjai,“- paaiškino 
savo veiksmus V. Trinkūnas. Jo tei-
gimu, tolesnis tarybos nario pareigų 
ėjimas „būtų apsimetinėjimas ir des-
peratiškas bandymas realizuoti vietos 
savivaldos principus, kuriuos aki-
vaizdžiai ir ciniškai ignoruoja mero 
R. Malinausko vadovaujama Drus-
kininkų savivaldybės tarybos daugu-
ma“.  – apie V. Trinkūno pasitraukimą 
iš Druskininkų savivaldybės Tarybos 
pranešė portalas „Delfi“.

-ANYKŠTA 

Verslininkas Valdas Trin-
kūnas teigia, kad iš Druski-
ninkų savivaldybės Tarybos 
traukiasi, nes nenori apsi-
metinėti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Reitingai. Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungą (LVŽS) supurtęs 
skandalas, viręs aplink šios parti-
jos vadovą Ramūną Karbauskį ir jo 
pavaduotoją Gretą Kildišienę, dar 
labiau sustiprino premjero Sauliaus 
Skvernelio, nevengusio išsakyti 
kritiškos nuomonės dėl susida-
riusios padėties, pozicijas. “Ne S. 
Skvernelis yra R. Karbauskio šešė-
lyje, bet pats R. Karbauskis ir visa 
LVŽS tampa S. Skvernelio šešėliu”, 
- šią situaciją apibūdino politologas 
Lauras Bielinis.  S. Skvernelio iš-
sakyta pozicija, kad “valstiečiams” 
nereikėtų leistis į kraštutinius verti-
nimus, sukėlė diskusijų apie jo gali-
mybes perimti lyderystę partijoje. 

Regionai. Lietuvos savivaldybių 
asociacijos (LSA) pasiūlymas pri-
versti už valstybės pinigus aukštąjį 
išsilavinimą įgijusius specialistus 
tam tikrą laiką dirbti regionuose 
sulaukė nevienareikšmiškos reakci-
jos. Tokių iniciatyvų jau būta prieš 
kelerius metus ir jos baigėsi šnipštu. 
Pagal Vyriausybei adresuotą LSA 
pasiūlymą, prievolė dirbti regio-
nuose tektų tik tam tikrų profesijų 
absolventams ir tik trejus metus, 
kartu neuždraudžiant jiems grąžinti 
valstybei pinigus už studijas ir “ke-
liauti, kur nori”. Esą tokia tvarka 
leistų mažinti atskirtį tarp didesnių 
miestų ir regionų, kuriuose trūksta 
įvairių sričių specialistų.

 Vaikai. Afganistano rajone dėl 
šalčių ir stipraus snygio mirė 27 
jaunesni nei penkerių metų vaikai, 
ketvirtadienį pranešė pareigūnai. 
Būgštaujama, kad aukų skaičius 
gali padidėti. Šiaurinėje Džouzdža-
no provincijoje esančio Darzabo 
rajono kelius užklojo 50 cm storio 
sniego sluoksnis, o temperatūra 
nukrito iki minus 10 laipsnių Cel-
sijaus. Dėl užblokuotų kelių kaimo 
gyventojai negali sulaukti medikų 
pagalbos. „Deja, dėl smarkaus sny-
gio ir šaltų orų netekome 27 vaikų 
gyvybių“, – naujienų agentūrai AFP 
sakė rajono vadovas Rahmatullah 
Hasharas. Pasak jo, visi vaikai mirė 
per pastarąsias dvi ar tris dienas.

Euras. Henlio verslo mokyklos 
profesorius Tedas Mallochas, kurį, 
kaip skelbia gerai informuoti šal-
tiniai, JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas nori paskirti Amerikos 
ambasadoriumi Europos Sąjungoje, 
interviu BBC pareiškė manąs, kad 
euro zona iširs per ateinančių pu-
santrų metų. Jis taip pat sakė, kad 
Jungtinė Karalystė galėtų su Jung-
tinėmis Valstijomis sudaryti „abiem 
pusėms palankų“ prekybos susitari-
mą per tris mėnesius.

Planas. JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas pareiškė, kad jo 
planas apriboti žmonių iš kelių mu-
sulmoniškų šalių atvykimą yra rei-
kalingas, nes pasaulyje viešpatauja 
„visiška betvarkė“.

Per interviu su televizija „ABC 
News“ jis paneigė, kad siūlo už-
drausti atvykti į Ameriką bet ko-
kiems musulmonams.„Ne, tai 
draudimas ne musulmonams, o 
šalims, kurias apėmęs baisus tero-
ras“, – sakė D.Trumpas. „Be to, tai 
šalys, kurių žmonės atvyks ir sukels 
mums didelių rūpesčių. Mūsų šaliai 
kyla pakankamai problemų ir nelei-
džiant atvykti žmonėms, kurie dau-
geliu atveju – arba kai kuriais atve-
jais – siekia baisaus nuniokojimo“, 
– pareiškė respublikonas.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Lietuvos paštas paskelbė visoje 
Lietuvoje pertvarkantis savo veiklą 

Rajone bus uždaryti aštuoni pašto skyriai
Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Iki šių metų pavasario Anykščių rajone bus  uždaryti Andrioniš-
kio, Debeikių, Kurklių, Leliūnų, Skiemonių, Surdegio, Traupio ir 
Viešintų pašto skyriai. 

Pašto skyriai liks tik Anykščiuose, Kavarske, Svėdasuose ir Troš-
kūnuose. 

kaimiškose vietovėse. 
Pasak Lietuvos pašto tinklo direk-

torės Ingos Dundulienės, pertvarkų 
imtasi  dėl  mažėjančių klientų srautų 
ir suteikiamų pašto paslaugų apim-
čių, kurioms įtakos daugiausiai turėjo 
prastėjanti demografinė situacija.

Anot I. Dundulienės, Anykščių ra-
jone uždarius dalį pašto skyrių, pašto 
korespondencijos siuntų ir prenu-

meruojamų spaudos leidinių prista-
tymas, pensijų ir socialinių išmokų 
išnešiojimas į namus vyks įprastai.

Plačiau apie Lietuvos pašto tinklo 
pertvarką kaimiškose vietovėse bei 
rajono gyventojų atsiliepimus apie tai 
skaitykite vasario 4-osios, šeštadie-
nio, „Anykštoje“.

Jaunystėje J. Juodelis dirbo 
traktorininku, vairuotoju. Vėliau 
- Anykščių poilsio namuose „Ši-
lelis“ apželdintoju-sodininku, ra-
jono ryšių mazge ryšininku, van-
dentiekio-kanalizacijos valdybos 
darbininku.

Internetiniame biografijų ži-
nyne anykstenai.lt daugiausiai 
dėmesio skiriama J. Juodelio po-
mėgiui – gėlininkystei. 

„Įsikūręs Anykščiuose ir ėmęs 
pavyzdingai tvarkyti ir želdinti 
savo sodybą ant Šventosios kran-
to, J. Juodelis buvo šio pomėgio 
pradininkas mieste. 

Apie 1962 m. jis kartu su kitais 

Mirė Jonas Juodelis (1928 - 2017)
Antradienį mirė garsus sodininkas ir gėlininkas, visuomeninin-

kas, anykštėnas Jonas Juodelis. Jam ėjo 89-ieji metai. 

Jonas Juodelis laikomas 
Anykščių gėlininkų patriar-
chu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

entuziastais subūrė Anykščiuose 
Lietuvos sodininkų draugijos ra-
jono skyrių, 1962–1963 m. buvo 
to skyriaus sekretorius. 1963 m. 
jis buvo išrinktas Sodininkų drau-
gijos skyriaus Gėlininkų sekcijos 
pirmininku ir buvo ilgiausiai – 33 
metus – šias visuomenines parei-
gas ėjęs anykštėnas. 

Nuo 1996 m. J. Juodelis buvo 
Lietuvos sodininkų draugijos 
Anykščių skyriaus valdybos na-
rys. Jo iniciatyva Anykščiuose 
buvo pastatyta ir apie 1980 m. 
atidaryta gėlininkų parduotuvė, 
veikianti iki šiol. 

Jis subūrė grožį ir originaliai 

apželdintą aplinką mėgstančius 
anykštėnus, 7-ajame dešimtme-
tyje įdiegė Anykščiuose gražiau-
siai tvarkomų sodybų konkursų 
tradiciją, rengė ekskursijas po 
gražiausias Lietuvos ir Latvi-
jos sodybas, skatino anykštėnus 
sodinti ir auginti retus augalus, 
pats juos daugino. J. Juodelis 
pirmasis Anykščiuose apie 1970 
m. pradėjo auginti ir populiarin-
ti aktinidijas.“ – rašo anykste-
nai.lt

Jo vaikai Aldona ir Kęstutis iš 
tėvo paveldėjo meilę gamtai.

J. Juodelis buvo žinomas ir 
kaip aktyvus Sąjūdžio renginių 
dalyvis, Lietuvos šaulių sąjun-
gos narys. 

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ką dabar 
norėtumėte 
rinkti į LR 
Seimą?

(Atkelta iš 1 p.)

užjaučia

Dėl mylimos mamytės 
mirties nuoširdžiai užjaučia-
me bendradarbį Augenijų 
KAZIŪNĄ.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

Kristina MICKAITĖ, Ažuože-
rių kaimo gyventoja:

- Sunkus klausimas, nors poli-
tika nelabai ir domiuosi. Išsirinkt 
bus nelengva. Kita vertus, dėl to, 
kas atsitiko, negaliu nieko teist, 
nė vienas nesame angelas. Kai ži-
nosiu, kas kandidatuoja, tuomet ir 
išsirinksiu. 

Mindaugas SKEIRYS, Naujų-
jų Elmininkų gyventojas:

- Nors nelabai gilinuosi į rinki-
minius dalykus, tačiau balsavau. 
Esu už jaunimą. Man labai apmau-
du, kad Greta Kildišienė taip nuvy-
lė. Belieka laukti, kas kandidatuos, 
tuomet žiūrėsiu...

Janina GAIŽAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyentoja:

- Į Lietuvos Seimą norėčiau 
rinkti gerą, pasitikėjimo vertą 
žmogų. Duok Dieve, kad toks tarp 
kandidatuojančių atsirastų. Partija 
man nėra taip svarbu. Reikia, kad 
kandidatas būtų žmoniškas, supra-
tingas, doras, teisingas ir nekonf-
liktiškas. 

P.S. nemaža dalis kalbintųjų, 
deja, nesutiko skelbti savo pavar-
dės, motyvuodami baime, kad „at-
leis iš darbo“ ar dar kitaip nuken-
tės... 

Paaiškėjus, jog Anykščių-Pane-
vėžio apygardoje išrinkta dabar 
jau buvusi Seimo narė, Lietuvos 
valstiečių ir  žaliųjų sąjungos ats-
tovė Greta Kildišienė prieš dešim-
tmetį buvo įkliuvusi už vagystę, 
ji atsistatydino iš Seimo. O VRK 
tuoj pat paskelbė naujų rinkimų 
mūsų apygardoje datą, pasirink-
dama tą pačią dieną, kurią vyks ir 
tiesioginiai Jonavos ir Šakių merų 
rinkimai. Seimo rinkimus mūsų 
apygardoje VRK privalėjo sureng-
ti per pusmetį, tačiau taupant lėšas 
nuspręsta dubliuoti dviejų merų ir 
mūsų Seimo nario rinkimus. 

Skelbiama, jog ir rinkimus ren-
giant tą pačią dieną G. Kildišienės 
pamainos rin-
kimai kainuos 
pusę milijono 
eurų.

Jau šią sa-
vaitę pradėjo 
aiškėti, kas 
varžysis ba-
landžio 23 
dienos rinki-
muose. Ne-
abejojama, jog Lietuvos liberalų 
sąjūdis kandidatu kels partijos 
skyriaus pirmininką Luką Pakel-
tį, o Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga - dviejų kadencijų Seimo 
narį Antaną Baurą. Jis yra likęs 
pirmasis „už brūkšnio“ „valstie-
čių“ daugiamandatininkų sąraše 
ir, jeigu bent vienas pagal sąrašą 
išrinktas partietis pasitrauktų, jis į 
Seimą patektų ir be rinkimų. 

Darbo partija kandidatu grei-
čiausiai kels buvusį Seimo narį 
Ričardą Sargūną, Lietuvos social-
demokratų partija – buvusią prem-
jero patarėją Auksę Kontrimienę. 
Lietuvos centro partijos pirminin-
kas Naglis Puteikis „Anykštai“ 
patvirtino, kad ši partija Anykš-
čių-Panevėžio apygardoje ketina 
kandidatu kelti žinomą televizijos 
žurnalistą Kristupą Krivicką.

Pats K. Krivickas sutiko tapti 
kandidatu, tiesa, kandidatūrą dar 
turi patvirtinti partijos taryba.

Greičiausiai kandidatą mūsų 
apygardoje suras ir Artūro Zuoko 
Lietuvos laisvės sąjunga (libera-

Žaibiški greičiai: į Seimą 
jau registruojami kandidatai

lai).
Iš Anykščių rajono kilęs bu-

vęs Vilniaus meras  A. Zuokas 
„Anykštai“ sakė, jog Anykščiai 
- jam mielas ir artimas kraštas. 
Vis dėlto jis dėstė, kad pakartoti-
niuose Seimo rinkimuose Anykš-
čių-Panevėžio apygardoje jis pats 
nedalyvaus. Pasak A. Zuoko, par-
tiečiai pirmadienį rinksis į pasita-
rimą ir spręs, ką Lietuvos laisvės 
sąjunga (liberalai) kels kandidatu 
mūsų apygardoje.

Pagal partijos sąrašą į Seimą 
išrinktam konservatoriui Sergejui 
Jovaiša įstatymai nedraudžia var-
žytis pirmalaikiuose rinkimuose 
Anykščių-Panevėžio vienmanda-
tėje apygardoje. Tačiau, politikas 

„Anykštai“ sakė, 
kad jis rinkimuo-
se nedalyvaus. 

„Na, negaliu 
kandidatuoti ten, 
kur jau esu”, - 
lakoniškai paaiš-
kino S. Jovaiša. 
Konservatoriai 
dar nėra priėmę 
sprendimo dėl 

kandidato į Seimą Anykščių-Pa-
nevėžio apygardoje. 

Pradžioje realiausiu partijos 
kandidatu laikytas buvęs Seimo 
narys bei buvęs Molėtų meras Va-
lentinas Stundys, tačiau konserva-
toriai abejoja, ar jis turi galimybių 
laimėti rinkimus. 

Todėl partija svarsto ir Anykš-
čių rajono vicemero Sigučio Obe-
levičiaus kandidatūrą, minimos 
ir garsios konservatorių vilniečių 
pavardės.  

Panevėžio zonoje, regis, dides-
nių judesių nesijunta. Panašu, kad 
buvę G. Kildišienės oponentai 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos viduje rinkimuose varžytis 
neketina, prie kitų politinių jėgų 
nesiglaudžia. 

Panevėžyje gyvenantis buvęs 
anykštėnas ir buvęs trijų kaden-
cijų Seimo narys Gintaras Šilei-
kis „Anykštai“ sakė, jog vargu ar 
kas iš panevėžiečių eis į rinkimus, 
nes apygardai priklauso tik maža 
Panevėžio rajono dalis. Pats G. 
Šileikis - buvęs liberalas, į Pane-

vėžio miesto tarybą išrinktas kaip 
nepartinių sąrašo lyderis. Paklaus-
tas, ar nesvarsto pats galimybės 
pakovoti šiuose rinkimuose, ironi-
zavo, jog turbūt vėl juos laimės G. 
Kildišienė: „Jūs turite savo jauną, 
perspektyvų kandidatą. Balsuokit 
už Luką, o aš palauksiu kitų rin-
kimų.“      

2016 metų rudenį vykusiuose 
Seimo rinkimuose Anykščių-Pa-
nevėžio apygardoje pirmajame 
ture G. Kildišienė surinko 24,3 
proc. balsų (nuo dalyvavusių rin-
kimuose). S. Jovaiša gavo  23,6 
proc., L. Pakeltis – 17,3 proc., A. 
Kontrimienė - 12,3 proc., R. Sar-
gūnas – 8,3 proc. Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalai) kandidatas 
Algirdas Gansiniauskas surinko 
3,5 proc., o „Tvarkos ir teisingu-
mo“ atstovas Henrikas Mackela 
– 2,5 proc. balsų. Antrajame ture 
G. Kildišienė surinko 56,8 proc. 
(nuo dalyvavusių rinkimuose), S. 
Jovaiša - 40,6 proc. balsų.   

Seimo narys Sergejus Jovai-
ša nedalyvaus rinkimuose, 
mat, pasak jo, negali kan-
didatuoti ten, kur jau esi iš-
rinktas. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

...Seimo rinkimus mūsų 
apygardoje VRK privalėjo 
surengti per pusmetį, tačiau 
taupant lėšas nuspręsta du-
bliuoti dviejų merų ir mūsų 
Seimo nario rinkimus... 

Iš Anykščių rajono kilęs buvęs 
Vilniaus meras Artūras Zuokas 
„Anykštai“ sakė, kad jo partija 
– Lietuvos laisvės sąjunga (li-
beralai) dar svarsto, ką mūsų 
apygardoje kelti kandidatu.

Trijų kadencijų Seimo narys 
Gintaras Šileikis mano, kad 
pirmalaikiuose rinkimuose 
panevėžiečių kandidatų  ne-
bus.

Sakot, kailinių neužtenka? 

Egidijus MATIUKAS, UAB 
„Anykščių šiluma“ juristas, apie 
reikalavimus Seimo nariams:

„Mano asmenine nuomone, par-
lamentarams turėtų būti nustatytas 
kažkoks išsilavinimo cenzas, jie 
turėtų turėti ekonominį, teisinį ar 
politikos mokslų išsilavinimą.“  

Ir dar esu labai kuklus

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius apie save: 

„Turiu daugiau nei 20 metų va-
dovavimo patirtį, pažįstu žmones, 
galiu užtikrinti sklandų administra-
cijos darbą. /.../ Pasižymiu lyderio 
savybėmis, moku sutelkti. Nebijau 
sunkumų.“

Kartais paprasčiausiai 
„dakaso“…

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
būsimasis Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, apie tai, kodėl ne-
prašė priedo prie atlyginimo: 

„Niekada priedų neprašau. Bet 
jei „nedadeda“, aš išeinu.“

Iš gamyklos alkoholį išneša, 
į savivaldybę - atneša?

Sigutis OBELEVIČIUS, vice-
meras, apie R. Blazarėną, kuris 
anksčiau vadovavo „Vilkmer-
gės“ alaus gamyklai: 

„Jei susitvarkė su žmonėmis, ku-
rie dirba alkoholio pramonėje, tai 
susitvarkys ir savivaldybėje.“

Mūsų vadas - Kietoji ranka

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
tai, jog skiriant naujus adminis-
tracijos vadovus nebepadarys 
klaidos: 

„Indėnai sako – tik baltaveidis 
ant to paties grėblio užlipa du kar-
tus. A. Gališanka tinkamas kandi-
datas – neabejoju.”

Jis - ne iešmininkas. 
Jis - geležinkelio stoties 
direktorės pavaduotojas

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas, patarė merui, kuris 
dėl pilies statybų rangovo pa-
rinkimo kaltino buvusį viešųjų 
pirkimų komisijos pirmininką 
Saulių Rasalą: 

„Visada kalti lieka iešmininkai. 
Nereikia versti kaltės ant kitų, jei 
pats nesusitvarkote.“

O jei dukart narys su 
dviguba alga?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie kandidatavimą į Sei-
mą: 

„Na, negaliu kandidatuoti ten, 
kur jau esu.”
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rievės

Danielius BINkYS

Nebūčiau rašęs, tiksliau dikta-
vęs šių pastebėjimų, jei ne stai-
gmena – nepraėjus nė pusmečiui 
po Seimo rinkimų, vėl nauji Seimo 
nario rinkimai. 

Pradėsiu nuo to, kad mane, 
paliegusį pensininką, kiekvieną 
šiokiadienį, kartais ir savaitga-
liais, aplanko kuri nors socialinė 
geradarė arba likimo draugė 
(likimo draugų, deja, nebedaug 
belikę: giltinė kažkodėl pirmiau-
sia čiumpa mūsų lyties asme-
nis). Atsisveikindama geradarė 

primena: „Užsirakinkit!“. O kai 
kurios dar pamoko, kad sutemus 
jokiu būdu neatidaryčiau durų 
nepažįstamiems. 

Prisimenu, kai mes buvome 
jauni, o mūsų vaikai maži, būdami 
kambaryje durų iš viso nerakin-
davome. Net vaikai, anksčiau 
už mus grįžę 
iš mokyklos, 
bėgdami į lauką 
žaisti duris taip 
pat palikdavo 
nerakintas. 

likus trims 
savaitėms iki pastarųjų rinkimų, 
vėlyvą vakarą, po lNk žinių, 
kažkas paskambino prie mano 
buto durų. Prisiminęs jaunystę ir 
įsidrąsinęs, atrakinau ir atidariau 
duris. kažkoks vyras, neperženg-
damas slenksčio, greitakalbe 
išdėstė kažkokią žinią. Prisipaži-
nau neprigirdys ir beveik nieko 
nebematąs. Svečias, net dusdamas 
nuo skubėjimo, vėl išpyškino ilgą 
žodžių virtinę. Pagaliau supratau, 
kad jis atnešė kvietimą balsuo-
ti... Stebėjausi, kodėl kvietimų 
nešiotojas pas pensininkus neina 

viduryje šviesios dienos: tada ir 
bailesnieji jį įsileistų. Netrukus 
likimo draugės man paaiškino kur 
šuo pakastas: „Taigi jis iš karto 
nori įteikti kvietimus ir seniems, 
ir dirbantiems, kai pastarieji jau 
bus grįžę į namus. Tad be vėlyvo 
vakaro ir nepradeda savo žygio“. 

Neabejoju, 
kad šis gudrus 
planas vikria-
jam kvietimų 
nešiotojui 
nepavyko. Jau 
buvau patyręs, 

kad daugelis mano kaimynų 
sutemus svečią įsileidžia tik tuo 
atveju, jei jis prieš ateidamas 
paskambina telefonu. Nelauktam 
nepažįstamajam tie butų šeimi-
ninkai neatidarys durų, net jei 
jis maigytų skambučio mygtuką 
dvidešimt kartų. 

Ir iš tiesų, po kelių dienų 
kvietimus jau nešiojo moteris. Ji 
paskambino prie mano durų taip 
pat vėlyvą vakarą. O pravėrus 
duris paklausė: „Pone, ar nežinot 
pirmos laiptinės spynos kodo?“. 
Atsakiau, kad nežinau, o jei ir 

būčiau žinojęs, nebūčiau pasakęs: 
kaimynai man nebūtų likę dėkingi 
už tai, kad jų paslaptį būčiau 
išplepėjęs nepažįstamai moteriai. 
kiek vėliau sužinojau, kad kito 
namo užkoduotos laiptinės butų  
gyventojai veltui laukė atnešant 
kvietimų. Ir tik likus gal trims 
dienoms iki rinkimų viena iš tų 
gyventojų paskambino į komisiją 
ir kvietimo pagaliau sulaukė. 
Užkoduotų laiptinių mieste dabar 
daug ir manau, kad tokia istorija 
buvo ne vienintelė. 

Taigi sakoma daug įspūdingų 
kalbų, apeliuojama į patriotizmą, 
bet sunkiai sekasi atlikti papras-
čiausią darbą – laiku pakviesti 
rinkėją į balsavimo apylinkę. 

Mūsų išrinktoji Greta dabar 
demaskuota ir suniekinta, bet ar 
labai mes, rinkėjai, turime būti 
dėkingi tiems tyrinėtojams ir de-
maskuotojams? Juk prieš rinkimus 
tyrinėjimams buvo ištisos savaitės 
laiko. Tik niekam neužkliuvusi Gre-
tos asmenybė nieko ir nesudomino. 
Pastarosiomis savaitėmis ji galbūt 
sudomino kaip silpniausia figūra 
Valstiečių ir žaliųjų frakcijoje, 

...bet ar labai mes, rinkė-
jai, turime būti dėkingi tiems 
tyrinėtojams ir demaskuoto-
jams?..

kažkuo neįtikusioje šio pasaulio 
galingiesiems. Prisiminta net tai, 
kad jaunystėje ši moteris buvo 
apsivogusi, bet su apvogtuoju 
susitaikė, jis atleido ir šio gėdingo 
fakto ji galėjo į savo biografiją ne-
įrašyti. Šia proga prisiminiau, kaip 
ministrė, prasitarusi apie seniai 
seniai duotą kyšį gydytojui, buvo 
sugėdinta ir priversta atsistatydin-
ti. Nejaugi atviraširdės ministrės 
kritikai yra nuoširdžiai įsitikinę, 
kad mūsų visuomenėje gausu žmo-
nių, jaunystėje nepadariusių jokios 
klaidos ir kvailybės? Jei laikysimės 
tokių griežtų vertinimo kriterijų, 
ar neteks mums kandidatų į Seimą 
ieškoti kitose planetose? 

kita vertus, vertinimo kriteri-
jai įvairių pakraipų politikams 
nevienodi – juk buvo toks atvejis, 
kai Seimo narys primušė žmoną 
ir vos nepakliuvo į teisiamųjų 
suolą. Bet žmona jam atleido ir jis 
liko nepašalintas iš šių garbingų 
pareigų. Galime tik nusiraminti, 
jog ne vien lietuvai būdingos 
tokios situacijos. Dar romėnai 
sakė: „kas leidžiama Jupiteriui, 
neleidžiama jaučiui“. 

Smulkieji prekybininkai 
neišgalės samdyti darbuotojų

Anykštėnė Jūratė Stankevičienė, 
kuri kartu su motina Ona Grum-
biniene vadovauja maisto prekių 
parduotuvei „Vojūra“, paklausta, ką 
mananti apie „valstiečių“ užmojus 
kurti valstybinį alkoholio prekybos 
monopolį, sakė: „Jeigu šie valdžios 
planai bus įgyvendinti, reiks galvoti 
kažką kitą, bet išsilaikyti versle ma-
tau mažai galimybių. Mažoms par-
duotuvėms, manau, būtų bankrotas. 
Sakykim, išgyvendins alkoholį iš 
smulkių parduotuvių, tačiau lygiuotis 
į skandinavus, o Skandinavijos šalys 
ir yra pateikiamas kaip geriausias 
pavyzdys, mums dar per sudėtinga. 
Matau dar vieną išeitį, kaip išsilaikyti 
mažoms parduotuvėms, tai – atleisti 
samdomus darbuotojus. Nors mes 
nesam sukūrę daug darbo vietų, bet 
neliks ir jų. Pats dirbdamas dar, ma-
tyt, kažkaip išgyvensi iš prekybos 
vien maisto produktais, tačiau įdar-
binti žmonių jau nebus galimybių. 
Žiemą ir taip jau sumažėja pajamos 
iš prekybos alkoholiu, o vasarą tikrai 
didelę dalį pajamų sudaro alaus ir kitų 
silpnųjų gėrimų pardavimai. Aš jokiu 
būdu nesakau, kad alkoholizmas nėra 
problema arba kad nereikia su ja ko-
voti, bet tai nereikia daryti smulkiųjų 
prekybininkų sąskaita“.

Tuo tarpu Anykščių rajono var-

Dėl blaivios Lietuvos „valstiečiai“ žada 
net Konstituciją perrašyti  Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Seimo rinkimus laimėję „valstiečiai“ rinkėjams pažadėjo, jog pradės kovą su alkoholizmu, o viena pagrindinių partijos programoje 
numatytų priemonių – sukurti valstybinį alkoholio prekybos monopolį. Tuo tarpu smulkieji prekybininkai apie tokius naujos valdžios 
užmojus kalba kaip apie sąmoningą jų verslo žlugdymą.

totojų kooperatyvo administracijos 
direktorė Rita Kripaitienė sakė, kad 
kol kas apie tai neverta net kalbėti, 
nes tai būtų „būrimas iš kavos tirš-
čių“. „Priešrinkiminiai pažadai buvo 
viena, dabar, kai pradėjo dirbti nauja 
valdžia, matysim, kaip bus, tada ir 
galėsiu komentuoti“, – sakė R. Kri-
paitienė.

„Valstiečių“ pažadas 
atrodo nerealus

Pagal Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų sąrašą antrajai 
kadencijai Seime išrinktas anykštė-
nas Sergejus Jovaiša, paklaustas, kaip 
vertina „valstiečių“ planus pažaboti 
alkoholio prekybą  Lietuvoje, kal-
bėjo: „Kadangi pagavote mane besi-
klausantį būsimojo premjero prisista-
tymą Seimo nariams, tai negaliu labai 
plėstis, tik galiu pasakyti tiek – man 
tai neatrodo realu. Tegu „valstiečiai“ 
oficialiai patvirtina, kad tai darys, 
manau, kad dalį savo priešrinkiminių 
pažadų jie išbrauks iš savo darbotvar-
kės, o šis gali būti vienas iš jų. Jeigu 
bus galvojama labiau suvaržyti alko-
holio prieinamumą, gal ir bus grįžta 
prie šio ore plevenančio klausimo, 
gal bus steigiamos specializuotos 
parduotuvės, kuriose tik ir bus galima 
nusipirkti alkoholinių gėrimų, bet ka-
žin ar galima kalbėti apie kažkokias 
valstybines parduotuves, manau, tam 

prieštarauja ir Konstitucijos straips-
niai. Be to, taip būtų naikinamas ir 
smulkus verslas. Aš netikiu, kad vals-
tybinis monopolis paimtų viršų ir už 
tokias įstatymų pataisas balsuotų di-
džioji dalis naujojo Seimo narių“.

Pasiteiravus, kad galbūt toks dras-
tiškas „valstiečių“ žingsnis būtų nau-
dingas sprendžiant opią alkoholizmo 
problemą, S. Jovaiša sakė: „Tai pa-
rodytų tik praktika. Kad tokiu būdu 
būtų suduotas rimtas smūgis alko-
holio prieinamumui, tai tikrai. Bet 
reiktų žiūrėti, ar neatsiras galimybė 
įsigyti alkoholio kažkaip kitaip, kas 
kontroliuos visą šią sistemą. Pripa-
žįstu, kad ši idėja – įdomi ir kažku-
ria kryptimi tikrai bus judama, bet 
spėčiau, kad vis dėlto bus apsiribota 
specializuotų parduotuvių, o ne vals-
tybinių steigimu“. 

Dėl vienos parduotuvės,
 negalima girdyti visos tautos

Tuo tarpu „per plauką“ Seimo 
nario kėdės „išvengęs“ „valstietis“, 
Anykščių rajono savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas bei dviejų ka-
dencijų Seimo narys Antanas Baura 
apie savo partijos programą kalbėjo 
labai optimistiškai. „Noriu pasidalinti 
dviem pastebėjimais. Pirma –prieš-
rinkiminėse partijų programose būna 
surašyta viena, o pradėjus dirbti kai 
kurių dalykų atsisakoma. Visko, kas 

būna surašyta, nepavyko įgyvendinti 
nė vienai politinei jėgai, ir aš tikiuosi, 
kad ateityje nepavyks to padaryti šim-
tu procentų. Bet kad „valstiečiai“ šioje 
vietoje kaip vieną iš prioritetų įvardina 
kovą su alkoholizmu, ne tik aš, bet ir 
didžioji Lietuvos dalis džiaugiasi. Kad 
bus padarytas poslinkis, aš visiškai ti-
kiu, bet kad bus sukurtas valstybinis 
alkoholio prekybos monopolis, turiu 
abejonių. Kodėl? Nes tai gali kirstis 
ne tik su mūsų Konstitucija, bet ir su 
europine teise. Bet kad šioje vietoje 
kaip pirmaeilį uždavinį reikia daryti 
tvarką – reikia, ir aš tikiu, kad bus da-
roma. Yra kiti, mano manymu, labai 
veiksmingi būdai – visiškas reklamos 
uždraudimas, alkoholio įsigijimo am-
žiaus didinimas iki 20 metų, prekybos 
laiko ribojimas. Šie trys dalykai jau 
leistų žengti pirmus realius žingsnius 
dėl alkoholio vartojimo ženklaus su-
mažėjimo. O toliau ką būtų galima 
daryti? Aš nesiūlyčiau užsikabinti už 
žodžių „valstybinis monopolis“. Pro-
gramoje tai įrašyta, bet tai nereiškia, 
kad tik taip ir gali būti“.

Apie tai, kad uždraudus prekiau-
ti alkoholiu mažose parduotuvėse, 
prekybininkams būtų ženklus pelno 
sumažėjimas, o gal net bankrotas, 
A. Baura sakė: „Kaimo parduotuvių 
išsilaikymo pagrindas yra alkoholis 
ir tabakas. Aš manyčiau, šita grandis 
yra labai svarbi, bet mes visada ant 
svarstyklių turim dėti dvi puses. Kas 

Parduotuvės „Vojūra“ vadovė Jūratė 
Stankevičienė teigia, kad imti pavyzdį iš 
Skandinavijos šalių dar per anksti.

„Valstietis“ Antanas Baura sako, jog 
dėl prasigėrusios tautos, reikia daryti 
„rodą“. 

Seimo narys Sergejus Jovaiša mano, jog 
„valstiečių“ planas įsteigti valstybines 
alkoholio parduotuves yra nerealus.

svarbiau? Jeigu kaime yra viena par-
duotuvė ir mes sakom, kad tas vienas 
savininkas mums yra daug svarbesnis 
už tuos, kurie ten tą alkoholį perka, o 
tą daro, pavyzdžiui, 15 tos gyvenvie-
tės žmonių,  tai kas svarbiau? Aišku, 
galbūt reikėtų galvoti apie būdus, 
kaip tiems smulkiems verslininkams 
padėti, bet dėl vienos kaime esančios 
parduotuvės negalim leisti, kad būtų 
girdoma tauta – taip negalima. Nesu-
prantu asmenų, sakančių, kad jeigu 
priims šį įstatymą, kaimų parduotu-
vės bankrutuos, tai ką mes toliau gir-
dykim tautą?“

„Antras momentas – parduotuvių 
skaičiaus ribojimas bei laiko trumpi-
nimas. Kas būtų labai realu. Turim 
daryti „rodą“. Manęs neveikia ir pa-
sakymas, kad biudžetas iš akcizo gau-
na pinigų. Gerai, surenkam tam tikrą 
sumą, bet kiek išleidžiam tų psicho-
zių gydymui? Tai gal gautas 1 euras 
mums duoda 3 eurus išlaidų? Nieko 
nedaryt, kaip dabar, yra baisu. Ir šitoj 
vietoj visų pirma turi būti klausiama 
nuomonės tų šeimų, kuriose yra ši 
problema. Šeimos, susidūrusios su al-
koholizmu, tikrai neprieštarauja šiam 
įstatymui“, – kalbėjo A. Baura. 

Pasak pašnekovo, svarstymai, jog 
įvedus valstybinį alkoholio prekybos 
monopolį, atsiras nelegalių prekiau-
tojų juo, yra išsprendžiama problema: 
„Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad 
mes šitų taškų neišgaudysim – baudas 
galima didinti. Tik nuo mūsų noro 
priklauso. Jeigu aš žinosiu, kad mano 
gatvėje Jonas, Petras ar Antanas tokį 
„taškelį“ turi, aš pirmas nueisiu į poli-
ciją ir pranešiu. Ir tai nėra skundimas, 
o pilietinis sąmoningumas“, – sakė A. 
Baura.  

„Valstiečiai“ pasirengę ir
Konstituciją pakeisti 

„Valstiečių“ noras įsteigti valsty-
binį monopolį prieštarauja 46 –am 
Konstitucijos straipsniui, kuriame 
teigiama, kad draudžiama Lietuvoje 
monopolizuoti gamybą ir tinką. Taip 
pat, jei Lietuva nuspręstų dabar įsi-
vesti alkoholio mažmeninės preky-
bos monopolį, tokių išimtinių teisių 
suteikimas prieštarautų taip pat ES 
pamatinėms nuostatoms dėl vidaus 
rinkos ir laisvo prekių judėjimo.

Bet „valstiečių“ lyderis Ramūnas 
Karbauskis, kalbėdamas šia tema yra 
pareiškęs, jog tikisi per ketverius dar-
bo Seime metus, pakeisti Konstituci-
jos straipsnius, kurie dabar draudžia 
kurti valstybės monopolį. 
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(Nukelta į 13 p.)

1959–1979 m. 
Diržo neragavo, bet 10 Dievo
įsakymų įsisąmonino

„Į šį pasaulį atėjau 1959 m. rug-
sėjo 29 dieną Skuodo rajone, Mo-
sėdyje, Nepriklausomos Lietuvos 
ūkininkų šeimoje. Buvau šeštas 
vaikas šeimoje, augau 9 brolių ir 
seserų apsuptyje”, - dar vieną de-
vintuką paminėjo A. Jurkus.

„Nors tėvai turėjo 40 hektarų 
žemės, tačiau Sibiro išvengė. Po-
karyje tėtis 5 metus dirbo Mosė-
džio valsčiaus, vėliau – apylinkės 
tarybos vykdomojo komiteto pir-
mininku. Nors nelengva, dažnai su 
nepritekliais, manyčiau, kad mano 
vaikystė buvo laiminga.

 Dabar, kai dirbdamas seniūnu 
matau, kaip tėvai skriaudžia vai-
kus ar vaikai nesirūpina savo nu-
senusiais neįgaliais tėvais, širdį su-
skausta ir prisimenu savo vaikystę, 
kaip klausėme ir gerbėme savo 
tėvus ir vyresniuosius. Neprisime-
nu, kad aš ar kuris mano brolis, ar 
sesuo būtų mušami, ar fizinėmis 
bausmėmis baudžiami. Nusikaltus 
užtekdavo tėvo žvilgsnio ar moti-
nas aštresnio žodžio ir viskas tap-
davo aišku. 

Be darbo nesibastėme, visi turė-
jome ką veikti. Auginome triušius, 

Seniūną lydi sėkmės devintukas Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus teigia tik neseniai pastebėjęs 
ir susimąstęs, kad svarbiausius jo gyvenimo įvykius lydi skaičius 9. 

A. Jurkus yra gimęs 1959 09 29. Klaipėdos technikumo ir Vilniaus 
universiteto auklėtinis jaučiasi laimingas susiklosčiusiu gyvenimu ir 
linkęs manyti, kad šis skaičius jam neša sėkmę. 

Su šeima jis gyvena Kurklių  II–ame kaime ir jau 17–us metus 
dirba Kurklių seniūnijos seniūnu. 

jiems reikėjo žolės, pagal kiekvie-
no jėgas reikėjo padėti ūkyje. Ei-
davom uždarbiauti pas kaimynus, 
uogas skindavom ir per dieną už-
sidirbdavome vieną rublį”, - prisi-
mena vaikystę Kuklių seniūnas.

Pasak A. Jurkaus, ypatingą 
reikšmę jo gyvenime suvaidino 
senelis, ypač pamaldus Mosėdžio 
bažnyčios zakristijonas Ambra-
ziejus, 26 metus buvęs bažnyčios 
komiteto pirmininku, užpraeito 
ir praeito amžių sandūroje dirbęs 
kartu su dar vikaru, rašytoju Juo-
zu Tumu–Vaižgantu. 

„Senelis mane vesdavosi į baž-
nyčią, mokė katekizmo, dešimt 
Dievo įsakymų, skatino ne tik 
juos mokėti, bet ir pagal juos gy-
venti, - prisiminė A. Jurkus. – Dėl 
senelio ir šeimos nuostatų nebu-
vau nei spaliukas, nei pionierius 
ar komjaunuolis. Tuomet truputį 
būdavo apmaudu, kai draugai va-
saromis šėliodavo šalia Mosėdžio 
pionierių stovykloje, o aš turė-
davau rūpintis triušiais, kuriuos, 
beje, mylėjau. Gal tai padėjo ap-
sispręsti baigus 8 klases mokytis 
veterinarijos Klaipėdos tarybinia-
me ūkyje technikume. 

1979–aisiais (vėl devintukas) jį 
baigęs gavau paskyrimą į Anykščių 
rajono Staškūniškio tarybinį ūkį iš 

karto vyriausiuoju veterinarijos 
gydytoju”, - pasakojo A. Jurkus. 

 1979 – 1989 m. 
Gydė galvijus, 
nors norėjo gydyti žmones

Jaunatviško entuziazmo lydimas 
A. Jurkus tarybinio ūkio fermose, 
galima sakyti, leido dienas ir naktis.

 „Apie 800 galvijų, keli tūkstan-
čiai kiaulių, ligos ir galybė atas-
kaitų. Atsakomybė didžiulė, juk 
vyriausias. Dirbdavau be jokio 
supratimo apie darbo valandas. 
Po pusės metų tokio darbo pano-
rau į Tarybinę armiją. Neišleido. 
Protestavau, tris dienas gulėjau 
lovoj ir į darbą nėjau. Ketvirtoj 
atvažiavo vyr. zootechnikė, fer-
mos vedėjos, priprašė sugrįžti. 
Kur dingsi, išėjau į darbą ir „Ap-
saugok aukščiausiasis“ pamačiau 
save sienlaikraštyje išpieštą visu 
gražumu gulintį lovoj ir į darbą 
neinantį. Pats tos karikatūros iš 
ten nedrįsau išimti, atrodo, draugų 
priprašiau…

Tik po kelių metų iškeliavau pa-
maskvėn į ryšių batalioną”, - pasa-
kojo per 1980 metų vasaros olimpi-
nes žaidynes prie Maskvos tarnavęs 
A. Jurkus. 

 „Buvau sportiškas, tačiau labai 
sunku buvo tik seržantų mokykloje, 
o vėliau su savo kareiviais buvom 

draugai. Aš jų nemuštravau kaip kiti 
seržantai, tiesiog viską darydavau 
drauge. Už tai mane gerbė. Tačiau 
atsakyti ne tik už save, bet ir juos 
man nebuvo lengva. Jie nusikalsta, 
mane nubaudžia. Nors tuos metus 
laikau kaip ir prarastus savo gyveni-
me, tačiau atsisveikinti su tarnybos 
draugais buvo smagu ir be baimės, 
kad grįšiu kaip kai kurie su mėly-
nėm“, - prisiminė A. Jurkus

Po tarnybos 7 metus  ji dirbo vete-
rinarijos gydytoju Naujasodžio tary-
biniame ūkyje. 

„1983 m. sukūriau šeimą su tuo-
met Anykščių kooperatyve dirbusia 
Regina, užauginom dukrą Renatą, 
kuri šiuo metu gyvena ir dirba Nor-
vegijoje. Mus aplanko su ketverių 
metų anūkėliu Marku Gabrieliu”, 
- apie tai, kas savarbiausia buvo jo 
asmeniniame gyvenime grįžus iš ka-
riuomenės, pasakojo seniūnas.

A. Jurkus prasitarė, kad vis dėlto 
jo svajonė buvo gydyti ne gyvy-
lius, bet žmones. Jam net šiek tiek 
apmaudu, kad šios savo svajonės 
atkakliai nesiekė, nepadarė savo 
gyvenimo tikslu, lyg ir pasidavė 
gyvenimo tėkmei.

 „Kartais net kokį nugaišusį gy-
vulėlį smalsumo vedamas išskros-
davau ir mintyse pagalvodavau, 
kaip ten žmogų operuočiau ar Ce-
zario pjūvį daryčiau…” – išdavė 
savo slaptą svajonę A. Jurkus.   

1989 – 1999 m. 
Pirmininko pavaduotojas – 
darbas ne prie širdies

Nuo 1989 m. kelis metus A. Jur-
kus dirbo Nevėžio kolūkio pirmi-
ninko pavaduotoju gamybai ir pri-
sipažino, kad šis darbas jam visai 
ne prie širdies buvęs. 

„Su amžiną atilsį banditų nužudy-
tu buvusiu „Nevėžio“ kolūkio pir-
mininku Kęstučiu Unguriu gerai su-
tarėme, nes jauni buvome (jis buvo 
metais jaunesnis, - aut. past.), tačiau 
nesijaučiau savo rogėse sėdįs, - prisi-
pažino A. Jurkus, – tad vėl sugrįžau 
prie veterinarijos, dirbau „Nevėžio“ 
žemės ūkio bendrovės veterinarijos 
gydytoju, o nuo 1996 iki 1999–ųjų 
verčiausi iš asmeninio ūkio: laikėme 
4 karves, paršavedę... 

Dar gydžiau gyventojų gyvu-
lius, kastruodavau žirgus, kam ne 
kiekvienas veterinarijos gydytojas 
ryžtasi. Matyt, gerą vardą ir ranką 
turėjau. Buvo laikotarpis, kai vais-
tų nebuvo. O žmogus prašo nors 
kokių, kad suleisčiau jo gyvulėliui. 
Suleisdavau gliukozės, o po kelių 
dienų sutiktas žmogelis sveikinasi ir 
džiaugsmingai sako, kad pasveiko jo 
gyvulėlis. Džiaugiuosi ir aš, ir pagal-
voju, kaip čia išėjo, kad pagydė cu-
kraus šaukštelis. Matyt, Dievo taip 
duota”, - prisimena A.  Jurkus. 

Su trimis devynetais gimtadienio datoje gyvenantis Kurklių seniū-
nijos seniūnas Algimantas Jurkus jaučiasi laimingu žmogumi.

1980 m. Algimantas Jurkus tarybinėje armijoje su draugais kaliningradiečiu Sergejum ir ukrainie-
čiu Nikolajum. 

2009–aisiais su dukra Renata Vilniuje po Vilniaus universiteto diplomo įteikimo. 

2009 m. Algimantas Jurkus sveikina profesorę Albiną Šlikaitę-
Stravinskienę, išleidusią kraštotyrinę monografiją apie Rundžių 
kaimą. 
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Pernai šilumos kaina sumažėjo 
kovo mėnesį, bet vien savivaldy-
bės įstaigos iki šių metų sausio 1 
d. per tą laiką sutaupė 120 tūks-
tančių eurų. Tuos pinigus dabar 
galime naudoti jau visai kitoms 
reikmėms. 

Tačiau ne tik kainos mažėjimas 
leido sutaupyti lėšų. Buvo vykdo-
mas šilumos mazgų sutvarkymas 
mokyklose ir darželiuose. Ne vie-
noje mokykloje šildymui sutaupė-
me po 10 tūkstančių eurų, ženkliai 
sumažėjo išlaidos šilumai Anykš-
čių kultūros centre. O dar ir vyk-
dome renovaciją. Tarp kitko, mes 
esame ketvirti Lietuvoje pagal re-
novuotų daugiabučių procentą.

Taupymą tęsime ir šiais metais, 
buvo numatytas sklypo įsigijimas 
„Anykščių šilumai“, bet kitas as-
muo tą sklypą nupirko brangiau, 
nei „Anykščių šilumos“ valdy-
ba žmogui siūlė. Bet mes rasim 
sprendimus.

Mes kalbėjome apie skaidrumą, 
apie vienodų sąlygų sukūrimą gy-
ventojams ir ūkio subjektams. Pa-
vyzdys, kuris akivaizdžiai parodo 
rezultatą – pagal 
buvusią tvarką 
viena prekybos 
vietos nuoma 
prie Lajų tako 
per mėnesį kai-
navo 13,5 Eur 
per mėnesį, tai mes antrą vietą 
išnuomojome už 415 Eur per mė-
nesį, trečią – 1010 Eur mėnesiui. 
Tai – geriausias pavyzdys, kokį 
rezultatą galima pasiekti, kai vyk-
domi skaidrūs procesai. 

Žadėjau, kad atstovausiu ra-
jonui ir savivaldybei tinkamai. 
Atstovavimui skyriau labai daug 
dėmesio. Tarkim, Valstybės in-
vesticijų programos (VIP) lėšų, 
Kelių programos lėšų naudojimas 
rajono naudai padidėjo. VIP lėšų 
2015 metais rajone buvo panau-
dota 289,6 tūkst. Eur, 2016 metais 
valstybės lėšų panaudota 757,6 
tūkst. Eur.

Vadovų atranka. Ji buvo daroma 
komisijoje skaidriai ir nežiūrint į 
jokias partines ar kitokias priklau-
somybes. Atranka buvo vykdoma 
pagal profesinius gebėjimus. 

Dar labai svarbus dalykas, 
kad žmonių, kurie kreipdavosi 
į merą ar administraciją, visada 
prašiau ir reikalavau, kad jų rei-
kalus spręstų iš karto. Jei žmo-
gus ateina pas merą į priėmimą, 
išklausau, jei matau, kad galima 
spręsti iš karto, ateina to skyriaus, 
kuris kuruoja klausimą, vadovas 
ir klausiu, ar galima ir kaip ga-
lima išspręsti klausimą. Net patį 
pareiškimą parašyti reikia mokėti, 
nes žmogus ne visada gali. Dau-
geliu atveju tie klausimai nebuvo 
sprendžiami metų metais ir buvo 
įsisenėję. Daug tokių įsisenėjusių 
klausimų išspręsti pavyko. Pavyz-
džiui, pavyko išspręsti privažiavi-
mo kelio iki Daumantų atodangos 
problemą, pavyko susitarti su 
žemių sklypų savininkais, kurie 
to kelio neleisdavo daryti. Mes 
labai greitai radom bendrą kalbą 
ir nereikėjo jokių savivaldybės 
įsipareigojimų. Dabar kelias jau 
projektuojamas. 

Pernai metais verslui remti sky-
rėme trigubai daugiau lėšų. Remti 
verslą (pavyzdžiui, rėmėme pri-
važiavimo kelių tiesimą su dali-
niu finansavimu) yra būtinybė, tai 

būtina daryti. 
- Ar rinkimų programos įgy-

vendinimui turės reikšmės tai, 
kad į opoziciją pasitraukė libe-
ralai, su kurių palaikymu ėjote 
į rinkimus?

- Po koalicijos sutarties pasira-
šymo, kai atsirado trys papildo-
mi Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
nariai, greitu metu mes turėtume 
turėti likusios kadencijos dalies 
veiklos programą. Turime sude-
rinti ir naujos atsiradusios dalies 
interesus. 

- Kaip keitėsi Anykščių rajo-
no savivaldybės skola per šiuos 
dvejus Jūsų valdymo metus? 
Kokia ji yra dabar?

- 2015 m. sausio 1 d. paskolos 
buvo 2,928 mln. Eur, 2016 metų 
sausio 1 d. skola buvo 3,155 mln. 
Eur, o 2017 m. liko ta pati suma. 
Pernai gruodžio mėnesį mes per-
skolinom (refinansavom) skolą. 
Jei anksčiau palūkanos buvo 3,5 
procento, dabar - 0,95 procento. 
Gavom geriausias sąlygas, kokias 
tik įmanoma, todėl visą skolą su-
dėjom į vieną ir perskolinom. Taip 
kasmet sutaupom 15 tūkstančių 

eurų palūka-
nų. Šiemet tu-
rėsim grąžinti 
vieną dešimta-
dalį paskolos. 
Tačiau šiemet 
jau bus nema-

žai ES finansuojamų projektų, tai 
gali reikti prie jų prisidėti ir tam 
skolintis. 

2014 m. biudžetas buvo 21,912 
mln. Eur, 2015 m. – 26,894 mln. 
Eur, 2016 m. – 24,543 mln. Eur. 
Reikalas toks, kad 2015 m. mes 
refinansavome skolą ir tie pinigai 
prisiskaičiavo prie biudžeto.

2015 m. „Anykščių šiluma“ 
pradėjo grąžinti paskolą, kuri 
buvo paimta 1999 m. Tik 2015 m. 
ji imta grąžinti. 2016 m. sausio 1 
d. skola buvo 4,066 mln. Šių metų 
sausio 1 d. skola – 3,64 mln. Ir 
šiemet toliau grąžinsim paskolą 
pagal įsipareigojimus kas ketvirtį 
po 96 tūkstančius eurų. Be to, pri-
minsiu, kad tuo pačiu metu šilumą 
atpiginome trečdaliu. Daug dėme-
sio skyrėme įsiskolinusių subjektų 
skolos išieškojimui, litais jų skola 
buvo virš 2 milijonų ir „Anykščių 
šiluma“ neturėjo apyvartinių lėšų. 
Ledai pajudėjo.

- Medinės pilies statybos vi-
suomenėje priimtos neviena-
reikšmiškai. Ar nesigailite ini-
cijavęs medinės pilies statybas? 
(Klausimas buvo užduotas dar 
iki paskelbiant apie pilies staty-
bos sutarties nutraukimą, - aut.
past.)   

- Iki mano tapimo meru jau buvo 
pasirašyta keletas deklaracijų dėl 
pilies statybų. Pirmoji turbūt dar 
1994 m., paskui 2004 m. Trečioji  
- 2016 m., kuri pasirašyta abso-
liučios daugumos rajono Tarybos 
narių, kad pilį reikia atstatyti. Pati 
suma, tiek nuo biudžeto, tiek nuo 
visų kitų išlaidų, pilies statybai ti-
krai nėra didelė. 

- Niekada negirdėjau, kiek 
turėtų kainuoti visos pilies sta-
tyba, kiek būtų pilies statymo 
etapų?

- Pirmas etapas, kuriam duotas 
leidimas, po pirkimo kainuoja 
308 tūkst. Eur. Antruoju etapu tu-
rėtų būti statoma visa likusi pilies 
dalis. Pirmas etapas pagal darbų 
apimtis yra maždaug trečdalis. 

Antrajam etapui tektų maždaug 
du trečdaliai darbų. 

- Kainuotų apie milijoną 
eurų? 

- Nėra baisi suma, nes, pavyz-
džiui, pernai turistų srautai augo 
ir nebiudžetinių pajamų turizmo 
informacijos centras (TIC), mu-
ziejai surinko žymiai daugiau. 
Dabar bilietai yra griežtos atskai-
tomybės, parduodami skaidriai. 
TIC surinko pajamų per pusmetį 
75 procentais daugiau nei lygi-
nant iki tol. 

- Gal taip įvyko dėl Lajų tako 
generuotų lankytojų srautų?

- Manau, kad tai lėmė keli 
veiksniai. Juk takas buvo ir 2015 
m. pabaigoje, bet tokio padidėji-
mo nesijautė. Tarp kitko, ir trau-
kinuką galėjome nupirkti Tarybos 
sprendimu, nes atsirado nebiudže-
tinių pinigų. Nebiudžetinius pini-
gus surenka ir muziejai, ir menų 
centras, ir inkubatorius, net mo-
kyklos. Kalbant apie mokyklas, 
savivaldybė gavo 103 tūkst. Eur 
švietimo ir mokslo ministerijos 
dotaciją, už kurią modernizuota 
A. Vienuolio progimnazija. Paja-
mos padidėjo absoliučios daugu-
mos įstaigų.

- Mokyklos? Kokias pajamas 
gali generuoti mokyklos?

- Pavyzdžiui, J. Biliūno gimna-
zija turi savo bendrabutį, o savi-
valdybės Taryba leidžia naudoti 
bendrabutį vasaros sezono metu 
žmonių apgyvendinimui.

Įstaigų pa-
jamos ženkliai 
padidėjo ir dėl 
vadovų pakeiti-
mo, ir dėl vei-
klos organizavimo pagerinimo. 
Kalbant apie veiklos pagerini-
mus, galiu pasakyti pavyzdį, kiek 
surinkta vietinių rinkliavų: 2014 
m. – 5 tūkst. Eur, 2015 m. – 23,6 
tūkst., 2016 m. – 26,9 tūkst. Eur. 
Tai skaičiai, kurie daug pasako, 
tai kalbėjimas argumentų kalba. 

Laisvosios rinkos institutas 
vertina, kiek savivaldybės turi 
nenaudojamo nekilnojamojo tur-
to. 2015 m. turto pardavėme už 
10,7 tūkst., o 2016 m. pardavėm 
už 57,7 tūkst. Eur. Šiuos pinigus 
galime nukreipti kitur. 

- Bet ar nežlugdomas smulku-
sis verslas, jei taip išaugo paja-
mos iš prekybos vietų, ar ne per 
didelis mokestis?

- Jokiu būdu ne, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos duomeni-
mis, 2014 m. verslo liudijimų iš-
duota 651, 2015 m. 690, tai 2016 
m. 744. Norinčių, vadinasi, yra.

- Kada galėsime pamatyti pir-
mus statinius ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio, kada statiniai pa-
keis stulpelius?

- Labai konkrečiai pasakyti ne-
galiu. Nebūna didelių darbų be 
didelių iššūkių. Reikia atsižvelgti, 
kad tai kultūros paveldas, kad yra 
specifiniai projektavimo reikala-
vimai, yra ir rangovo ypatumai. 
Jei anksčiau labai drąsiai sakiau, 
kad jau šių metų pabaigoje pilis 
turėtų stovėti, tai pernai atsiradę 
trikdžiai galbūt pavėlins. Manau, 
kad pirmas etapas turėtų būti 
baigtas per mūsų kadenciją. 

- Eidami į rinkimus kalbėjote 
apie kelių priežiūrą. Kaip Jūs 
pats vertinate savivaldybei pri-
klausančių kelių priežiūrą? Ar 
esate patenkintas Anykščių ke-
lininkų prižiūrimais keliais?

- Anykščių kelių tarnyba, kaip 
regiono padalinys, gauna lėšų 
tiek, kiek jiems paskiria. Mes, 
kaip savivaldybė, jų gaunam žen-
kliai daugiau. Savivaldybei 2016 
m. skirta 1,723 mln. Eur kelių 
priežiūros ir plėtros lėšų. Tai žen-
kliai daugiau. 

Mano prašymu kelių tyrimo 
institutas ištyrė, kaip naudojami 
mūsų keliai. Buvo atliktas tyri-
mas, kiek važiuoja automobilių. 
Susisiekimo ministerijai įrodžiau, 
kad mums kelių fondui reikia dau-
giau pinigų. Mes pagal asfaltuotų 
kelių ilgį ir kelių tankį Lietuvoje 
esame 34 vietoje, pagal biudžeto 
lėšų skaičių – 2015 m. buvom 10 
vietoje. 2016 m.  turbūt buvom 
dar aukščiau. Kai skiriama dau-
giau, galim labiau išvystyti rajo-
ną. Sutvarkėme ir tvarkome daug 
gatvių, tvarkome apšvietimą. 

- Sakykite, kodėl pertvarkytos 
gatvės tampa siauresnėmis?

- Yra tokie reikalavimai. Spe-
cialiai rašiau Automobilių kelių 
direkcijai prašymus, kad nesiau-
rintų, kreipiausi ir į Susisiekimo 
ministeriją, bet gavau atsakymą, 
kad dabar tokie standartai. Kai 
siaurėja kelio plotis, jų manymu, 
didėja eismo saugumas. 

- Per Jūsų valdymo laikotarpį 
pasikeitė itin daug savivaldybės 
administracijos ir savivaldybei 
pavaldžių įstaigų vadovų, tur-
būt daugiau, nei per visą 21 am-
žių. Ar kaita pasiteisino?

- Sakyčiau, 
kad visi vado-
vai, kurie lai-
mėjo atrankas, 
pateisino savo 

atsiradimą. Imant, pavyzdžiui, 
kūno kultūros ir sporto centrą, 
mokyklų vadovus, asmeniškai aš 
nemanau, kad buvo nors vienu 
atveju suklysta dėl vadovų pasi-
rinkimo. Atsinaujino veikla ir, tar-
kim, to paties TIC veikla pasikeitė 
kaip diena ir naktis. Žinoma, visą 
veiklą matysime, kai gausime me-
tinius rezultatus. Esu patenkintas 
gamybinių įstaigų veikla. Tiek 
komunalinio ūkio vadovas persi-
orientavo, žino reikalavimus (mes 
reikalavimus išsakome konkre-
čius, jokių užgaidų), tiek šilumos 
tinklų vadovybė tikrai padarė 
išvadas ir džiaugiuosi tuo, kas 
vyksta. Mūsų 2016 m. nupirktas 
biokuras buvo net pigesnis nei ša-
lia esančios Utenos, kurioje šilu-
ma yra pigiausia šalyje. Progreso 
veikloje nematyti neįmanoma. 

- Savivaldybės kadrų kaita 
beveik nepalietė seniūnijų va-
dovų. Esate patenkintas seniū-
nijų darbu?

- Kai kurias veiklas dar reikia 
organizuoti, pasikeitimas seniūnų 
veikloje gal dar ir nėra pakanka-
mas, bet jau ženklus. 

- Seniūnų sueigos, rajono kul-
tūros tarybos posėdžiai pasidarė 
uždari. Kodėl jie uždari, ar po-
sėdžiuose svarstomos paslaptys, 
apie kurias visuomenė neturėtų 
žinoti?

- Nevadovauju Kultūros tarybai, 
negaliu kaip meras įsikišti ir pasa-
kyti, kad posėdžius rengtų atvirus. 
Žinau jų argumentus, suprantu ir 
juos priimu. Jei svarstomi projek-
tai, jie aptarinėjami, negali Kultū-
ros tarybos nariai jaustis laisvai, 
kai juos stebi. Juk ir tų projektų 
dalyviams būtų nejauku, jei po to 
viskas būtų aprašoma. 

Aiškinsis įmonių naudą - Bet, kai Kultūros taryba už-
darame posėdyje T. Mikeliūnai-
tės kultūros premiją skiria vie-
nai iš savo narių, gal visuomenė 
turėtų žinoti kodėl? Juk net ne-
aišku, kas buvo kiti kandidatai, 
nuopelnai...

- Ne šioje, bet kai kuriose atran-
kose, vertinimuose man taip pat 
kyla klaustukų. Ir dabar jų lieka, 
ar visi subjektai, kurie nagrinėti, 
įvertinti objektyviai, bet aš aps-
kritai nepasitikėti žmonėmis ne-
galiu. 

- Gyventojų Anykščių rajone 
toliau nesustojančiai mažėja. O 
kaip yra su įmonėmis? Ar per 
pastaruosius porą metų darbo 
vietų rajone padaugėjo?

- Dabar turiu naują patarėją 
Dominyką Tutkų, kurio viena 
iš funkcijų bus Anykščių krašto 
pristatymas, mūsų išskirtinumų 
reprezentavimas. Tokios užduo-
ties anksčiau nebuvo kam pavesti. 
Vien merui tuo užsiimti beveik 
neįmanoma, nors stengiausi da-
ryti.

Skirtingi dalykai -  kiek dirba 
darbuotojų ir kiek yra įmonių. Kai 
kuriose įmonėse dirba darbuotojai 
iš kitų rajonų, mums svarbu, kad 
dirbtų mūsų rajono gyventojai, 
nes gyventojų pajamų mokestį sa-
vivaldybės biudžetui moka asmuo, 
deklaruotas Anykščių rajone. Jei 
įmonė dirba čia ir moka mokes-
čius valstybei, jie moka valsty-
bei, bet kokią naudą gaunam mes 
tiesiogiai – kitas klausimas. Tiek 
patarėjui, tiek verslo informacijos 
centrui bus užduotis išsiaiškinti, 
kokia nauda yra iš vienos ar kitos 
įmonės ir vienos ar kitos veiklos 
rajonui. 

2016 m. buvo naujai įsteigta 
apie 800 nuolatinių darbo vietų. 
Bet darbo vietų skaičiai nuolat 
kinta, būna, kad darbo vietų dau-
gėja, būna, jog mažėja. 

- Kaip ateityje planuojate pri-
traukti įmones?

- Numatytos kelios vietos pra-
monės rajone, kur gali steigtis 
įmonės. Viena Vokietijos įmonė 
yra nupirkusi pastatus, jie planuo-
ja naudoti ES verslo skatinimo 
programas, kad ten vykdytų vei-
klą.

Naujojoje ligoninėje yra du 
flangai, vienas jau anksčiau buvo 
nupirktas įmonės, jau turime pati-
kinimą, kad ten bus finansuojama 
atitinkama veikla, bankai finan-
savimą jau pažadėjo. Kitai daliai 
ieškome investuotojų. 

Senoji ligoninė yra savotiška 
bėda. Esu parašęs raštą ir susiti-
kęs su Kauno apygardos vyriau-
siuoju prokuroru, kadangi tos 
įmonės turtas areštuotas (įmonė 
gali sakyti, kad turtu negali dis-
ponuoti, nes jis areštuotas), mes 
nesikišam į tyrimo eigą, negalim 
niekaip daryti įtakos, bet prašom, 
kad tyrimą paspartintų, kad būtų 
priimtas sprendimas. 

(Atkelta iš 1 p.)

...Daug dėmesio skyrėme 
įsiskolinusių subjektų sko-
los išieškojimui, litais jų 
skola buvo virš 2 milijonų...

...bet aš apskritai nepasiti-
kėti žmonėmis negaliu...
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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. Tobotai 1. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Erdvės.  
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Stebinantys gyvūnai (subti-
truota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.30 Karinės paslaptys.  
17.15 Lietuvos patriotai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3.. 
21.55 Premjera. Marija 
Antuanetė. N-14.  
24.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Po šėtono saule. N-14.  
1.35 Pasaulio dokumentika. 
3.20 Puaro. N-7.  
5.05 Savaitė.

 
6.30 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”.  
8.10 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Knygų valdovas”. 
11.20 “Sugalvok norą”. N-7.  
13.05 “Šnipas ne savo noru”. 
N-7.  
14.55 “10 000 dienų”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai. 
SUPERFINALAS.  
23.00 PREMJERA “Didvyrių 
būrys”. N14.  
1.00 “Trečias žmogus”. N14.  
3.25 “Medalionas”. 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 
būstas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Teisinguolis Dadlis. N-7.  
12.30 Spąstai tėvams. 
Medaus mėnuo Havajuose.  
14.20 Hačiko. Šuns istorija.   
16.15 Simpsonai. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Lietuvos talentai. N-7.  
22.00 Didelės akys. N-7.  

0.15 Melas ir iliuzijos. N-14. 

  
6.35 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė.  
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”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.00 Mano tėtis - Skrudžas. 
20.45 Įstatymo tarnai. N-7.  
23.15 “Sekso magistrai”. N14.  
1.25 Vienišas vilkas 
Makveidas. N14.  
3.10 Paslaptingas langas. N-7.  
4.40 Mano tėtis - Skrudžas (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 patieka-
lai”.  
13.10 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 Nemarus kinas. 
Lenktynininkas Ho. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 2. Kartelis. 
N14.  

22.45 Kuždesių sala. N14.  
1.10 “Kas aprengs nuotaką?”  
2.10 “Karalienė Izabelė”. N14.  
3.30 Bekas 2. Žmogus be 
veido. N14.  
5.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”

 Kultūra 
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. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos ser-
gėtojai. 
9.30 Keliaukim!  
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 “Vilniaus festivalis 2016 
“.  
12.20 Durys atsidaro.  
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje.  
13.30 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui. Furio 
Bordon.  
15.35 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui. Kultūra.  
16.00 Keliaukime kartu. 
Černigovas. 
17.00 Teatras.  
17.50 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. 
Premjera. Žilis Žakobas. Kanų 
pilietis. 
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 

22.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Wolfsome”.  
23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.20 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui. Justinas 
Marcinkevičius. Mindaugas.  
3.45 Nacionalinis turtas.  
4.10 Svetimoje žemėje.  
5.05 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui.  
5.30 Panorama. 

 
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).  
2.00 KK2 (k). N-7.  

 
6.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
7.00 Pakartok! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Iš peties. N-7.  

11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas.. N-7.  
12.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Pakartok! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. 
N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Pasvalio “Pieno 
žvaigždės” - Utenos “Juventus”.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Nuodėmių daktaras. 
N-14.  
0.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
1.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.

 
07.20 „Bekraštė Kanada“.  
08.25 „Jaunikliai“. 
09.00 „Šiandien kimba“ 4.  
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. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“.
17.00 Tobulas meniu. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.53 Orai. 
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.

 
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 
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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”. 
22.25 Premjera. Oro erdvės 
gynėjai (subtitruota). 
23.05 Premjera. Valdžios tvir-
tovė. N-7.  
0.05 Savaitė.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
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 
Sala. N14.  
0.55 “Mentalistas”. N-7.  
1.45 “Strėlė”. N-7.  
2.35 “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.  
14.25 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 “Slaptasis agentas”. N-7  
0.10 “Raitelis be galvos”. N-7  
1.10 “Naujokė”. N-7  

  
6.15 Sveikatos ABC televitrina. 
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Mistinės istorijos”. N-7.  

9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.05 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 PREMJERA “Voratinklis. 
Juodos tulpės”. N-7. 
19.30 Farų karai. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 “Nakties įkaitas”. N14.  
23.50 “Įstatymo tarnai”. N-7.  
2.10 “Sekso magistrai”. N14.  
4.10 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.35 “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.  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7. 
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
15.05 “Neramūs ir triukšmingi” 
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. Aukso 
puode - mirtis”. N-7.  
22.50 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.05 “Mentalistė”. N-7.  
2.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.35 “Bekas 2. Kartelis”. N14.  
5.05 “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.  
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. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.  
17.30 Amžininkai. Lietuvos 
partizanai.  
18.20 Poezija.  
18.30 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  

21.00 Draugo kailyje. N-14.  
22.50 Stop juosta.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Wolfsome”.  
1.00 Nacionalinis turtas.  
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
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 ko-
mentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

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

9.00 “Praeities žvalgas”. 
9.30 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 Sa a ir Tania. N-7.  
21.00 Na a Ra a. N-14.  
22.00 “Farai”. N-7  
23.00 “Demonas viduje”. S  
0.55 “Aferistas”. N-7 (kart.)  
1.40 “Kaulai”. N-7 (kart.)  

 
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 „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 „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 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. N-7. 
04.25 „Chiromantas“. 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.  
12.10 Oro erdvės gynėjai (sub-
titruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 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.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Dokumentinė - istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  
0.15 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Dokumentinė - istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”.  
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 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 KK2. 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 
Žudymo sezonas. N14.  
23.55 “Mentalistas”. N-7.  
0.50 “Strėlė”. N-7.  
1.40 “Detektyvė Džonson”. N-7.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Sila. Kelias namo. N-7.  
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.25 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 “Teta Helena”. N-7  
0.55 “Raitelis be galvos”. N-7  
1.50 “Naujokė”. N-7  
2.15 “Trapučio parkas”. N-14  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”.

9.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 PREMJERA “Voratinklis. 
Juodos tulpės”. N-7.  
19.30 “Farų karai. Gyvatė 
žolėje”. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės... 
2”. N-7.  
21.30 “Pinigų kalba”. N14.  
23.30 “Nakties įkaitas”. N14.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.25 “Dalasas”. N-7.  
3.10 “Penktoji pavara”.  
3.55 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
4.20 “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.  
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7. 
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
15.05 “Neramūs ir triukšmingi” 

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 
“Detektyvas Kolambas. 
Detektyvo vestuvės”. 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.  
2.55 “Detektyvas Kolambas. 
Aukso puode - mirtis”. N-7.  
4.30 “Kas namie šeimininkas?”.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui. 
Legendos.  
12.55 “Vilniaus festivalis 2016 
“.  
14.15 Durys atsidaro. Viena 
istorija.  
14.35 Kino legendos. Žilis 
Žakobas. Kanų pilietis (kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.10 Kultūra. Aktorius 
Regimantas Adomaitis.  
18.30 Premjera. Invazija. 
Antrojo pasaulinio karo pradžia. 

19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Aktoriaus Regimanto 
Adomaičio 80-mečiui. Jausmai.  
22.30 ARTi.  
22.45 Lietuva mūsų lūpose.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras.  
1.00 Maistas ir aistros.  
1.30 Durys atsidaro.  
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.  
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 “Valkirija”. N-7  
0.20 “Rezidentai”. N-7 (kart.)  
1.00 “Aferistas”. N-7 (kart.)  
1.50 “Kaulai”. N-7 (kart.)  

 
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 „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 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. N-7. 
04.25 „Chiromantas“. N-7. 
05.10 „Vandens žiurkės“. N-7. 
05.55 „Gamtos magija“.

 
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 Dokumentinė - istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”..  
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. Nuoga Macha. 
N-14.  
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”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
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 KK2. 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 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas 2. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Porininkai. N14.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.50 “Detektyvė Džonson” N-7. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 “Ekstrasensų mūšis”. N-7  
11.00 “Prieš srovę”. N-7 (kart.)  
12.00 “Hubertas ir Staleris”. N-7  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.25 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 “Rizikinga erzinti diedu-
kus”. N-14  
0.50 “Raitelis be galvos”. N-7  
1.40 “Kerštas”. N-7  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Paskutinis faras” (k). N-7.  

10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 PREMJERA “Voratinklis. 
Juodos tulpės”. N-7.  
19.30 “Farų karai. Gyvatė žo-
lėje”. N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
21.30 “Išdavikas”. N14.  
23.40 “Pinigų kalba”. N14.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Dalasas”. N-7.  
2.55 “Penktoji pavara”.  
3.40 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7.  
4.05 “Penktoji pavara”.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Silvijos itališki valgiai”. 
8.05 “Merės Berės patiekalai”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.25 “Auklė”. 
9.55 “Kas namie šeimininkas?”. 
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7.  
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”. 

15.35 “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. Žvirblis 
rankoje”. N-7.  
22.50 “Meilė ir bausmė”. N-7.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.05 “Mentalistė”. N-7.  
2.55 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.40 “Detektyvas Kolambas. 
Detektyvo vestuvės”. N-7.  
5.10 “Kas namie šeimininkas?”.

 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.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Invazija. Antrojo pasauli-
nio karo pradžia (kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 Keliaukime kartu.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.20 Premjera. Amišai. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Premjera. Šimtas reginių 
senoviniame mieste. Dėžučių 

gamyba iš kininės paulovnijos 
medienos. 
20.15 Nes man tai rūpi.  
21.00 Elito kinas. Gyvenimo 
medis. N-7.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Premjera. Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
1.00 Stambiu planu.  
1.30 Euromaxx.  
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 ko-
mentaras.  
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 žaidy-
nės”.  
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 “Prieš ugnį ugnimi”. N-14  
0.00 “Nematoma riba”. N-14  
2.25 “Daktaras Hausas”. 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 Gyvenk krepšiniu!. 
20.15 Europos taurė 2016/17. 
Jeruzalės “Hapoel” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”. 
22.15 Reporteris.  
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 0 laipsnių. 
23.45 „Miškinis“. N-7. 
00.50 „Chiromantas“. N-7. 
01.50 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „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. Džeris 
Magvairas. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai. 
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
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 KK2. 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 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Vienintelis šūvis. 
N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Strėlė”. N-7.  
2.15 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 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
11.00 “Gero vakaro šou”. N-7 
(kart.)  
12.00 “Hubertas ir Staleris”. 
N-7  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.25 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 “Auklės”. N-7  
0.25 “Raitelis be galvos”. N-7  
1.25 “Kerštas”. N-7  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Paskutinis faras” (k). N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 PREMJERA “Voratinklis. 
Juodos tulpės”. N-7.  
19.30 “Farų karai. Gyvatė 
žolėje”. N-7.  
20.30 Gyvenimiškos istorijos.  
21.30 “Panelė Meadows”. 
N14.  
23.10 “Išdavikas”. N14.  
1.10 “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”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.25 “Auklė”. 
9.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7.  
14.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
15.05 “Neramūs ir triukšmingi”. 
15.35 “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.  
22.30 “Paslaptys”. N14.  
0.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.00 “Mentalistė”. N-7.  
2.55 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.40 “Detektyvas Kolambas. 
Žvirblis rankoje”. N-7.  
5.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”.
 

 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 Kaip atsiranda daiktai 6  
HD (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Amišai. (kart.). 
14.05 Keliaukim!  
14.35 Svetimoje žemėje.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.00 Parodos “Nikolajus 
Rerichas ir Latvija” atidarymas.  
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
17.05 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akademija.  
18.10 Poezija.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Premjera. Pasikalbėk su 
ja. N-14.  
22.50 Nacionalinis turtas. 

(kart.). 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Robertas Lozinskis.  
1.05 Misija. Vilnija.  
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
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. dienos ko-
mentaras.  
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.  
12.10 “6 kadrai”.
 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 “Keršto aitvaras”. N-14  
23.50 “Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris” - Barselonos 
„FC Barcelona Lassa”. Vaizdo 
įrašas. 
1.45 “Nematoma riba”. N-14  
2.45 “Daktaras Hausas”. 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 „Chiromantas“. N-7. 
21.30 PREMJERA. Moterų 
balsas. 
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 „Vandens žiurkės“. N-7. 
03.40 „Miestelio patruliai“. N-7. 
04.25 „Chiromantas“. N-7. 
05.10 „Vandens žiurkės“. N-7. 
05.55 „Gamtos magija“.

 
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. 
HD. 
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. Pasiutęs 
Šuo ir Glorija. N-7.  
0.30 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.05 “Eurovizija 2017”.  

 
6.35 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.35 Nuo. Iki. (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 Piktas vairuotojas. 
N14.  
0.00 Šikšnosparniai. 
Sunaikinimo operacija N14.  
1.35 Vienintelis šūvis. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
11.00 “Farai”. N-7  
12.00 “Hubertas ir 
Staleris”. N-7  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.25 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 “Kung Fu Panda”. 
N-7  
21.15 “Divergentė”. N-14  
0.05 “Smagus pasivažinėji-

mas 2. Mirtis kelyje”. S 
1.50 “Skaitovas”. N-14  

6.15 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Nikonovas ir Ko”. 
N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena. 
18.30 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Sumokėti viską”. 
N-7.  
23.30 “Panelė Meadows”. 
N14.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
1.50 “Dalasas”. N-7.  
2.35 Sumokėti viską. N-7.  
4.10 “Nikonovas ir Ko”. 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
8.35 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 

9.25 “Auklė”. 
9.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
10.50 “Ištark sudie”. N-7.  
12.30 “Būrėja”.  
13.00 “Akloji”.  
13.30 “Mentalistė”. N-7.  
14.35 “Skūbis Dū. 
Paslapčių biuras”.  
15.05 “Neramūs ir triukš-
mingi”. 
15.35 “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 
“Nusikaltimo vie-
ta. Komisaras Falkė. 
Padegėjas“. N-7.  
22.45 SNOBO KINAS 
“Paskutinė naktis”. N14.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.05 “Mentalistė”. N-7.  
2.55 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
3.40 “Įtariamieji”. N14.  
4.50 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akade-
mija.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.20 Parodos “Nikolajus 
Rerichas ir Latvija” atida-
rymas.  
8.00 Legendos.  

8.45 Keliaukim!  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. (kart.). 
13.15 Gimtoji žemė. 
13.45 Atspindžiai.  
14.15 Kelias į namus.  
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  
18.15 Aguonų laukas. N-7.  
19.10 Durys atsidaro. 
Viena istorija.  
19.30 Muzika gyvai.  
21.00 Džeris Magvairas. 
N-7.  
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 Keliaukim!  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama. 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 “Ekstremali žvejyba”.  
9.30 CSI kriminalistai.
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.00 Aukščiausia pavara. 
N-7.  
12.10 “6 kadrai”.
 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 “Dalaso klubas”. 
N-14  
0.55 “Prieš ugnį ugnimi”. 
N-14 (kart.)  

 
06.30 „Mikropasauliai“. 
Dokumentinis serialas. 
Didžioji Britanija. 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. 
18.55 „Chiromantas“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Chiromantas“. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Invazijos diena“. 
N-14. 
01.05 „Mirtinas šuolis“. 
N-14. 
02.45 „Laukinis pasaulis“. 
03.05 „Invazijos diena“. 
N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Dokumentinė - istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”.  
7.55 Premjera. Tobotai 1. 
8.20 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
8.30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
8.45 Džiunglių knyga 1. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.10 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įdomiausios pasau-
lio keistenybės (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingas mašalų 
gyvenimas (subtitruota). 
14.05 Džesika Flečer. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 “Eurovizija 2017”.  
22.55 Premjera. Bridžitos 
Džouns dienoraštis. N-7.  
0.35 Pasaulio dokumentika.  
2.20 Džesika Flečer. N-7.  
4.05 Stilius.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.25 “Robomobilis Polis”. 
6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 

8.10 “Denis Vaiduokliukas”. 
8.35 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
9.00 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Stebuklingos 
letenos. 
11.55 Šunelis Pingas. 
13.40 Žandaras Niujorke. 
N-7. 1965 m.  
15.35 PREMJERA 
Ostinlendas. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Batuotas katinas Pūkis. 
21.15 Piko valanda 3. N-7.  
22.55 Norbitas. N14.  
0.50 Piktas vairuotojas. N14. 

 
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)  
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”. N-7  
10.00 “Pasaulis pagal mo-
teris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11.00 “Undinė”.  
13.05 “Išprotėjęs profesorius”. 
N-7  
15.00 “Greitis”. N-7  
17.20 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”. Loterija.  
19.30 PREMJERA “Aš - su-
perhitas”. N-7  
21.30 “Nevykėliai po priedan-
ga 2”. N-14  
23.50 “Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas”. N-14  

1.45 “Liepsnojanti meilė”. 
N-14 

  
6.15 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Blogas šuo!”.  
11.00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato kvalifikacija. Trakai.  
12.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
14.45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
15.45 “Kas žudikas?”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.55 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 Čempionas 2. N14.  
23.25 “Balsai iš anapus. 
Sugrįžimas”. S.  
1.05 “Dalasas”. N-7.  
2.35 Muzikinis iššūkis (k).  
4.05 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.55 “Blogas šuo!”.  

 
6.50 “Laukinė Afrika”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Ar jūsų šuo - genijus?”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Silvijos itališki valgiai”. 
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.10 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.10 “Vadas Baltoji 
Plunksna”. 1983 m.  

19.05 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Bekas 2. 
Atsiskyrėlis”. N14.  
22.45 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.20 “Kas aprengs nuotaką?”.  
1.20 “Paskutinė naktis”. N14.  
2.50 “Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Falkė. Padegėjas”. 
N-7.  
4.20 “Kas namie šeiminin-
kas?”. 
5.05 “Sodo gyventojai”.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo! . 
7.30 Kelias. Laida evangeli-
kams. (kart.). 
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Krikščionio žodis.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Penktasis tarptautinis 
menų festivalis “Šokio kara-
lienė”.  
12.30 Šokių akademija 2. 
13.30 Tradicinės respubli-
kinės ristūnų žirgų lenktynės 
“Sartai 2017”. 
15.15 Kai aš mažas buvau.  
16.00 Premjera. Žmogiškumo 
kelyje.  
16.40 Laiko portretai. Sigitas 
Geda.  
17.30 Akacijų alėja 2016. 
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 

Premjera. Tiltas per Kvai upę. 
N-7.  
23.35 Dabar pasaulyje.  
0.05 Šokių akademija 2 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 Elito kinas. Gyvenimo 
medis (subtitruota, kart.). 
3.15 Akacijų alėja 2016.  
4.10 Stop juosta. (kart.). 
4.45 Amžininkai. Lietuvos 
partizanai.  
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  
14.20 “Aukščiausia pavara 
Bolivijoje”. N-7  
16.00 “Iš peties”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Alytaus 
„Dzūkija” - Klaipėdos 
„Neptūnas”. Tiesioginė trans-
liacija. 
19.00 “X Faktorius”.  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Viešbutis „Didysis 
Budapeštas”. N-14  
0.20 “Keršto aitvaras”. N-14 
(kart.)  

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Dykumos“.  
09.30 Vantos lapas . 
10.00 „Mainai gamtoje“. N-7. 
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7. 
13.00 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7. 
15.20 „Jaunikliai“.  
16.00 Žinios. 
16.20 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Kvapnus suvenyras“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.20 0 laipsnių. 
18.25 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Kvapnus suvenyras“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Kvapnus suvenyras“. 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 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7. 

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesu-

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 vasario 28 d.)

Kryžiažodis  „Kurmis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esan-

čias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu 
(8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickienės vais-
tinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Prizas atiteks Jatkonių gyventojai
Gruodžio 3  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Upėtakis“ teisingas atsaky-

mas –  LIKIMAS. 
 Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 67  skaitytojai. Tai anykštėnai A.Burneikienė, 

V.Lančickienė, D.Šlamienė, A.Vildžiūnas, B.Augulienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
V.Malinauskienė, A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, V.Bieliūnienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, 
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, R.Vilimas, V.Dikčiuvienė, D.Varnienė, 
E.Zlatkutė, A.Kavolienė, R.Kavoliūnienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, A.Skaržauskienė, 
E.Jurėnaitė, V.Žemaitienė, I.Janienė, O.Arienė, A.Keraitienė ir A.Pranckevičienė;

V.Mogylienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas, R.Dolmantienė, B.Gudonienė, S.Cemnickienė, 
N.Žąsinienė ir R.Žąsinas iš Viešintų; G.Gudelis, T.Jakniūnienė ir E.Slavinskienė iš Naujųjų 
Elmininkų; V.Strazdienė, R.Puolis, E.Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; S.Steponavičienė 
iš Troškūnų, S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, A.Kriogienė iš Voversių, R.Vaiginytė 
iš Aknystų, R.Palskienė iš Aulelių, V.Urbutienė iš Naujikų, M.Baltrūnienėė iš Piktagalio, 
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, B.Aukštakalnienė iš Kur-
klių, S.Želnienė iš Maželių, A.Juknonienė iš Rubikių, L.Didienė iš Medžiočių, R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, L.Ruša iš Vilniaus, R.O.Deveikienė iš Mažionių, 
E.Trečiokaitė iš Jatkonių bei T.Patumsienė iš Vikonių.

Burtai lėmė, kad gruodžio mėnesio kryžiažodžio  prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks E.TREČIOKAITEI iš Jatkonių. Pra-
šome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Greta Kildišienė išpopuliarino Svėdasus

Kandidatūrų nepalaikė 
socialdemokratai ir liberalai

Posėdžio pradžioje Anykščių ra-
jono merui Kęstučiui Tubiui buvo 
įteiktas raštas, kuriuo keturi liberalai: 
Lukas Pakeltis, Vilius Januška, Da-
nutė Mažvylienė ir Mindaugas Sar-
gūnas - pareiškė įkuriantys opozicinę 
frakciją. Šios frakcijos seniūnas – L. 
Pakeltis. Tai antroji opozicinė frak-
cija rajono Taryboje - jau kadencijos 
pradžioje buvo registruota opozicinė 
keturių socialdemokratų frakcija.

Rajoną valdančiajai daugumai ofi-
cialiai  nepriklauso ir pagal liberalų 
sąrašą išrinktas profesorius Audrius 
Bitinas bei partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ atstovas rajono Taryboje Rai-
mundas Razmislavičius.  

A. Gališankos kandidatūra tvirtinta 
slaptu balsavimu, mero K. Tubio tei-
kimu. Posėdyje dalyvavo visi 25 de-
putatai, už A.Gališankos kandidatūrą 
balsavo 16, prieš – 7, 1 – susilaikė, 
1 – biuletenis buvo sugadintas. Ti-
kėtina, kad sugadinto biuletenio „au-
torius“ – A. Bitinas, o prieš balsavo 
arba susilaikė oficialiosios opozicijos 
aštuonetas. 

R. Blazarėno kandidatūra taip pat 
tvirtinta slaptu balsavimu – A. Gali-
šankos siūlymu, mero teikimu. Prieš 
siūlant R. Blazarėno kandidatūrą, A. 
Gališankai oficialiai buvo suteikti 
nuolatinio direktoriaus įgaliojimai, 
su juo pasirašyta darbo sutartis. Už R. 
Blazarėną balsavo 18, prieš - 1, susi-
laikė - 6 rajono Tarybos nariai. Tikė-
tina, kad liberalai ir socialdemokratai 
iš anksto buvo pasitarę, kaip balsuos 
ir sąmoningai pademonstravo, jog 
jų nusistatymas prieš direktoriaus 
pavaduotoją yra mažesnis, nei prieš 
direktorių.

Priedas prie algos – 
išankstinė sąlyga?

Tarybai savivaldybės administra-
cijos direktoriumi skiriant A. Gali-
šanką, virė diskusijos dėl būsimojo 
administracijos direktoriaus algos. 
Mat deputatai tuo pačiu balsavimų, 
tvirtindami ir direktorių, jam nustatė 
ir 40 proc. priedą prie algos. Iki šiol 
savivaldybės administracijos Ben-

Savivaldybės administracijai vadovaus 
„profkės“ mokytojai
Ketvirtadienį Anykščių rajono taryba paskyrė naujus savivaldybės administracijos vadovus. 

Administracijos direktoriumi tapo 57 metų Audronius Gališanka, jo pavaduotoju - 51-erių Ramū-
nas Blazarėnas. Beveik mėnesį laikinuoju administracijos direktoriumi buvęs A. Gališanka nuolati-
niu vadovu tapo per Tarybos posėdį, o R. Blazarėnas darbą savivaldybėje pradės vasario 1 dieną. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

drojo ir ūkio skyriaus vedėju dirbęs 
A. Gališanka, kalbėdamas apie priedą 
prie algos, sakė: „Dabar mano, kaip 
skyriaus vedėjo, atlyginimas didesnis 
nei administracijos direktoriaus atly-
ginimas. Taigi spręskite patys.“

Socialdemokratas Donatas Krikš-
taponis A. Gališankos klausė, kaip jis 
kiekvieną mėnesį gaudamas 663 eurų 
priedą prie algos, jausis bendrauda-
mas su pavaldiniais. „Medikai iš viso 
tiek gauna, kiek jūsų priedas“,  - pa-
vyzdį pateikė D. Krikštaponis. A. 
Gališanka atkirto, jog su pavaldiniais 
jis kalbės apie darbą, o ne apie savo 
atlyginimą.

Tuo tarpu naujasis administracijos 
direktoriaus pavaduotojas R. Blazarė-
nas priedo prie algos negaus. To pa-
ties D. Krikštaponio paklaustas, ko-
dėl neprašė priedo, dėstė, jog „tegul 
savivaldybė investuoja į kursus man.“ 
Bet paskui pridūrė, kad jei bus geras 
darbuotojas, tikisi, kad priedas jam 
bus paskirtas ir neprašant. „Niekada 
priedų neprašau. Bet jei „nedadeda“ 
aš išeinu“, - paaiškino R.Blazarėnas.     

Profesorius, teisininkas A. Bitinas 
prieš balsavimą dėl A. Gališankos 
skyrimo aiškino, kad būtina atskirti 
sprendimus – vienu sprendimu rink-
ti direktorių, kitu – jam skirti priedą. 
Tačiau savivaldybės administracijos 
Teisės, personalo ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulo-
tas įrodinėjo, jog to padaryti neįma-
noma, nes jau toks sprendimas rajono 
Tarybai pateiktas. Sprendžiant pagal 
vykusias diskusijas, A. Gališanka tu-
rėjo pradinę derybinę poziciją: arba 
iškart skiriat priedą, arba ieškokitės 
kito direktoriaus.

A. Gališankai ankstesnė darbo vie-
ta – administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo pareigos - neišsaugo-
ma, pasibaigus šios rajono Tarybos 
kadencijai jam gali tekti ieškotis nau-
jo darbo.

Vienas – „kietas“, kitas – kuklus

Prisistatydami rajono Tarybai bū-
simi administracijos vadovai laikėsi 
skirtingų taktikų. A. Gališanka, regis, 
aiškino, jog jis daro rajonui paslaugą 
eidamas vadovauti administracijai, o 
R. Blazarėnas tikino, kad jis stengsis 

ir išmoks dirbti.
A. Gališanka sakė esąs veiklus 

žmogus. Jis dėstė esąs plaukimo 
sporto šakos pradininkas Anykščiuo-
se, tarptautinio plaukimo sprinto fes-
tivalio organizatorius, VšĮ „Sveikatos 
oazė“ steigėjas, daugiabučio namo, 
kuris pirmasis Anykščiuose pasidarė 
renovaciją, bendrijos pirmininkas. 
Jis pripažino, kad iki šiol už darbą 
VšĮ „Sveikatos oazė“ gaudavo atly-
ginimą, tačiau tapęs administracijos 
direktoriumi projektų vadovo pareigų 
VšĮ atsisakys. „Nebuvau priremtas 
prie sienos, turėjau laiko pagalvoti“, 
– apie savo apsisprendimą eiti va-
dovauti administracijai sakė A. Ga-
lišanka. „Turiu daugiau nei 20 metų 
vadovavimo patirtį, pažįstu žmones, 
galiu užtikrinti sklandų administra-
cijos darbą. /.../ Pasižymiu lyderio 
savybėmis, moku sutelkti. Nebijau 
sunkumų“, – apie save kalbėjo A. 
Gališanka, o savo bloga savybe įvar-
dino laiko neskaičiavimą ir sveikatos 
netausojimą. 

Anykščių socialdemokratų lyde-
ris Dainius Žiogelis, grįždamas prie 
algos klausimo, dėstė, jog buvęs 
Kauno meras Andrius Kupčinskas į 
darbo valandas įskaičiuodavo ir ėji-
mą į bažnyčią savaitgaliais. Meras 
K. Tubis atsakė:  „Aš už mišias ir 
kitus renginius apmokėti neprašau. 
Aš meldžiuosi nemokamai.“ Mero 
teigimu, visų aplinkinių savivaldybių 
administracijų vadovams mokamas 
priedas prie algos, jo dydis, pasak 
mero, nuo 40 iki 60 procentų. 

R. Blazarėnas, iki šiol vadovavęs 
„Kalitos“ sporto ir pramogų centrui, 
prisistatymo pradžioje davė ženklą: 
„Nemuškit, aš geras“. „Pirmą kartą 
esu šioje salėje. Mano balsas dreba. 
Ateiti pirmą kartą ir iš karto priimti 
tokį pasiūlymą...“ – savo prisistatymą 
pradėjo R. Blazarėnas. Jis pasakojo, 
kad yra pakeitęs daug darboviečių, 
yra dirbęs Anykščių profesinėje mo-
kykloje, paskui keliose alkoholio 
prekybos įmonėse bei SEB banke. 
Ilgiausiai R. Blazarėnas buvo Ukmer-
gės „Vilkmergės“ alaus gamyklos 
direktoriumi. Jis kalbėjo, kad per 
dešimtmetį, kai vadovavo „Vilkmer-
gei“, pasikeitė trys savininkai, tačiau 
jis sugebėjo prisitaikyti prie besikei-

čiančių sąlygų ir strategijų. 
„Su Audriumi esame dirbę kar-

tu „proftechninėje“ prieš dvidešimt 
metų. Jis sakė padės. /.../ Turėsiu lai-
ko įsigilinti į visas sritis. Pirmoj eilėj 
- komunaliniai dalykai, šiukšlės“, – 
R. Blazarėnas paaiškino, jog A. Gali-
šankos bendradarbiu tampa jau antrą 
kartą.           

D. Žiogelis nuogąstavo, jog R. 
Blazarėnas neturi patirties savivaldos 
darbe ir sakė, kad „geras žmogus – tai 
ne profesija“. O vicemeras, konserva-
torius Sigutis Obelevičius surado ne-
atremiamą argumentą. „Jei susitvarkė 
su žmonėmis, kurie dirba alkoholio 
pramonėje, tai susitvarkys ir savival-
dybėje“, – tarė vicemeras. 

Vykdys nurodymus

Ir A. Gališanka, ir R. Blazarėnas, 
kalbėdami apie atsakomybę už spren-
dimus, aiškino, jog jie nusiteikę būti 
vykdytojais.  Abu jie yra nepartiniai 
ir socialdemokratas Vilius Juodelis 
abejojo, kad nepriklausymas partijai 
yra privalumas. „Mere, ar jūs ir nau-
ja koalicija neužlipsite ant to paties 
grėblio, kai skiriate ir nebesuvaldote 
administracijos vadovų? Neradote 
partinių?“, – paklausė V.Juodelis. 
„Indėnai sako – tik baltaveidis ant 
to paties grėblio užlipa du kartus. A. 
Gališanka tinkamas kandidatas – ne-
abejoju“, – atsakė meras.

D. Krikštaponis R. Blazarėno pa-
klausė, ar jis skaitė valdančiosios 
daugumos programą, juk ją teks 
vykdyti. Būsimasis administracijos 
direktorės pavaduotojas atsakydamas 
negudravo: „Programos neskaičiau. 
Direktorius pasirašo kampe – dirba 

 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.

pavaduotojas. Ką lieps, tą ir darysiu.“

Liberalą gynė socialdemokratas

Iš mero K. Tubio lūpų rajono Tary-
bos posėdyje skriejo užuominos, kad 
buvęs savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojas Saulius Ra-
salas galėjo būti suinteresuotas, jog 
pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio sta-
tytų UAB „Povilo Gurklio firma“.

Socialdemokratas D. Krikštaponis, 
prieš administracijos direktoriumi 
skiriant A. Gališanką, pastarojo klau-
sė, ar jis pritaria medinės pilies staty-
bų rajono biudžeto lėšomis idėjai. A. 
Gališanka dėstė, jog pilies statybos 
– ne jo kompetencija, taip pat paaiš-
kino, kad sausio 23 dieną baigėsi su-
tarties su rangovais terminas ir jiems 
pasakyta, kad sutartis nutraukiama.

Priminsime, kad atlikus pilies pa-
matų ekspertizę paaiškėjo, jog jie 
įrengti netinkamai ir statinio neatlai-
kys. Taigi, panašu, kad buvo pasirink-
tas netinkamas rangovas.

Meras K. Tubis Tarybos nariams 
aiškino, jog jis stengėsi, kad pilies ran-
gos darbų viešųjų pirkimų konkurse 
būtų įrašyti papildomi „saugikliai“ ir 
jų pagalba pasirinktas gerai dirbantis 
rangovas, tačiau buvęs viešųjų pirki-
mų komisijos pirmininkas S. Rasalas 
pirkimų konkurse pritaikė vienintelį 
kriterijų – rangos darbų kainą. „Deja, 
buvo palikta tik mažiausia kaina. Ar 
buvo sudarytos kažkam sąlygos, ne-
galiu teigti. Bet tokios mintys perša-
si“, – užuominą apie galimą piktnau-
džiavimą išsakė meras. „Visada kalti 
lieka iešmininkai. Nereikia versti kal-
tės ant kitų, jei pats nesusitvarkote“, 
– merui atsakė D. Krikštaponis. 

Kaltinimas S. Rasalui nuskambėjo 
ir mero atsakyme į D. Žiogelio klau-
simą apie komunalines atliekas. „Už 
komunalinių atliekų tvarkymą buvo 
atsakingas administracijos direktorės 
pavaduotojas ir aš jam turėjau labai 
daug priekaištų“.  O A. Gališanka pri-
dūrė, jog dabar „visi neaiškūs klausi-
mai bus išspręsti.“  

Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka sakė turįs ly-
derio savybių, o dirbdamas neskaičiuoja laiko 
ir netausoja sveikatos.

Naujasis Anykščių savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blaza-
rėnas pasiryžęs klusniai vykdyti nurodymus.
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„Rodos, dar tik vakar mažais vai-
kiškais žingsniukais įžengiau į pirmąją 
klasę. Rankose tvirtai laikiau pliušinį 
meškiuką ir nedrąsiai apžiūrinėjau 
mane supančią aplinką. Mokykla kaip 
pasakų pilis: spalvingomis sienomis, 
plačiais laiptais, įvairaus dydžio lan-
gais. O knygų lentynos su ryškiaspal-
viais viršeliais tarsi mojo man prie jų 
prieiti... Ir dabar aš čia... Stoviu toje pa-
čioje vietoje kaip ir tada, prieš vienuo-
lika metų,. Bet jau viena. Ant grindų – 
senos knygos, nudriskusiais viršeliais, 
sudužę stiklai girgžda man po kojo-
mis, atsilupę nuo sienų dažai krenta 
lyg rudens lapai. Su liūdesiu bandau 
įžvelgti nors dalelę to, ką mačiau pir-
mą kartą čia atėjusi. Akys užkliūna  už 
vieno išdužusio lango niūraus korido-
riaus gale. Įsitaisęs ant medinio rėmo 
mano vaikystės draugas žiūri į tolį. Ta-
čiau ir jo šypsena jau nebe tokia kaip 

Mokyklos, kuriose skambutis 
jau nebeskamba Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Jono Biliūno gimnazijoje eksponuojama šios gimnazijos abiturientės Aušrinės Ražanskaitės fo-
tografijų paroda „Skambučio aidas“. Ruošdama šią fotografijų parodą, mergina teigia aplankiusi 
daugiau kaip 80 senųjų Anykščių rajono mokyklų, kuriose skambutis jau niekada neskambės. 

tada... Akyse – sielvartas ir nerimas. 
Jis nebėra tas minkštas pliušinis žais-
liukas, kurį laikiau rankose. Greičiau 
senas šuo, išmestas į gatvę ir niekam 
nereikalingas. Šis „šuo“ mato, kaip 
iš gražios  praeities grįžtama į klaikią 
dabartį... Šaltas rudeniško vėjo gūsis  
skaudžiai brūkštelėjo man per veidą 
tarsi grąžindamas į realybę. Supratau 
tik viena – šioje mokykloje skambutis 
jau nebeskambės...“, - taip savo foto-
grafijų parodą pristato A. Ražanskaitė. 

Autorė teigia šią vasarą aplankiusi 
ir fotografavusi daugiau kaip 80 se-
nųjų Anykščių rajono mokyklų. Sun-
ku patikėti, kad jų mūsų rajone tiek 
buvo... Ypač dėkingos fotografavi-
mui merginai - buvusios Kunigiškių, 
Žaliosios, Staškūniškio aštuonmetės 
ir kitos mokyklos, kiaurais stogais, 
išdaužytais langais ir durimis, apiru-
siomis sienomis. 

Pasak autorės, kai kuriose moky-
klose ant grindų dar mėtėsi knygos, 
o klasės lentoje kreida išrašyti žodžiai 
liudijo, kad dar neseniai čia krykštavo 
vaikai. 

„Ar nepasikartos toks pat likimas ir 
mano mokyklai – Jono Biliūno gim-
nazijai? Nenorėčiau...“ , - retoriškai 
klausia ir atsako autorė.

A. Ražanskaitė fotografuoti pra-
dėjo 13 metų ir, kaip pati teigia, fo-
tografavimas jai tapo neatskiriama 
gyvenimo dalimi, leidžiančia kurti, 
improvizuoti, į tuos pačius dalykus 
kiekvieną dieną pažvelgti kitaip. 

Dalis šio ciklo nuotraukų buvo eks-
ponuojama Vilniuje, Lietuvos moks-
leivių fotografijos parodoje, kurioje 
A. Ražanskaitė tapo prizininke. 

Fotografijos ją moko Anykščiuose 
žinomas fotografas Alfredas Motie-
jūnas.

Už 1 eurą įsigyti dvigubai dau-
giau duomenų dabar galima vos 
keliais mygtuko paspaudimais. 
Klientų patogumui tą padaryti 
automatiškai pasiūloma ir išnau-
dojus turimą duomenų kiekį.

„Išmanieji telefonai tampa 
vienu iš svarbiausių įrenginių, 
kuriuos naudojame bendravi-
mui, gyvenimo patogumui ar 
pramogoms. Vis didesnę dalį 

mūsų ekranų turinio sudaro vi-
deo įrašai, kurių peržiūroms 
reikia daug didesnio duomenų 
kiekio. Todėl savo klientams pa-
siūlėme labai palankias sąlygas 
gauti papildomų duomenų tada, 
kada jiems reikia“, – sako „Teo“ 
ir „Omnitel“ privačių klientų 
padalinio vadovas Norbertas 
Žioba.

Tokiu būdu užsakyti papildo-

Už 1 eurą „Omnitel“ duoda dvigubai

Oficialiai plačiausią ir greičiausią mobilųjį tinklą Lietuvoje tu-
rintis operatorius „Omnitel“ savo klientams siūlo neriboti mobi-
liųjų duomenų vartojimo. Vos už 1 eurą klientai gali bet kada ir 
neribotą kiekį kartų padvigubinti turimo plano duomenis. 

mi duomenys galioja iki mėne-
sio pabaigos. Šiuo „Omnitel“ 
pasiūlymu gali pasinaudoti kli-
entai, turintys mokėjimo planus 
START arba SMART M, L, XL 
bei XXL. Pasiūlymas už 1 eurą 
padvigubinti turimo plano duo-
menis galioja iki 2017 metų 
kovo 1 dienos. Papildomai užsa-
kytiems duomenims netaikomas 
„Baltijos ir Skandinavijos šalyse 
– kaip namie“ pasiūlymas.

„Omnitel“ klientai pernai su-
naudojo daugiausia 4G duomenų 
per visą šios technologijos plė-
tros Lietuvoje istoriją. Per metus 
aktyvių 4G vartotojų skaičius 

išaugo 42 procentais iki 280 
tūkst., o vidutiniškai per mėne-
sį 4G tinkle sunaudotų duomenų 
kiekis vienam vartotojui padidė-
jo beveik penktadaliu - iki 6,06 
gigabaito (GB). 

Namams – neribotas 
sparčiausias mobilusis internetas
 
„Omnitel“ 4G internetu, kuris, 

Ryšių reguliavimo tarnybos duo-
menimis, yra greičiausias ir pla-
čiausias Lietuvoje, savo namuo-
se dabar galite naudotis visiškai 
neribodami savęs. Už 19 eurų 
mėnesinį mokestį „Omnitel“ 4G 

interneto ryšį galite turėti pasi-
rinktu adresu net 99 proc. Lietu-
vos teritorijos.

Norėdami išbandyti neribotą 
„Omnitel“ interneto planą na-
mams CONNECT HOME galite 
pasinaudoti geros patirties garan-
tija. Tai reiškia, jog per 3 darbo 
dienas, jei siūlomas neribotas in-
ternetas neatitinka jūsų lūkesčių, 
galite grąžinti įrangą, nutraukti 
sutartį ir atgauti pinigus.

Visiškai neriboti „Omnitel“ mo-
bilieji duomenys suteikiami kon-
krečiam jūsų nurodytam adresui. 
Specialus pasiūlymas galioja įsi-
gyjant CONNECT HOME planą 
su įranga (modemu, planšetiniu 
kompiuteriu arba nešiojamuoju 
kompiuteriu) mokant dalimis 24 
mėn. arba 36 mėn. ir įsipareigo-
jant naudotis CONNECT HOME 
plano paslaugomis 24 mėn.

Daugiau sužinoti apie specia-
lius „Omnitel“ pasiūlymus galite 
sužinoti internete adresu www.
omnitel.lt, telefonu 1817 arba 
apsilankę artimiausiame „Teo“ 
ir „Omnitel“ salone.

Užsak. Nr 98

Lietuvos moksleivių fotografijos parodos konkurso prizininkę, Jono Biliūno gimnazijos abiturientę 
Aušrinę Ražanskaitę apdovanoja Lietuvos fotomenininkų sąjungos atstovės Vėtrė Antanavičiūtė ir 
Vilma Samulionytė. 

Alfredo MOTIEJūNOnuotr. 

 Aušrinės RAŽANSkAITĖS nuotr. 
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Dar prieš pusmetį žmogus, no-
rintis gauti ligos išmoką pagal 
gydytojo išduotą nedarbingumo 
pažymėjimą, turėjo „Sodrai“ pa-
teikti atskirą prašymą už kiekvieną 
nedarbingumo laikotarpį. 

Naujasis –  neterminuotas – pra-
šymas skirti ligos išmoką nuo 2016 
m. rugpjūčio 16 d. yra pildomas 

tik vieną kartą. Jei prašymą ligos 
išmokai skirti pateikėte iki 2016 
m. rugpjūčio 16 d. jis nėra neter-
minuotas, todėl reikia pateikti nau-
ją prašymą ligos išmokai skirti ir 
visas išmokas už ligos ar slaugos 
laikotarpius dabar ir ateityje gausi-
te automatiškai.

Neterminuotą prašymą skirti li-

Neterminuotas prašymas „Sodrai“ –  daugiau jokių rūpesčių dėl ligos išmokos
Ar žinote, kad norint gauti ligos išmoką tereikia vieną kartą 

„Sodrai“ pateikti neterminuotą prašymą? Prašymą galima užpil-
dyti tiesiog dabar – nebūtina laukti, kol susirgsite ir kreipsitės į 
gydytoją ir jums bus išduotas nedarbingumo pažymėjimas. To-
kius prašymus „Sodrai“ jau pateikė apie 300 tūkst. žmonių.

gos išmoką patogiausia ir greičiau-
sia pateikti internetu, prisijungus 
prie asmeninės „Sodros“ paskyros 
gyventojui adresu www.gyvento-
jai.sodra.lt. Tai galima padaryti ir 
atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių. 
Prašyme nurodytus duomenis rei-
kės patikslinti tik tuo atveju, jeigu 
asmuo pageidaus pakeisti mokėji-
mo būdą, nurodyti kitą sąskaitą, į 
kurią būtų pervedama ligos išmo-
ka, ar patikslinti pasikeitusius kon-
taktinius duomenis. Ligos išmoka 
pervedama ne vėliau kaip per 15 
darbo dienų nuo visų dokumentų ir 
duomenų gavimo „Sodros“ skyriu-

je. Reikalingus ligos išmokai skirti 
duomenis pateikia gydymo įstaiga 
ir darbdavys, žmogui tereikia būti 
užpildžius neterminuotą prašymą.

Jeigu žmogus, pateikęs netermi-
nuotą prašymą skirti ligos išmoką, 
norės, kad už tam tikrą nedarbingu-
mo laikotarpį ligos išmoka jam ne-
būtų mokama, jis turės prisijungti 
prie asmeninės „Sodros“ paskyros 
gyventojui adresu www.gyvento-
jai.sodra.lt arba atvykti į bet kurį 
„Sodros“ skyrių ir pateikti prašymą 
neskirti ligos išmokos už tam tikrą 
laikotarpį. Tai gali būti aktualu, 
pavyzdžiui, tuo atveju, jei žmogus 

susirgtų atostogų metu, tačiau atos-
togų nenutrauktų ir nepageidautų 
gauti ligos išmokos už šį laikotarpį. 

Jei nedarbingumo pažymėjimas 
išduotas dėl nelaimingo atsitikimo 
darbe (pakeliui į darbą/iš darbo) ar 
profesinės ligos, prisijungus prie „So-
dros“ asmeninės paskyros gyventojui 
arba atvykus į skyrių reikės pateikti 
atitinkamą prašymą. Neterminuotas 
prašymas šiuo atveju negalioja.

Kilus klausimams informacija 
teikiama  „Sodros“ informacijos 
centro telefonu 1883 arba (+370) 
5 250 0883. 
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Seniūną lydi sėkmės devintukas

1999–2017 m.
Devintukai išpranašavo siekį
pasaulį daryti laimingesnį

1999 metais A. Jurkus pradėjo 
naują gyvenimo etapą, tapo Kur-
klių seniūnijos seniūnės pavaduo-
toju, dar po metų – seniūnu ir juo 
dirba iki šiol. 2009 metais jis nea-
kivaizdžiai baigė studijas Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultete.  

Dažnai tenka apsilankyti šioje se-
niūnijoje, bendrauti su jos žmonė-
mis ir matyti, kad jie savo seniūną 
gerbia, nes ir jis bene visus juos pa-

žįsta, žino jų džiaugsmus ir bėdas. 
Kasdienybė tokia, kad pasitaiko 

visko, ir griežtesnio žodžio prirei-
kia. Juk seniūnijoje, miestelyje ir 
86 kaimuose  gyvena 1292 žmo-
nės. Šiame darbe seniūnas teigia 
realizuojantis save, nors dažnai, 
kaip biografijos pradžioje, darbo 
valandų tam neužtenka. O toje 
kasdienybėje ko nebūna!? Vienas 
prisigėręs žmoną ir vaikus skriau-
džia, kitą vienišių reikia kartas nuo 
karto aplankyti, kad nesušaltų, ar 
apsirgęs be pagalbos neliktų.

 Būna ir juokingų situacijų, sa-
kykim, viena moteriškė seniūnui 

kaimynę apskundė, kad ši savo viš-
tas užsidarė ir į lauką neišleidžia. 
„Neseniai moteris parašė pareiški-
mą, kad blogai mėšlas laikomas, 
tačiau kai atvažiavo aplinkosaugi-
ninkai pažeidėjo bausti, paaiškėjo, 
kad tas mėšlas pačios pareiškėjos”, 
- juokėsi seniūnas, pagalvojęs, kad 
tai moteriškei gal jau ne visai ir 
gerai…

Bet sugrįžkime prie tų devintu-
kų. A. Jurkus neseniai susidomėjo 
jų reikšme ir teigia, kad daugeliu 
atvejų, ką apie šį skaičių kalba nu-
merologai, jam tinka. Be to, skai-
čius 9 visuomet grįžta prie savęs. 

2011 m. pašventinus Plaštakos kaimo kryžių. 
Asmeninio albumo nuotr. 

2013 m. kurkliečiai šventė 95–ąjį Lietuvos gimtadienį. Tuomet seniūnas Algimantas Jur-
kus įteikė 95 Lietuvos valstybės vėliavas gyventojams ir svečiams. Nuotraukoje vėliava 
įteikiama iš Kurklių krašto kilusiam profesoriui, istorikui Norbertui Černiauskui. 

Autoriaus nuotr. 
Bet kokį skaičių padauginus iš 9 ir 
skaičius sudėjus, paskutinysis vi-
suomet bus devintukas. 

Pasak A. Jurkaus, dar Pitagoras 
teigęs, kad pasaulis sutvarkytas 
pagal skaičius, o graikai skaičius 
tapatino su savo dievybėm. „Šiaip 
ar taip 9 laikomi visuotinės sėkmės 
simboliu”, - pastebėjo seniūnas.

 „Pasakų herojams tenka nukauti 
devyngalvį slibiną, perplaukti de-
vynias marias, kol nugali blogį ir 
tikslą pasiekia. 9 simbolizuoja gy-
venimo pamokas, kurias išmokęs 
žmogus tampa stiprus ir nenugali-
mas, gebantis mylėti ir neegoistiš-

kai padėti kitiems. 
Prisipažinsiu, aš gyvenu ir mo-

kausi, tačiau pašaukimą padėti liki-
mo nuskriaustiems, palikti pasaulį 
po savęs geresnį, jaučiu nuolat. 
Kažkur viduje kirba poreikis siek-
ti kažko daugiau, padėti kitiems, 
tačiau jei nerandu kelių, kaip tai 
padaryti, gniuždo bejėgiškumas. 
Tai nelengva. Kita vertus, mistinis 
devynetas simbolizuoja ir egzis-
tencijos pabaigą, mirtį ir dvasinį 
atgimimą. Tad kaip čia laimingai 
pergyvenus 2019–uosius?”, - šyp-
sosi Kurklių seniūnijos seniūnas A. 
Jurkus. 

tinklas

Anykščių L. ir 
S. Didžiulių vie-
šosios bibliotekos 
Krašto dokumentų 
ir kraštotyros sky-
riaus vedėja Audro-
nė Berezauskienė 
laisvalaikiu lipdo 
besmegenius. 

A. Berezauskie-
nės bičiuliai „Fa-
cebook“ jau padarė 
išvadas – bibliote-
kininkei visai pui-
kiai sekasi įsijausti 
į močiutės vadme-
nį...

Netikėtas susitikimas netikėtoje vietoje
„Anykščių kultūros centre „ne-

tikėtai“... „netikėtoje vietoje“ su-
sitikau Anykščių rajono merą Kęs-
tutį Tubį ir Lietuvos Nacionalinio 
dramos teatro direktorių Martyną 
Budraitį“, - socialiniame tinkle 
„Facebook“ skelbia Anykščių kul-
tūros centro režisierius Jonas Bu-
ziliauskas.

„Anykšta” rašė, kad sausio mė-
nesį Anykščių kultūros centro patal-
pas apžiūrėjo Lietuvos nacionalinio 
dramos teatro generalinis direktorius 
Martynas Budraitis ir generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Ieva Skar-
žinskaitė. Jie nusprendė, kad 2018-
aisiais rekonstrukcijai uždarius Na-
cionalinį dramos teatrą, į Anykščius 
galima  perkelti dalį teatro veiklos. 

Iš Aukštaitijos miestų pasirinkti 
Anykščiai, dabar dairomasi tinkamos 
scenos ir auditorijos Žemaitijoje. Na-
cionalinis dramos teatras  Anykščiuo-
se repetuotų ir per metus mūsų mieste 
turėtų būti pastatyti 3-4 spektakliai.

Išradingoji močiutė

(Atkelta iš 5 p.)
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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

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.

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.

Priminimas UAB „Aldirma“ direk-
toriui A.Patapovui, leiskite Jums pri-
minti, kad Jūs dar neatsiskaitęs už 
atliktus miško ruošos darbus. IĮ savi-
ninkas Ričardas Pankevičius.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-687) 76191.

UAB “AGRODAGA” brangiai perka 
arba išsinuomoja žemės ūkio paskir-
ties sklypus.

Tel. (8-612) 21588.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų 
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Parduoda maistines bulves, erie-
ną. Veža krovinius iki 3,5 t mikroau-
tobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Brangiai perka įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. Parduoda 
malkas. 

Tel. (8-687) 23618.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Rado

Raktą su pakabuku.
Tel. (8-381) 5-24-49.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

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

Tel. (8-673) 19696.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus ir pataria inter-
jero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

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

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

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

NEMOKAMAI išsikerta ir išsive-
ža peraugusius krūmus, beverčius 
medžius iš žemės ūkio paskirties 
žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 
1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

Pjauna, tvarko apleistus laukus, 
griovius, mišką. Išveža krūmus, ša-
kas. 

Tel. (8-600) 01199.

Parduoda pjuvenas, malkas, perve-
ža krovinius iki 4 tonų. Kaina sutarti-
nė.

Tel. (8-623) 75598.

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

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

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

įvairūs

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

siūlo darbą

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 
IEŠKO AUTOVEŽIŲ 
VAIRUOTOJŲ!!!

 
Įmonė siūlo:

 
*Neturintiems CE kategorijos 
ir 95 kodo-APMOKAME vaira-

vimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patir-

ties – APMOKOME!!!
 

Tel. +370 65520003.

Miela Mama, Močiute,
Gražiausių metų leiski palinkėti 
Te niekados nebus rudens, 
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti 
Ir džiaugsmas širdyse gyvens! 
Giedrų dienų Jums linkime, 
Daug sukakčių dar švęst, 
Ilgų ilgiausių metų 
Mes linkim Jums gyvent...

Stasę PUODŽIŪNIENĘ  iš Naujųjų Elmininkų 90-ojo  jubiliejaus 
proga sveikina 

Rita, Gintarė, Paulius ir Matas.

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. 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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.

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, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. 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.

Automobiliai

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.

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-680) 41510.

Kita

Juodųjų metalų laužą, gali demon-
tuoti. Išsiveža savo transportu. 

Tel. (8-698) 15854.

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

Tel. (8-680) 85841.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų 
derliaus.

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

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, giminėms, draugams, 
kaimynams, bendradarbiams ir visiems pažįstamiems, kurie 
užuojautos žodžiais bei mintimis padėjo palydėti į paskuti-
nę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį ir prosenelį Marijoną 
STANKEVIČIŲ.

Žmona ir vaikai su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių bažnyčios klebonui, seniū-
nui A. Jurkui, Kurklių bendruomenės nariams, giminėms, 
kaimynams, bendradarbiams, klasės draugams - visiems, 
prisidėjusiems malda, gėlės žiedu, užuojautos žodžiais lai-
dojant mylimą mamą, močiutę Mariją BARZDIENĘ. 

Dukra ir sūnus su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, draugams, kaimy-
nams, Šerių bendruomenei ir visiems pažįstamiems, kurie 
padėjo sumažinti skausmą mirus mylimai mamai ir žmonai 
Genei DEDELIENEI.

Vyras Antanas, sūnus Vladas, dukros Lina ir Angelė

Nekilnojamasis turtas

160 kv. m namą Skiemonių 
miestelyje. Yra ūkiniai pastatai, 
vandentiekis, 24 a žemės.

Tel. (8-645) 86163.

Kuras

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub. 
m. Perka mišką.

Tel. (8-601) 30865.

Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis, 
yra sausų.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Nebrangiai juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kaitrūs rapsų briketai maišeliuo-
se. Atveža ir suneša. 

Tel. (8-642) 21122.

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.

Durpių briketus, beržinius pju-
venų briketus, anglis didmai-
šiuose. Sveria kliento kieme. 
Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Kita

TOYOTA COROLA hečbekas 
(1993 m., benzinas ir dujos, 
TA iki 2018-06, baliono pati-
kra iki 2021-05, kablys, kaina 
650 Eur). 

Tel. (8-698) 51677.

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

Tel. (8-607) 12690.

Dideles maistines bulves (Secura, 
Cascada veislių, geltonos)- 30 kg 
maišas 8 Eur, pašarines - 30 kg 2 
Eur. Išrašo sąskaitas - faktūras, atve-
ža į namus.

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

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Sausio 29 d. (sekmadienį),  prekiaus 

,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėlio-
siomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus 
kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189. 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Nuoširdžiai dėkojame Andrioniškio seniūnei Laimai 
REPEČKIENEI už išklausymą, pastangas ir nuoširdų darbą 
vardan miestelio gyventojų gerovės.

Andrioniškėnai
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė spartina pilies staty-
bas

mėnulis
sausio 28-30 d. - jaunatis.

oras

0

+2

Tomas, Gedautas, Nijolė, 
Leonidas, Manfredas.

šiandien

sausio 29 d.

sausio 30 d.

Girkantas, Žibutė, Valerijus, 
Aivaras.

Hiacinta, Jacinta, Martyna, 
Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, 
Liudvika, Liuda, Martė.

vardadieniai

anekdotas

Konkursas „Fotografuoju žiemą“
Pusiaužiemis. Iki pavasario dar toloka, tad džiaukitės žiema, 

fotografuokite ir nuotraukomis pasidalinkite su „Anykštos“ skai-
tytojais. 

Būtų smagu, jei prie nuotraukų būtų ir tekstai apie Jūsų žie-
miškus nuotykius. 

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

Nuotraukas publikuosime 
„Anykštos“ internetiniame por-
tale, įdomiausias spausdinsime 
„Anykštos“ laikraščio puslapiuo-
se. Trijų įdomiausių nuotraukų ir 
pasakojimų autorių lauks „Anykš-
tos“ redakcijos prizai – 3-ejų 

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

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

Šis vaizdas parke patraukė mano dėmesį, nes tiesiog atrodo gra-
žiai, kai apsnigta visur, o sniego storas sluoksnis. Tokia ir turi 
būti tikra lietuviška žiema.

Dovilės MĖDŽIENĖS nuotr., Panevėžys

Tik gamta gali nutapyti tokį grožį, o mums jį tereikia tik pagau-
ti....

Danguolės SkVARNAVIČIENĖS nuotr. 

Emilijos kISIElIūTĖS nuotr.

Gražuolių stirnų pulkelis atėjo aplankyti  kaimynų kiemo, pasi-
rinkti apsnigtų obuoliukų.

Dangiros nuotr. 

Prie namų židinio pasišildyti užėjusi gudruolė. Smalsus žvilgs-
nis tik ir klausia: “O man vištytės nebus?..”

Zitos P. nuotr.

Amerikietė, prancūzė ir lietuvė 
dalyvauja “Mis pasaulis” konkur-
se. Tarp grožio demonstravimo 
užduočių buvo įpinta ir kitų įvairių 
klausimų. Vienas iš jų: „Įsivaiz-
duokite, patekote į negyvenamą 
salą, viena, kartu su 20 vyrų. Ką 
darote?“

Amerikietė:
– Melsiuosi dieną naktį prašy-

dama Dievo malonės, tikiu, kad jis 
mane apsaugos!

Prancūzė:
– Aš susidėčiau su stipriausiu iš 

jų, kad jis mane gintų ir saugotų.
Lietuvė:
– Klausimą supratau. O kokia 

problema?..

***

Teisėjas blondinei:
– Kodėl Jūs nunuodijote kaimy-

nus?
Blondinė sriūbaudama:
– Parduotuvėje man sakė, kad 

geriausia tarakonus nuodyti kartu 
su kaimynais!..

Įtemptai, nors jėgos mąžta,
Amiliutė tempia rąstą.
Nes labai ji miestą myli -
Bus jos indėlis į pilį.

Tempia, nuotaika gera,
Sniego truputis yra,
Slysta rąstas kaip per sviestą,
Baigia jau įveikti miestą.

Nuo kavarsko iki Traupio
Ji į talką žmonės šaukia,
kviečia burtis dėl pilies - 
Nepraraskim ateities.

kol laukai sniegu nukloti,
Pamatai neišmontuoti,
Paskubėkime daryti – 
Pilį baikim pastatyti.


