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Vyrai už moteris Lietuvoje 
gyvena trumpiau. Perskaičiau, 
kad česnakas naikina 14 vėžio 
rūšių ir 29 infekcijų rūšis. Da-
bar aišku, kodėl moterys taip 
ugningai reaguoja į kažkurią 
vėžio rūšį iš ryto sunaikinusį 
vyrą. Taip mes ir išmirštame be 
pasipriešinimo. 

Linas BITVINSKAS12 psl.
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asmenukėPolitikai reklamai rinkosi spaudą
Vyriausioji rinkimų komisija 

skelbia 2016 metų Seimo rinki-
mų dalyvių finansines ataskai-
tas. Socialdemokratų kandidatė 
Anykščių-Panevėžio apygardo-
je Auksė Kontrimienė politinei 
agitacijai per Seimo rinkimus 
išleido net 21 tūkst. 682 eurus 
-  daugiau nei liberalas Lukas 
Pakeltis, konservatorius Serge-
jus Jovaiša bei Darbo partijos 
kandidatas Ričardas Sargūnas 
kartu sudėjus. 

Du trečdalius savo rinkimų 
biudžeto – 14 tūkstančių eurų  - 
A. Kontrimienė sumokėjo por-
talui „Delfi“.

Anykščiuose į Seimą kandidatavusios LSDP atstovės Auksės Kon-
trimienės rinkimų biudžetas buvo vienas didžiausių šalyje.

Už nužudymą 
keramikas kalės 
trumpiau

Nusikalstamumas 
mažėja, tačiau 
daugėja skaudžių 
eismo įvykių

Troškūnų 
ligoninė tapo 
Anykščių 
ligoninės 
padaliniu

Muzika lydi nuo 
pirmosios 
gyvenimo dekados

„O po to gyvenimas eina dešimtme-
čiais ir žiūrėk, ta pasaka virsta tikrove“, 
– sakė jau daugiau nei 20 metų Anykščių 
muzikos mokykloje dirbanti mokytoja 
Irena Meldaikienė.“

Viešintų seniūnijos seniūno 
pavaduotoja Eglė Sabaliauskie-
nė „Anykštai“ pasakojo, kad nuo 
kaukėtų plėšikų nukentėjusi mo-
teris, prieš trejus mirus kartu su ja 
gyvenusiai seseriai, pastaraisiais 
metais gyveno viena. Valečkų kai-
mas driekiasi palei kelią  Viešintos 
- Anykščiai, jame yra maždaug  5 
– 6 sodybos.

„Atstumai tarp sodybų kaime 
didesni nei gyvenvietėje, be to, api-
plėšimas įvykdytas tamsiuoju paros 
metu, todėl abejoju, ar ten kas nors 
kažką įtartino galėjo pamatyti“, - 
sakė E. Sabaliauskienė.

E. Sabaliauskienės žiniomis, Vie-
šintų seniūnijos gyventojai vadina-
mųjų pagalbos mygtukų, kuriais pa-
sinaudoję panašių incidentų atveju 
galėtų greičiau išsikviesti policiją, 
neturi.

„Buvo dalinti tie mygtukai, bet 
dabartinėmis žiniomis, tokių įren-
ginių seniūnijos gyventojai neturi“, 
- sakė Viešintų seniūnijos seniūno 
pavaduotoja.

E. Sabaliauskienė pasakojo, kad 
po šio įžūlaus apiplėšimo į seniū-
niją buvo atvykę daug policijos pa-
reigūnų, kurie šiuo metu aiškinasi 

nusikaltimo detales. Pati seniūni-
jos specialistė prisipažino neturinti 
jokių įžvalgų, ar plėšikauti ėmėsi 
vietiniai gyventojai, ar tai atvykėlių 
darbas.

Priminsime, kad panašiomis aplin-
kybėmis praėjusį šeštadienį Anykščių 
seniūnijos Paelmio kaime savo na-
muose buvo apiplėštas vienas gyve-
nantis 1956 metais gimęs vyras. Ne-
pažįstamam vyrui namų šeimininkas 
duris apie 19 valandą atidarė pats. Įsi-
brovėlis kumščiu smogė vyrui į veidą 
bei išsitraukęs peilį ėmė grasinti. Po 
to pagrobė 20 eurų ir mobiliojo ryšio 
telefoną. Mobilusis telefonas vėliau 
buvo surastas kieme.

Po šio incidento „Anykštos“ kal-
bintas Anykščių seniūnijos seniū-
nas Eugenijus Pajarskas pastebėjo, 
kad apiplėšinėjimo namuose pro-
blema rajone atsiranda ypač ten, kur 
žmonės gyvena po vieną, bei žadė-
jo susitikti su policijos pareigūnais 
bei aptarti galimybę gyventojus 
aprūpinti vieno mygtuko pagalbos 
įrenginiais.

Ar įtariamasis apiplėšimu sulai-
kytas, Utenos apskrities vyriausia-
sis policijos komisariatas kol kas 
duomenų neturi.

Kaukėti plėšikai namuose apiplėšė 
vienišą viešintiškę
Ketvirtadienį Viešintų seniūnijos Valečkų kaime namuose dvie-

jų kaukėtų įsibrovėlių apiplėšta senyvo amžiaus moteris. Tai jau 
antrasis atvejis šiais metais, kai Anykščių rajono gyventojai api-
plėšiami savo namuose. 

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomeni-
mis, plėšikai šiuo metu vis dar laisvėje.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Policija praneša, kad į 1930 me-
tais gimusios moters namus plėši-
kai įsibrovė naktį, maždaug apie 23 
valandą. Į namų vidų jie pateko išė-
mę lango rėmą. Vienas iš įsibrovė-

lių grasino moteriai į peilį panašiu 
daiktu ir reikalavo atiduoti pinigus. 
Policijai nukentėjusioji pasakojo, 
kad išsigandusi plėšikų jiems atida-
vė 1350 eurų.

Viešintų seniūnijos seniūno pavaduotoja Eglė Sabaliauskienė 
„Anykštai“ sakė, kad nuo kaukėtų plėšikų nukentėjusioji mote-
ris gyveno viena, po apiplėšimo į kaimą atvyko didelės policijos 
pajėgos.                                               jono jUneViČiAUs nuotr.

Prognozės. Meteorologai prane-
ša, kad remiantis ilgalaikėmis pro-
gnozėmis, didelių potvynių šiemet 
Lietuvoje nebus. Šventosios upė 
jau buvo patvinusi sausio pradžio-
je. Dalis pėsčiųjų tako iki šiol pa-
dengta ledu, kuriuo vaikščioti gan 
pavojinga.

Pasitarimas. Sausio 31 dieną 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje vyko Anykščių rajo-
no bendrojo ugdymo mokyklų di-
rektorių ir pavaduotojų ugdymui 
pasitarimas. Pasitarimo tikslas -  
išmokti kokybiškai ir objektyviai 
vertinti stebėtų pamokų kokybę, 
pasidalinti gerąja patirtimi. Vasario 
pabaigoje panašų pasitarimą savi-
valdybės Švietimo skyrius rengia 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijoje.

Kandidatė. LSDP išplatino pra-
nešimą spaudai, kuriame nurodė, 
jog Panevėžio rajono ir Anykščių 
LSDP skyriai kandidate į atsilais-
vinusią Seimo nario vietą iškėlė 
Auksę Kontrimienę. Jos  kandida-
tūrai pritarė LSDP valdyba. Šiuo 
metu A. Kontrimienė dirba Teisin-
gumo ministrės patarėja. 

Areštinė. Anykščių policijos 
komisariato areštinė dabar daž-
niausiai būna tuščia. Pasikeitus 
įstatymams,  sumažintas sulaikytų 
asmenų laikymo areštinėje maksi-
malus terminas, taip pat nebeliko 
vadinamų „parų“ – administra-
cinio arešto. Taupant lėšas, visi 
Utenos regiono areštinės „klien-
tai“ vežami į Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
areštinę, sulaikytųjų vienu metu 
būna apie dešimt. Šiemet Anykš-
čių policijos komisariato areštinė 
turėtų būti „įdarbinta“, nes Ute-
nos vyriausiojo policijos komisa-
riato areštinę ketinama uždaryti 
rekonstrukcijai. 

Pavaduoja. Nuo vasario 1 die-
nos Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotoju tapusį buvusį pramogų ir 
sporto centro „Kalita“ vadovą Ra-
mūną Blazarėną pavaduoja ilgame-
tis šio centro darbuotojas Romas 
Savickas. Artimiausiu metu bus 
skelbiamas konkursas  „Kalitos“ 
centro  vadovo pareigoms užimti. 

laiko mašina
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Temidės svarstyklės
Smurtas. 2017-01-30 gautas 

pilietės (g. 1965 m.), gyvenančios  
Debeikiuose, Trumbatiškio gatvė-
je, pareiškimas, kad 2017-01-30, 
apie 20.30 val., namuose vyras 
(blaivus 0.35 prom.) (g. 1953 
m.) sudavė žarstekliu jai į kairį 

petį. Taip pat ją išstūmė iš namų. 
Dėl vyro veiksmų ji patyrė fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2017-02-01 gautas moters (g. 
1988 m.) pareiškimas, kad 2017-
01-30 apie 15 val., namuose Vie-
šintose, Bilėnų gatvėje, jos sugy-

ventinis (g. 1983 m.) ją sumušė. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Telefonas. 2017-01-28, apie 
01.30 val., Anykščių mieste pa-
sigedo mobilaus ryšio telefono 
„Samsung S7 G930 4G“ ir mobi-
laus ryšio telefono „Iphones 5“. 
Įtaria, kad iš jo galėjo pavogti, 
tačiau nežino kur, kas ir kada. 

Nuostolis - 839 eurų. 
Vagystė. 2017-01-31, apie 8.00 

val., buvo pastebėta, jog Kavars-
ko seniūnijoje iš gamybos patalpų 
buvo pavogtas kampinis šlifuo-
klis ir iš automobilio MERSE-
DES BENZ, stovėjusio patalpose, 
išleista 80 litrų dyzelinio kuro. 

Lietuvos apeliacinis teismas pir-
madienį paskelbė, kad Panevėžio 
apygardos teismo paskirtą aštuone-
rių metų laisvės atėmimo bausmę 
sumažina iki septynerių metų ir še-
šių mėnesių.

Nauju nuosprendžiu pripažinta 
A. Rozanovo atsakomybę lengvi-
nanti aplinkybė, kad nusikalstamos 
veikos padarymui įtakos turėjo pro-
vokuojantis ar rizikingas nukentė-
jusiojo asmens elgesys.

Nustatyta, kad nukentėjusysis 
pirmasis užpuolė A. Rozanovą – 
šoko jam ant nugaros, po to grasino 
sužaloti peiliu. Apeliacinio teismo 
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad 
toks nukentėjusiojo elgesys pripa-
žintinas provokuojančiu ir rizikin-

Už nužudymą keramikas kalės trumpiau
Anykščių rajone gyvenantis keramikas Andrius Rozanovas, 

kuris pripažintas kaltu dėl sugėrovo nužudymo, kalės trumpiau.

gu. Atsižvelgiant į tai, nuteistajam 
skirtina švelnesnė laisvės atėmimo 
bausmė.

Žmogžudystė Kurklių seniūni-
jos Kališkų kaime buvo įvykdyta 
pernai vasario 17 dienos pavakarę. 
Ikiteisminio tyrimo metu surinktais 
duomenimis, tądien į sodybą, ku-
rioje gyveno 45 metų keramikas A. 
Rozanovas, atėjo gretimame kaime 
gyvenantis jo bendraamžis Sergej 
Kovaliov. Svečias paprašė leisti 
jam nusiprausti pirtyje.

Abu vyrai pirtyje gėrė alkoholi-
nius gėrimus, o vėliau tarp jų kilo 
konfliktas ir A. Rozanovas nužudė 
svečią. Teismo medicinos ekspertai 
nustatė, kad nužudytajam į galvą 
kirviu buvo suduota ne mažiau kaip 

16 smūgių. Žmogus mirė iškart. A. 
Rozanovui buvo nustatytas 1,17 
promilės girtumas.

Sodybos šeimininkas netrukus 
paskambino savo motinai ir prisi-
pažino nužudęs žmogų, jos paprašė 
iškviesti policiją, nes pats nepajėgė 
surinkti numerio.

Nuteistasis manė, kad jo apkal-
tinamasis nuosprendis turi būti pa-
naikintas, nes ikiteisminis tyrimas 
šioje byloje atliktas nevisapusiškai 
ir neobjektyviai, be to, pirmosios 
instancijos teismas nukrypo nuo 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
praktikos šios kategorijos bylose. 
Vyras įsitikinęs, kad nusikaltimo 
padarymo metu jis buvo patologi-
nio ar fiziologinio afekto būsenoje.

Tačiau Apeliacinis teismas nu-
sprendė, kad vyriškio elgesiui įta-
kos turėjo jo apsvaigimas nuo alko-
holio, o ne psichikos pakitimai.

Keramikas Andrius Rozano-
vas už nužudymą kalėjime 
praleis septynerius metus ir 
šešis mėnesius.

Atleidimas. Ilgametis valstybės 
įmonės „Oro navigacija“ vadovas 
Algimantas Raščius ketvirtadienį at-
leistas iš pareigų. Tai jau antra Susi-
siekimo ministerijos valdoma įmonė, 
kurios vadovybė pakeista, ministeri-
jai pradėjus vadovauti Rokui Masiu-
liui - pirmoji buvo „Lietuvos geležin-
keliai“. „Įmonėje nustatyti šiurkštūs 
pirkimų procedūrų pažeidimai, ke-
liantys abejonių dėl A.Raščiaus darbo 
skaidrumo ir efektyvumo“, - BNS 
sakė R.Masiulis, pasirašęs įsakymą.

Instrumentas. Naujutėlis forte-
pijonų karalius “Steinway” įsitaisė 
Kauno valstybinės filharmonijos sce-
noje. 160 tūkst. eurų atsiėjęs instru-
mentas leis atsipūsti 44 metų sukaktį 
mininčiam senajam tos pačios firmos 
instrumentui, Kauno filharmonijoje 
tarnavusiam 30 metų. Visiškai naujas, 
tiesiai iš gamintojo rankų Vokietijoje 
atgabentas į Kauną “Steinway&Sons” 
- ilgai lauktas Kaune. 

Paroda. Vilniaus paveikslų galeri-
joje atidaryta Rytų meno parodų ciklo 
antroji paroda “Nikolajus Rerichas 
ir Latvija”. Dailininko vardas plačiai 
žinomas pasaulyje, bet jo biografijoje 
svarbią vietą užima ir Latvija. Pasak 
Latvijos nacionalinio dailės muzie-
jaus “Rygos Biržos” darbuotojos par-
odos kuratorės Ksenijos Rudzitės, į 
Vilnių iš Rygos atvežti 38 kūriniai, 17 
jų - paties N. Rericho (1874-1947). 
Beveik visuose - žvilgsnis į Azijos 
kalnus. Per jų peizažą dailininkas sie-
kė įsigilinti į unikalią tų šalių kultūrą. 
Kiti paveikslai - dailininko sūnaus 
Sviatoslavo Rericho bei latvių daili-
ninkų. 

Katinas.  Radviliškyje, Stiklo 
gatvėje, neblaivus 51-erių vyras iš 
penktame aukšte esančio balkono 
išmetė savo katiną - esą dėl jo prida-
rytos betvarkės namuose. Kačiuko 
egzekucijos liudytojais tapo vaikai. 
Atvykus pareigūnams, katinas tebe-
buvo gyvas, tačiau veterinarijos spe-
cialistas konstatavo, kad kniauklio 
sužalojimai rimti, todėl nuspręsta jį 
užmigdyti. Smurtu prieš gyvūną įtar-
tas anksčiau jau teistas radviliškietis, 
kuriam nustatytas pustrečios promi-
lės girtumas, uždarytas į areštinę. 

Moterys. Iš pažiūros ramiai prasi-
dėjusi saulėta diena viename Argen-
tinos paplūdimyje pakrypo netikėta 
linkme, kai 20 policijos pareigūnų at-
vyko iš jo išprašyti trijų krūtines apsi-
nuoginusių moterų, vėliau atsidūrusių 
moterų teisių gynėjų dėmesio centre. 
Incidentas kilo praėjusį savaitgalį per 
patį vasaros įkarštį Nekočea paplūdi-
myje, esančiame už 500 kilometrų į 
pietus nuo Buenos Airių, kai trys ar-
gentinietės besikaitindamos saulėje 
nusimetė viršutines savo maudymosi 
kostiumėlių dalis.

Laimėjo. Europos Žmogaus Teisių 
Teismas (EŽTT) nurodė, kad opozi-
cijos lyderiui Aleksejui Navalnui 
Rusija turi sumokėti 63 tūkst. eurų 
kompensaciją, praneša BBC. EŽTT 
išaiškino, kad per politinius susi-
būrimus 2012-aisiais ne kartą buvo 
pažeista A. Navalno teisė į taikius 
protestus. Be to, nebuvo užtikrinta 
jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. 
A. Navalnas tokį teismo sprendimą 
pasveikino, sakydamas, kad tai buvo 
spyris “meluojančiai, korumpuotai 
ir veidmainiškai Rusijos teisingumo 
sistemai”. Rusija šį sprendimą gali 
apskųsti per tris mėnesius.

Parengta pagal 
Bns informaciją

Geriausiu šių metų meru iš-
rinktas Naujosios Akmenės va-
dovas Vitalijus Mitrofanovas. 

Kęstutis Tubis į geriausių merų 
trisdešimtuką nepateko

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitraštis “Veidas” paskelbė geriausių šalies savivaldybių 
merų trisdešimtuką. Merų reitingas sudarytas remiantis pačių 
merų, valstybės tarnautojų bei ekspertų nuomone ir savivaldybių 
reitingais. 

Antrąją vietą užėmė Kauno me-
ras Visvaldas Matijošaitis, tre-
čiąją - Vilniaus meras Remigijus 

Šimašius.
Anykščių rajono meras Kęs-

tutis Tubis į geriausiųjų šalies 
merų trisdešimtuką nepateko. 
Iš Utenos regiono savivaldybių 
vadovų į šį sąrašą įrašyta tik 
Visagino merė Dalia Štraupaitė 
(24 vt.) bei Molėtų rajono meras 

Stasys Žvinys (29 vt.).   
Socialdemokratas V. Mitro-

fanovas ypač gerai įvertintas 
per respondentų apklausą. Jis 
surinko net 120 balų. Daugiau 
nei 100 balų per apklausą pelnė 
tik jis ir nepartinis Kauno meras 
V. Matijošaitis (108). Pastarasis 
pernai buvo išrinktas geriausiu 
šalies meru. 2015-aisiais geriau-
siu meru tapo Klaipėdos miesto 
vadovas liberalas Vytautas Gru-
bliauskas.   

Tris dienas vykusioje parodoje 
„Adventure 2017“ buvo pristatyti 
nauji turistiniai maršrutai, apdo-
vanoti Lietuvos turizmo sėkmin-
giausieji, vyko verslo forumas, ge-
ografijos žinių konkursas, Lietuvos 
miestų ir miestelių prisistatymai.

Parodą aplankė 29 631 lanky-
tojas,  net 19,54 proc. daugiau nei 
pernai, joje buvo pristatytos 28 
šalys. Šiemet parodos ašis buvo 
gastronominė kelionė po Lietuvos 
miestus ir miestelius bei užsienio 
šalis. Tad garsių šalies virtuvės 

šefų gamintų, unikalias savybes 
išsaugojusių ir pagal ypatingus re-
ceptus ruoštų patiekalų parodoje 
buvo ypatingai daug.  

Anykštėnai parodoje dalyva-
vo su naujausiais leidiniais apie 
Anykščius, prie stendo visas tris 
parodos dienas dirbo 5 žmonės. 

„Išdalinome kelis tūkstančius 
leidinių, kvietėme susipažinti su 
unikaliais lankytinais objektais. 
Lankytojus vaišinome legumina, 
pagaminta pagal geriausios Lietu-
vos gaspadinės Liudvikos Didžiu-

Už tyčinį nužudymą Baudžiama-
sis kodeksas numato laisvės atėmi-
mą nuo 7 iki 15 metų.

-ANYKŠTA

„Pradėjo sirgti ne tik mokiniai, bet 
ir mokytojai. Pamokos nevyks ketu-
rias dienas, o vėliau bus vertinama 
situacija, ar ugdymo procesą gimna-
zijoje atnaujinti“, - „Anykštai“ sakė 
savivaldybės gydytoja Vaiva Dauge-

lavičienė.
Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro Utenos departamento 
Anykščių skyriaus duomenimis, sau-
sio 23-29 dienomis Anykščių rajone 
užregistruotas nežymiai didesnis ser-

Dėl gripo uždaryta Troškūnų gimnazija
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje sergamumui peršalimo 

ligomis ir gripu išaugus iki 33 proc., nuo šio antradienio moky-
kloje nebevyksta pamokos.

gamumas gripu ir ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų (toliau - 
ŪVKTI) sukeltomis ligomis, lyginant 
su prieš tai buvusia savaite. Anykščių 
skyriuje užregistruota 154,39 susirgi-
mo atvejai 10 tūkst. gyventojų per sa-
vaitę (3-ąją savaitę, t. y. sausio 16-22 
d. buvo užregistruota 129,14 atvejų 
10 tūkst. gyventojų). Didžiąją ser-
gančių dalį (65 proc.) sudaro vaikai. 

Į Anykščių rajono savivaldybės ligo-
ninę per keturias šių metų savaites dėl 
gripo nesikreipė ir nebuvo paguldytas 
nė vienas rajono gyventojas.

Gripo epidemija paskelbta jau be-
veik trečdalyje Lietuvos - 19-oje iš 
60 savivaldybių. Anykščių rajone 
susirgimų skaičius vien gripu siekia 
9 proc., tačiau, anot savivaldybės 
gydytojos V. Daugelavičienės, gripo 
epidemijos kol kas skelbti neplanuo-
jama.

-ANYKŠTA

„Adventure“ anykštėnai vaišino legumina
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje 5-ojoje 

tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adven-
tur 2017“ anykštėnai lankytojus vaišino patiekalu, pagamintu pa-
gal Lietuvos gaspadinės Liudvikos Didžiulienės – Žmonos receptą 
iš 1893 metais išleistos knygos. 

Šiandien Anykščių turizmo informacijos centro darbuotoja 
Anykščius pristato Rygoje vykstančioje tarptautinėje parodoje 
„Balttour“, o kitą savaitgalį ji vyks į parodą Estijoje. 

lienės – Žmonos 1893 m. išleistą 
receptų knygą „Lietuvos gaspadinė 
arba Pamokinimai kaip prigulinčiai 
suvartoti Dievo dovanas“. 

Saldėsis legumina pagamintas iš 
bulvių, tad paragavusiems siūlėme 
atspėti, iš ko ji pagaminta, tačiau 
atspėdavo retas. Tokius apdovano-
davome. 

Gastronomija Anykščių krašte 
turi gilias šaknis, Europos kulina-
rinio paveldo ženklą turi kavinės 
„Šaltinis“ ir Pasagėlė“, tautinio 
–„Anykščių vynas“, - sakė Anykš-
čių turizmo informacijos centro di-
rektorė Vilanda Reikalienė. 

„Mums susidarė įspūdis, kad 
turistų ir poilsiautojų srautas į 
Anykščių kraštą neatlėgs ir šiemet, 
padaugės norinčių apsigyventi 
kelioms dienoms“,- pastebėjo V.  
Reikalienė. 

Kelis savo staliukus parodoje 
turėjo Anykščių rajono Girelės 
kaime (Kavarsko sen.) įkurtas 

namų restoranas „Kacės virtuvė-
lė“. Pernai pavasarį duris atvėręs 
namų restoranas jau sulaukė gerų 
atsiliepimų. Paklausta, ar turistai 
ir poilsiautojai lanko Anykščius 
žiemą, direktorė sakė, kad tai labai 
priklauso nuo oro. „Pagyvėjimas 
jaučiasi saulėtomis dienomis, ypač 
savaitgaliais“, -  pastebėjo direkto-
rė. 

Anykščiai sezono metu sulaukia 
ypač daug svečių iš kaimyninės 
Latvijos, tad į šį savaitgalį Rygo-
je vyksiančią tarptautinę turizmo 
parodą „Balttour“ pristatyti mūsų 
kraštą išvažiavo Anykščių turizmo 
informacijos centro turizmo vady-
bininkė Kristina Beinorytė. 

Pasak V. Reikalienės, planuoja-
ma į Anykščius privilioti ir dau-
giau estų. Kitą savaitgalį į Estijoje 
vyksiančią turizmo ir laisvalaikio 
parodą vyks Anykščių turizmo in-
formacijos centro darbuotoja Jurga 
Žemaitienė.  

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

Kokią įtaką 
Jūsų gyvenimui 
daro augančios 
kainos?

Drama Rokiškyje – režisierius 
ėjo ir neišėjo Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Buvęs Anykščių A. Vienuolio progimnazijos režisierius Erikas 
Druskinas, Klaipėdoje baigęs dramos ir lėlių teatro režisūrą, Ro-
kiškyje sukūrė intrigą - sausio 24 dieną jis pranešė, jog parašė 
pareiškimą ir traukiasi iš Rokiškio kultūros centro direktoriaus 
pareigų. O jau kitą dieną E. Druskinas persigalvojo - parašė dar 
vieną pareiškimą, kuriame nurodė, kad ankstesnįjį, apie jo atlei-
dimą iš darbo, laikyti negaliojančiu. 

Iš Rokiškio teigė išeinąs 
taupydamas verslininkų pinigus

Įteikęs pareiškimą, Rokiškio por-
talui „Rokiškio sirena“ E. Druskinas 
įrašė daugiau kaip pusvalandžio tru-
kmės monologą, kuriame dėstė, kas 
lėmė tokį sprendimą. E. Druskinas 
teigė, kad nelabai mato perspektyvų 
atnaujinti kultūrinį gyvenimą Rokiš-
kio mieste, aiškino, kodėl buvo atleis-
tas iš Širvintų kultūros centro. 

Pasak režisieriaus, nuo pat jo atėji-
mo į Rokiškio kultūros centrą dienos, 
vyko nepaaiškinami politiniai žaidi-
mai. „Nesitikėjau, kad tas karas bus 
toks stiprus“,- aiškino E. Druskinas, 
jog traukiasi nelaukdamas, kol su 
juo susidoros.  „Mane pasiekė signa-
lai, kad verslininkai bet kokiu būdu 
nupirks tarybos narius, kad jie nepa-
tvirtintų kultūros centro direktoriaus 
ataskaitos, kad nupirks taip, kad di-
rektorius vis tiek pasitrauktų iš kultū-
ros centro. Toks mano žingsnis sąly-
ginai sutaupo verslininkų pinigus, nes 
nebereikės nieko pirkti. Žmogus už 
dyką gali išeiti“, - sakė E. Druskinas.  

Kaip E. Druskinas sakė, pralaimė-
toju šioje istorijoje jis nesijaučia, nes 
palieka įstaigą nenustekentą ir kad 
per darbo laiką jam pavyko sutaupyti 
nemažai lėšų...

O paklaustas, apie tai, ką darys 
toliau, E. Druskinas sakė, kad dabar 
atsidės kūrybinei veiklai, o jo darbo 
vaisius, ko gero, pamatys ir Rokiškio 
žiūrovai. 

Piliečiai lieka

Tačiau jau kitą dieną E. Druskinas 
persigalvojo - parašė dar vieną pa-
reiškimą, kuriame nurodė, kad anks-
tesnįjį pareiškimą apie jo atleidimą iš 
darbo laikyti negaliojančiu. Režisie-
rius tam pačiam portalui dramatiška 
veido išraiška išdėstė, kad rokiškėnai 
beveik jėga privertė jį nepasiduoti ir 
jausti atsakomybę už Rokiškį. Pasak 
jo, „buvo vedami su manimi ilgi po-
kalbiai, aš pats kalbėjausi su specia-
listais, bet aš nesitikėjau, kad yra tiek 
daug žmonių, kurie nori, kad aš tęs-

čiau pradėtus darbus“. O paskutinis 
lašas, privertęs persigalvoti, pasak E. 
Druskino, buvo vienos liaudies teatro 
aktorės emocingas paraginimas būti 
Lietuvos piliečiu ir niekur neiti. „Kad 
Rokiškyje neįsigaliotų tam tikrų 
sluoksnių ir luomų valdymas ir visi 
gyventų kitaip“, - aiškino E. Druski-
nas. 

 „Anykštos“ paklaustas, ar tai jau 
galutinis jo sprendimas likti vado-
vauti Rokiškio kultūros centrui, E. 
Druskinas sakė niekur nesitrauksiąs: 
„Esu visiškoje ramybės būsenoje. Ar 
neplanavau grįžti į Anykščius? Kad 
aš ir nebuvau atsiskyręs – atvažiuoju, 
draugus atvežu ant Lajų tako“,- teigė 
E. Druskinas.       

Lydėjo nepasitenkinimas 
ir skandalai

Dirbdamas Rokiškyje, E.Druskinas 
įsivėlė į kelis skandalus - jis Rokiškio 
politikams išsiuntinėjo nemokamus 
kvietimus į kultūros centro kūrybi-
nio sezono atidarymą ir prašė tarybos 
narių pritarti sprendimui, skirti jam 
tarnybinį būstą. Jis buvo kritikuoja-
mas ir dėl kadrų politikos, esą „išėdė“ 
ilgametę Rokiškio kultūros centro re-
žisierę Neringą Danienę, kaltinamas 
tuo, kad griovė rajono kultūrą. Ro-
kiškyje net buvo surengta asambliažo 
paroda, kurios pagrindinis akcentas 
- druska ir kultūros centro direktorius 
E. Druskinas.

Živilė Pinskuvienė atleido 
pirmą meravimo dieną

Priminsime, kad iš Širvintų kul-
tūros centro 2015 metais E. Druski-
nas taip pat pasitraukė su trenksmu. 
Jis buvo atleistas už pravaikštas dėl 
šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, 
kai penkias dienas nesirodė darbe, 
nes be darbdavio leidimo 2015 m. 
gegužės 18-22 dienomis dalyvavo 
Gruzijoje vykusiuose „Poezijos pa-
vasario“ renginiuose. 

Skandalais pagarsėjusi Širvintų 
merė Živilė Pinskuvienė E. Druskiną 
atleido pirmą savo, kaip merės, darbo 
dieną. 

„Aš vis tik manau, kad merei iš tie-
sų be proto nepatiko, kad ruošiantis 
miesto šventei aš išdrįsau papriešta-
rauti dėl miesto šventės finansavimo 
iš Kultūros centro biudžeto. Nors 
merė šito nepripažįsta ir nepripa-
žins, bet mūsų darbuotojai ne kartą 
girdėjo, kaip aš kategoriškai buvau 
pasakęs, kad miesto šventės renginių 
aš nefinansuosiu atiduodamas viso 
renginiams skirto biudžeto“ , - apie 
nemalonės priežastis tuomet aiškino 
E. Druskinas. 

Teismas sprendimą panaikino

E. Druskinas padavė į teismą Šir-
vintų rajono savivaldybės tarybą dėl 
neteisėto darbo sutarties nutraukimo, 
išmokų, susijusių su darbo užmokes-
čiu, priteisimo ir neturtinės žalos atly-
ginimo ir bylą laimėjo.

 Širvintų rajono apylinkės teis-

mo teisėja Irina Serafin 2015 m. 
spalio 13 d. priėmė sprendimą bylo-
je dėl Eriko Druskino birželio 22 d. 
atleidimo  iš Širvintų kultūros centro 
direktoriaus pareigų ir pripažino at-
leidimą neteisėtu. Teismas nusprendė 
priteisti E. Druskinui iš Širvintų rajo-
no savivaldybės tarybos 802,69 Eur 
išeitinės išmokos ir vidutinį darbo 
užmokestį.

Ir Anykščiuose....

Skandalingai režisierius E. Druski-
nas respublikiniu lygmeniu pagarsėjo 
ir dirbdamas Anykščių A. Vienuolio 
progimnazijoje. 

2014 m. paaiškėjo, kad jo alga 
progimnazijoje didesnė ir už Anykš-
čių mero. „Dėl mažų atlyginimų ver-
kiantys kultūrininkai turėtų kraus-
tytis į Anykščius: čia aštuonmetės 
mokyklos režisierius sugeba uždirbti 
apie 6000 Lt. Tiesa, yra viena smul-
kmena: tokia laimė aplanko tik tu-
rint ypatingą mokyklos direktorės 
palaikymą. Aistros Anykščių Anta-
no Vienuolio progimnazijoje verda 
jau keletą metų. Vietos ir naciona-
linė žiniasklaida ne kartą skambėjo 
nuo pranešimų apie progimnazijos 
direktorės signatarės Irenos Andru-
kaitienės vaidus su profsąjunga bei 
jos palankumą režisieriui, buvusiam 
„Žvaigždžių vartų“ dalyviui Erikui 
Druskinui. Nepaisant profsąjungų 
skundų, Anykščių rajono savival-
dybė problemų mokykloje iki šiol 
neišsprendė. Pasikeitė tik viena: 
vadovaujant partijas kaip kojines 
keičiančiai I. Andrukaitienei, iš gim-
nazijos mokykla tapo progimnazija, 
vadinasi, moko vaikus iki aštuntos 
klasės. Šįmet rajono tarybą pasiekė 
nauji mokytojų skundai. Atlikus ne-
eilinį progimnazijos auditą, žagtelė-
jo ir visko matę politikai. Grubių pa-
žeidimų nenustatyta, tačiau politikus 
aiktelėti privertė E. Druskinui moka-
mas atlyginimas. Portalas anyksta.lt 
paskelbė, kad 65-erių direktorė už-
dirba apie 4000 Lt, tuo metu aštuon-
metės mokyklos režisierius – apie 
6000 Lt.“,- skelbė „Delfi“

Po šių įvykių, 2014 m. rugsėjo 
mėnesį E. Druskinas baigė darbą pro-
gimnazijoje. 

„Anykštai“ A. Vienuolio progim-
nazijos direktorė Irena Andrukai-
tienė neneigė, jog prie E. Druskino 
pasitraukimo prisidėjo ir rajono 
valdžios spaudimas, tačiau, pasak 
direktorės, pagrindinė priežastis - 
mokinių skaičiaus mažėjimas. „Yra 
mokinio krepšelio rekomendacijos. 
Mažėja mokinių skaičius, ir reži-
sieriaus etatas lyg ir pradingsta.“ – 
„Anykštai“ 2014 m. rudenį teigė I. 
Andrukaitienė. 

Režisierius Erikas Druskinas 
Lietuvoje ir Europoje pagar-
sėjo vykdydamas ilgiausios 
Lietuvos trispalvės siuvimo ir 
nešimo akcijas. 

Irena TUTKUVIENĖ, moky-
toja:

- Jeigu trumpai, tai visą savo atly-
ginimą išleidžiu šeimos maistui. Ne 
todėl, kad daug valgome, bet todėl, 
kad atlyginimas mažas, o kainos, 
įvedus eurą, nepaliaujamai auga. Aš 
perku maistą, o vyras moka mokes-
čius. Graudu, kad taip yra, dirbame 
daug, o sutaupyti poilsiui ar dides-
niam pirkiniui negalime. 

Leonas RIAUBA, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Visi žino, kad kainos auga. 
Mano pajamos nepaveja augančių 
kainų, tačiau iš pensijos verčiuosi. 
Užtenka, nebadaujam.

Sergejus JOVAIŠA, Lietuvos 
respublikos Seimo narys:

- Jaučiuosi nejaukiai, nes mano 
atlyginimas ne toks jau mažas. 
Tačiau mane džiugina naujau-
sios ekonomisto Gitano Nausėdos 
įžvalgos, kad atlyginimų augimas 
viršys kainų augimo tempus. Kaip 
anykštėnai kalba: „Viltis – kvailių 
motina“. To ir tikimės.

Ar ne tradicijų laikymasis 
didžiausia „konservatorių“
vertybė?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie vaikų mušimą:

„Baisiausia, kad kita karta perima 
netoleruotinus metodus“.

Fantasmagorijos statybos 
tęsiasi

Arūnas LIOGĖ, Anykščių ra-
jono tarybos narys, apie rajono 
strateginiame plane surašytus 
tikslus:

„Gražūs šūkiai. Kas čia rašė tuos 
šūkius komjaunuoliškus“?

Kas tinka turistams, tas tinka 
ir šaltakraujams

Vilanda REIKALIENĖ, Anykš-
čių turizmo informacijos centro 
direktorė, apie turistus žiemą 
Anykščiuose:

„Pagyvėjimas jaučiasi saulėtomis 
dienomis, ypač savaitgaliais“.

Pasirodo, pasižymime ne 
tik tuo, kad Kildišienę į 
Seimą išrinkome...

Rimantas ČEPULIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas, apie nusikaltimus:

„Anykščių rajonas pasižymi tuo, 
kad smurto artimoje aplinkoje atve-
jų yra šiek tiek daugiau nei aplinki-
niuose rajonuose“.

Ar todėl pirmaujame 
savižudybių skaičiumi?

Zita NENIŠKIENĖ, Pirminės 
sveikatos priežiūros centro vado-
vė, apie gražios aplinkos reikšmę:

„Vadinasi, šalia gerų darbuotojų 
reikia ir gražios aplinkos“.

...Tačiau įtariame, daugelis 
dirbti nenorės

Inga DUNDULIENĖ, Lietuvos 
pašto tinklo direktorė, apie tai, 
kad uždaromi paštai kaimuose:

„Kalbėsimės su kiekvienu dar-
buotoju, vertinsime jų galimybes, 
pasiryžimą ir norą dirbti pagal nau-
jąjį „Ateities laiškininko“ modelį.“

Tiesiog lietuviškas planas...

Zita NENIŠKIENĖ, Pirminės 
sveikatos priežiūros centro vado-
vė, apie Troškūnų ligoninės su-
tvarkymą:

„Aišku, mes apsidžiaugėme, tu-
rėjom planų, tačiau, kai viską pa-
darėm, ir kitiems gražiai sutvarkytų 
pastatų prireikė“.

Demokratijos garantas

Erikas DRUSKINAS, Rokiškio 
kultūros centro direktorius, apie 
išsakytą liaudies teatro aktorės 
raginimą jam nesitraukti iš par-
eigų:

„Kad Rokiškyje neįsigaliotų tam 
tikrų sluoksnių ir luomų valdymas 
ir visi gyventų kitaip“.
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Daugelis vyresniosios kartos 
atstovų, žinoma, dar prisimena 
laikus, kuomet Anykščiuose 
veikė tiras. Šiandien bent jau 
pas mus tai toks retai sutinka-
mas žodis, kad net paaiškinsiu 
jo reikšmę – tai uždara patalpa, 
kurioje šaudoma į taikinius. 
kitapus miesto autobusų stoties 
tas varganas buvusio tiro 
pastatėlis stovi iki šiol. Visai 
neseniai rajono valdžia jį buvo 
užsimojusi prikelti naujam 
gyvenimui – norėjo pastatyti 
Anykščių jaunimo centrą. Deja, 
bet paaiškėjo, kad jo čia nebus. 
nėra pinigų. Be to, greičiausiai 
toks centras netgi visai nerei-
kalingas. Bent jau toks įspūdis 
susidarė po 10 minučių truku-

sio pokalbio su savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatore 
inga Beresnevičiūte. jaunimo 
reikalų koordinatorius savi-
valdybės institucijoms padeda 
formuoti ir įgyvendinti savival-
dybės jaunimo politiką. Man 
kilo ne vienas visai pagrįstas 
įtarimas, kad tos jaunimo poli-
tikos Anykščiuose kaip ir nėra. 
Yra tik politika ir jaunimas. 
Politikos, kaip visada, Anykš-
čiuose labai daug, o jaunimo – 
su kiekviena diena vis mažiau...

Atsivertus Anykščių rajono 
savivaldybės tinklapį ir jame 
išvydus leono Alesionkos ar 
sauliaus nefo laikų anykštėnų 
išrinktųjų sąrašą bei kontaktus, 
į galvą šovusi pirmoji mintis 
būtų, kad įvyko rajono val-
džios perversmas. laimei, to 
nėra, tačiau trejų metų senumo 
savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybos sąrašas su seniai „viso 
gero“ Anykščiams pasakiusia 
lina Blažyte ir kitais žinomais 
veikėjais atrodo gan graudžiai. 
i. Beresnevičiūtė patikino, kad 
jaunimo reikalų taryba vis dar 
egzistuoja, o paskutinis jos 
slaptas posėdis įvyko šių metų 
sausio viduryje. savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorė 
pasakojo, kad vienas iš šio 
posėdžio nutarimų – sušaukti 
išplėstinį jaunimo reikalų tary-

bos posėdį ir dar kartą paban-
dyti išsiaiškinti, ko gi nori ir ko 
reikia tam Anykščių jaunimui.

„kasmet pasitikriname. 
Dalis jaunimo sako, kad visko 
užtenka, kitiems kažko trūksta“, 
- pasakojo i. Beresnevičiūtė, 
taip ir neįvardindama, ko ten 
taip jiems trūksta. Beje, atviro 
jaunimo centro idėja dar nėra 
visai mirusi. jį norima plėtoti 
po Anykščių l. ir s. Didžiulių 
viešosios 
bibliote-
kos stogu 
veikiančioje 
saviraiškos 
ir realizaci-
jos erdvėje 
„idėjų la-
bas“. Viskas su ta erdve gerai, 
iki šiol ji sėkmingai gyvuoja, 
tačiau kažkam taip norisi iš 
mokesčių mokėtojų lėšų išlaiko-
mų etatų. Bent dviejų... Bet ar 
tos iniciatyvos, idėjos neturėtų 
kilti iš pačio Anykščių jauni-
mo? Štai, viena iš savivaldybės 
jaunimo koordinatoriaus funk-
cijų – padėti viešinti jaunimo 
renginius.

„koks buvo pačio jauni-
mo surengtas renginys, kurį 
paviešinote?”, - pasiteiravau 
i. Beresnevičiūtės. Deja, bet 
net bendromis pastangomis to 
prisiminti nepavyko...

savivaldybės interneto svetai-
nėje skelbiamas gan platus jau-
nimo ir su jaunimu dirbančių 
nevyriausybinių organizacijų 
sąrašas, tačiau didžioji dalis jų 
nevykdo jokios veiklos.

„Čia kaip ir pats gyvenimas. 
su kažkokiais pakilimais, nu-
kritimais, tai taip ir su jaunimo 
organizacijomis“, - aiškino i. 
Beresnevičiūtė, konstatuodama, 
kad vietos jaunimas šiandien 

neturi aiškaus 
lyderio.

Visoje šioje 
istorijoje labiau-
siai gaila buvu-
sio tiro pastato. 
Viltis, kad pora 
jaunimo prižiū-

rėtojų etatų bus įsteigti, dar 
gyva. O savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatorius – viso 
labo savivaldybėms valstybės 
primesta funkcija, kurią kaž-
kaip reikia įgyvendinti įvairių 
raštų bei ataskaitų forma. Aš 
žinau, ko labiausiai reikia 
Anykščių jaunimui ir jie ne 
kartą tą patys sakė. kol mieste 
nebus normalių jaunimo šokių, 
politikos srautai tik didės, o 
jaunimas šokti išvažiuos ne tik 
į kitus miestus, bet ir į užsienį. 
jaunimo politikoje, kaip tame 
buvusiame tire, taip pat svarbu 
neprašauti.

...Man kilo ne vienas visai 
pagrįstas įtarimas, kad tos 
jaunimo politikos Anykščiuo-
se kaip ir nėra...

Mistiški realybės vaizdai jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių sakralinio meno centre atidaryta fotome-
nininkės Vėtrės Antanavičiūtės – Meškauskienės fotografijų par-
oda. Pasak autorės, jos nuotraukose užfiksuoti vaizdai, kurių pa-
matyti negalima, tačiau galima užfiksuoti.

mą pelnė jau pirmosiomis išmąs-
tytų nuotraukų „Misterijos“ se-
rijomis apie 1994–1995 metus, 
kurios pelnė aukso medalius, 
- pastebėjo A. Motiejūnas. – Fo-
tografavo į fotojuostą apmąsty-
dama kiekvieną kadrą“. 

V. Antanavičiūtė – Meškaus-
kienė prisipažino fotografuo-
janti nuo šešerių metukų, kai 
fotoaparatą jai padovanojo tėtis. 
Ji yra surengusi 10 personalinių 
parodų, pelniusi ne vieną aukso 
medalį ir per pusšimtį apdova-
nojimų. 

Sakralinio meno centre autorė 
eksponuoja parodą „Elementai“, 
kuri susideda iš kelių ciklų, fo-
tografuotų skirtingose vietose. 
Ciklas „Natiurmortas“ fotogra-
fuotas senoje sodyboje Salake, o 
„Akmenys“ - Neringoje ir Suo-
mijoje. Pasak autorės, ji stengia-
si atrasti santykį tam tikrų ele-
mentų su juos supančia aplinka. 
Antai akmenų tekstūros santykis 
su vandeniu sudaro harmoningą 
visumą, kur kiekvienas elemen-
tas atranda savo vietą kadre. 

Autorė noriai su anykštėnais 
fotografais dalinosi savo patirti-
mi, paaiškino, kaip gimė vienas 
ar kitas darbas. Fotografuoda-
ma ji naudoja ilgus išlaikymus, 
štatyvą, sudėtingą apšvietimo 
techniką ir tai jos nuotraukoms 
suteikia mistiškumo. Didžioji jų 
dalis gimsta studija paverstame 
miegamajame. 

Pasak, V. Antanavičiūtės – 
Meškauskienės tokio vaizdo, 
kaip jos nuotraukose, pamatyti 
negalima, tačiau jį galima užfik-
suoti. 

Paroda veiks iki vasario 10 
dienos. 

Vėtrė Antanavičiūtė – Meš-
kauskienė rodo jaunystės nuo-
trauką iš misterijos „Bučinys“, 
pelniusios jai aukso medalį. 

Autoriaus nuotr.  

Pasak parodą pristačiusio 
anykštėno fotografo Alfredo 
Motiejūno, Vilniaus dailės aka-
demijoje studijas baigusi, Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos 
bei tarptautinės fotomenininkų 
sąjungos (AFIAP) garbės narė 
V. Antanavičiūtė – Meškauskie-
nė yra viduriniosios Lietuvių 
fotomenininkų kartos atstovė po 
Antano Sutkaus, Romualdo Ra-
kausko, Aleksandro Macijaus-
ko ir kitų (beje, jos vyras yra iš 
Anykščių krašto).

 „Autorė tarptautinį pripažini-
Iš serijos „Akmenys“ 

Vėtrės AntAnAViČiūtės–MeŠkAUskienės nuotr. 

Iš serijos „Natiurmortas“

šiupinys
Pavadinimas. Tėvynės sąjungos 

– Lietuvos krikščionių demokra-
tų partijos pirmininkui Gabrieliui 
Landsbergui prašnekus apie partijos 
pavadinimo trumpinimą, paliekant 
tik „Tėvynės sąjunga“, supyko parti-
jos krikščioniškasis sparnas. O jo ly-
deriu yra būsimas partijos kandida-
tas Anykščių-Panevėžio apygardoje 
Valentinas Stundys. „Kalbos apie 
tai, kad reikia trumpinti pavadinimą, 
jį keisti neva jis kam trukdo, yra pro-
vokacija, bandymas žiūrėti, kaip bus 
reaguojama, ar neįvyks ko nors parti-
joje“, - portalui „Delfi“ sakė partijos 
Krikščionių demokratijų bendrijos 
pirmininkas V. Stundys.

Eksperimentai. Biotechnologijų 
įmonė UAB „Bioversija“ šį pava-
sarį Anykščiuose planuoja išbandy-
ti  savo sukurtą biologinį preparatą, 
kuriuo norima išvalyti kreozotu pa-
dengtą pabėgių medieną. Susipažinę 
su poveikio aplinkai atrankos išvada 
dėl eksperimentinės užterštos me-
dienos apdorojimo veiklos, savival-
dybės specialistai kreipsis į Aplinkos 
apsaugos agentūrą dėl atrankos išva-
dos persvarstymo.

Protai. Antradienį „Auksinio pro-
to“ žaidimo nugalėtoja pirmą kartą 
šiame sezone tapo liberalų „Nikė“ 
(80 taškų). Antrąją vietą užėmė 
svečiai iš Rokiškio „Keturakiai“ 
(75 tšk.). „Vienaskaita“ surinko 74, 
„Justelis Kaune“ - 73. „Nikė“ tapo 
ir sezono lyderiais. Po trijų turų libe-
ralai yra surinkę 234 taškus. Dviejų 
pirmųjų žaidimų nugalėtojai – „Var-
pas“ iš Svėdasų yra antroje vietoje 
(231 tšk.). Treti – „Vienaskaita“ (219 
tšk.). „Šį kartą neatvyko“ surinko 
217, „Justelis Kaune“ - 210,  „Nuo 
Šventosios“ - 200, „Like ir grožis“ 
-180, „Tie kur kampi“ - 171 tašką. 
„Keturakiai“ žaidė tik du kartus ir 
surinko 156 taškus.   

Patikslinimas. Buvęs Lietuvos 
respublikos Valstybės saugumo de-
partamento direktorius, kraštotyri-
ninkas Gediminas Grina yra kilęs iš 
Anykščių, o ne iš Elmininkų (Jonas 
JUNEVIČIUS, „Į kraštotyrininkų 
gretas įsiliejo buvęs šalies saugumo 
vadovas“ „Anykšta“,- 2017-01-31). 
„Yra ir Elmininkų Grinos, mano 
šeštos eilės giminės, bet jokie mano 
protėviai niekada Elmininkuose ne-
gyveno“, - „Anykštai“ parašė G. 
Grina. 

Beglobis. Žiemą padaugėja iš pra-
važiuojančių mašinų išmestų kačių 
ir šunų. Vienas Kavarsko seniūnijos 
gyventojas pasigailėjo tokio gražaus, 
matomai protingo šuns, tačiau juo 
nusivylęs išvežė į Panevėžio gyvūnų 
globos namus... ir sumokėjo, kad jį 
priglaustų, penkias dešimtis eurų. 

Santuokos. 2016 metais Anykš-
čių rajone susituokė 177 poros. 92 
poros tuokėsi metrikacijos skyriuje, 
74 – bažnyčiose ir 11 – užsienio 
valstybėse. Po santuokos moterys 
daugiausiai pasirinko sutuoktinio 
pavardę su moteriška pavardės for-
ma – 130. 2016 metais išsituokė 49 
poros. Trumpiausiai – 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. 

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina 
– 20 eurų.
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(Nukelta į 13 p.)

1960 – 1970 metai

„Žmogus gimsta, tačiau, ma-
nau, pirmoji dekada prasideda kiek 
anksčiau, kiekvienas yra lydimas 
gūsio iš praeities. 6 mėnesių pra-
dėjau lankyti darželį. Abu mano 
tėvai, grįžę iš Sibiro, labai daug 
dirbo. Matyt, ir mano ankstyvas 
,,įsidarbinimas“ darželyje forma-
vo, greit išmokau prisiimti atsa-
komybę, greit supratau, ko aš pati 
noriu, o ne to, ką man sako kiti. Ir 
į muzikos mokyklą išsiprašiau, kad 
tėvai mane atvestų. Jie siūlė groti 
akordeonu, o aš sakiau ne, noriu 
būtent pianinu. Taip ir pasiekiau 
savo. 

Žinoma, mano ankstyvas išėji-
mas į darželį buvo ir sunkus, ta-
čiau jis atsipirkdavo visais su tė-
vais kartu praleistais savaitgaliais 
ir atostogomis. Šios dekados metu 
visą laiką stengdavausi praleisti 
kartu su šeima – jokių stovyklų, iš-
vykų be tėvų. Kiek vėliau gavome 
sodą – ten praleisdavom vasaras, 
savaitgalius. Prisimenu, kaip so-
dinome obelis – penkiametei man 
tos duobės atrodė didžiulės ir su 
kokiu raudonu smėliu. O dabar aš 
tame sode gyvenu. Obelys jau di-
delės, subrendusios. Ir kaimynai 
tie patys. Įsivaizduokit, jau penkis 
dešimtmečius!“.

1970 – 1980 metai

,,Antroji dekada. Antroji dekada 
tikriausiai dažniausiai yra moky-
kla, o aš mokykloje, Jono Biliūno 
vidurinėje (dabar – gimnazijoje, 
aut. past.), visada jaučiausi saugiai. 

Muzika lydi nuo pirmosios 
gyvenimo dekados Austėja ŠMiGelskAitė

,,Visada remiamės į praeitį. Viskuo. Apskritai žmogaus gyvenimas prasideda anksčiau nei jis 
gimsta. Juk mus taip veikia protėviai ir jų aplinka. Kai gimiau, dvaras (Sedeikių dvaras, - aut.past.) 
man skambėjo kaip mamytės sekama pasaka. 

Mes gyvenom J.Biliūno gatvės senam namelyje. Užaugau ant Jono Biliūno gatvės grindinio. Koks 
didelis kontrastas, kad mano praeitis buvo susieta su dvaru. 

O po to gyvenimas eina dešimtmečiais ir žiūrėk, ta pasaka virsta tikrove“, – išgirdusi rubrikos 
,,Laiko mašina“ koncepciją, sakė jau daugiau nei 20 metų Anykščių muzikos mokykloje dirbanti 
muzikos pedagogė, fortepijono mokytoja, Sedeikių dvaro savininkė Irena Meldaikienė.

Iš mokyklinių metų man tikriausiai 
ryškiausiai yra įstrigusi fotogra-
fija. Kažkurioje klasėje pradėjau 
fotografuoti, ir fotografavau gal 
10 metų, iki tol, kol atsirado ,,mui-
linės“ ir fotografuoti jau mokėjo 
kiekvienas. Atsimenu, kai man 
nupirko pirmąjį fotoaparatą ,,Sme-
na“, o fotografuoti išmokė draugė 
– nelankiau jokių būrelių. O mano 
dėdė padovanojo visą reikalingą 
įrangą. Ryškalai, fiksažas, juostos 
įdėjimas, darydavau nuotrauką 
nuo paspaudimo iki tol, kol galima 
į ją žiūrėti. Nuotraukų darymas pas 
mus namie buvo kaip tam tikras 
ritualas – įsikraustydavau į vonią, 
ją visai užgrobdavau, o šeimos na-
riams jau būdavo prisakyta nedegti 
šviesos. Kai nuotrauka jau drėgna 
iškeliaudavo iš vonios, tada mamy-
tė ją džiovindavo, sesė apkarpyda-
vo. O tada jau sutvarkytas nuotrau-
kas pirmiausiai nešdavom parodyti 
bobutei. O fotografuodavau viską. 
Aišku, mano pačios nuotraukų ma-
žiausia. Tėtukas mokėdavo mane 
labai gražiai girti. Jis sakydavo: 
,,Žinai, Irute, tavo nuotraukose net 
sode komposto krūva gražiai atro-
do“. Užtai turiu dabar pilnas dėžu-
tes savo darytų nuotraukų.“

,,Taip pat antroji dekada buvo 
ir autoritetų dekada, pasirinkimų 
dekada. Tikriausiai man labai pati-
ko pirmosios fortepijono pamokos 
pas muzikos mokyklos direktorių 
Vidmantą Gruodį, po to jis išvyko 
į Klaipėdą ir kita mano mokytoja 
buvo Dalia Vaičienė. Manau, jie 
suformavo mane, sudomino  forte-
pijonu. Dėl to ir rinkausi muzikos 
mokytojos kelią. Net nesvarsčiau, 

ar turiu kokį talentą. Svarsčiau ir 
apie architektūros studijas, nes man 
visai gerai sekėsi piešti, o po to ir 
suaugusi lankiau Anykščių dailės 
mokyklą, matyt, šis pomėgis išliko 
visą laiką. Bet muzika laimėjo. Aš 
nenorėjau palikti Anykščių, man 
patiko mokytis Anykščių Jono 
Biliūno mokykloje, aš norėjau gy-
venti čia, dėl to mokyklą rinkausi 
kaip įmanoma arčiau namų – Pa-
nevėžyje. Siauruku ir pravažinėjau 
tuos 4 metus iš namų į tuometinę 
Panevėžio pedagoginę muzikos 
mokyklą.“

1980-1990 metai

,,1983 metais pradėjau dirbti for-
tepijono mokytoja ir koncertmeis-
tere Anykščių muzikos mokykloje. 
1985 metais ištekėjau, 1986 gimė 
mano sūnus Julius. Tuo metu ne-
akivaizdžiai mokiausi ir Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje pas 
profesorę Birutę Vainiūnaitę. Ji 
buvo labai gerbiama už šiuolaiki-
nės muzikos interpretavimą ir, ma-
tyt, tai perdavė ir man.“

,,Ši dekada buvo labai fiziškai 
sunki – teko dirbti, auginti mažą 
vaiką ir neakivaizdžiai mokytis. 
Kartais darbo dieną pradėdavau 
anksčiau už muzikos mokyklos kū-
rikę Bronytę. Ji šeštą valandą ryte 
ateidavo senojoje Anykščių muzi-
kos mokykloje užkurti pečių ir nu-
stebdavo, kad aš jau ten grodavau. 
Juk reikėdavo bent 4 – 5 valandas 
ryte pagroti, tada pravesti 6 pamo-
kas muzikos mokykloje, o vakare 
jau galėdavau pabūti su sūneliu. 

Būrį gabių mokinių išugdę muzikos mokytojai Irena Meldaikienė ir jos vyras Balys Meldaikis kartu 
gyvena daugiau nei 30 metų.                                                                    jono jUneViČiAUs nuotr.

1962 prie eglutės: Irena Meldaikienė, tada dar Bagdonaitė, ant 
kėdės, šalia mama ir sesutė Birutė.

Irenos Meldaikienės daryta jos  tėvų nuotrauka prie Sedeikių dvaro  
– Vytautas Bagdonas ir Bronislava Vaitiekūnaitė-Bagdonienė.

1979 metai – klasiokų žaidimai prie Jono Biliūno mokyklos.

Pirmasis tarptautinis konkursas, kuriame pasirodė ir laimėjo Ire-
nos Meldaikienės mokiniai, buvo Kauno Filharmonijoje vykęs 
„Gradus ad Parnassum“ konkursas 2001 m. Nuotraukoje -  jo da-
lyvės Guoda Indriūnaitė ir Paulina Dūmanaitė po apdovanojimo. 
Šalia - ištikimasis konkursų palydovas vyras Balys Meldaikis. 
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Gydymo įstaigų vadovai prieš 
politikų sprendimus – bejėgiai 

Paklausta, kodėl iš jos vadovauja-
mos įstaigos buvo „atimtas“ vienas 
padalinys, Anykščių Pirminės sveika-
tos priežiūros centro (PSPC) direkto-
rė Zita Neniškienė svarstė: „Sveika-
tos politiką rajone formuoja politikai, 
jie taip nusprendė, o mes privalom jų 
sprendimus vykdyti. Kiekvienas mes 
žiūrim iš savo „varpinės“ – mums gal 
atrodo vienaip, Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis galbūt žiūri plačiau 
ir jam atrodo kitaip... Sunku pasakyti. 
Galiu tik patvirtinti tai, kad kol Troš-
kūnų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninė priklausė mūsų įstaigai, buvo 
teikiamos tikrai labai kokybiškos 
paslaugos – ir maistas šiems mūsų 
ligoniukams turėjo labiau kvepėti, ir 
slaugos priemonių buvo suteikiama 
tiek, kiek kiekvienam individualiai 
reikėjo, o ir vyriausiąjį daktarą Ri-
mondą Bukelį visi pacientai nuošir-
džiai mylėjo... Labai tikiuosi,  kad ir 
ateityje taip bus, tik esu tikra, kad rasti 
tokį gydytoją, koks buvo R. Bukelis, 
bus nelengva“.

Pasak Anykščių PSPC direktorės 
pagal licenciją stacionarinės asmens 
palaikomojo gydymo ir slaugos pa-
slaugos yra priskirtos pirminiam 
sveikatos priežiūros lygiui, t.y. pirmi-
niams sveikatos priežiūros centrams, 
ambulatorijoms ir t.t. Tuo tarpu vaikų 
raida – jau antrinio sveikatos prie-
žiūros lygio paslauga, tačiau mūsų 
rajone šią paslaugą kažkodėl vykdo 
ne Anykščių ligoninė, o Anykščių 
PSPC.

„Anykštai“ pasiteiravus Anykščių 
rajono savivaldybės ligoninės vyriau-
siojo gydytojo Dalio Vaigino, kodėl, 
jo nuomone, reikėjo pakeisti palai-
komojo gydymo ir slaugos paslaugų 
teikėją, pašnekovas į klausimą atsakė 
lakoniškai: „Neturiu atsakymo, tokia 
buvo steigėjo valia“.

K. Tubis: „Asmeniškumų
šiame sprendime nėra“

Apie Troškūnų palaikomojo gy-
dymo ir slaugos ligoninę „Anykšta“ 
teiravosi ir Anykščių rajono mero K. 

Tubio. Rajono vadovas ėmėsi aiškin-
ti įstatymus: „LR Vyriausybė 2015 
m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1290 
„Dėl ketvirtojo sveikatos sistemos 
plėtros ir ligoninių tinklo konsolida-
vimo etapo plano patvirtinimo“ pa-
tvirtino Ketvirtąjį sveikatos sistemos 
plėtros ir ligoninių tinklo konsolida-
vimo (sustiprėjimas, sutelkimas – 
Tarptautinių žodžių žodynas) planą. 
Sveikatos apsaugos ministerija buvo 
įpareigota sudaryti kiekvienos aps-
krities ketvirtojo sveikatos sistemos 
plėtros ir ligoni-
nių tinklo konso-
lidavimo etapo 
įgyvendinimo 
koordinavimo 
tarybas. 

Pasak mero, į 
šių tarybų sudė-
tį buvo įtraukti 
atitinkamos aps-
krities ligoninių 
vadovai, apskričiai priklausančių 
savivaldybių atstovai, Sveikatos ap-
saugos ministerijos bei Valstybinės 
ligonių kasos atstovai, o prireikus 
– ir pacientus vienijančių asociacijų 
atstovai bei visuomenės sveikatos 
specialistai. 

Anykščių rajono savivaldybės gy-
ventojų interesams apskrities koordi-
navimo taryboje atstovavo meras K. 
Tubis ir Anykščių rajono savivaldy-
bės ligoninės vyriausiasis gydytojas 
Dalis Vaiginas.

„Koordinavimo tarybos veiklos 
metu buvo prieita prie išvados, kad 
tokią pačią paslaugą teikiančias vals-
tybines sveikatos priežiūros įstaigas 
(Anykščių ligoninė taip pat teikia 
slaugos ir palaikomojo gydymo pas-
laugas – aut. past.), siekiant didinti jų 
efektyvumą ir gerinti teikiamų pas-
laugų kokybę, būtų tikslinga perkelti 
į vieną įstaigą“, – kalbėjo meras.

Paklaustas, ar stiprinant ir didinant 
Anykščių ligoninės teikiamų paslau-
gų spektrą, nėra siekiama sumenkin-
ti Anykščių PSPC veiklos, rajono 
vadovas K. Tubis sakė: „Ligoninių 
tinklo konsolidavimo etapo plano 
įgyvendinimas neturi nieko bendro 
su asmeninėmis simpatijomis ar an-
tipatijomis“. 

Troškūnų ligoninė tapo Anykščių 
ligoninės padaliniu

Nuo Naujųjų metų Troškūnų ligoninė tapo Anykščių rajono sa-
vivaldybės ligoninės padaliniu. 

Tokį sprendimą pakeisti ligoninės pavaldumą Anykščių rajono 
savivaldybės taryba priėmė dar vasara. 

Pasikeitė ne tik ligoninės pavaldumas – daugiau nei 20 metų 
Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei vadovavęs vy-
riausiasis gydytojas Rimondas Bukelis paliko šias pareigas. 

Daiva GOŠtAUtAitė
daiva.g@anyksta.lt

Gražiai renovuoto pastato 
prireikė ir kitiems

2015 m. lapkričio pabaigoje Troš-
kūnų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninė buvo atidaryta po ilgiau nei 
planuota trukusios renovacijos. 

Kaip sakė Anykščių PSPC direk-
torė Z. Neniškienė, tokiomis sąlygo-
mis, kokios buvo iki remonto, įstaiga 
dirbti ir teikti kokybiškų paslaugų 
nebegalėjo: „Mums tiesiog nebebūtų 
išdavę licencijos... Labai trūko lifto, 
sunkiai higienos normas atitiko sani-
tariniai mazgai, nuprausti sergantį ir 
mažai judantį žmogų be pagalbinės 
technikos slaugytojoms tikrai buvo 
sunku, jau nekalbu apie blogą vėdi-
nimo sistemą, kuri tokiose įstaigose 
turi būti ypač aukštos kokybės. Dėl 

prastos venti-
liacijos kaupėsi 
drėgmė bei šlapo 
ir pelijo sienos... 
Atlikus renova-
ciją, viskas pa-
sikeitė iš esmės. 
Man atrodo, net 
ten besigydan-
tys žmonės tapo 
laimingesni. Aš 

visada sakydavau, kad ne sienos ir 
ne langai gydo žmogų, o aparatūra 
ir personalas. Tačiau šią mano teoriją 
sugriovė po Troškūnų ligoninės re-
novacijos išgirstos ten besigydančių 
žmonių padėkos. Pacientai pradėjo 

sakyti, koks puikus personalas, ko-
kios geros slaugytojos, aš jiems aiš-
kinu, kad ir anksčiau tos pačios buvo, 
jie su tuo nesutinka. Teigia, kad dabar 
žymiai mandagesnės, paslaugesnės, 
kaip puiku, erdvu, ir maistas koks 
skanus ir t.t. Vadinasi, šalia gerų dar-
buotojų reikia ir gražios aplinkos“.

Paklausta, ar būtų ryžęsi renova-
cijai, jeigu žinoję apie valdžios keti-
namus pakeisti Troškūnų ligoninės 
pavaldumą, gydytoja Z. Neniškienė 
buvo kategoriška: „Žinoma, ne. Jeigu 
prieš renovaciją būtume nors kažką 
apie tai žinoję, būtume kategoriškai 
nesutikę ir sakę, kam tuos Troškūnus 
renovuoti, geriau renovuoti šitiek tu-
rinčios ligoninės pastatus... 

Kol vyko renovacija, pacientai 
buvo perkelti į Troškūnų bei Svėda-
sų ambulatorijas. O jas reikėjo bent 
jau minimaliai „aptvarkyti“, kad li-
goniai ten galėtų gyventi ir gydytis. 
Visos įdėtos lėšos – tai mūsų įstaigos 
lėšos, nuo PSPC gydytojų atimti pi-
nigai. Bet aš nesigailiu, darėm rajono 
gyventojams, rajono gyventojams ir 
liko...“ – sakė Anykščių PSPC direk-
torė.

„Dar 2012 m. Ligonių kasų di-
rektorius Anykščių ligoninei siūlė 
perimti slaugą. Bet ligoninė tada su-
tiko paimti tik pačią paslaugą, bet ne 
Troškūnuose dirbusius darbuotojus. 
Taigi, tada rajono vadovai nutarė, kad 
reikia renovuoti Troškūnus ir palikti 
viską mums. Aišku, mes apsidžiau-

gėm, turėjom planų, tačiau, kai viską 
padarėm, ir kitiems gražiai sutvarkytų 
pastatų prireikė...“ – kalbėjo gydytoja 
Z. Neniškienė. 

Pasak direktorės, planuose buvo 
pastatyti pavėsinę, pastatą aptverti 
tvora, kad į kiemą išėję pacientai jaus-
tųsi saugiau, mat ligoninė įsikūrusi 
prie pat kelio. Kineziterapeutė turėjo 
idėjų vasarą geriau besijaučiantiems 
žmonėms lauke vesti lengvas mankš-
tas.

Pasikeitimai į gera  
planuose yra 

Tiesa, tvora pastatą aptverti planuo-
ja ir naujasis Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės direk-
torius D. Vaiginas. Paklaustas, kaip 
planuoja pagerinti ir ar planuoja dar 
labiau gerinti pastato būklę, teikiamų 
paslaugų kokybę, gydytojas kalbėjo: 
„Bus ieškoma galimybių apšiltinti 
sienas, nes jos renovacijos metu ne-
buvo apšiltintos pagal šiuolaikinius 
statybos reikalavimus. Taip pat ban-
dysime ieškoti būdų, kaip tobulinti 
pastato šildymo – vėdinimo sistemą, 
automatizuojant esamą autonominę 
sistemą“.

Planuojama ieškoti būdų ir kaip 
racionalizuoti maisto ruošimą pacien-
tams, centralizuojant visos ligoninės 
maisto ruošimo ir išdavimo sistemą. 
Pasak D. Vaigino, ir toliau bus ieš-
koma galimybių padalinį aprūpinti 
trūkstamais baldais ir inventoriumi. 

Vienu metu Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninėje gali gy-
dytis 40 pacientų. 

Trys žmonės nesutiko dirbti 

Praėjusių metų vasarą paskelbus 
apie pasikeisiantį Troškūnų ligoninės 
pavaldumą, vyko bent keli susitiki-
mai, kuriuose dalyvavo ir Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydytojas D. 
Vaiginas, ir Anykščių PSPC direktorė 
Z. Neniškienė, ir Troškūnų ligoninės 
personalas bei rajono meras K. Tubis. 
Meras patikino darbuotojus, kad pa-
sikeitus įstaigos tiesioginiam vadovui 
darbuotojų etatų skaičius liks toks pat, 
nesikeis ir darbo užmokestis. 

Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninėje dirbo 28 darbuo-
tojai, o, pasak gydytojo D. Vaigino, 
šiuo metu liko dirbti 26 darbuotojai, 
vienas priimtas naujai, o trys darbuo-
tojai atsisakė darbo.

Z. Neniškienės žiniomis, savo noru 
iš einamų pareigų pasitraukė buvęs 
vyriausiasis Troškūnų ligoninės gy-
dytojas R. Bukelis, viena masažuotoja 
ir vairuotojas, kuriam buvo pasiūlytas 
pagalbinio darbininko etatas. 

Anykščių PSPC vadovė Zita 
Neniškienė sakė, kad išgy-
venę sunkų renovacijos lai-
kotarpį, Troškūnų ligoninės 
darbuotojai bent penketą 
metų turėjo teisę ramiai, be 
jokių pertvarkų dirbti.

Paklaustas, ar Troškūnų li-
goninės prijungimas padės 
kokybiškiau gydyti ligonius, 
Anykščių ligoninės vyriau-
siasis gydytojas Dalis Vaigi-
nas sakė: „Tikėtina...“

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Buvęs Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyriausia-
sis gydytojas Rimondas Bukelis sakė, kad darbą ligoninėje paliko ne 
dėl pasikeitusių vadovų.

Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio manymu, rajone 
veikiant kelioms panašias 
paslaugas teikiančioms me-
dicinos įstaigoms, reikia pa-
sirinkti vieną ir ją stiprinti. 

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje iki reorga-
nizacijos dirbo 28 darbuotojai. Liko dirbti 26 darbuotojai, vienas 
priimtas naujai, o trys darbuotojai atsisakė darbo.

...Jeigu prieš renovaciją 
būtume nors kažką apie tai 
žinoję, būtume kategoriškai 
nesutikę ir sakę, kam tuos 
Troškūnus renovuoti, ge-
riau renovuoti šitiek turin-
čios ligoninės pastatus... 

(Nukelta į 12 p.)
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pirmadienis 2017 02 06

sekmadienis 2017 02 05

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
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. Pasaulio žave-
sys (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pumos. Kova už būvį 
(subtitruota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.30 Karinės paslaptys.  
17.15 Auksinis protas.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3.  
21.55 Premjera. Prakeiktas 
telefonas. N-7.  
23.35 Kino žvaigždžių alėja. 
Tiltas per Kvai upę. N-7.  
2.10 Pasaulio dokumentika.  
3.55 Puaro. N-7.

 
6.25 “Robomobilis Polis”. 
6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 

Svirplys”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
8.10 “Linksmieji detektyvai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Kempiniukas Plačiakelnis. 
11.35 Partneriai. N-7.  
13.45 Prielipa. N-7.  
15.40 Pričiupom! N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA Merūno kon-
certas “Muzika Lietuvai”. 2016 m.  
21.50 PREMJERA Gravitacija. 
N-7.  
23.35 Sukrečiantis skrydis. N-7.  
1.30 Piko valanda 3. N-7. 

 
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)  
7.00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 “Mamyčių klubas”.  
9.00 “Kulinariniai triukai”.  
9.30 “Penkių žvaigždučių būstas”.  
10.00 “Svajonių sodai”.  
11.00 “Šoklusis bičiulis”. N-7 
12.45 “Išprotėjęs profesorius 2. 
Klampų šeimynėlė”. N-7  
14.50 “Mėnulio princesė”. N-7  
16.15 “Simpsonai”. N-7  
16.55 “Ekstrasensų mūšis”. N-7  
18.00 “Raudonas kilimas”.  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “Lietuvos talentai”. N-7  
22.00 “Non-Stop”. N-14  
0.10 “Neįmanoma misija”. N-7 

  
6.35 Lietuvos galiūnų čempionato 

kvalifikacija. Trakai (k).
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 “Blogas šuo!”.  
11.15 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.55 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.30 “PREMJERA Ekstrasensų 
mūšis”. N-7.  
21.00 Bejėgis teisingumas. N14.  
22.50 “Sekso magistrai”. N14.  
1.05 Čempionas 2. N14.  

 
6.50 “Ar jūsų šuo - genijus?”.  
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”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 Nemarus kinas. “Mirtina 
žmogžudystė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Bekas 2. Siuntėjas nežinomas”. 
22.45 “Paskutinės dienos 
Marse”. N14.  
0.35 “Kas aprengs nuotaką?”.  
1.35 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.55 Bekas 2. Atsiskyrėlis. N14.  
4.25 “Paskutinės dienos Marse”. 

N14.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai.  
6.55 ARTi.  
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos.  
9.00 Premjera. Gamtos sergėto-
jai. Atogrąžų miško prokurorė. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 26-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis “Gaida”.  
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 L. A. Minkus. Baletas “Don 
Kichotas”.  
16.00 Keliaukime kartu.  
17.00 Smėlio pilys.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Deividas Linčas. Amerikietiškas 
portretas. 
20.20 Parodos “Nikolajus 
Rerichas ir Latvija” atidarymas.  
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE.  
23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 2 (kart.). 
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.20 Džiazo muzikos vakaras.  
2.25 Smėlio pilys.  
4.00 Nacionalinis turtas.  
4.25 Žmogiškumo kelyje.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  

11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Pasienio sargyba (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki....  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Ekspedicija į Grenlandijos 
ledo skydą.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

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

 
6.00 “Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis”. 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 (kart.)  
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 
N-7  
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7  
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis” N-7  
13.00 “Jokių kliūčių!” N-7  
14.00 “Gyvenimas iš naujo”. N-7  
15.00 “Pragaro kelias”. N-7  
16.00 “Iš peties”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Kauno “Žalgiris”. Tiesioginė 
transliacija. 
19.00 “Aš - superhitas”. N-7 
(kart.)  
21.00 “Nakties TOP”. N-14  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Nuodėmių daktaras”. 
N-14  
23.30 “Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai”. N-14 

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Jaunikliai“. 
09.00 Šiandien kimba. 
09.30 Girių takais. 
10.00 Pasaulis nuostabus. 
10.30 Ekovizija. 
10.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
12.45 „Kartą Rostove...“. N-7. 
14.55 „Bekraštė Kanada“. 
16.00 Žinios.
 16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
17.00 Tobulas meniu. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Kalnų ežerai“. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Vera“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „24/7“. 
00.00 „Pėdsakas“. N-7. 
01.50 „Vera“. N-7.

 
 

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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
11.15 Keliai. Ma inos. 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”. 
21.00 Dėmesio centre.  
22.10 Premjera. Ukrainiečiai 
(subtitruota). 
23.40 Trumposios žinios.  
23.45 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
5.30 Teisė žinoti.  

  
6.30 “Visatos broliai”. 
7.00 “Robomobilis Polis”. 
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 

7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
12.35 Bus visko (k).  N-7.  
13.30 Būk mano meile. N-7.  
14.25 “Nakties karalienė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo.: Iki. 
21.30 Žinios. 
22.15 VAKARO SEANSAS 
Vertikali riba. N-7.  
0.40 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Strėlė”. N-7.  
2.25 “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.  
11.05 Išprotėjęs profesorius. 
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 Mafija.  N-7.  
0.15 Raitelis be galvos. N-7.  
1.15 Kerštas. N-7.  

 
6.15 Sveikatos ABC televitrina.  
6.40 “Ponas Bynas”.N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.05 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.05 Gyvenimiškos istorijos 
(k).. 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 Voratinklis. Nematomos 
gijos. N-7.  
19.30 Farų karai. Baudėjas. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Pašėlę vyrukai 2. N-7.  
0.25 Bejėgis teisingumas. N14.  
2.05 “Sekso magistrai”. N14.  
4.05 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.30 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 Auginantiems savo kraštą.  
8.05 “Silvijos itališki valgiai”. 
8.30 Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
9.30 “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” 
15.40 “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. Bausmė 
bendram meilužiui. N-7.  
22.50 “Paslaptys”. N14.  
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Mentalistė”. N-7.  
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.00 Bekas 2. Siuntėjas nežino-
mas. N14
.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Amžininkai.  
18.20 Poezija.  
18.25 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Bridžitos Džouns dieno-
raštis. N-7.  
22.35 Poezija.  
22.45 Stop juosta. (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Kamanių šilelis”.  
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Skrendam. (kart.). 
5.30 Panorama.  

 
6.00 Autopilotas.  
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.  
12.20 “Alfa” savaitė (k).  
12.50 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 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 “Kobra 11”. N-7. 
9.00 “Praeities žvalgas”. 
9.30 CSI kriminalistai.
10.30 Moderni šeima. N-7.  
11.00 Aukščiausia pavara. N-7.  
12.05 6 kadrai. N-7. 

13.00 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 “Farai”. N-7  
23.00 Kapų išniekintojai.  S.  
1.05 Aš - superhitas. N-7.  
1.55 Daktaras Hausas. N-7.  

 
07.10 „Gamtos magija“.  
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus. 
08.20 Moterų balsas. Pokalbių 
laida. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Albanas“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 Girių takais. 
13.05 „Gamtos magija“. 
13.35 „Chiromantas“. 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 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Mafijos kronikos“.. N-7. 
00.45 „Miškinis“. N-7. 
01.50 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Chiromantas“. N-7. 
03.40 „Gluchariovas“. N-7. 
04.30 „Neišsižadėk“. N-7. 
05.25 „Bitininkas“. 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.  
10.55 Klausimėlis.lt.  
11.10 Ukrainiečiai (subtitruota, 
kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Ten, kur namai 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.  

  
6.30 “Visatos broliai”. 
7.00 “Robomobilis Polis”. 
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  

12.35 KK2 (k). N-7.  
13.30 Būk mano meile. N-7.  
14.25 “Nakties karalienė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Romeo turi mirti. N14.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Strėlė”. N-7.  
2.15 “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 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.00 Aš - superhitas. 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 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Ana ir karalius. N-7.  
1.30 Kerštas. N-7.  

  
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.  

10.00 “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 Voratinklis. Nematomos 
gijos.. N-7.  
19.30 Farų karai. Baudėjas. 
N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Valstybės galva. N-7.  
23.30 Pašėlę vyrukai 2. N-7.  
2.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.55 “Dalasas”. N-7.  
3.40 “Penktoji pavara”.  
4.25 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
4.50 “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 “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” 
15.40 “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. 
Žmogžudystė telefonu. N-7.  
22.50 “Paslaptys”. N14.  
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.10 “Mentalistė”. N-7.  
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.50 Detektyvas Kolambas. 
Bausmė bendram meilužiui. 
N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 26-asis aktualiosios 
muzikos festivalis “Gaida”.   
14.45 ARTi.  
15.05 Kino legendos. Deividas 
Linčas. Amerikietiškas portretas  
(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 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Prisiminkime.  
18.30 Premjera. Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentai. 
19.15 Labanaktukas.  

19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Prakeiktas telefonas. 
N-7.  
22.35 Poezija.  
22.45 Lietuva mūsų lūpose.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Electro Deluxe Big Band”. 
1.35 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 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 Topmodeliai. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima.  N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
Top 41. 

12.05 6 kadrai. N-7.  
13.00 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Apsimeskime fa-
rais. N-14.  
0.10 Aš - superhitas. N-7.  
1.10 Nematoma riba. N-14.  
2.05 Daktaras Hausas. N-7.  

 
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 „Gamtos magija“. 
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Albanas“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Chiromantas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas. 
00.45 „Miškinis“. N-7. 
01.50 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Chiromantas“. N-7. 
03.40 „Gluchariovas“. N-7. 
04.30 „Neišsižadėk“. N-7. 
05.25 „Bitininkas“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 2. N-7.  
10.50 Emigrantai.  
11.45 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. Aš esu Dina. 
N-14.  
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.).

  
6.30 “Visatos broliai”. 
7.00 “Robomobilis Polis”. 
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
12.35 KK2 (k). N-7.  
13.30 Būk mano meile. N-7.  
14.25 “Nakties karalienė”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  

17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas 2. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirties prabudimas. N14.  
0.00 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “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.  
12.00 Aš - superhitas. 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 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Taikdarys. N-14.  
1.00 Raitelis be galvos. N-7.  
1.55 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 Voratinklis. Nematomos 
gijos.. N-7.  
19.30 Farų karai. Baudėjas.. 
N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Nepadorus pasiūlymas. 
N-7.  
23.50 Valstybės galva. N-7.  
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Dalasas”. N-7.  
3.15 “Penktoji pavara”.  
4.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
4.25 “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 “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” 
15.40 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kaukė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  

20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Detektyvas Kolambas. 
Kolambas keičia kailį. N-7.  
22.50 “Paslaptys”. N14. 
0.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.10 “Mentalistė”. N-7.  
3.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.50 Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė telefonu. N-7.  
5.20 “Kas namie šeimininkas?”.
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentai (kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 Keliaukime kartu. 
Mykolajivas. (kart.). 
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Kraujo kaina. 
18.30 Labanaktukas.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Utenos “Juventus” - Atėnų 
AEK. Transliacija iš Utenos. 
21.00 Elito kinas. Groja 
Liuvinas Deivisas. N-14.  

22.45 Stambiu planu.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Premjera. Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
1.00 Septynios Kauno dienos.  
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Ekspedicija į Pietų 
Ramųjį vandenyną. 
12.05 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 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 Topmodeliai. N-7.  
9.00 Lietuvos mokyklų žaidy-
nės.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima.  N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
Top 41. 
12.05 6 kadrai. N-7.  
13.00 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Sveiki atvykę į džiungles. 
N-14.  
23.55 Aš - superhitas. N-7.  
0.55 Nematoma riba. N-14.  
1.55 Daktaras Hausas. N-7.  

06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 „Gamtos magija“. 
07.20 Moterų balsas.  
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Albanas“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Chiromantas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 Gyvenk krepšiniu! 
19.00 Europos taurė 2016/17. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - Sankt 
Peterburgo “Zenit”. 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
00.45 „Miškinis“. N-7. 
01.50 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Chiromantas“. N-7. 
03.40 „Gluchariovas“. N-7. 
04.30 „Neišsižadėk“. N-7. 
05.25 „Bitininkas“. 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 3. 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 3. 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 Geležinė ledi. N-7.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.30 “Visatos broliai”. 
7.00 “Robomobilis Polis”. 
7.30 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
12.35 KK2 (k). N-7.  
13.30 Būk mano meile. N-7.  
14.25 “Nakties karalienė”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  

17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Invazija. N14.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “Strėlė”. N-7.  
2.00 Sveikatos ABC televi-
trina (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.  
12.00 Aš - superhitas. 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 Farai. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Užtemimas. N-14.  
1.00 Skandalas. N-7.  
1.50 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 patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 

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 sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Voratinklis. 
Nematomos gijos.. N-7.  
19.30 Farų karai. Baudėjas.. 
N-7.  
20.30 Gyvenimiškos istorijos.  
21.30 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias. N-7.  
0.05 Nepadorus pasiūlymas. 
N-7.  
2.10 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
3.00 “Dalasas”. N-7.  
3.45 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
5.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.40 “Silvijos itališki valgiai”. 
8.10 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
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” 
15.40 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kaukė”.  

16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Įtariamieji”. N14.  
22.30 “Paslaptys”. N14.  
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.05 “Mentalistė”. N-7.  
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
3.45 Detektyvas Kolambas. 
Kolambas keičia kailį. N-7.  
5.15 “Kas namie šeiminin-
kas?”.
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 
1 (kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Kraujo kaina D (kart.). 
13.15 Džiazo muzikos va-
karas.  
14.55 Žmogiškumo kelyje.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
6. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akade-
mija.  
18.10 Poezija.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Premjera. Blogas au-

klėjimas. N-14.  
22.45 Nacionalinis turtas. 
(kart.). 
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.25 Dabar pasaulyje.  
23.55 Koncertas “Klasikos 
garsų alchemija”.  
1.30 Kelias į namus. 
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.  
14.00 Ekspedicija į Pietų 
Ramųjį vandenyną. 
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 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7. 
8.00 Topmodeliai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima.  N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
Top 41. 
12.05 6 kadrai. N-7.  
13.00 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Tamsos baikeris. 
Keršto demonas. N-14.  
23.55 Aš - superhitas. N-7.  
0.55 Nematoma riba. N-14.  
1.55 Daktaras Hausas. N-7.  

 
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 „Gamtos magija“. 
07.20 Patriotai.  
08.20 „Kartą Rostove...“. 
N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Albanas“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Chiromantas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.45 0 laipsnių. 
01.50 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Chiromantas“. N-7. 
03.40 „Gluchariovas“. N-7. 
04.30 „Neišsižadėk“. N-7. 
05.25 „Bitininkas“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 3. 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 3. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 2. N-7.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Aliaska 
Johanson. N-14.  
0.25 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 “Eurovizija 2017”.  

  
6.30 “Visatos broliai”. 
7.00 “Robomobilis Polis”. 
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7. 
11.35 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Nuo.: Iki.: (k).  

13.30 Būk mano meile. N-7.  
14.25 “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 Terminatorius 3. 
Mašinų prisikėlimas. N14.  
0.10 Kruvinoji Valentino nak-
tis. S.  
2.00 Invazija. 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 Aš - superhitas. 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 Madagaskaras 2. N-7.  
21.10 Insurgentė. N-14.  
23.30 Blogas senelis 0.5 S.  
1.15 Gražuolė ir bastū-
nas. N-14.  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Nikonovas ir Ko”.N-7.  
10.00 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
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 sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Voratinklis. Nematomos 
gijos.. N-7.  
19.30 Farų karai. Baudėjas.. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Blyksnis. N14.  
23.15 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias. N-7.  
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.25 “Dalasas”. N-7.  
3.10 Blyksnis. N14.  
4.35 “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” 
15.40 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kaukė”.  

16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimo vieta. Komisaras 
Falkė. Žmogžudystė 
Langeoge. N-7.  
22.55 SNOBO KINAS 
Nuostabus protas. N14.  
1.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.15 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.00 “Mentalistė”. N-7.  
3.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.35 “Įtariamieji”. N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Meilė kaip mėnulis.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Lotynų muzika 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(kart.). 
13.15 Gimtoji žemė.  
13.45 Atspindžiai.  
14.15 Kelias į namus. (kart.). 
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Meilė kaip mėnulis.  
16.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  
18.15 Muzika gyvai.  
21.00 Geležinė ledi. N-7.  
22.45 Atspindžiai.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akademija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam. (kart.). 
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama 

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki...  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Metrinės sistemos 
pradžia. 
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 Topmodeliai. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Moderni šeima.  N-7.  
10.55 Aukščiausia pavara. 
Top 41. 
12.05 6 kadrai. N-7.  
13.00 Kobra 11. N-7.  
13.30 Rezidentai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. 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 Moderni šeima. N-7.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Pirėjo “Olympiacos” - Kauno 
“Žalgiris”.  
Vaizdo įrašas.  
0.55 Čyčo ir Čongo animaci-
nis filmas. N-14.   

 
06.30 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.10 „Gamtos magija“. 
07.20 Šiandien kimba. 
07.50 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu . 
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Albanas“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Chiromantas“. 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.
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Visi esam melagiai“. 
N-14. 
01.00 „Uždraustoji mergina“. 
S. 
02.55 „Visi esam melagiai“. 
N-14. 
04.20 „Uždraustoji mergina“. 
S. 
06.00 „Jaunikliai“. 

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 
draugai. 
8.30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
8.45 Džiunglių knyga 1. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įdomiausios 
pasaulio keistenybės (subti-
truota). 
13.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Slėpiningoji Indija (subti-
truota). 
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”. 
Nacionalinė atranka.  
22.55 Bridžitos Džouns 
dienoraštis. Ties proto riba. 
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.35 Džesika Flečer. N-7.  
4.10 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 “Linksmieji detektyvai”. 

8.35 “Džiumandži”. 
9.00 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
9.55 KINO PUSRYČIAI 
Sniego žmogus Jokas. 
11.50 Nacionalinis saugu-
mas. N-7.  
13.35 Ieškokit Gudručio!. 
N-7.  
15.45 Žandaras veda. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Kempiniukas Plačiakelnis 2. 
21.15 Aš - šnipas. N-7. 
23.10 Mari Huanos ekspre-
sas. S.  
1.15 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas. 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 Šoklusis bičiulis.  
12.40 Žiurkių lenkty-
nės. N-7.  
14.50 Greitis 2. Laivo užgro-
bimas. N-7.  
17.20 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”. 
Loterija.  
19.30 “Aš - superhitas”. N-7  
21.30 Žvaigždžių kelias. 
N-7.  
0.00 Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia. S.  
1.45 Išsigelbėjimo bulva-

ras. N-14. 

  
6.15 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.10 “Blogas šuo!”.  
11.00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”.  
12.05 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
13.40 “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 MANO HEROJUS 
Mirties traukinys. N14.  
23.30 AŠTRUS KINAS 
Stiklo namai. N14.  
1.30 “Dalasas”. N-7.  
3.00 Muzikinis iššūkis (k).  
4.35 “Blogas šuo!”.  

 
6.50 “Ar jūsų šuo - geni-
jus?”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Ar jūsų šuo - geni-
jus?”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Silvijos itališki val-
giai”. 
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  

15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
17.05 Didžiosios lokės sū-
nūs. 1966 m.  
18.55 “Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 2. Vyriškis 
pagal skelbimą. N14.  
22.50 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.15 “Kas aprengs nuota-
ką?”  
1.10 Nuostabus protas. N14.  
3.20 Nusikaltimo vie-
ta. Komisaras Falkė. 
Žmogžudystė Langeoge. N-7.  
4.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias. Laida evange-
likams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Berniukų ir jaunuolių 
chorui “Ąžuoliukas” - 55.  
12.30 Šokių akademija 3. 
13.30 Kaip jums patinka 
(subtitruota). 
16.00 Kūrybos mįslė. 
17.00 Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos lau-
reato, poeto Kazio Bradūno 
100-osioms gimimo meti-
nėms. Poezijos ir muzikos 
vakaras.  
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. Krantinėje. 1954 
m. N-7.  
22.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 3 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 L. A. Minkus. Baletas 
“Don Kichotas”.  
3.25 Kūrybos mįslė.  
4.15 Stop juosta. (kart.). 
4.45 Amžininkai.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Metrinės sistemos 
pradžia (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).

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis.  N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! 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 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Gyvenimas iš naujo.  
N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 “LTeam” žiemos olim-
pinis festivalis.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Utenos 
“Juventus”. Tiesioginė trans-
liacija.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Šalutinis efektas. 
N-14.  
0.40 Sveiki atvykę į džiun-
gles. N-14.  

 
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 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. Laida apie 
krepšinį. 
17.00 Moterų balsas.  
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Paslapčių sala“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Paslapčių sala“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Šetlando žmogžudys-
tės. Raudoni kaulai“. N-7. 
01.10 „Mafijos kronikos“ .. 
N-14. 
02.10 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
03.40 Moterų balsas. 
04.25 „Dykumos“. 
05.15 „Gamtos magija“.  

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

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Greta Kildišienė išpopuliarino Svėdasus

Pašto skyrių uždarymą vadina
paslaugų modernizavimu

Apie tai, kad Lietuvos paštas pla-
nuoja kaimuose uždaryti pašto sky-
rius, žinia Anykščių rajone pasklido 
dar praėjusių metų rudenį.

 „Anykšta“ ne vieną kartą oficia-
liai kreipėsi į pašto atstovus, prašy-
dama nurodyti, kuriuos konkrečiai 
Anykščių rajono paštus planuojama 
uždaryti, tačiau iki pat praėjusių metų 
pabaigos buvo aiškinama, kad jokių 
konkrečių sprendimų šiuo klausimu 
nepriimta.

 Oficiali Lietuvos pašto pozicija 
apie kaimuose veikiančių paštų ateitį 
ir tolimesnę paslaugų teikimo tvarką 
pasirodė tik šią savaitę. 

„Šiais metais visoje šalyje palaips-
niui bus diegiama „Ateities laiškinin-
ko“ koncepcija (pristatyta dar pernai 
rudenį), kuri kaimo gyventojams leis 
pasinaudoti nauja pašto paslaugų 
teikimo forma, t. y. atsiras galimybė 
laiškininką telefonu išsikviesti į na-
mus, kur jis galės suteikti visas Lie-
tuvos pašto teikiamas paslaugas“ , - 
„Anykštą“ informavo Lietuvos pašto 
tinklo direktorė Inga Dundulienė. 

„Kaimo gyventojų poreikis savo 
namuose pasinaudoti Lietuvos pašto 
teikiamomis paslaugomis yra aki-
vaizdus. Pavyzdžiui, šiuo metu net 7 
iš 10 kaimo paštuose gaunamų įmokų 
už įvairius mokesčius yra sumoka-
mos laiškininkams, kai šie pristaty-
dami pašto siuntą lankosi gyventojo 
namuose. Skaičiuojama, kad 74 proc. 
spaudos leidinių prenumeratos užsa-
kymų priimami irgi laiškininkų, o 65 
proc. įvairių namų apyvokos prekių, 
kurių galima įsigyti paštuose, yra par-
duodamos gyventojų namuose.(...) 
Įdiegus „Ateities laiškininko“ kon-
cepciją, Anykščių rajono savivaldy-
bės kaimiškų seniūnijų gyventojams 
atsiras daugiau galimybių pasinaudo-
ti Lietuvos pašto teikiamomis paslau-
gomis. 

Mobilūs Ateities laiškininkai taps 
integralia pašto infrastruktūros da-
limi, tad gyventojai išsiųsti laišką ar 
siuntinį, susimokėti mokesčius, užsi-
sakyti spaudos leidinio prenumeratą 
ar įsigyti įprastai pašte parduodamų 

prekių galės mobiliuose Ateities laiš-
kininkų paštuose, kurie įsikurs ir re-
guliariai numatytu laiku klientus ap-
tarnaus nustatytose vietose. Taip pat 
papildomai visas pašto ir finansines 
paslaugas Ateities laiškininkai galės 
suteikti kliento namuose, nes laiški-
ninkai bus aprūpinti modernia įranga, 
leisiančia bet kurioje vietoje atlikti 
įprastas pašto ar finansines operaci-
jas. Laiškininko iškvietimas į namus 
gyventojams nieko nekainuos. 

Galimybę į namus išsikviesti 
Ateities laiškininką turės dabartinių 
Andrioniškio, Debeikių, Kurklių, Le-
liūnų, Skiemonių, Surdegio, Traupio, 
Viešintų paštų aptarnaujami gyvento-
jai. 

Tuo tarpu pašto korespondencijos 
siuntų ir prenumeruojamų spaudos 
leidinių pristatymas, pensijų ir soci-
alinių išmokų išnešiojimas į namus 
vyks įprastai (...) 

Moderniais ir šiuolaikiškais Atei-
ties laiškininkais, kurie dirbs pagal 
naujojo Lietuvos pašto klientų aptar-
navimo standarto reikalavimus, galės 
tapti dabartiniai kaimuose dirbantys 
paštų darbuotojai. Kalbėsimės su kie-
kvienu darbuotoju, vertinsime jų gali-
mybes, pasiryžimą ir norą dirbti pagal 
naująjį „Ateities laiškininko“ modelį.

Labai svarbu paminėti, kad „Atei-
ties laiškininko“ koncepcija leis 
pagerinti darbo sąlygas laiškinin-
kams. Keičiantis laiškininkų darbo 
pobūdžiui bus didinamas darbuotojų 
atlygimas, taip pat gerės socialinės 
garantijos. Laiškininkai bus aprūpin-
ti išmaniąją įranga, palengvinsiančia 
atlikti kasdienes pašto operacijas. 
Darbuotojams sudarysime galimybes 
tobulėti, stiprinti savo kompetenciją ir 
kvalifikaciją, siekiant stiprinti jų kon-
kurencingumą darbo rinkoje. Norime 
sustiprinti kaimo laiškininko profesi-
jos prestižą. 

„Ateities laiškininko“ koncepcija, 
visu pirma, yra investicija į žmones, 
o ne pastatus ir brangų jų išlaikymą. 
Lankstus klientų aptarnavimas leis 
pašto paslaugas padaryti kur kas 
prieinamesnes, pagerins klientų ap-
tarnavimo kokybę, nes mobilūs Atei-
ties laiškininkai pasieks kiekvieno 
namus.

Rajone uždaromi aštuoni pašto skyriai
Kurkliečiams pašto skyrius
 reikalingas

Kurklių II kaimo seniūnaitijos se-
niūnaitis Leonas Martynas Leščius 
prisipažino nesuprantantis, ką šalies 
valdžia galvoja kaimuose uždarinė-
dama pašto skyrius.

„Reikalingas Kurkliuose paštas 
buvo. Vietiniai gyventojai visus mo-
kesčius čia moka. Laiškininkas bū-
davo surenka atsiskaitymo knygeles 
iš gyventojų, nuveža, apmoka. Neli-
kus pašto skyriaus, nežinau, ką dabar 
žmonės darys”, - sakė L.M. Leščius.

Lietuvos pašto atstovams aiškinant 
apie „Ateities laiškininko“ koncep-
ciją, žmonės, anot L.M. Leščiaus, 
nebesupranta, kaip ateityje jiems bus 
teikiamos pašto paslaugos.

„Ar čia dabar tiesiai laiškininkui 
atveš visą spaudą? Ar jis to pašto va-
žiuos kažkur pasiimti? Neaišku, ką 
jie čia planuoja. Girdėjau, kad dviem 
laiškininkams dabar teks aptarnauti 
ne tik visas Kurklių apylinkes, bet 
ir dalį Skiemonių. Kaip jie dirbs, aš 
nežinau”, - kalbėjo „Anykštos“ pa-
šnekovas.

Dabar kurkliečiams, anot L.M.  
Leščiaus, patogiausia būtų važiuo-
ti pašto paslaugomis pasinaudoti į 
Kavarską, bet niekas nepasirūpina 
keliais.

„Jeigu kelią kas pataisytų nuo Kur-
klių II kaimo iki Šlavėnų. Visi merai 
žada nuo tarybinės santvarkos laikų. 
Jau praėjo 26 metai, o kelias netvar-
kytas”, - piktinosi pašnekovas, pa-
stebėdamas, kad žmonėms pavyktų 
sutaupyti „pusę kelio“.

Skiemonių seniūnaitė dėl to 
nemato bėdos

Skiemonių seniūnijos seniūnaitė 
Aušra Strazdienė sakė nemananti, 
kad Skiemonių pašto uždarymas yra 
didelė bėda.

„Dabar viską madinga uždaryti. 
Kiek ten tų laikraščių žmonės be-
prenumeruoja? Mokesčius galima 
susimokėti parduotuvėse. O ir pats 
paštas kiek ten laiko dirbdavo, gal tik 
porą valandų per dieną“, - pastebėjo 
A. Strazdienė.

Paštas neinformavo seniūnijos

Traupio seniūnijos seniūnė Daiva 
Tolušytė „Anykštai“ pasakojo, kad 
Lietuvos pašto vadovybė apie planus 
miestelyje uždaryti pašto skyrių nein-

Anot Lietuvos pašto tinklo di-
rektorės Ingos Dundulienės, 
Anykščių rajone uždarius dalį 
pašto skyrių, pašto koresponden-
cijos siuntų ir prenumeruojamų 
spaudos leidinių pristatymas, 
pensijų ir socialinių išmokų iš-
nešiojimas vyks įprastai.

Andrioniškio kairiosios se-
niūnaitijos seniūnaitė Prima 
Vaišvilienė sako, kad andrio-
niškiečiai visus mokesčius 
patogiai susimoka parduotu-
vėje įrengtame terminale.

Traupio seniūnijos seniūnė 
Daiva Tolušytė sako, kad 
traupiečiai neinformuoti, 
kaip miestelyje uždarius paš-
to skyrių bus teikiamos pašto 
paslaugos.

formavo.
„Žmonės nepatenkinti, nes niekas 

nežino, kaip bus teikiamos paslaugos, 
nelikus pašto skyriaus. Kaip tą pašti-
ninką pasikviesti, kokiu laiku? Vyres-
niems žmonėms paštininkės padeda 
sumokėti mokesčius. Pašto skyrius 
Traupyje yra reikalingas“, - sakė D. 
Tolušytė, prisipažinusi, kad seniūnija 
tik stebinti situaciją, tačiau nesiėmusi 
kažkokių veiksmų, kad paštas Trau-
pyje būtų išsaugotas.

Tegul „suka galvas“ valdžia

Viešintų bendruomenės pirminin-
kas Vitas Mykolas Zaikauskas sakė, 
kad pašto paslaugomis naudojasi tik 
retkarčiais.

„Šiais laikais yra visų kitų priemo-
nių. Siuntinius į namus pristato. Tur-
būt čia skaičiuoja kaštus“, - juokėsi 
V.M. Zaikauskas.

V.M. Zaikauskas prisipažino, kad 
bendruomenei net nekilo minčių ra-
šyti Lietuvos paštui peticijas dėl pašto 
išsaugojimo Viešintose.

„Tam yra žmonių išrinkta valdžia, 
Seimas. Jiems geriau matyti, išrinkti, 
tegul suka galvas. Ar dėl pašto reikia 
pašto, ar to reikia žmogui? Juk paš-
tą išlaikome ir mes, tegul skaičiuoja, 
ar apsimoka, ko čia ginčytis“, - sakė 
V.M. Zaikauskas.

Ištuštėjusias pašto
patalpas parduos

Skaičiuojama, kad Lietuvos pašto 
investicijos į pertvarką šalyje sieks 
daugiau nei 1 mln. eurų, o per kele-
rius metus bus sutaupyta 6,5 mln. 
eurų sąnaudų. 

Dauguma pašto patalpų šiuo metu 
veikia seniūnijų ar kitų vietos savi-
valdai priklausančiose patalpose. Lie-
tuvos paštui priklausančias patalpas 
įmonė ketina parduoti aukcione.

Lietuvos pašto tinklo direktorė I. 
Dundulienės teigimu, bendrovė kol 
kas negali pasakyti, kaip keisis dar-
buotojų skaičius - šiuo metu vertina-
mas jų noras ir galimybės dirbti pagal 
naująją koncepciją. 

Lietuvos premjero Sauliaus Skver-
nelio nuomone, jeigu paštas nepersi-
tvarkytų, jis veiktų nuostolingai. Be 
to, anot premjero, gyventojams turi 
būti teikiama moderni paslauga. Jis 
tikino suprantąs, kad gyventojams 
norisi dialogo su pašto darbuotojais, 
tačiau juokavo, kad tokiu atveju gal-
būt reikėtų įsteigti su gyventojais 
bendraujančių žmonių etatus.

Iki šių metų pavasario Anykščių rajone bus uždaryti Andrio-
niškio, Debeikių, Kurklių, Leliūnų, Skiemonių, Surdegio, Trau-
pio ir Viešintų pašto skyriai. Pašto skyriai liks tik Anykščiuose, 
Kavarske, Svėdasuose ir Troškūnuose.

Valstybės valdomas Lietuvos paštas pertvarko tinklą kaimuo-
se ir visoje šalyje atsisako 350 pašto patalpų. Bendrovės teigimu, 
paslaugos žmonėms bus teikiamos namuose ar mobiliuose pašto 
skyriuose.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone uždaromuose pašto skyriuose dirba 19 žmonių, 
kiek iš jų neteks darbo – nepranešama. 

Anykščių rajono savivaldybės kai-
miškų seniūnijų gyventojai pasinau-
doti Ateities laiškininkų teikiamomis 
paslaugomis galės jau pavasario pa-
baigoje. 

Detalesnė informacija apie Ateities 
laiškininkų pradedamas teikti paslau-
gas gyventojams artimiausiu metu 
bus pranešama per bendruomenes ir 
kitomis informavimo priemonėmis”, 
- teigia Lietuvos pašto tinklo direkto-
rė I. Dundulienė.

 „Dabar mes mokame 
viską uždarinėti“

Andrioniškio kairiosios seniūnai-
tijos seniūnaitė Prima Vaišvilienė 
mano, kad šioje vietovėje uždarius 
pašto skyrių gyventojai didelių nuos-
tolių nepatirs, nes populiariausias 
pašto paslaugas teikia ir vietos preky-
bininkai.

„Mokesčius andrioniškiečiai par-
duotuvėje gali susimokėti „Perlo“ ter-
minale ir jiems patogiu laiku, tuo tar-
pu paštas per dieną dirbdavo vos porą 
valandų. Netgi tų pačių laikraščių 
galima nusipirkti parduotuvėje. Jauni 
žmonės turi elektroninį paštą ir gau-
na visus reikalingus pranešimus. Be 
to, girdėjau, kad gyventojai į namus 
galės išsikviesti „Ateities laiškinin-
ką“, todėl manau, kad Andrioniškis 
išgyvens ir be pašto skyriaus. Aišku, 
šiek tiek gaila, kad to pašto skyriaus 
neliks, kažkas neteks ir darbo vietos. 
Dabar mes mokame tik viską uždari-
nėti”, - pastebėjo P. Vaišvilienė.

Seniūnaitis apie „Ateities 
laiškininką“ girdi pirmą kartą

Debeikių seniūnijos Aušros seniū-
naitijos seniūnaitis Vytautas Budrei-
ka „Anykštai“ sakė, kad sprendimas 
Debeikiuose uždaryti pašto skyrių 
vienareikšmiškai yra blogas, nes kai-
muose pašto paslaugomis naudojasi 
gan nemažai žmonių.

„Aš ir pats prenumeruoju laikraštį 
ir ne vieną pažįstu, kurie naudojasi 
šia paslauga. Laiškų patys nebesiun-
čiame, bet gauname sąskaitas už tele-
foną”, - sakė V. Budreika.

„Anykštos“ pašnekovas prisipaži-
no, kad kol kas kaimų gyventojai ne-
turi jokios informacijos apie tai, kaip 
ateityje jie galės pasinaudoti pašto 
paslaugomis.

„Kol kas niekas to nepaaiškino. 
Apie „Ateities laiškininkus“ iš jūsų 
pirmą kartą girdžiu”, - prisipažino V. 
Budreika.
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Troškūnų ligoninė tapo Anykščių ligoninės padaliniu
Z. Neniškienė: 
„Man dirbti bus lengviau...“

Paklausta, ar išgyvena dėl vieno 
iš įstaigai priklausiusių padalinių 
netekimo, Z. Neniškienė teigė: „Ti-
krai ne. Man bus tik lengviau. O dar 
ir dirbsiu už tą patį atlyginimą... Jei-
gu rimtai, vadovauti padaliniui per 
atstumą nėra lengva, nemanau, kad 
lengva bus ir naujajam vadovui. Aš 
visada sakydavau, jog nesu vaikų 
daželio auklėtoja ir kiekvieno dar-
buotojo veiksmo tikrai nekontroliuo-
siu, nes mes esam suaugusių žmonių 
komanda ir kiekvienas žinom savo 
pareigas ir atsakomybes, tačiau vi-
siškai atsisakyti kontrolės negali. 
Būdavo ir savaitgaliais nuvažiuoju 
pasižiūrėti, kaip ten vyksta darbas, 
ir pan. Tad man, kaip vadovei, tikrai 

bus lengviau...“
Pasak Z. Neniškienės, įstaigų va-

dovai yra tik vykdytojai, adminis-
tratoriai. O tiesiogiai su žmonėmis 
ryšį kuria gydytojai, aptarnaujantis 
personalas. 

„Susitikime su Troškūnų darbuo-
tojais meras K. Tubis yra labai gra-
žiai pasakęs: „Kavarskas labai gailė-
jo išleisdami kunigą, žmonės verkė, 
pasakojo, kaip dabar bus bloga ir t.t., 
bet po dviejų savaičių, kai gavo nau-
ją, džiaugėsi, kad geresnio dvasinin-
ko ir būti negali.“ Aš to ten dirban-
tiesiems ir linkiu, kad gautų geresnį 
vadovą, kad susirastų ne prastesnį 
gydytoją nei R. Bukelis...

Aš niekada nesistengiau būti gera 
vadovė, mano tikslas – būti teisingai. 
Aišku, aš nenoriu būti bloga, neno-
riu, kad žmonės manęs bijotų, bet 
teisingas vadovas, mano manymu, 

įstaigai ar įmonei kur kas naudinges-
nis“, – kalbėjo Z. Neniškienė. 

Gydytojas R. Bukelis 
turėjo ypatingą raktą 

„Man ir dabar dar žmonės skam-
bina, norėdami padėkoti už gy-
dytojo R. Bukelio darbą, klausia, 
negi tikrai jis nesugrįš... Gydytojas 
mokėjo bendrauti su kiekvienu, jis 
tikrai turėjo raktą, padėjusį atrakin-
ti kiekvieno širdį. Ar žmogui bloga 
pasidarydavo autobusų stotelėje, ar 
namie, gydytojas visada suskubdavo 
į pagalbą. Troškūnų ligoninė turėjo 
tikrai ypatingą gydytoją, aš pati su 
tokiu žmogumi į žvalgybą eičiau“, – 
apie savo pavaldinį kalbėjo direktorė 
Z. Neniškienė. 

Paklausta, kodėl pasikeitus ligoni-
nės pavaldumui kelis dešimtmečius 

Troškūnams vadovavęs gydytojas 
nusprendė trauktis iš užimamų par-
eigų, Z. Neniškienė sakė: „Aš ne-
žinau, kodėl jis taip nusprendė. Bet 
mūsų įstaigai bus tik geriau – gydy-
tojas dirbs tik Troškūnų ambulatori-
joje bei turės apylinkę, bus mažiau 
pavargęs... Galbūt yra manančių, 
kad aš jam neleidau toliau likti dirbti 
Troškūnų ligoninėje. Tačiau aš ne-
galiu nei leisti, nei neleisti – tai kie-
kvieno asmeninis sprendimas“.

„Anykštai“ pasiteiravus paties 
gydytojo R. Bukelio, kodėl nu-
sprendė palikti Troškūnų ligoni-
nę, jis kalbėjo: „Nenoriu gilintis 
į smulkmenas, bet tai buvo mano 
asmeninis sprendimas, padarytas 
nepriklausomai nuo to, kad pasikei-
tė įstaigų vadovai. Aš dirbau tikrai 
dideliu krūviu ir galbūt atėjo laikas 
šiek tiek jį sumažinti...“ 

20 tūkst. eurų į A. Kontrimienės 
rinkiminę sąskaitą buvo pervesta iš 
LSDP sąskaitos. Politikė į rinkiminę 
sąskaitą įnešė 1 tūkst. 650 eurų as-
meninių lėšų. A. Kontrimienės 2016 
metų Seimo rinkimų biudžetas buvo 
apskritai vienas didžiausių šalyje. 
Priminsime, kad socialdemokratė 
mūsų apygardoje užėmė ketvirtąją 
vietą. 

L. Pakelčio 2016 metų Seimo 
rinkimų politinė agitacija kainavo 8 
tūkst. 737 eurus, S. Jovaišos – 5 tūkst. 
998 eurus, R. Sargūno – 5 tūkst. 280 
eurų. R. Sargūnas rinkimams skyrė 1 
tūkst. 41 eurą, L. Pakeltis – 38 eurus 

asmeninių lėšų. Ir šie abu politikai, ir 
S. Jovaiša nedeklaravo turėję rėmėjų 
– jiems pinigus į rinkimines sąskai-
tas pervedė tik jų partijos.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos atstovė Greta Kildišienė, 
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) 
kandidatas Algirdas Gansiniauskas 
bei „tvarkietis“ Henrikas Mackela 
neturėjo savo atskirų rinkiminių sąs-
kaitų, jų išlaidos įkalkuliuotos į ben-
dras partijų išlaidas. 

Lietuvoje bendros politinės kam-
panijos išlaidos siekė beveik 8 mln. 
Eur, iš jų per 6,6 mln. Eur (per 85 
proc.) – politinei reklamai. Reklama 
spaudoje kainavo per 1,5 mln. Eur, 

televizijoje – apie 1,2 mln. Eur, in-
ternete - per 710 tūkst. Eur, radijuje – 
apie 215 tūkst. Eur, išorinei politinei 
reklamai išleista apie 1,5 mln. Eur. 
Tiek pat išleista kitomis priemonė-
mis skleidžiamai politinei reklamai.

LSDP rinkiminės kampanijos biu-
džetas buvo apie 1,5 mln. Eur, „vals-
tiečių“ – apie 1,2 mln. Eur, Tėvynės 
sąjungos – Lietuvos krikščionių de-
mokratų – apie 1,1 mln. Eur, Darbo 
partijos –  apie 1 mln. Eur, Liberalų 
sąjūdžio – apie 0,9 mln. Eur, partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ – 0,5 mln. 
Eur.

TV3 televizija per rinkimus gavo 
364 tūkst., LNK – 356 tūkst., portalas 

SITUACIJA

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 6 p.)

Politikai reklamai rinkosi spaudą

Nusikalstamumas mažėja, tačiau 
daugėja skaudžių eismo įvykių Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Antradienį Anykščių rajono policijos komisariate visuomenei 
pristatyti 2016 metų policijos komisariato veiklos rezultatai. Po-
licijos pareigūnai džiaugėsi rajone mažėjančiu nusikalstamumu, 
tačiau atkreipė dėmesį, kad daugėja eismo įvykių, kuriuose nu-
kenčia žmonės.

„Visuomenės pasitikėjimas po-
licija yra mūsų pagrindinis veiklos 
įvertinimo rodiklis. Pernai pasitikė-
jimas Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato pareigūnais 
siekė 85 proc., o jų darbo vertinimas 
– 86 proc. Tai yra vienas aukščiausių 
pasitikėjimo rodiklių visoje Lietuvo-
je“, - susirinkimą džiugiomis  žinio-
mis patiems pareigūnams pradėjo 
Anykščių rajono policijos komisari-
ato viršininkas Rimantas Čepulis.

Pasak R. Čepulio, nusikalstamų 
veikų skaičius 2015–2016 metais 
Anykščių rajone mažėjo.

„Tas mažėjimas yra susijęs su 
2015 metų Baudžiamojo kodek-
so pakeitimais, kai nusikalstama 
veika laikoma nuo trijų minimalių 
gyvenimo lygių pagrobto turto ver-
tės vagystės ar turto sunaikinimo 
atveju, bet turime pripažinti, kad tas 
mažėjimas yra ir dėl aktyvių parei-
gūnų veiksmų, prevencinio darbo ir 
patruliavimo“, - sakė R. Čepulis.

Pernai Anykščių rajone ištirta 58 
proc. nusikalstamų veikų (2015 me-
tais – 57 proc.)

„Stengiamės, kad nusikaltimai 
būtų tiriami kuo ekonomiškesniu 
principu, tai yra, bylos kuo greičiau 

atiduodamos teismui, tai padeda su-
mažinti policijos pareigūnų darbo 
sąnaudas“, - apie Anykščių rajono 
policijos komisariato darbo princi-
pus kalbėjo R. Čepulis.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato duomenimis, pernai vagys-
čių sumažėjo 8 proc. Ypač ryškus 
viešosios tvarkos pažeidimų skai-
čiaus mažėjimas – 2015 metais nu-
statytos ir ištirtos 27 nusikalstamos 
veikos, 2016 – tik 9-ios. Anot R. 
Čepulio, savo darbą puikiai atliko 
Anykščių mieste įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros. Pernai Anykš-
čių rajone 54 proc. mažėjo ir suk-
čiavimo atvejų. Pastebima, kad  
tokios nusikalstamos veikos vis 
dažniau keliasi į elektroninę erdvę 
ir prognozuojama, kad čia jų skai-
čius kasmet gali tik daugėti. Pernai 
rajone registruotas vienas nužudy-
mo atvejis.

Susirinkimo metu Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas R. Čepulis kiek plačiau 
kalbėjo apie smurto artimoje aplin-
koje atvejus.

„Tokių nusikalstamų  veikų skai-
čius kasmet siekia iki 100. Anykš-
čių rajonas pasižymi tuo, kad smur-
to artimoje aplinkoje atvejų yra šiek 
tiek daugiau nei aplinkiniuose rajo-
nuose. Net 37 ikiteisminiai tyrimai 
dėl smurto artimoje aplinkoje buvo 
atlikti per 48 valandas. Tai vadina-
ma „turbo procesu“, - pasakojo R. 

Čepulis.
Iš viso pernai Anykščių rajono 

policijos komisariate gauta praneši-
mų apie 5 414 įvykių, vidutiniškai 
apie 15 įvykių per vieną parą.

„Didžioji dalis pranešimų daž-
niausiai būna įvairūs nesusiprati-
mai ir konfliktai. Pasitaiko ir tokių 
pranešimų, kad gyventojas negali 
iš savo namų išprašyti sugėrovo, 
nors kol kartu gėrė, viskas buvo lyg 
ir tvarkoje, o kai alkoholis baigėsi, 
tapo nebereikalingas“, - kartais ir 
kuriozines darbo detales atskleidė 
R. Čepulis. Beje, apie 30 pranešimų 
kasmet būna ir melagingi.

Pernai Anykščių rajono policijos 
komisariato pareigūnai surašė 3 
355 administracinės teisės pažei-
dimų protokolus. Daugiausia tokių 
protokolų surašoma už smulkias 
vagystes. R. Čepulis minėjo, kad 
nemažai tokių vagysčių įvykdoma 
iš parduotuvių.

2016 metais Anykščių rajone 
išaugo eismo įvykių, kuriuose nu-
kentėjo žmonės, skaičius. 30 eismo 
dalyvių buvo sužaloti, trys – žuvo. 
Tarp žuvusiųjų -  du dviračių ir vie-
nas automobilio vairuotojas, visi jie 
buvo neblaivūs.

„Daugiausia eismo įvykių užre-
gistruota sausio mėnesį, o eismo 
įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės 
– liepą ir rugpjūtį. Daugiausia eis-
mo įvykių įvyksta savaitgaliais, taip 
pat tarp 17 – 18 val. ir 21 – 22 val. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas Ri-
mantas Čepulis sakė, kad 
daugeliui pažeidimų kelią 
padėjo užkirsti Anykščių 
mieste įrengtos vaizdo stebė-
jimo kameros.

Daugiausia eismo įvykių pernai re-
gistruota Anykščių mieste, išsiskyrė 
Troškūnų seniūnija“, - pasakojo R. 
Čepulis.

Pagrindinės eismo įvykių priežas-
tys – saugaus greičio nesilaikymas, 
dviratininkų bei pėsčiųjų padaryti 
Kelių eismo taisyklių pažeidimai.

„Pernai iš stacionarių prietaisų ir 
specialių automobilių gavome 652 
nuotraukas, kuriose užfiksuoti leis-
tino greičio viršytojai“, - dėmesį 
atkreipė R.Čepulis.

2016 metais Anykščių rajono 
policijos komisariato pareigūnai su-
laikė 131 neblaivų vairuotoją. Iš 29 
vairuotojų konfiskuotos transporto 
priemonės.

Pernai Anykščių rajono policijos 
komisariatas iš rajono biudžeto įvai-
rių prevencinių programų įgyvendi-
nimui gavo kiek daugiau nei 5 000 
Eur. Dalis šių lėšų buvo skirta plėto-
jant „Saugios kaimynystės“ progra-
mą. Tiesa, R. Čepulis pastebėjo, kad 
plėtojant šią programą kiek pritrūko 
bendruomenių aktyvumo.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato praėjusių metų veiklos 
rezultatų pristatymo susirinkime 
dalyvavo Utenos apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato viršinin-
kas Vytautas Vaiškūnas, seniūnai.

Už bendradarbiavimą su policija 
apdovanota Traupio seniūnijos se-
niūnė Daiva Tolušytė.

užjaučia

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius, širdyje lieka didelis 
skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Reginai KORSAKAITEI 
mirus mylimai mamai.

AB “Anykščių kvarcas” 
kolektyvas

Vidai JURKŠTAITIENEI
Tyla ir medžių ošimas tesau-

go brangios mamytės amžiną 
poilsį, o nuoširdi mūsų užuo-
jauta tepalengvina Jūsų skaus-
mą ir sielvartą.

Storių g. 9 namo gyventojai

Mirus Onai Roščenkovai, 
nuoširdžiai užjaučiame vyrą, 
dukrą ir sūnų su šeimomis bei 
artimuosius.

Kaimynai iš Šviesos gatvės
8 namo

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius, širdyje lieka didelis 
skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Alvidui ir Albinui PE-
TRONIAMS, mirus mylimai 
mamai.

AB “Anykščių kvarcas”
 kolektyvas

„Delfi“ – 231 tūkst., portalas 15min.
lt – 159,5 tūkst., laikraštis „Lietuvos 
rytas“ – 81,4 tūkst., laikraštis „Vaka-
ro žinios“ – 69 tūkst., laikraštis „Lie-
tuvos žinios“ – 23 tūkst. Eur.

„Anykštos“ laikraščio pajamos 
per rinkiminę kampanija - 16 tūkst. 
273 Eur, portalo anyksta.lt - 2 tūkst. 
570 Eur, žurnalo „Aukštaitiškas for-
matas“ – 3 tūkst. 42 Eur. Laikraštis 
„Šilelis“ per rinkimus iš politikų 
gavo 2 tūkst. 890 Eur, o šio laikraš-
čio internetinė svetainė – beveik 93 
Eur pajamų. Portalo nyksciai.lt už-
darbis iš rinkimų - 546 Eur. 

Radijo stotis „Nykščiai“, spren-
džiant pagal VRK skelbiamus duo-
menis, politinės reklamos netranslia-
vo ir pajamų negavo. 

-ANYKŠTA
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tinklas

Muzika lydi nuo pirmosios gyvenimo dekados

TV konkurse „Vunderkindai“ Irena Meldaikienė su savo moki-
ne Milda Daunoraite, kuri tapo laureate.

nuotr. iš asmeninio irenos MelDAikienės albumo. 

giai taip pat, kaip mano tėvai laisvą 
laiką stengėsi leisti su manimi, taip 
ir aš – su savo sūnumi.“

1990 – 2000 metai

,,Ši dekada – mano mokymo 
metodo kūrimo dekada. Pirmasis 
metodo bandymas buvo Julius. Ke-
tverių metų jį pasodinau prie piani-
no. Jis labai nenustebo, juk matė, 
kad mama ir tėtis (Balys Meldaikis 
taip pat yra fortepijono mokytojas 
metodininkas, Anykščių muzikos 
mokykloje dėsto solfedį, muzikos 
istoriją, fortepijoną, akordeoną, yra 
muzikos mokyklos moksleivių cho-
ro vadovas, taip pat pats kuria mu-
ziką) groja, aplinka, matyt, pati jau 
buvo jį paruošusi muzikavimui. Jo 
vienintelis klausimas, pirmą kartą 
prisėdus prie pianino, kai pasakiau, 
kad šiandien jau pradėsim groti, 
buvo: ,,O kodėl vakar dar nereikė-
jo, o šiandien jau reikia?“. Aš jam 
atsakiau: ,,Todėl, kad tu jau didelis 
ir jau gali pradėti.“ 

Ir viskas, jam tokio paaiškinimo 
užteko, jis taip ir pradėjo groti kas-
dien. Tačiau buvome susitarę, kad 
atostogų metu prie pianino nesė-
dame – atostogos yra visiškai atos-
togos. Norėjau, kad vaikas turėtų 
visišką vaikystę, bet kartu ir lavin-
tųsi. Julius turėjo absoliučią klau-
są, o penkerių metų jau skaitė. Su 
juo dirbti buvo lengva ir paprasta, 
kūrinį jis prisimindavo pagrojęs tik 
kelis kartus. Iš kitos pusės su juo 
dirbti buvo ir sunkiau, nei su kitais 
vaikais, nes šis buvo mano. Esi ne 
tik mama, bet ir mokytoja. Tačiau 
savo sūnų ir mokiau tik aš pati, to 
daryti niekam kitam neleidau“, – 
I. Meldaikienės sūnus yra pelnęs 
daug muzikinių apdovanojimų, 
Grand Prix, tačiau vėliau vaikinas 
pasuko fiziko keliu. ,,Nors darbas 
pasiruošti koncertams buvo sunkus 
ir reikdavo groti daugybę valandų, 
tačiau baigdamas mokyklą sūnus 
pasakė, kad ,,jei ne tu mamyte, ne-
būčiau nei grojęs su orkestru, nei 
laimėjęs konkursų.” O tai labai 
smagu išgirsti iš savo vaiko“,- sakė 
I. Meldaikienė.

,,Kitas epizodas šiuo laikotar-

piu buvo dvaro atgavimas. 1990 
metais atgavom dvarą, o jau kitą 
vasarą surengėme Vaitiekūnų gi-
minių susitikimą (dvaro savininkė 
Elena Putnaitė buvo ištekėjusi už 
Vaitiekūno, kuris ,,užkuriom“ atsi-
kraustė į Sedeikių dvarą, dažnai va-
dinamą Putnų dvaru). Mano sūnus 
Julius yra jau šeštoji dvaro karta. 
Emocijos atgavus dvarą buvo labai 
įvairios – džiaugsmas, kad atga-
vom namus, nuostaba, kad apskritai 
juos atgavom, niekas nesitikėjo nei 
laisvės, nei prieš 50 metų prarastų 
namų. Taip pat jaučiau ir nusivy-
limą, kad jis buvo taip apšniaukš-
tas, nualintas, nešvarus, apgriuvęs, 
juk jame per 50 metų gyveno tik 
visokie eiguliai ir žmonės, kurie 
neturėjo kur gyventi. Jiems dvaras 
nebuvo nei svarbus, nei brangus. 
Pastatas suskirstytas į daug mažų 
butelių, žmonės išsikėlę paliko juos 
taip, kaip buvo. Vidus – sudarkytas 
ir perstatytas. Bet entuziazmas vis 
tiek buvo stipriausia emocija – la-
bai norėjome ten leisti laiką, šeimai 
dvaro trūko. Taip pat gavau vaikys-
tėje taip svajotą dalyką – kaimą. Ir 
dar labai didelį! O dabar dvaras jau 
turi savo žmones, kurie vasarą ten 
atvažiuos, ten bus, aš net žinau, ku-
riam kambaryje kas gyvens, ir man 
tai suteikia jaukumo, džiaugsmo. 
Visada taip dvarą ir įsivaizdavau – 
pilną žmonių, gyvybės.“

2000 – 2010 metai

,,2000-ieji – konkursų laikotar-
pis. Jie tiesiog mane prarijo. Vai-
kystėje, kai svajojau tapti pianino 
mokytoja, galvojau, kad manęs 
laukia ramus darbas su vienu mo-
kiniu klasėje, mes ramiai šneku-
čiuojamės. O pasirodo, kad mano 
darbas visai ne toks. Kai pamatai, 
kad mokinys pasiekia rezultatų, 
keičiasi ir tavo paties gyvenimas. 
Esi priverstas bendrauti su autorite-
tais, važiuoti į užsienį. Aš pati esu 
proceso žmogus, man svarbiausias 
ne rezultatas, kuris yra kaip darbo 
pasekmė. Dirbti, ruoštis yra įdo-
mu, malonu. Kai pamatau rezulta-
tą, jis dažnai nustebina mane pačią. 
Anksčiau galvodavau, kad gauti 

diplomą būtų labai smagu, o po to, 
kai mano mokiniai vienas po kito 
pradėjo laimėti, tai buvo ir labai 
geras jausmas, bet kartu ir didėjo 
atsakomybė. Prisimenu, kaip mane 
kažkada itin pribloškė konkursas 
Druskininkuose, tada važiavau su 
dviem savo mokinėmis – Milda 
Daunoraite ir Simona Cimbalistai-
te. Viena jų laimėjo pirmąją vietą, 
antra – Grand Prix. Sėdžiu laureatų 
koncerte, o ten man sako, jog abi 
mokinės kviečiamos į gastroles į 
Švediją, Daniją, Vokietiją, Lenki-
ją. Iš pradžių pasimečiau, buvau 
nepratusi susidurti su tokiais dide-
liais užmojais. Tada suvokiau, jog 
tikrai išėjau iš klasės ribų į pasaulį. 
Tiesa, mes nuvažiavome tik į dvi 
šalis – Vokietiją ir Daniją, tačiau ir 
to užteko, kad savo mokinį pama-
tytum iš šalies, per jį pamatytum 
ir patį save, savo metodus“, –sakė   
I. Meldaikienė, kuri už jaunųjų 
pianistų ugdymą yra apdovanota 
Mstislavo Rostropovičiaus labda-
ros ir paramos fondo „Pagalba Lie-
tuvos vaikams“ premija, Preziden-
to Valdo Adamkaus padėka.

2010 – 2017 metai

,,Neseniai iš daugiabučio persi-
kraustėme į sodą. Grįžau ten jau 
visam laikui, dabar atidarinėju 
kaimynėms šiltnamius, einu į ilgus 
pasivaikščiojimus, su sūnumi dvi-
račiais miname į Niūronis. Gyve-
nimas pasikeitė, pasirodo, ta sodo 
ramybė man buvo labai reikalinga, 
o vyras tai, matyt, jautė – pirma ne-
norėjau, kad jis statytų namą, juk 
atrodo toks vargas, bet jis ėmė ir 
pradėjo. Žiūriu, atsirado pamatai, o 
dabar yra ir visas namelis. Kažka-
da juk svarsčiau tarp muzikos ir ar-
chitektūros, o dabar vyras klausia, 
kokio namelio norėčiau. Namelis ir 
pastatytas toks, kokį jį sugalvojau, 
tik, žinoma, architektai jį ,,įvilko“ 
į rūbą, jį išdailino, bet esmė liko 
tokia, kokios aš norėjau. Namelyje 
auginame ir dvylikametę katę, jos 
vardas irgi muzikalus Viva (,,vivo” 
reiškia greitai). Žinoma, vežamės 
ją vasaroti į dvarą, tada ji tampa 
„dvariete“.

pasiilgusi ir supratau, kad kažką 
praleidžiu savo vaiko gyvenime. 
Nuo tada niekuomet nepalikdavau 
jo nakčiai vieno, net kai daug dirb-
davau ir grodavau, tik per sesijas, 
kai tai buvo neišvengiama. Man, 
kaip mamai, buvo labai svarbu pa-
čiai auginti savo sūnų. Turbūt ly-

Atsimenu, kaip atvažiavau namo 
iš sesijos, kurioje praleidau mėnesį, 
o mano mažylis kažkur pargriuvo, 
užsigavo, pradėjo verkti ir nubė-
go į mano mamos, savo močiutės, 
glėbį, o ne pas mane. Tada ir aš 
pradėjau verkti, nes buvau taip jo 

Su žinoma šalies atlikėja Juste Ar-
lauskaite – Jazzu draugaujantis anykš-
tėnas Donatas Ivanauskas atotogauja 
– pora laiką leidžia Filipinuose.

„Mes su meile Filipinuose! Lin-
kėjimai, draugai! Mylim, bet ne-

pasiilgom dar hahahaha:) Čia labai 
labai gera. Bet su meile kitaip ne-
būna:) Jūra bučinių! Tiksliau parkas 
bučinių:D“, - gera nuotaika iš Fi-
lipinų spinduliuoja J.Arlauskaitė–
Jazzu.

Istorikas ir pedagogas Mindau-
gas Nefas socialiniame tinkle „Fa-
cebook“  vienoje iš nuotraukų, kuri 
publikuojama Tėvynės sąjungos – 

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos profilyje, šypsosi kartu su 
žmona Gintare Mikėnaite-Nefiene. 
Pernai porai gimė dukra Ugnė.

„Šalia Neužmirštuolių pievos 
su savo Neužmirštuolėmis“,  - po 
nuotrauka skelbia laimingas tėve-
lis Mindaugas.

Parkas bučinių iš FilipinųKiek daug neužmirštuolių...

(Atkelta iš 5 p.)
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Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ prenumeratos kainos 2017 metams

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

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

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

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

3 mėn. 6 mėn.  12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

4 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
8.00

įvairūs

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

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.

PARDUODA
Traktorius  T-25 (pupsiu-

kas, kaina 1 650 Eur), MTZ-
50 (starterinis, kaina 1 500 
Eur), MTZ-80 (starterinis, 
kaina 2 100 Eur), savadarbį 
traktorių (variklis T-25, kai-
na 900 Eur). 

Tel. (8-641) 57036.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Vasario  5  d.  (sekmadienį),   prekiaus 

,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 

mėn. rudomis, raibomis, dėliosiomis vištaitėmis 

ir gerai kiaušinius dedančiomis 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.

Nekilnojamasis turtas

4 ha žemės ir 11 arų tvenkinį 
(Kavarsko sen. Pilypų k.).

Tel. (8-656) 90484.

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

Tel. (8-645) 86163.

Parduoda tvarkingą sodybą 
Utenos r. (geras privažiavimas, 
1,5 ha žemės) šalia Leliūnų mies-
telio arba keičia į dviejų kambarių 
butą Anykščiuose (1 ar 2 aukšte).

Tel.: (8-609) 78311.

Kuras

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

Tel. (8-601) 30865.

Nebrangiai juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas kaladėmis. 
Tel. (8-604) 36790.

Malkas rąsteliais ir kaladėlėmis, 
yra sausų.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Lapuočių medienos atraižas pa-
kais. Supjautos, yra sausų.

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

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

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

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

Pirmaveršę šviežiapienę karvę.
Tel.: 4-85-25, (8-677) 88692.

Kita

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

Tel. (8-607) 12690.

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

Tel. (8-684) 14841.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą, kompleksines trąšas. Pristato, 
išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

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

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-612) 21588.

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

Tel. (8-687) 76191.

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

Tel. (8-687) 23618.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

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

Tel. (8-673) 19696.

Sodybos nuoma: šventėms, poil-
siui, seminarams, mokymams, susiti-
kimams. Klojime galima rengti įvairius 
renginius.

Tel.: (8-620) 71203, (8-609) 78311.

Gamina paminklus. Lieja pamatus. 
Iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Tinkuoja, glaisto, dažo, mon-
tuoja gipskartonį, klijuoja plyte-
les. Kuria dizainą. Didelė patirtis. 
Drekoratyvinis tinkas, dailylen-
tės.

Tel. (8-624) 32107.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

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.

Kviečiami atsiliepti žemės sklypų paveldėtojai.

Informuojame, kad atliekami žemės sklypo kad. Nr. 3440/0003:255, 
esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Subačių k.,  priklau-
sančio Daivai Čipkuvienei, kadastriniai (geodeziniai) matavimai. 
Prašome atsiliepti gretimo sklypo (kad. Nr.  3440/0003:237) savi-
ninkės Domicėlės Beivydienės turto paveldėtojus.

Kreiptis:  IĮ  „VS geogis“(GEODEZINIAI MATAVIMAI), Maironio 
g. 17-113, Utena, matininkas - V. Slapšys, Tel. Nr. 8 652 25 952, 
el.p.: vs.geogis@gmail.com
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

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

PERKA
veršelius iki 6 mėn., 
šviežiapienes 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.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 
ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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.

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, kaimynams, drau-
gams, šauliams, gėlininkams, bitininkams - visiems, kurie 
užjautė ir padėjo sunkią netekties valandą, palydint į pasku-
tinę kelionę vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį Joną JUODELĮ.

Žmona, vaikai su šeimomis, anūkai, proanūkiai

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039. 

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

Tel. (8-650) 16017.

Automobiliai

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

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vieto-
je. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

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

Tel. (8-680) 85841.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų 
metų derliaus.

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

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali

 paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio

 plakatus. 
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARtORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė aukojasi dėl rajono ir 
eina į Seimo rinkimus

mėnulis
vasario 4-6 d. - priešpilnis.

oras

-4

-1

Andriejus, Vydmanta,s Arvilė, 
Joana, Andrius, Vidmantas.

šiandien

vasario 5 d.

vasario 6 d.

Agota, Gaudvinas, Birutė.

Darata, Paulius, Alkis, Žyvi-
lė, Titas, Povilas, Živilė, Urtė, 
Oksana.

vardadieniai

anekdotas

sigutis OBeleViČiUs

Lietuvoje vis dar žiema, o pil-
kai baltą Lietuvos peizažą šiuo 
metu pagyvina tik spygliuočiai 
(plikasėkliai) augalai. Lietuvoje 
jų vos 3 rūšys (paprastoji eglė, 
paprastoji pušis, paprastasis 
kadagys), pasaulyje – vos 600, 
tačiau būtent šie medžiai užima 
didžiausius Lietuvos ir pasaulio 
miškų plotus. Vien Lietuvoje 
pušynai užima apie 700 tūkst. ha 
plotą arba apie 38,1 proc. visų 
miškų. 1 hektare paprastai auga 
apie 1200 medžių. Tad vien tik 
Lietuvos pušynuose auga apie 
84 milijonus pušų. Eglynai Lie-
tuvoje auga 442 tūkst. ha plote 
arba užima 23,41 proc. visų me-
dynų.

Žinoma, dekoratyviniuose 
Lietuvos želdiniuose plikasėklių 
rūšių ir veislių auginama daug 
daugiau. O tokios rūšys, kaip iš 
Amerikos kilusios dygiosios ir 
baltosios eglės,  vakarinė tuja ar 
iš Vidurio Europos atkeliavusios 
kalninės pušys, ošiančios Nerin-
gos kopose,  kazokiniai kadagiai  
sodybose, kapinėse auginami 
taip dažnai, kad kai kam atrodo, 
jog tai Lietuvos floros augalai. 
Dar daugiau plikasėklių galima 
pamatyti kolekcijose, botanikos 
soduose. Iš jų tik maumedžiai, 
dvieilis taksodis ir metasekvoja 
žiemoja numetę spyglius. Visi 
kiti žaliuoja. Traupio botanikos 
sode pasodinta beveik 100 plika-
sėklių rūšių, dar apie 600 veislių 
ir formų. Tarp jų auga tokie eg-
zotai, kaip korėjinė tuja, kalifor-
ninis kėnis, rytinė mikrobiota, 
himalajinė pušis, japoninė krip-
tomerija ir kt.

Nors dauguma mūsų miškų 

Amžinai žali
Žiema jau persiritusi į antrą pusę. Sausyje nusistovėję žiemiški 

orai, keletą naktų paspaudęs speigas, ledu užtraukė ežerus, net-
gi trumpam buvo surakinęs srauniąją Šventosios upę. Tačiau jau 
ilgėja dienos, vis aukščiau kyla saulė, sniegą keičia dulksnos ir rū-
kai, ant stogų sužvilga varvekliai. Nujausdami artėjantį pavasarį, 
linksmiau krykštauja žvirbliai. 

medžių bei krūmų rudeniui atė-
jus numetė lapus ir nuogi kenčia 
žiemos šalčius, spygliuočiai:  
eglės, pušys, kadagiai, kukme-
džiai, kėniai ir kiti - kitaip pri-
sitaikė iškęsti žiemos negandas. 
Jų lapai virtę siaurais spygliais, 
kurie dar apsitraukia storu vaško 
sluoksniu, o jų giliai įdubusios 
vandenį garinančios žiotelės 
žiemai visai užsidaro. Tačiau 
ir spygliuočių lapai neamžini. 
Maumedžiai savo švelnių spy-
gliukų kuokštus keičia kasmet, o 
kiti plikasėkliai pamažu, ne vi-
sus spyglius iš karto. Paprasto-
sios eglės kasmet pakeičia apie 
septyntadalį savo spyglių, o kie-
kvienas spygliukas išgyvena nuo 
3 iki 12 metų, paprastųjų pušų – 
2 – 3, paprastųjų kadagių – 4, o 
Lietuvoje išnykusių kukmedžių 
– 6 - 10 metų. Ilgiausiai savo 
spyglius išsaugo kartais mūsų 
kambariuose auginama gražuo-
lė čilinė araukarija – net iki 15 
metų. Ilgainiui pūvantys spy-
gliai ne tik praturtina dirvožemį, 
bet kartu ir jį rūgština, dėl ko 
pušynuose susiformuoja rūgš-
čiamėgių augalų bendrijos: tarp 
samanų kilimais augančios bru-
knės ir mėlynės.

Ir lapuočiai ne visi prieš žiemą 
atsisako savo lapų. Amžinai ža-
liuoja daugybė subtropikų auga-
lų: lauro medžiai, kavamedžiai, 
apelsinmedžiai ir kitos citrusi-
nės kultūros. 

Lietuvoje žaliuoja pušynų ir 
aukštapelkių krūmokšniai: vir-
žiai, erikos, bruknės, miltinės 
meškauogės, spalgenos, gailiai, 
siauralapės balžuvos, vienintelė, 
į Lietuvos raudonąją knygą įra-
šyta liana – gebenė bei medžiuo-
se ant šakų įsitaisantys amalai, 
kurių paplitimo šiaurinė riba pa-
sibaigia ties Ukmerge ir Anykš-
čių nesiekia. 

Kai kurie ąžuolai, bukai ir 
skroblai dalį savo nurudavusių 
lapų išsaugo per žiemą. Nema-
žai iš šiltesnių klimato zonų į 
Lietuvą introdukuotų krūmų 
taip pat žaliuoja per žiemą. Iš 
po sniego žalius lapelius ke-
lia Lietuvoje dažnai auginami 
buksmedžiai,  įvairios rododen-
drų rūšys ir veislės, dyglialapės 
mahonijos, dyglainės, bugie-
niai, kauleniai. 

Kankorėžius nokina Bankso pušis.

Vakarinė tuja.

Europinis kėnis.
Žygimanto Obelevičiaus nuotr.

Eglutės prie Trauopio pagrindinės mokyklos.

Auksinės vestuvės. Svečiai ir 
sutuoktuvininkai sėdi už didelio 
šventinio stalo. Vyras kaskart švel-
niai ir mandagiai kreipiasi į žmo-
ną: “Aukseli mano, prašau, paduok 
duonos… Gulbele mano, prašau, 
paduok man baltos mišrainės…

Greta sėdintis draugas šnabžda 
vyrui:

– Ech, kaip aš jums pavydžiu! 
Jūs jau tiek daug metų kartu ir vis 
dar į savo žmoną kreipiatės švel-
niai ir jaudinančiai.

– Supranti… Hm… Aš tik pa-
miršau, koks jos vardas.

Štai paskelbė naują datą,
O politikai jau trata –
eis ir vienas, eis ir kitas,
Anykščiuos net nematytas.

Argi aš kokia tvora?
Dar pakankamai jauna, 
Reikia man į seimą keltis,
kas tas Baura, kas Pakeltis?

O ko nori čia stundys,
ką krivickas čia darys?
ta politikų eilė
Man tikrai ne giminė.

O štai aš esu juk vietinė
ir visuomenė pilietinė
turi pasakyt jiems ne -  
Prašom rinkti tik mane.


