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Anykščiai UNESCO 
nesudomino
Prancūzijos sostinėje Paryžiuje vykstančioje UNESCO Generalinėje konferencijoje spalio 31 dieną paskelbti pasaulio miestai, kurie 

tapo naujais šios organizacijos kūrybinių miestų tinklo nariais. Paraišką prisijungti prie kūrybinių miestų tinklo buvo pateikusi ir Anykš-
čių rajono savivaldybė. Buvo siekiama prisijungti prie UNESCO pasaulinio literatūros miestų tinklo, tačiau kvietimo Anykščiai negavo.

Šis ekpermentas Anykščių savivaldybei kainavo 3000 eurų.

Pogrindis

Žinia, kad Anykščiai netapo 
UNESCO kultūros miestu, ma-
nęs nė kiek nenuliūdino. Turi-
me dar projektams neišnaudotų 
erdvių, sakykim, Mickūnų trasą 
„Formulės 1” varžyboms rengti. 

Taip pat nemanau, kad 
Anykščiai yra nevykėliai. Jei 
kuo labiau veržiamės į Europą, 
tuo labiau artėja Vasiukai, tai 
tereiškia, kad kažkur netoli val-
džios yra įsitaisęs Ostapas Ber-
ta Marija Suleimanas Benderis.

linas BiTVinskAs

Teismas keramiko neišteisino
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Lietuvos aukščiausiasis teismas neišteisino 2016 metų vasario 17 dieną Kurklių seniūnijoje gyve-
nusio Sergej Kovaliov nužudžiusio keramiko Andriaus Rozanovo, kuris būdamas neblaivus (1,17 
promilės) kirviu sudavė į galvą ne mažiau kaip 16 smūgių taip pat neblaiviam S. Kovaliov (2,65 
promilės). 

Lietuvos aukščiausiasis 
teismas pripažino, kad ke-
ramikas Andrius Rozanovas 
Kurklių II-ajame kaime gy-
venusį Sergej Kovaliov nu-
žudė ne dėl savigynos. 

Anykščių rajono Kultūros tarybos pirmininkas Tautvydas Kon-
trimavičius sakė aiškinsis, ko trūksta, kad Anykščiai nesulaukia 
pasaulinio pripažinimo.

Kultūros tarybos pirmininko pavaduotoja Jurgita Bugailiškienė, įstei-
gusi UAB „Bugiris“, vieną po kitos savivaldybei už rajono biudžeto 
pinigus rengia įvairias paraiškas, kurios nesulaukia nei europinio, nei 
pasaulinio įvertinimo.

Kurklių seniūnijos Kališkų kaime šios pirtelės prieklėtyje pernai 
įvyko kraupi nelaimė. Sodyboje gyveno žinomi keramikai Dan-
gira Pyragaitė ir Andrius Rozanovas.

Reformuoti 
kelininkai 
derins 
darbus

Nugriauta 
„Australija“ 

Išėjusi į pensiją 
Marijona 
Fergizienė 
„moko“ 
valdininkus

Laureatas salei 
parodė... 
užpakalį

Uolumas. Anykštėnas Seimo 
narys Sergejus Jovaiša ir šioje ka-
dencijoje lieka vienu iš aktyviausių 
Seimo narių pagal posėdžių lanko-
mumą ir balsavimą. S. Jovaiša yra 
antras pagal dalyvavimą balsavi-
muose. Jis balsavo 479 kartus iš 486 
vykusių balsavimų, ir procentaliai 
nusileido tik Gediminui Vasiliaus-
kui. Pagal bendrą balsavimų skaičių 
per kadenciją S. Jovaiša balsavo ak-
tyviausiai iš visų Seimo narių.

Vaižgantas. Lapkričio 5-oji - se-
novės lietuvių dievo, linų ir kanapių 
augintojų globėjo Vaižganto diena. 
Tądien Juozo Tumo-Vaižganto gim-
tajame krašte organizuotas renginys, 
skirtas lauko darbų pabaigtuvėms. 
Sambūrio dalyvius populiariausiomis 
dainomis, muzikos akordais linksmi-
no uteniškių kapela „Ukvačiai“, va-
dovaujama Gedimino Kaušylo.      

Sukčiai. Per 5 tūkstančius eurų 
sekmadienį ir pirmadienį, naudoda-
mi tą pačią schemą ir net tas pačias 
pavardes iš trijų garbaus amžiaus 
anykštėnių išvilioję sukčiai, bent 
jau laikinai sustabdė veiklą- policija 
apie pinigų išviliojimą nebepraneša. 
Skambinę močiutėms sukčiai prisi-
statinėdavo „Žukausku“, o pinigus 
pasiimdavo „Budrys“. Tik dviem 
atvejais „Žukauskas“ ir „Budrys“ 
sakydavo esantys policininkais, tre-
čiu atveju - gydytojais. Visus kartus 
sukčiai aiškino, kad pašnekovių 
anūkėms atsitiko nelaimės, jas rei-
kia gelbėti, o norint suteikti pagal-
bą, be abejo, reikia pinigų.

Šernai. Šią savaitę Anykščių rajo-
ne rastas net 21 nugaišęs šernas. Di-
džioji gaišenų dalis - šalia Kurklių ir 
Kavarsko seniūnijų ribos. Iš viso šiais 
metais rajone rasta 414 šernų gaišenų 
- didžioji dalis šernų krito nuo afriki-
nio kiaulių maro. Tačiau nėra to blogo 
kas neišeitų į gerą - Anykščių valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos 
viršininkas Dainius Žiogelis mano, 
kad baigiant gaišti rajono šernams, 
nyksta afrikinio kiaulių maro pavo-
jus. Todėl labai realu, jog po Naujųjų 
metų rajono ūkininkams vėl bus lei-
džiama auginti kiaules.

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

Temidės svarstyklės

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Didžioji dalis verslo liudijimų 
(219) įsigyta specialiesiems sta-
tybos darbams (statybvietės pa-
ruošimas, pamatų klojimas, stogų 

dengimas ir kt.). Statybos darbų 
baigimo, apdailos ir valymo dar-
bams atlikti įsigyti 147 verslo liu-
dijimai. Prekybai ne maisto pro-

Daugėja dirbančiųjų pagal verslo liudijimus 
Per šių metų devynis mėnesius Anykščiuose verslo liudjimus 

įsigijo 676 gyventojai (su lengvatomis – 323 gyventojai). Lyginant 
su tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu, įsigijusių verslo liudi-
jimus padaugėjo 3 proc.

duktais įsigyti 89 verslo liudijimai, 
kirpyklų, kosmetikos paslaugoms 
teikti – 85, technikos priemonių 
priežūrai – 61, medienos ruošai – 
49, staliaus darbams – 47.

Tarp mažiausiai įsigijamų vers-
lo liudijimų - drabužių siuvimas 
ir taisymas (9), avalynės taisymas 
(10), valčių nuoma (8), elektros 

sistemų įrengimas pastatuose (5), 
vertimo veikla (3), meno kūrinių 
restauravimas (2).

Po vieną verslo liudijimą įsigyta 
kompiuteriniams žaidimams, bui-
tinės elektros taisymui, juvelyrinių 
gaminių gamybai.

Utenos apskrityje labai  panašų 
verslo liudijimų skaičių yra įsigiję 
molėtiškiai – 657.

-AnYkŠTA

Kūnas. 2017-11-06, apie 
17.49 val., Debeikių seniūnijos 
Varkujų kaime, Ateities gatvė-
je, namuose rastas moters (gi-
musios 1943 metais) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

 

Smurtas. 2017-11-08 gautas 
moters (gimusios 1973 metais) 
gyvenančios Kavarsko seniūni-
jos Janonių kaime (nustatytas 
2,82 promilės girtumas) pareiš-
kimas, kad prieš ją namuose 
smurtavo vyras (gimęs 1967 
metais) (nustatytas 1,97 promi-
lės girtumas). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Įtariamasis nu-
sikalstamos veikos padarymu 
sulaikytas ir uždarytas į Utenos 
aps. VPK areštinę.

Smurtas II. 2017-11-09 
neblaivus (nustatytas 2,08 
promilės girtumas) vyras (gi-
męs 1971 metais) gyvenantis 
Viešintų miestelio Televizijos 

gatvėje, namuose smurtavo 
prieš neblaivią (nustatytas 1,75 
promilės girtumas) savo sugy-
ventinę (gimusią 1974 metais). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įtariamasis nusikalstamos vei-
kos padarymu sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos aps. VPK 
areštinę.

Dingo. 2017-11-09 kreipė-
si moteris, kuri pranešė, kad 
2017-11-05 iš jos namų, esan-
čių Anykščiuose, Statybininkų 
gatvėje, į Alytaus miestą išvy-
ko dukros draugas (gimęs 1984 
metais) po išvykimo su juo 
susisiekti nepavyko, telefonas 
išjungtas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Tvora. 2017-11-09 gautas 
vyro (gautas 1955 metais) gy-
venančio Vilniuje, Architek-
tų gatvėje,   pareiškimas, kad 
2017-10-13 atvykęs į sodybą, 
esančią Anykščių seniūnijos 
Rubikių kaime, rado išlaužtą 
tvorą. Padaryta žala 120 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėją Vir-
mantą Velikonį. Didžioji dalis 
pokalbio sukosi apie nuo liūčių 
nukentėjusius rajono ūkininkus.

„Duomenis apie nukentėjusius 
ūkininkus Žemės ūkio ministerijai 
turėjome pateikti iki lapkričio 1 die-
nos. Nuostolius su komisijos ir se-
niūnijų specialistų pagalba suskai-
čiavome – žuvusių pasėlių yra apie 
7 000 ha“, - pasakojo V. Velikonis.

Preliminariais skaičiavimais, dėl 
prastų orų Anykščių rajono ūknin-
kai patyrė maždaug 3 mln. eurų 
nuostolį.

„Pirmoji mūsų prognozė buvo 
tokia, kad rajono ūkininkų nuos-
toliai sieks 7 mln. eurų. Tuo metu 
skaičiavome, kad žuvusių pasėlių 
yra 12 500 ha. Dabar skaičiuojame, 
kad piniginiai nuostoliai siekia 3 
mln. eurų, neįtraukiant netiesioginių 
nuostolių. Pasėliai ne tik žuvo, bet ir 

Neleido. Seimas ketvirtadienį 
nesutiko į sesijos darbų programą 
įtraukti liberalės Viktorijos Čmi-
lytės-Nielsen projekto atsisakyti 
neriboto embrionų saugojimo 
pagalbiniame apvaisinime.Už 
tai, kad projektas būtų įtrauktas 
į darbotvarkę, balsavo 23 Seimo 
nariai, prieš buvo 12, susilaikė 
26 parlamentarai, tad V. Čmilytė-
Nielsen jo net negalėjo pristatyti 
per opozicinę darbotvarkę. Pasi-
piktinę Liberalų sąjūdžio atstovai 
tuomet paliko posėdžių salę.

Griaus. Aplinkos ministras 
Kęstutis Navickas sako, kad Vy-
riausybėje trečiadienį prelimi-
nariai sutarta nutraukti Kuršių 
nerijos nacionalinio parko tvar-
kymo plano korekcijų derinimą 
ir griauti čia esančius neteisėtus 
statinius. „Tai reiškia, kad mes 
pasiduodame prieš Kultūros pa-
veldo departamento galias ir ne-
beieškome sprendimo, kuris būtų 
buvęs geresnis ir gyventojams, 
ir verslui, ir bendrai aplinkai. 
Sprendimai dėl galimų korekci-
jų buvo suderėti, bet dabar lieka 
tas, kas buvo Aukščiausiojo Teis-
mo nuspręsta – pastatai, kurie 
turi būti griaunami, turi griūti“, 
– BNS ketvirtadienį sakė minis-
tras. Anot jo, šiuo klausimu mi-
nistrų kabinetas galutinai turėtų 
apsispręsti kitą savaitę.

Problemos. Pastaruoju metu 
sklandžiusios kalbos, kad parla-
mentaras Linas Balsys gali turė-
ti problemų su alkoholiu, regis, 
pasitvirtino. Kad Mišriai Seimo 
narių grupei vadovavęs L. Bal-
sys kurį laiką neatliko tiesioginių 
pareigų - nedalyvaudavo Seniūnų 
sueigos, plenariniuose posėdžiuo-
se, prabilo Aušra Maldeikienė. Ji 
užsiminė, kad tai gali būti susiję 
su tam tikromis priklausomybė-
mis. Nors L. Balsys tai griežtai 
paneigė, vakar Seime, paprašytas 
žurnalistų, jis į alkotesterį pripū-
tė 1,82 promilės alkoholio. Gir-
tumo parlamentaras nepripažino 
ir tikino, kad prietaisas gali būti 
sugedęs. Seimo vadovybei svars-
tant, ar kviesti policiją, politikas 
išvažiavo savo automobiliu. 

Grabas. „Linas - viena koja 
jau grabe. Jei jis nesigydys - 
mirs“, - tokią šiurpią lemtį buvu-
siam Mišrios Seimo narių grupės 
frakcijos seniūnui Linui Balsiui 
numatė Naglis Puteikis. Šis po-
litikas bandė padėti L. Balsiui, 
tačiau užsitraukė jo pyktį, - rašo 
„Lietuvos rytas“. N. Puteikio 
teigimu, L. Balsys turi galimy-
bę pasveikti. „Seimas jam turėtų 
pagrasinti apkalta. Jeigu jis atsi-
peikės ir nueis Egidijaus Varei-
kio keliu, išsikapstys“, - sakė N. 
Puteikis. 

Jungimas. Švietimo ir moks-
lo ministerijos (ŠMM) praneši-
mas, kad mažuose miesteliuose 
įsikūrusios profesinio ugdymo 
įstaigos turėtų jungtis prie kitų 
ten veikiančių mokyklų, sukėlė 
veikiau neigiamą negu teigiamą 
jų vadovų reakciją. Apie tai, jog 
dalis Lietuvos profesinių moky-
klų galėtų vienytis su bendrojo 
lavinimo mokyklomis, viešai 
prakalbo profesinių mokyklų 
tinklo pertvarką planuojančios 
ŠMM vadovybė. 

Parengta pagal 
Bns informaciją

Dėl liūčių ūkininkų nuostoliai 
siekia 3 mln. eurų

nukentėjo“, - aiškino V.  Velikonis.
Panašu, kad ateityje orai ir to-

liau išliks permainingi ir sudėtingi 
ūkininkavimui. V. Velikonis rajono 
ūkininkams davė patarimą, kaip 
užbėgti nepalankioms situacijoms 
už akių.

V. Velikonį kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Savivaldybės Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Virman-
tas Velikonis pasakojo, kad 
Anykščių rajone naujai 
pradėti ūkininkauti vis sun-
kiau – trūksta žemės.

Natūralią kosmetiką iš augalų, 
jų šaknų gaminančios UAB „Gam-
tos pilnatvė“ žolininkės, natūralios 
kosmetikos kūrėjos Renata Para-
monova ir Valda Zlatkutė yra vie-
nintelės anykštėnės, turinčios savo 
stendą šių metų parodoje. 

„Žmonės domisi, klausinėja, 
ima lankstinukus, kažką nusiper-
ka“,- „Anykštai“ sakė parodoje 
esanti „Gamtos pilnatvė“ vadovė 
V. Zlatkutė. – Mes vaišiname juos 
obuoliais iš Anykščių“. 

Žolininkės į EKO LOGIKA 
2017 atvežė keturių rūšių aliejaus, 
pagaminto iš aliejingų Anykščių 
krašto miškuose ir pievose surink-
tų augalų ištraukų, taip pat kremų 
rankoms ir veidui, muilų, lūpų bal-
zamų. 

„Specialiai šiai parodai paga-
mintų naujų produktų neatvežė-
me, tačiau pristatome savo lūpų 
balzamą „Pipirmetės gaiva“ ir  
„Kadagio uogų“ rankų darbo 
muilą, kurie Lietuvos gamintojų 
konkurse „Rinkis prekę lietuviš-
ką 2016“ pelnė aukso medalius. 
Balzamas lūpoms „Pipirmėtės 
gaiva“ pagamintas net iš 14 žo-
lelių. 

Esame dėkingos Anykščių ra-
jono savivaldybei, kuri mūsų pro-
jektui skyrė kelis šimtus eurų, kad 
pristatytume savo gaminius šioje 
parodoje“ - sakė V. Zlatkutė. 

Stendą įrengti „Gamtos pilna-
tvei“ padėjo kita Anykščių menų 
inkubatoriuje reziduojanti bendro-
vė „Kitokie amatai“.

Parodos lankytojus vaišina 
obuoliais
Vakar Vilniuje „Litexpo“ parodų rūmuose EKO LOGIKA 2017 

parodoje natūralią kosmetiką pristatė Anykščių menų inkubato-
riuje reziduojanti „Gamtos pilnatvė“. 

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Anykščių „Gamtos pilnatvės“ stendas parodoje EKO LOGIKA 
2017.

nykščius rodiklius: per dešimt mėne-
sių į Lietuvą atvyko 23 516 asmenų, 
kai per visus 2016-uosius Lietuva 
sulaukė 20 162 imigrantų. Šiemet 
sausį–spalį grįžusių Lietuvos piliečių 
skaičius išaugo beveik tūkstančiu: at-
vyko 15 110 lietuviai, kai pernai per 

visus metus – 14 207.
Pamažu didėja į Lietuvą atvykstan-

čių užsieniečių dalis: pernai jie sudarė 
30, per dešimt šių metų mėnesių – 36 
procentus.

- Bns  

Rekordus muša ir emigracija, ir imigracija
Šiemet iki lapkričio iš Lietuvos emigravo daugiau gyventojų, 

nei pernai per visus metus, tačiau rekordines aukštumas pasiekė 
ir imigrantų skaičius, rodo Statistikos departamento duomenys.

 Šių metų sausio–spalio mėnesiais 
iš Lietuvos emigravo 50 888 gyven-
tojai, iš jų per 96 proc. yra Lietuvos 

piliečiai. Pernai per visus metus Lie-
tuvą paliko 50 333 gyventojai.

Imigracija taip pat jau viršijo per-
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savaitės citatos???

Ko labiau bijote 
– gripo ar vaistų 
nuo jo kainos?

Kalbino Rytis KULBOKAS. 

(Atkelta iš 1 p.)

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Kad pasikeitė pavadinimas 
ir pavaldumas, nereiškia, kad 
Anykščiuose nebeliko kelininkų. 
Nuo lapkričio šalies kelius prižiū-
rinčios įmonės sujungtos į vieną 
valstybinę įmonę „Kelių priežiū-
ra“. Todėl nuo šiol Anykščių ke-
lininkai vadinsis Valstybinės įmo-
nės „Kelių priežiūra“ Anykščių 
kelių tarnyba. Tarnybai ir toliau 
vadovaus ligšiolinis vadovas Da-
lius Stasiukonis. 

„Kaip taip atsitiko? Buvo Vy-
riausybės sprendimas iš visų 
dešimties regioninių įmonių ir 
„Automagistralės“ padaryti vieną 
valstybinę įmonę, kuriai priklau-
sys visos kelių tarnybos, o jų, 
atrodo, yra 44. Tai ir buvo pada-
ryta. Nuo lapkričio 1-os visi „in 
corpore“ su visais žmonėmis, visa 
technika perėjome į tą valstybinę 
įmonę. Dabar esam nebe regiono 
padalinys, o valstybinės įmonės 
„Kelių priežiūra“ kelių tarnyba, 
o regioninės įmonės, kurios buvo, 
dabar yra padaliniai“, - pasakojo 

Anykščių kelininkų vadovas.
Kaip „Anykštai“ sakė D. Sta-

siukonis, jis kol kas nežino, ko-
kie bus pasikeitimai reformavus 
kelininkų struktūrą, tačiau šiam 
žiemos sezonui kokių nors reikš-
mingų permainų kelių priežiūroje, 
jo žiniomis, nenumatoma. 

„Galbūt galima vienintelį da-
lyką paminėti kas keisis –turėsim 
pasirašyti suderinimą, kad rajonų 
kelių sandūrose su aplinkiniais 
rajonais (Panevėžiu, Kupiškiu, 
Rokiškiu ir kitais) mūsų ir jų 
barstytuvai susitiktų maždaug 
vienu metu. Pavyzdžiui, jei nuo 
Ukmergės link Radiškio važiuos 
barstytuvas, tai nuo Radiškio tu-
rės laukti mūsų barstytuvas, kad 
nebūtų didelių skirtumų. Žmonės 
teisingai skųsdavosi, ypatingai 
mus linksniuodavo, nes sakyda-
vo, kad važiuoji iš Panevėžio arba 
Kupiškio į Anykščius - o Anykš-
čiai apsileidę visada. Tačiau kai 
kiti važiuoja per Anykščius, sa-
kydavo, kad kaip Anykščiai gerai 

Reformuoti kelininkai 
derins darbus
Nuo lapkričio 1-os dienos kelininkus „ištiko“ reforma. Anykščių 

kelių tarnyba nebėra „Utenos regiono keliai“ padalinys. Kelininkai 
turės derinti darbus su kitų rajonų kolegomis ir po kelių metų per-
traukos anykštėnai vėl prižiūrės kelio Kaunas-Utena-Zarasai ruožą. 

tvarkosi, o kitų rajonų kelininkai 
miega. Kad šito dalyko nebūtų, 
dabar derinam laiką, kada barsty-
tuvai turi susitikti rajonų sandūro-
se“, - kad kelininkai turės derinti 
darbus rajono pakraščiuose, kal-
bėjo tarnybos viršininkas.  

Anykščių kelininkai nuo spa-
lio vidurio vėl prižiūri ir 25 ki-
lometrus Kaunas-Utena-Zarasai 
kelio dalį, esančią Anykščių ra-
jone. 2013 metais ši kelio dalis iš 
anykštėnų buvo paimta ir ją pri-
žiūrėjo Utenos kelininkai. 

Anykštėnai kelius šią žiemą pri-
žiūrės naudodami 6 automobilius 
su smėlio–druskos mišinio barsty-
tuvais: „Jie išdėlioti taip, kad vos 
spėjam nustatyto laiko limito rė-
muose nubarstyti, mes esame ant 
ribos ir dėl žmonių, ir dėl techni-
kos kiekio. Esant ekstremalioms 
orų sąlygoms kelininkai gali ne-
spėti, - baiminosi D. Stasiukonis.

„Kol kas nustatytuose rėmuose 
turim suspėti ir pabarstyti, ir nuva-
lyti taip, kaip yra numatyta pagal 
priežiūros lygius, bet jei bus eks-
tremalios sąlygos, visko gali būti. 
Sunku prognozuoti, bet jei snigs 
ilgiau nei 6 valandas arba 24 va-
landas pustys, be abejo, bus kažkur 
sutrikimai, bet bent jau pagrindinių 
kelių pravažumą tikrai turėsim už-
tikrinti“, - teigė D. Stasiukonis.

D. Stasiukonis atkreipė dėmesį, 
kad kelininkų darbas labai pri-
klauso nuo technikos būklės: „Jei 
technika genda, kyla problemos. 
Mūsų seniausias automobilis - 
barstytuvas turbūt 12–13 metų, 
tai iš esmės tokie automobiliai 
jau yra supuvę, nes druska per 2 
– 3 metus paveikia metalą, rėmus 
ir kitas detales“, - kad kelininkų 
automobiliai dėl metalo koroziją 
skatinančios druskos itin sparčiai 
dėvisi, pasakojo viršininkas. 

Žiema parodys, ar kelininkų darbo derinimas su kitų rajonų ke-
lių tarnybomis pagerins kelių priežiūrą. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Tomas TUSKENIS, Anykščių 
menų centro direktorius, operos 
dainininkas:

- Abu dalykai labai aktualūs. Vi-
sada labiau bijau ligos, kad neap-
krėsčiau šeimos narių, norisi, kad 
visi būtų sveiki, bet vaistų kainos 
nuo gripo tikrai šokiruoja. Faktas, 
kad iš pradžių visi bijo ligos, o pas-
kui baidosi ir kainų.

Donatas TUSKA, Svėdasų gi-
rininkijos girininkas:

- Gal vaistų nuo gripo kainos. 
Gripo nebijau, juo sirgau seniai. 
Vaistų kainos labai didelės. Tai 
galioja visiems vaistams. Pikta, 
kai kur nors išvažiuoji į užsienį ir 
palygini mūsų kainas ir kainas ten. 
Man atrodo, kad pas mus kažkas su 
kainomis netvarkoje.

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės vyriau-
sioji specialistė: 

- Gripo. Jei nesusirgsiu gripu, tai 
kam man bus reikalingi vaistai? Jei 
nesirgsiu gripu, tai man net nekils 
klausimas, kiek jie kainuoja. 

Atvirai sakant, labai džiaugiuosi, 
kad gyvenu aktyviai ir neturiu lai-
ko sirgti. Net negalėčiau pasakyti, 
kiek kainuoja vaistai nuo gripo. 

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teis-
mas buvo gavęs A. Rozanovo 
skundą dėl Panevėžio apygardos 
teismo 2016 m. spalio 12 d. nuos-
prendžio ir Lietuvos apeliacinio 
teismo Baudžiamųjų bylų sky-
riaus teisėjų kolegijos 2017 m. 
sausio 30 d. nuosprendžio.

Panevėžio apygardos teismo 
2016 m. spalio 12 d. nuospren-
džiu A. Rozanovas už nužudy-
mą nuteistas laisvės atėmimu aš-
tuoneriems metams. 

Lietuvos apeliacinis teismas 
keramiko dėl nužudymo taip pat 
neišteisino, tačiau bausmę sušvel-
nino puse metų, sumažindamas 
laisvės atėmimo bausmę iki sep-
tynerių su puse metų. Apeliacinis 
teismas pripažino, kad A. Roza-
novo atsakomybę lengvina tai, 
kad nusikaltimo padarymui įtakos 
turėjo provokuojantis ir rizikingas 
S. Kovaliov elgesys. 

A.Rozanovas Lietuvos aukš-
čiausiajam teismui skundėsi, jog, 
jo nuomone, žemesnių instan-
cijų teismai netinkamai pritaikė 
baudžiamąjį įstatymą ir dėl to 
neteisingai paskyrė bausmę, taip 
pat padarė esminius LR Baudžia-
mojo proceso kodekso pažeidi-

Teismas keramiko neišteisino
mus. Teismai, pasak kasatoriaus, 
apkaltinamuosius nuosprendžius 
priėmė vadovaudamiesi ne iki 
galo, nevisapusiškai ir neobjekty-
viai atliktu ikiteisminiu tyrimu ir 
nukrypo nuo suformuotos teismų 
praktikos.

A. Rozanovas teigė, kad jis tik 
gynėsi nuo jį su peiliu puolusio S. 
Kovaliov. Teismas apibrėžė, kas 
yra būtinoji gintis ir kur jos ribos 
baigiasi: „Besiginančiojo veiks-
mai padarant žalą kitam asmeniui 
negali būti laikomi būtinąja gin-
timi, kai pavojingas kėsinimasis 
jau žinomai buvo atremtas ar pa-
sibaigęs ir aiškiai nebuvo reikalo 
gintis“.

Kad būtinoji gintis jau buvo 
pasibaigusi, anot Aukščiausiojo 
teismo, nustatė dar žemesnių ins-
tancijų teismai, konstatavę, kad A. 
Rozanovas S. Kovaliov smūgius 
kirviu sudavė tuo metu, kai „S. 
K. kėsinimasis buvo pasibaigęs ir 
teisė į būtinąją gintį jau buvo iš-
nykusi, nes smūgiai kirviu S. K. 
į pakaušį buvo suduoti gulint jam 
kniūbsčiam (veidu į žemę) siauro-
je patalpoje, A. R. esant viršuje, 
t. y. tokioje padėtyje, kai joks S. 
K. kėsinimasis nebebuvo galimas. 
Pirmosios instancijos teismas taip 

pat įvertino aplinkybę, kad nužu-
dytojo S. K. kraujyje rasta kur kas 
didesnė alkoholio koncentracija 
(2,65 promilės) nei kaltinamo-
jo A. R. kraujyje (1,17 promilės), 
o tai, teismo nuomone, dar labiau 
sumažino S. K. kėsinimosi gali-
mybę“, - išvadas, kodėl nužudy-
mas negali būti traktuojamas kaip 
savigyna, pateikė teismas.

Aukščiausiasis teismas atmetė 
ir skundą, kad A. Rozanovo prašy-
mai skirti jam kompleksinę teismo 
psichologinę-psichiatrinę eksper-
tizę žemesnių teismų atmesti ne-
pagrįstai: „Apeliacinės instancijos 
teismas nutartyje išdėstė išsamius 
motyvus dėl to, kad byloje nėra 
duomenų, patvirtinančių apeliaci-
nio skundo teiginius, jog nuteis-
tajam įvykio metu buvo aptemusi 
sąmonė ir susilpnėjęs gebėjimas 
suvokti ir kontroliuoti savo veiks-
mus, priešingai – surinktų įrodymų 
pakako išvadai, kad nuteistasis, 
darydamas nusikaltimą, jokio psi-
chikos sutrikimo (didelio susijau-
dinimo) nepatyrė ir nebuvo nei 
patologinio, nei fiziologinio afekto 
būsenos, todėl skirti A. R. eksperti-
zę nebuvo pagrindo. A. R. teiginius 
apie gyvybės atėmimą S. K., esant 
fiziologinio afekto būsenai, vertino 
kaip nuteistojo gynybinę versiją“, 
- Apeliacinio teismo sprendimą pa-
tvirtino Aukščiausiais teismas.

Pusė kadencijos, o net skylių 
ant piliakalnio nebeliko

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie medinės pilies statymą:

„Iškils ar ne medinė pilis pri-
klausys nuo politinės rajono vado-
vų valios ir ambicijų.“

Kodėl? Mėnesių mėnesiais ne-
pabaigti gatvių remonto taip pat 
- idėja...

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie pilies statybos idėją:

„Bet matome, kad trūksta idė-
jų.“

Tai ne gaisras, tai 
performansas

Saulius SLAVINSKAS, Anykš-
čių priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos viršininkas, apie gaisrus:

„Turėjome tokį gaisrą, kai kami-
no nesandarumai buvo užkaišioti 
skudurais.“

Teisingai, geriau 
skleiskime „bacilas“

Nijolė PRANCKEVIČIENĖ, 
Anykščių savivaldybės Švietimo 
skyriaus laikinoji vadovė, apie 
meningokokinę infekciją:

„Visuomenės sveikatos centras 
pateikė, kad panikos nereikėtų 
skleisti.“

Jei imti – tai generolo

Marijona FERGIZIENĖ, apie 
tai, kodėl jai teko grąžinti vyr. 
leitenanto laipsnį:

„Aš atsisakiau važiuoti ir turėjau 
tą laipsnį grąžinti, nes taip įžei-
džiau vadą.“

Gal bent jau Erlicko?

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių savivaldybės 
Kultūros tarybos pirminin-
kas, apie nesėkmingą bandymą 
Anykščiams tapti UNESCO lite-
ratūros miestų tinklo nariu:

„Mums reikia sužinoti, ko mums 
trūksta, kad mes galėtume save 
pristatyti pasauliui kaip lietuvių 
literatūrą reprezentuojantį miestą.“

Tik ar kelias kur nors veda?

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės vyr. spe-
cialistė kultūrai ir turizmui, apie 
nesėkmingą bandymą Anykš-
čiams tapti UNESCO literatūros 
miestų tinklo nariu:

„Aš turiu daug komentarų ir iš 
mūsų Lietuvos UNESCO komisi-
jos, kaip būtent jie palankiai verti-
na mūsų projektą, kokiam stipriam 
kely mes esam“.
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istorinės tiesos paieškos 
sukuria paradoksalią situaciją, 
kaip netiesos tampa daugiau 
negu tos tiesos, kurios ir trokš-
tame. kadangi pakilo kovos 
už Vanagaitę, prieš Vanagaitę, 
kadangi mojuojama dokumentais 
su antspaudais, tai žinot, aš tas 
prirašytas šiukšles, dokumentus, 
metu tiesiog per petį. nusišvilpt 
man ant tų dokumentų, kurie ku-
ria didvyrius arba nusikaltėlius. 
Pasiremsiu nedokumentuotais žo-
džiais ir žmonėmis, apie kuriuos 
knygos nerašo, bet aš pats juos 
sutikau. jie daug tikresni.

keturios istorijos apie pokarį. 
Pirmoji - kaimynas. Mama daug 
pasakojo, kaip Antrojo pasauli-
nio karo metu jų sodyboje stovėjo 
vokiečiai, kaip vėliau žiemą 
slėpėsi raudonieji partizanai, 

kurie tėvo (senelio), važiuojančio 
į Raseinius, klausė – dabar tu 
mus įduosi? 
Mama pasakojo, kaip pamačiusi 
varomą žydų šeimą, kaimynė pa-
griebė už rankos tos žydų šeimos 
berniuką, prisispaudė prie savęs, 
ir užsipuolė sargybinį, žiūrėdama 
jam į veidą: 

- kur tu jį tempi? Čia mana 
vaiks. 

Baltaraištis, nors gerai ją 
pažinojo, nes 
gyveno greti-
mame kaime, 
nieko neat-
sakė. Vaikas 
liko augti pas 
ją. nė vienas 
kaimynas neįskundė, kad šeima 
augina žydų vaiką. 

Antroji - Palata. Paauglys-
tėje susirgau gelta, Raseinių 
ligoninėje visą mėnesį gulėjau. 
kartu gulėjo toks diedukas, kuris 
retkarčiais papasakodavo apie 
save, dabar neprisimenu nei jo 
veido, nei vardo. karo pabaigą 
jis sutiko koncentracijos lageryje 
Prancūzijoje, ištinęs nuo bado 
kaip bulka. „Žinok, įspaudi pirš-
tu šlaunį, tai duobutė pusvalandį 
laikosi, mums amerikonai net 
valgyti iš pradžių neduodavo, tik 
po košės šaukštą“, - pasakojo. 
jo šeima augino paslėptą žydų 
mergaitę. „Mana mergica klasėj 
buva pati gudriausia, daktar-
ka dabar“, - apie ją tarmiškai 

pasakojo senolis, pridūręs, kad 
po kiek laiko ją išsivežė giminės 
į izraelį, o ji dabar jam vis pa-
rašanti.  Gal būčiau ir daugiau 
ką išklausęs iš jo, bet paaugliui, 
žinot, labiau rūpėjo kaip padaryti 
įspūdį gretimoj palatoj gulin-
čioms merginoms, negu klausyti 
apie karą.

Trečioji - lėkštė. „Šiaip mano 
vardas ivanas, bet vadinu save 
jonu, nes mane lietuviai užaugi-

no“, - pakėlęs 
akis nuo lėkštės 
beveik be 
akcento sakė 
pagyvenęs 
sekmininkų 
pastorius, 

atvažiavęs iš Australijos. iš 
buvusio savo gyvenimo Rusijoje 
jis prisiminė tik vardą, kurį jam 
davė tėvai. O užaugino jį svetimi 
žmonės, lietuviai, pas kuriuos 
prašydamas maisto atklydo, jis 
tapo jų sūnumi.

ketvirtoji - Pirmininkas. 
„Vyručiai, tik kad kraujo ne-
būtų, - taip sakė ir stribams, ir 
partizanams kolūkio pirmininkas, 
kurį iš paprastų žmonių pastatė 
komunistai, grasindami, kad 
išveš jo šeimą, - jei susitiksit ir 
reikės šauti – pyškinkit į orą, bet 
tik ne vieni į kitus“. Mūsų apylin-
kėse išties nežuvo nei stribai, nei 
partizanai...    

Taigi, jokie popieriai, tyrimai 
ir įrodymai neprivers manęs 

gėdytis dėl savo tautos, veltui 
visokie veikėjai vargsta. karas 
ir pokaris buvo žiaurūs laikai. 
Galime iki užkimimo ginčytis ir 
kaišioti po nosim vienas kitam 
įrodymus – kieno senelį išve-
žė komunistai, kieno sušaudė 
partizanai, kurį įskundė žydai, 
o kurį išdavė kaimynai, o kuris 
įskundė žydus. Pagal mane, 
tuose baisiuose „čėsuose“ buvo 
teisūs tik tie, kurie gelbėjo. jei 
visokie zurofai stengiasi įteigti, 
kad kiekvienoje giminėje buvo po 
žudiką, tai aš sakau – kiekvienoje 
giminėje buvo ne viena tokia 
istorija, kokią aš papasakojau. 
Pasiklauskit, tėvų, senelių ir 
pamatysit, kad sakau tiesą. jūs 
galite didžiuotis savo šeima ir 
savo tauta.   

Mano nedokumentuoti žmonės 
stipresni už bet kokius popierius, 
nes jie gyveno ne dėl popieriaus. 
Didžiuojuosi lietuviais ne dėl to, 
kad ant popieriaus parašyta, jog 
iki juodosios jūros buvo valstybė.

Visų pirma, dėl to, kad net su-
maišties metu tie, kurie susigau-
dė, gelbėjo žydus, gelbėjo rusus, 
dalinosi bulvėmis su baltarusiais, 
duodavo kąsnį ir vokiečių pabė-
gėliams, ištrūkusiems iš komu-
nistų marinimo badu konclagerio 
karaliaučiaus krašte. Dėl to, 
kad svetimus vaikus augino kaip 
savus. ir dėl tų, kurie ir šiandien 
ginkluotam žmogui vėl pasakytų: 
„Mana vaiks“.

Kas bus jo vietoje, savininkas 
neatskleidžia. Paslaptingai šypso-
si, tačiau galima jausti, kad pasi-
rengęs dar kažką tikrai naudingo 
tėviškei dovanoti. Štai kiek gali 
žmogus, galintis uždirbti ir geban-
tis dalintis.

Šis milžiniškas pastatas tarsi 
socialinis būstas prisiglausti pase-
nusiems ir vienišiems pamaldiems 
parapijiečiams buvo pastatytas 
apie 1939 metus, vadovaujant Svė-
dasų klebonui Antanui Survilai. 
Buvę keliolika kambarių pirma-
me aukšte bei pastogėse. Daugybė 
žmonių čia gyveno, daugybei žmo-
nių šis rūmas pasiliko atmintyje 
mielas. Tačiau palengva apleistas, 
pūvančiomis sienomis, kai kur net 
išdaužytais langais, kiauru stogu, 
galiausiai tapo kliuviniu, buvo pa-

skelbtas avariniu ir daugybė žmo-
nių tiesiog troško, kad jis būtų kuo 
greičiau nugriautas.

“A kū jiem padarysi...”, - apie 
griaunamą didįjį namą, kuriame 
užaugo, sakė svėdasiškis Valenti-
nas Fiodorovas. Jis nuo 1950 iki 
1961 - ųjų, o po statybos moky-
klos ir armijos dar kelerius metus 
gyveno čia, kol savo namus pasi-
statė. Daugiausia antrame aukšte. 
„Du dideli langai - kambarys ir 
sandėliukas, kuriame vasaromis aš 
miegodavau. Palėpėje. Nebūdavo 
tuose butuose šalta, nes juk pakū-
rendavo“, - taip pasakoja barzdotas 
jau aštuntą dešimtį įpusėjęs vyras. 
Stebėtina, kad „Australijos“ visai 
neliko paskutiniąją spalio dieną, o 
Valentinas gimtadienį švenčia lap-
kričio 1-ąją.

Nugriauta „Australija“ Raimondas GUOBis

Svėdasų centre nugriautas garsusis „Australija“ vadinamas 
pastatas. 

Pastatas daugelį metų kėlė valdžios bei visuomenės aistras, kaip 
netvarkingas, miestelio veidą darkantis, kol galiausiai, iškeldinus 
paskutinius gyventojus, buvo parduotas aukcione. 

Pastatą įsigijęs svėdasiškis verslininkas, UAB „Alauša“ vado-
vas  Algimantas Čaplinskas nusprendė “Australiją” nugriauti.

Istorinis namas, kuris daugybę 
metų vadintas senuoju paštu, mat 
čia daug metų veikė ši įstaiga, dau-
gybę metų čia buvo ir ambulatori-
ja, biblioteka, knygynas. Knygyno 
iškabos lentą laikiusios metalinės 
konstrukcijos pasiliko iki pat pas-
kutiniųjų pastato valandų. Gyveno 
čia daugybė labai spalvingų žmo-
nių, krašto legendų - broliai Zai-
riai, broliai Viliai, pokariu gyveno 
daug sovietinių valdininkų, stribų 
ir net saugumo karininkų. Garsus 
Šimonių girios partizanas jau buvo 
parengęs užtaisą bolševizmo lizdui 
šiame name susprogdinti.

 Gal prieš trisdešimtį metų pasta-
tui prilipo „Australijos” vardas. 
Kaip tik tuo metu, kai klebonas 
Vladas Rabašauskas sugrįžo iš 
viešnagės tikrojoje Australijoje. 
Kita versija, kad pastate nuolat 
virė spalvingas ir linksmas gyve-
nimas, kad jame gyvenusias sma-
gias ir išdykusias moterėles vadino 
kengūromis?

Tačiau kaip ten bebūtų, „Austra-
lijos“ nebeliko. 

Ardyti - ne statyti. Tvirti Svėdasų vyrukai, nurenginėję „Australiją”.

Pastatas savo vaizdu šiurpino svėdasiškius.

Griovėm, griovėm ir nugrio-
vėm...

Autoriaus nuotr.

Nuomonė. Nuomonę apie rašyto-
jos Rūtos Vanagaitės kūrybą išsakė 
iš Anykščių kilęs istorikas Tomas 
Baranauskas. Jis atkreipė dėmesį į 
R. Vanagaitės knygą „Mūsiškiai“, 
kurioje rašo apie Lietuvos žydų 
bendruomenės sunaikinimą Antrojo 
pasaulinio karo metu. Straipsnį ga-
lima rasti internete, jis vadinasi „T. 
Baranauskas. Apie du Vanagaitės 
apšmeižtus Vanagus ir sovietinės 
istoriografijos gaivinimą“.

Birža. Lapkričio 1 dieną Anykš-
čių rajone registruotas nedarbas su-
mažėjo nuo 10,5 iki 10,3 procentų. 
Spalio mėnesio pabaigoje rajone 
buvo registruoti 1504 bedarbiai. 
Žemiausias nedarbas apskrityje 
yra Utenos rajone (8,8 procento), 
aukščiausias – Ignalinos ir Zarasų 
savivaldybėse (13,6 ir 13,3 pro-
cento). Darbo pasiūlymų sumažėjo 
buhalteriams, dažytojams, mūri-
ninkams, reklamos ir rinkodaros 
specialistams bei socialiniams dar-
buotojams. Ikimokyklinio ugdymo 
specialistų, kepėjų ir konditerių, 
dailidžių, stalių poreikis augo.

Neprašė. Svarstant 2018 metų 
šalies biudžetą Seimo nariai elgiasi 
kaip sveikinimų - pageidavimų kon-
certe. Anykščių-Panevėžio apygar-
doje išrinktas Antanas Baura dėstė, 
jog paprašė skirti 150 000 eurų pa-
pildomą dotaciją VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ bei 5 milijo-
nų eurų melioracijai. Paklaustas, ar 
neprašė keleto milijonų Anykščių 
medinės pilies statyboms, A. Baura 
sakė, kad pinigų kiekis net ir šalies 
biudžete yra ribotas.

Aikštelė. Ekstremaliu sportu 
užsiimantys jaunuoliai neslepia 
nusivylimo atnaujinta Anykščių 
miesto parko sporto aikštele. In-
ternete sklinda nuotraukos, kuriose 
užfiksuotas baisus aikštelės įren-
gimo darbų brokas. Sportuojantys 
rizikuoja susižeisti, nes metalinės 
konstrukcijos surinktos visiškai 
atmestinai. Miesto parko krepši-
nio aikštelės ir rampų atnaujinimui 
skirta maždaug 80 000 Eur. Už  112 
000 Eur taip pat numatyta įrengti 
universalią vaikų žaidimų aikštelę.

Konkursas. Iki lapkričio 13 
dienos priimami pageidavimai da-
lyvauti Anykščių savivaldybės ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo - rajono vyriausiojo archi-
tekto pareigoms. Savaitės viduryje 
pretendentų, pageidaujančių daly-
vauti šiame konkurse, dar nebuvo.

Konkursas II. UAB „Anykščių 
šiluma“ paskelbė konkursą vyriau-
siojo inžinieriaus pareigoms užim-
ti. Ilgametis įmonės vyriausiasis 
inžinierius Gintaras Strolia išėjo iš 
darbo.

Nuostolis. Trečiadienį Anykščių 
rajono savivaldybėje vyko pasitari-
mas dėl Anykščių ligoninės devynių 
mėnesių neigiamų finansinių rezul-
tatų ir tolimesnių veiksmų. Rajono 
meras Kęstutis Tubis užsiminė apie 
pertvarką: „Kalbėsime su darbuoto-
jais, peržiūrėsime įsipareigojimus 
dėl europinių projektų. Jei prireiks, 
siekdami efektyvinti veiklą ir už-
tikrindami kokybiškas paslaugas 
Anykščių rajono gyventojams turė-
sime vykdyti įstaigos pertvarką“. 

Užjaučia. Išspausdinti užuojau-
tą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 
15 eurų, užuojauta-nekrologas arba 
informacija apie laidotuves - (1 
kv.cm). 0,5 euro.

šiupinys

...Pasiklauskit, tėvų, sene-
lių ir pamatysit, kad sakau 
tiesą. Jūs galite didžiuotis 
savo šeima ir savo tauta...
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M. Fergizienė kilusi iš Pasvalio 
rajono Katkūnų kaimo, kur augo 
penkių vaikų šeimoje kartu su sese-
rimis Janina, Stase, Danute, Maryte 
ir jauniausiu broliu Vytuku. Jau lan-
kydama pradinę mokyklą, anykštėnė 
prisipažino keldavusi problemų mo-
kytojams.

„Kadangi mano vyresnės seserys 
jau lankė mokyklą, aš į ją atėjau viską 
mokėdama. Su manimi būdavo di-
džiausia kankynė. Mane vis skųsda-
vo tėvams, kad aš mokykloje trukdau 
dirbti mokytojui, nes kai ketvirtokams 
duodavo suskaičiuoti kokį nors užda-
vinį, aš tai padarydavau pirma, būda-
ma pirmoje klasėje. Mano tėtis dėl to, 
kad į mokyklą atėjo gabus vaikas, tik 
džiaugdavosi“, - pirmuosius metus  

gimtojo kaimo pradinėje mokykloje 
prisiminė M. Fergizienė.

Besimokydama Joniškėlio viduri-
nėje mokykloje, M. Fergizienė pri-
simena gyvenusi bendrabutyje. Čia 
anykštėnė susipažino su savo būsi-
muoju vyru Stanislovu Fergizu.

„Pirmame bendrabučio aukšte gy-
veno berniukai, antrame – mergaitės. 
Vienoje bendrabučio patalpoje stovėjo 
20 lovų. Man ten visai gerai buvo. Šeš-
tadieniais pareidavome namo. Šitame 
bendrabutyje gyveno ir mano klasio-
kas Fergizas“, - apie lemtingą gyveni-
mo pažintį prasitarė M. Fergizienė.

Nors vėliau S. Fergizas buvo pa-
kviestas į armiją, M. Fergizienei jo 
ilgai laukti neteko. Jaunas vyras pa-
noro mokytis, todėl iš armijos buvo 

Išėjusi į pensiją Marijona Fergizienė 
„moko“ valdininkus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Marijoną Fergizienę neabejotinai galima vadinti žinomiausia 
Anykščių rajono pensininke. Pedagogę pagal išsilavinimą, kurį 
laiką dirbusią net tuometinėje milicijoje, labiausiai išgarsino toli 
gražu ne darbinė karjera, o visuomeninė veikla. 

Jau daugiau nei dešimtmetį į pensiją išėjusi moteris neleidžia ra-
miai miegoti rajono bei savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams, 
keldama aktualias šildymo, daugiabučių administravimo bei kitas 
problemas, apie kurias daugelis gyventojų linkę tiesiog nutylėti.

paleistas anksčiau. Pora susituokė.
M. Fergzienė įstojo į Klaipėdos 

pedagoginę mokyklą ir po dvejų 
metų buvo paskirta dirbti Užvenčio 
rajono Laiškalnio pradinės moky-
klos mokytoja. 1964–1969 m. ji nea-
kivaizdžiai baigė Šiaulių K. Preikšo 
pedagoginį institutą, įgijo pradinio 
mokymo pedagogikos ir metodikos 
specialybę, tapo 1–4 klasių moky-
toja. 1963 m. buvo paskirta Šaltinių 
aštuonmetės mokyklos mokytoja. 

Vėliau persikėlė gyventi į Jona-
vą, nes jos vyras Stanislovas šiame 
mieste atliko praktiką  azotinių trąšų 
gamykloje.

„Kai atvažiavau į Jonavą, Švietimo 
skyriaus vedėja man pasakė, kad prie 
milicijos yra kuriama Nepilnamečių 
reikalų inspekcija ir reikalingas spe-
cialistas“, - apie naujus savo karje-
rus vingius pasakojo M. Fergizienė,  
LTSR vidaus reikalų ministerijos 
sistemoje dirbusi nuo 1965 iki 1979 

Per 2015 metais vykusius savivaldos rinkimus Marijona Fergi-
zienė tik per plauką netapo Anykščių rajono tarybos nare.

Pradinių klasių mokytoja Marijona Fergizienė su savo moki-
niais.

1965–1979 m. Marijona Fergizienė dirbo Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos sistemoje Nepilnamečių reikalų inspekcijos inspektore.

metų. „Gavau vyr. leitenanto laips-
nį, atėjo į mano kabinetą milicijos 
viršininkas ir pasakė, kad dabar visi 
važiuosime į pirtį to laipsnio „laisty-
ti“. Aš atsisakiau važiuoti ir turėjau 
tą laipsnį grąžinti, nes taip įžeidžiau 
vadą“, - pasakojo M. Fergizienė.

M. Fergizienė pasakojo, kad tuo-
metiniai nepilnamečiai savo paklydi-
mais mažai kuo skyrėsi nuo dabarti-
nio jaunimo – buvo tokių, kurie bėgo 
iš pamokų ar namų, vogė dviračius.

„Būdavo, kad aplankau šeimą, ma-
tau, jog neturi karvės. Vadinasi, reikia 
jai iš kolūkio gauti veršiuką, paršiuką. 
Tai būdavo, jei tik kolūkio pirminin-
kas mane pamato, tai sako: „Eik, eik 
į  fermą ir pasiimk“. Net nereikėjo 
sakyti, ko atėjau“, - šypsojosi  M. 
Fergizienė.

Dirbdama milicijoje, M. Fergizienė 
sakė buvusi net ir savotiška aktore.

„Sekmadieniais eidavome filmuoti 
nusikaltimų. Aš būdavau visada „nu-
kentėjusioji“, o „chuliganais“ būdavo 
bendradarbiai arba paimti iš gatvės 
žmonės. Vėliau tuos filmus rodydavo 
kultūros namuose prieš kiną. Nebūda-
vo labai didelio džiaugsmo, kai man 
ten su peiliu už nugaros makaluoda-
vosi. Viršininkas net buvo uždraudęs 
man eiti tų filmų žiūrėti“, - pasakojo 
M. Fergizienė.

Atsikėlusi gyventi ir dirbti mili-
cijoje Anykščiuose, M. Fergizienė 
pasakojo susidūrusi su begaliniu mi-
licininkų girtavimu.

„Man pradėjus dirbti, vienas iš 
milicijos darbuotojų davė nurodymą 
nueiti į „Anykščių vyno“ gamyklą ir 
atnešti gėrimų. Nueinu į tą gamyklą, 
darbuotojas mosteli ranka į sukrautas 
dėžes -  „Imk, kiek reikia“. Neturėjau 
kur tų butelių susidėti, tai susikroviau 
juos ant rankų kaip malkas, einu per 
miestą su milicijos uniforma ir nešu. 
Nešdama jaučiausi labai nekaip. 
Grįžusi pasakiau: „Tai dariau pirmą 
ir paskutinį kartą“. Daugiau manęs 
to daryti niekas ir nebeprašė“, - ne 
itin maloniais prisiminimais  dalijosi 
M.Fergizienė.

Alkoholio vartojimas vietos milici-
joje, anot M. Fergizienės, buvo kas-
dienis ritualas.
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Pakviesti didžiųjų pasaulio 
valstybių miestai

Į UNESCO kūrybinių miestų tin-
klą naujai pakviesti  64 miestai iš 44 
šalių.

Prie pasaulinio literatūros mies-
tų tinklo, kurio nariais pretendavo 
tapti Anykščiai,  naujai prisijung-
ti pakviesti šie miestai: Bučonas 
(Korėja), Durbanas (Pietų Afrika), 
Lilehameris (Norvegija), Mančes-
teris (Anglija), Milanas (Italija), 
Kvebekas (Kanada), Sietlas (JAV), 
Utrechtas (Nyderlandai).

Nesėkmingam bandymui
apibūdinti pritrūko žodžių...

Paprašyta pasidalinti savo įžval-
gomis apie tai, kodėl Anykščiams 
nepasisekė tapti UNESCO litera-
tūros miesto tinklo nariu, Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
specialistė kultūrai ir turizmui Au-
dronė Pajarskienė pastebėjo, kad tai 
„labai svarbi tema“.

„Tas komentaras jokiu būdu ne-
atspindės esamos situacijos ar jūsų 
nuostatos apie nesėkmes. Tai yra 
ilgų metų darbas, į tai pajungta 
daug žmonių ir visuomenė turi ži-
noti ne interpretacijas, o labai aiškią 
ir konkrečią informaciją“, - sakė A. 
Pajarskienė, pageidavusi šia tema 
gauti klausimus raštu ar kalbėtis 
susitikus.

Savivaldybės vyriausioji  specia-
listė A. Pajarskienė tikino, kad ne-
sulauktas pakvietimas jungtis prie 
UNESCO kultūros miestų „visiškai 
nėra jokia nesėkmė“.

„Aš turiu daug komentarų ir iš 
mūsų Lietuvos UNESCO komisi-

jos, kaip būtent jie palankiai verti-
na mūsų projektą, kokiam stipriam 
kely mes esame“, - kalbėjo A. Pa-
jarskienė.

A. Pajarskienė sakė, kad jokiu 
būdu net negalima formuoti klausi-
mo vartojant žodį „nesėkmė“.

„Tai yra didžiulis darbas ir pers-
pektyva. Kelias tolyn. Čia ne pro-
jektas, kuris įvyksta arba neįvyksta. 
Tai yra paraiška. Tai yra visiškai ki-
tas kontekstas šito reikalo“, -  sakė 
A. Pajarskienė, kuriai pasirodė, kad 
visos esmės turbūt nesuvokia ir jai 
klausimus užduodantis žurnalistas.

Pasiryžusi apie Anykščių ban-
dymus tapti UNESCO literatūros 
miestų tinko nare papasakoti raštu, 
A. Pajarskienė aiškino, kad tai yra 
plati tema.

„Ji nepasibaigia puslapiu ar 
dviem“, - sakė A. Pajarskienė, pri-
mindama, kad pati paraiška buvusi 
kelių dešimčių puslapių su visom 
„aplinkybėm, kontekstu“.

Pačiai A. Pajarskienei šia tema 
panorus papasakoti plačiau, jau kitą 
savaitę savivaldybės specialistę kul-
tūrai ir turizmui žadame pasikviesti 
interviu, kurį galėsite pamatyti per 
„ANYKŠTA“ TV.

Pasaulis nesuvokia 
Anykščių literatūros svarbos

Savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininkas Tautvydas Kontrima-
vičius prisipažino, kad Anykščiams 
netapus UNESCO literatūros  mies-
tų tinklo nariu „emocijos liūdnos“.

„Visų detalių nežinau, bet tikiuo-
si, kad sužinosiu ateityje, bet pirmą-
ją žinią priimu taip, kad Anykščių 
kultūrinis potencialas, kuris buvo 
kurtas per kelias kartas, jį palaips-

trimavičius.

Ir toliau įrodinės Anykščių 
literatūrinę vertę

Savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininkas T. Kontrimavičius ti-
kino, kad Anykščiai dar turi visas 
galimybes save pristatyti pasauliui.

„Jeigu paraiška bloga, tai nėra pa-
skutinė galimybė tą paraišką teikti. 
Tai yra procesas tęstinis pasaulyje, 
kuris vyksta. Tai nėra paskutinis 
vagonas paskutinio traukinio, į kurį 
Anykščiai neįšoko. Manau, kad li-
teratūrinės tradicijos niekas negali 
nuginčyti ir pakeisti, nes ne mes ją 
pradėjome ir ne mūsų valia ją nu-
traukti. Šis procesas turi vykti, o 
kaip jį geriau padaryti, tiesiog tu-
rime išsiaiškinti, kokias padarėme 
klaidas“, - sakė T. Kontrimavičius.

Kultūros tarybos pirmininkas 
T. Kontrimavičius neatmetė gali-
mybės, kad Anykščiams kada nors 
pavyks tapti pasaulyje pripažintu 
literatūros miestu.

„Jeigu anuomet buvo kvietimas 
tapti Europos kultūros sostine tik 
vieneriais metais, tai buvo vieno-
kia situacija. Dabar šiuo atveju yra 
atvira erdvė tapti kultūros miestu 
literatūros srityje. Nepavyko šiais 
metais, galbūt pavyks po vienerių, 
dvejų ar penkerių metų. Žiūrint, ko 
ir kiek mums reikia, norint tam tin-
kamai pasiruošti“, - sakė T. Kontri-
mavičius.

Anykščiai -  ne pasaulio 
„bamba“

Rašytojas Rimantas Vanagas 
„Anykštai“ sakė, kad Anykščių sie-
kiai prisijungti prie UNESCO lite-
ratūros miestų tinklo buvo realesni 
už norą tapti 2022-ųjų Europos kul-
tūros sostine.

„Man atrodo, mes tikrai turime 
dalykų, kurių daug kas neturi. Tik 
aš nežinau, kaip tos mūsų vertybės 
dabar atrodo šitame globaliame pa-
saulyje. Man gaila, kad netapome 
UNESCO literatūros miestų tinklo 
nariais. Turėjome šansų tai gauti. 
Man asmeniškai atrodė, kad šį kartą 
taikėme į vietą, kurios esame verti“, 
- Anykščių rajono savivaldybės sie-
kius įvertino R. Vanagas.

Pasak R. Vanago, norint tapti 
UNESCO nariu, nepakanka parašy-
ti tik vieną projektą.

„Čia nėra taip paprastai, kad 
kokia valstybėlė ar miestelis pa-
rašė paraišką ir gavo įvertinimą iš 
karto. Čia ilgas darbas, daug metų 
„kalama‘, remiamasi naujais argu-
mentais. Metų metais dirbama ta 
linkme. Žmonės specialūs, mokan-
tys kalbas, turintys išsilavinimą“, - 

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas, prof. Tomas La-
diga mano, kad paraiškos tei-
kimas tarsi loterija - jei nieko 
nedarys, tai ir nelaimėsi.

kalbėjo R. Vanagas.
Tai, kad Anykščiai neįvertinti pa-

saulio mastu kaip kūrybiškas mies-
tas, anot R. Vanago, turi ir pliusų.

„Tai galime įvertinti kaip impulsą 
būti dar labiau kūrybiškesniems“, 
- sakė R. Vanagas, pastebėjęs, kad 
Anykščiams būti įvertintiems pa-
saulio mastu išties yra svarbu, nes 
tai lemia visai kitą miesto statusą.

„Anykščiai gal kiek yra išpuikę. 
Mes maždaug čia vos ne pasaulio 
„bamba“. Ne, tačiau kaip kūrybiš-
kas miestelis Lietuvoje tikrai iš-
siskiriam ir nėra čia ko kuklintis“, 
- pastebėjo R. Vanagas, kurio įsiti-
kinimu, „viskas dar priešakyje“.

Be investicijų nebus 
populiarumo

Pasaulio anykštėnų bendrijos pir-
mininkas, prof. Tomas Ladiga sakė, 
kad UNESCO sprendimą  Anykščių 
neįtraukti į pasaulio kultūros mies-
tų tinklą būtų galima komentuoti, 
jei komentarus, kodėl buvo toks 
sprendimas, pateiktų pati UNESCO 
komisija. Esą tik atsakymo „ne“ 
bei miestų, kurie įtraukti į kultūros 
miestų tinklą sąrašo, nepakanka.

„Esu sakęs anksčiau, kad jei ne-
bandysi, jeigu nesieksi, tai čia kaip 
su loterijos bilietu - nenusipirkęs 
neišloši. 

Tiesa, jei loterijos bilietų pirki-
mas pasidaro priklausomybė, tada 
galbūt galima prarasti visas santau-
pas (juokiasi). Bet aš nemanau, kad 
tas projektas buvo visai nepagrįstas. 
Girdėjau, buvo jį siūloma pataisyti, 
vadinasi, jis turėjo kažkokių šansų, 
realių ar nerealių. Jeigu neatmeta 
pirmu metimu, tai galima ieškoti 
būdų, kaip tą taisyti. Bet  tikriausiai 
to pataisymo neužteko ir tai nedavė 
rezultato. Tiesiai šviesiai sakau, kad 
aš nesu susipažinęs su projektu iki 
galo“, - kalbėjo prof. T. Ladiga.

Prof. T. Ladigos manymu, pasau-
linis pripažinimas Anykščiams yra 
reikalingas.

„Gyvenant mūsų tokiais nelen-
gvais laikais, reitingai lemia inves-
ticijas, tavo žinomumas Lietuvoje 
ar pasaulyje lemia tavo materialinę 
gerovę ar perspektyvas. 

Visada turi būti matomas, žino-
mas, mylimas, geidžiamas. Kalbu 
plačiąja prasme. 

Savivaldybės specialistė Au-
dronė Pajarskienės nuomo-
ne, kalbant apie nepavykusį 
Anykščių siekį tapti UNES-
CO tinklo nare, vartoti žodį 
„nesėkmė“ negalima.

Rašytojas Rimantas Vanagas 
prisipažino nežinantis, kaip 
Anykščių vertybės dabar at-
rodo globaliame pasaulyje.

Buvęs Anykščių rajono tary-
bos narys Romaldas Gižins-
kas mano, kad  atsakingiems 
už kultūrą rajone trūksta 
kompetencijos.

niui stiprinant kaip literatūros 
miestą, vis dėlto pasauliniu mastu, 
matyt, yra nepakankamas ir nesu-
vokiamas. Mes nesame padarę visų 
būtinų darbų, kad įrodytume, jog 
Anykščiai yra literatūros miestas. 
Tai yra ne tik mūsų kartos, bet ir 
ankstesnių kartų toks tęstinio dar-
bo įvertinimas. Pripažįstame, kad 
to dar maža“, - sakė T. Kontrima-
vičius.

Kultūros tarybos primininkas T. 
Kontrimavičiaus sakė, kad dabar la-
bai svarbu sužinoti, ko Anykščiams 
trūksta, kad mūsų miestas nebuvo 
pakviestas į UNESCO literatūros 
miestų tinklą.

„Kai tai susipažinsime, žinosime, 
kokius toliau darbus daryti ir ką 
veikti“, - pasiryžimą toliau Anykš-
čius reprezentuoti šalia didžiųjų 
pasaulio kultūros miestų, demons-
travo T. Kontrimavičius.

Suerzino komentatoriai

Anykštėnus pasiekus žiniai, kad 
Anykščiai netapo UNESCO lite-
ratūros miestu, T. Kontrimavičius 
prisipažino, kad jį suerzinusi visuo-
menės reakcija.

„O šiaip tai mane visuomet erzi-
na piktdžiugiškas pasitenkinimas, 
kad, va, žiūrėkite, Anykščiams ir 
vėl nepasisekė. Aš turiu omeny vi-
suomenės nuomonę, kuri pasklinda 
per anoniminius komentarus. Jeigu 
nepasiseka Anykščiams, tai nepasi-
seka kiekvienam anykštėnui ir tai 
reiškia, kad kiekvienas iš mūsų esa-
me šiek tiek nuskriausti. Džiaugtis, 
kad aš esu nuskriaustas... Iš to men-
kas džiaugsmas“, - visuomenės re-
akcija piktinosi T. Kontrimavičius.

Neatmetamas ir paraiškos 
brokas

Paraišką už rajono biudžeto pi-
nigus UNESCO organizacijai ren-
gė Kultūros tarybos pirmininko T. 
Kontrimavičiaus pavaduotojos Jur-
gitos Bugailiškienės įsteigta UAB 
„Bugiris“, o šios bendrovės kartą 
jau rengta paraiška patyrė fiasko 
pretenduojant Anykščiams tapti 
2022-ųjų Europos kultūros sostine.

„Paraiškos brokas gali būti. Aš to 
negaliu atmesti, nežinodamas aplin-
kybių. Dėl to mes ir norime sužino-
ti, ko trūko. Ar nepakankamai aiš-
kiai, tiksliai pristatyti Anykščiai, ar 
Anykščių įdirbis per dešimtmečius 
yra nepakankamas, kad būtų tam 
tikro lygmens, kuris pripažįstamas 
pasaulyje. Štai tą mes ir turime iš-
siaiškinti“, - konkrečiai Kultūros 
tarybos pirmininko pavaduotojos 
J. Bugailiškienės darbo rengiant 
paraišką nepanoro vertinti T. Kon-

užjaučia

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą, mirus ma-
mytei, nuoširdžiai užjau-
čiame Vilę PALIULIENĘ.

Kaimynai R. ir L. Ska-
burskiai, I. ir A. Žalos, B. 
ir V. Motiejūnai

Birutei SAVINAI
Priimk nuoširdžius 

užuojautos žodžius, mirus 
mylimam tėveliui.

Vida

Anykščiai UNESCO nesudomino

(Atkelta iš 1 p.)



2017 m. lapkričio 11 d.

pirmadienis 2017 11 13

sekmadienis 2017 11 12

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai. 
7.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. HD.
9.00 Brolių Grimų pasakos.
10.00 Gustavo enciklopedija. 
(subtitruota).
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Brazilijos gamtos stebu-
klai (subtitruota).
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Europos tyrai (subti-
truota).
13.45 Puaro. N-7. 
15.15 Laisvės vėliavnešiai. 
15.45 Žinios. 
16.00 Auksinis protas. 
17.15 Klausimėlis.lt. 
17.30 Žinios.
18.00 Labdaros koncertas 
„Mylinčios širdys. Degu kaip žvakė 
2017“. Dalyvauja Asmik Grigorian, 
Merūnas Vitulskis, Kostas 
Smoriginas, Liudas Mikalauskas, 
Deivis Norvilas, Evelina Sašenko, 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 
ir kt. Vedėjai Marijus Žiedas ir 
Gerūta Griniūtė. Tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus Šv. Kotrynos 
bažnyčios.
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Laisvės kaina. 
Partizanai. N-7. 
21.55 Premjera. Tapatybės va-
gilė. N-14. 
23.55 Drakula. N-14. 

1.25 Pasaulio dokumentika. 
3.15 Klausimėlis.lt. HD 
3.45 Dainuoju Lietuvą.

6.30 „Madagaskaro pingvinai“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“. 
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.25 „Tinginių miestelis“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Melagis melavo&. 
11.50 Bukas ir Bukesnis. N-7. 
14.00 Žemės branduolys. N-7. 
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos balsas. 
22.10 PREMJERA Išdavikas. 
N14. 
0.20 PREMJERA Vilkolakis. S. 
2.05 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi (k). N14. 

6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Legenda apie Korą“.
7.30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7. 
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal moteris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Suaugusiųjų priežiūra“. 
N-7 
13.35 „Nilo perlas“. N-7 
15.45 „Simpsonai“. N-7 
16.15 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 TV3 žinios.  

19.30 „X Faktorius“. N-7 
22.00 PREMJERA „Gautas 
iškvietimas 3“. N-14 
23.30 PREMJERA „Persekiotoja 
už objektyvo“. N-14 
1.20 „Džoja“. N-7 (kart.)
 

6.30 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Kanadoje. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje. 
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10.30 „Pragaro katytė“. 
11.30 „Amūras - Azijos 
Amazonė“. 
12.40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“. 
13.40 Sveikinimai. 
16.00 „Policijos akademija“. N-7. 
17.00 LKL čempionatas. Šiauliai - 
Žalgiris. Tiesioginė transliacija.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7. 
21.35 Anapus nežinomybės. N-7. 
22.35 „Sostų karai“. N14. 
23.40 Trintukas. N-7. 
1.45 „Ekstrasensų mūšis“. N-7. 
3.25 Slaptosios draugijos. 
Konspiratorių kaukės. N-7. 

6.50 „Laukinė šiaurės gamta“. 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
8.45 „Keisčiausi pasaulio resto-
ranai“. 
9.15 Povandeninis Okavango 
pasaulis. 
10.15 „Būrėja“. 
10.50 „Akloji“. 
12.00 Su cinkeliu. N-7. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.05 „Širdele mano“. N-7. 
17.05 „Akloji“. 
18.15 „Būrėja“. 

18.50 TV1 KOMEDIJA Rožinės 
panteros kerštas. N-7. 
21.00 International. N14. 
23.20 Sėkmės, Čakai. S. 
1.15 „Detektyvė Rizoli“. N-7. 
2.00 „Nusikaltimas“. N14. 
3.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.

 kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Grupės „Colours of Bubbles“ 
koncertas. (kart.).
6.55 Mokslo sriuba. 
7.30 Kultūrų kryžkelė. 
8.30 Kelias. 
9.00 Euromaxx. 
9.30 Premjera. Skonio pasaka.
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Kultmisijos. 
12.45 Kelias į namus. (kart.).
13.15 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“. 
15.00 Linija, spalva, forma. 
15.30 Stop juosta. 
16.00 Šventadienio mintys.
16.30 Operos solisto, režisieriaus 
Rimanto Sipario 90-osioms gimi-
mo metinėms. 
17.15 Stilius. 
18.10 Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. 
18.45 Premjera. Kiotas. 
19.30 Gnomeo ir Džuljeta.
20.55 Nusilenkimas aktoriui. 
22.30 LVSO sezono pradžios 
koncertas. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.50 Kino žvaigždžių alėja. 
Žmonės katės. N-14. 
2.45 Grupės „Colours of Bubbles“ 
koncertas. (kart.).
3.30 Linija, spalva, forma. 
4.00 Stilius. 

4.55 Misija knygnešys. 
5.30 Panorama.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo. Iki. (k). 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.30 Savaitės kriminalai (k). N-7. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 Kalinių žmonos (k). N-7. 
13.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
17.35 Valanda su Rūta (k). 
19.00 KK2 (k). N-7. 
21.00 Savaitės panorama. 
21.30 @rimvydasvalatka (k). 
22.00 Žinios.
23.00 LKL čempionatas. Šiauliai 
- Žalgiris (k).
1.10 Farai (k). N-7. Realybės šou.
1.35 24 valandos (k). N-7. 
4.10 Autopilotas (k). 
4.35 Ne vienas kelyje (k). 
5.05 Savaitės panorama (k). 
5.30 Kalinių žmonos (k). N-7. 

  
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7 (kart.) 
7.30 „Azija iš paukščio skrydžio“ 
(kart.) 
8.30 „Ekstremali žvejyba“. 
9.00 „Gyvūnų manija“. 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7 
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“. 
11.00 „Išlikimas“. N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7 
13.00 PREMJERA „Azija iš 
paukščio skrydžio“. 
14.00 PREMJERA „Sen Mišelio 
kalnas - laikui nepavaldi tvirtovė“. 
15.00 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7 

16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Aferistas“. N-7 
17.55 „Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės“. Tiesioginė trans-
liacija. 
20.00 „APB“. N-7 
21.00 „Dainų dvikova“. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Nakties TOP“. N-14 
23.00 „Daktaras Hausas“. N-7 
0.00 „Rizikingiausi policijos darbo 
epizodai“. N-14 

7.25 „Gamtos magija“. 
7.50 Ekovizija. 
8.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.
10.35 Ekovizija. 
10.45 Visa tiesa apie kavą. 
10.50 „Gurovo bylos. Medžioklė“. 
N-7.
12.55 „Moterų daktaras“. N-7.
14.55 „Ilga kelionė namo“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7.
18.00 Žinios. 
18.27 Rubrika „Sauganti Lietuva“.
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.
19.00 Gyvenimo būdas. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Skinsiu raudoną rožę“. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva-
Amerika. 
0.00 „Gurovo bylos. Medžioklė“. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 3. 
N-7.  
11.40 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gimę tą pačią dieną.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT forumas.  
22.25 Premjera. Istorijos perime-
trai. 1 d. Vilniaus Seimas.  
23.20 Modernus serialas. 
Medičiai, Florencijos valdovai. 
N-7.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7.  
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Gimę tą pačią dieną.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Beatos virtuvė.  
4.05 Specialus tyrimas.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).   
13.25 „Rožių karas“. N-7.  
14.25  „Dvi širdys“.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“.  
20.30 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Šauksmas. N14.  
0.40 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.30 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.15 Išdavikas. N14.  

6.25 “INOprogresas”. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Moderni šeima“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „Legendinės legendos“. 
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.). 
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“ „Pažadėtoji“. 
N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Legendinės legendos“. 
N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 „Kobra 11“. N-7. 
23.35 „Gaudynės“. N-7. 
0.35 „Kaulai“. N-7. 
1.30 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
2.20 „Hubertas ir Staleris“. N-7. 

 

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.30 „Voratinklis“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
11.35 „Įteisintas faras“. N-7 
12.40 „Stoties policija“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.50 „Voratinklis“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Stoties policija“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 „Melo pinklės“. N14.  
23.30 „Moliūgagalviai 4. Keršto 
kraujas“. N14.  
1.15 „Sostų karai“. N14.  
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.50 Farai (k). N-7.  
3.15 „Amūras - Azijos Amazonė“.  
4.05 „Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
9.20„Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
14.35 „Marvel animė“. N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  

16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas. N14.  
22.40 „Meilės randai“. N-7.  
0.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.25 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.10 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.. 
3.45 International. N14. 
 

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
06:55 ARTi.  
07:10 Šikšnosparnis Patas. 
07:25 Heidė (kart.). 
07:50 ARTS21.  
08:20 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Durys atsidaro.  
12:35 Gnomeo ir Džuljeta 
(kart.). 
13:55 Nacionalinis turtas.  
14:20 „Rokis IV“. Amerikietiškas 
smūgis (kart.). 
15:15 Riteris Rūdžius.  
15:30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15:40 Heidė. 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16:30 Laba diena, Lietuva.  
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
18:30 Kelias į namus. 
19:00 Euromaxx. 
19:35 Premjera. Konsteblė 3. 

N-7. 
20:30 Nes man tai rūpi. 
21:15 Premjera. Leninas. 
Žlugęs mitas. 
22:10 Neįtikėtinos istorijos 4. 
23:45 DW naujienos rusų kalba. 
24:00 Dabar pasaulyje. 
00:30 Džiazo muzikos vakaras. 
01:30 Kai apkabinsiu tave.. N-7. 
2010 m. (kart.). 
03:00 LVSO sezono pradžios 
koncertas. (kart.). 
04:45 ARTi. 
05:00 Panorama. 

 
6.30 #zemesukis (k).
7.00 Savaitės panorama (k).  
7.30 Valanda su Rūta (k).  
9.00 Žinios. 
10.00 @rimvydasvalatka (k).  
10.30 KK2 (k). N-7.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
9.00 „Kur giria žaliuoja“.  
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7. 

14.00 „6 kadrai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Nuodėmių daktaras“. 
N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Farai“. N-7. 
23.00 „Šėtono belaukiant“. S. 
0.50 „Kobra 11“. N-7. 
1.45 „Daktaras Hausas“. N-14. 
2.35 „Las Vegasas“. N-7. 

6.50 Laiko pjūvis.  
7.50 „24/7“.  
8.50 4 kampai.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“. 
N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Baudėjas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7. 
15.55 Visa tiesa apie kavą. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.52 Rubrika.  
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Gyvenimo būdas. N-7. 
0.45 Šiandien kimba.  
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
3.25 „Albanas“. N-7. 
4.10 „Rojus“. N-7. 
5.00 „Bitininkas “. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. lapkričio 11 d.

antradienis 2017 11 14

trečiadienis 2017 11 15

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 3. 
N-7.  
11.40 Beatos virtuvė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.20 Modernus serialas. 
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7.  
1.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Istorijos perimetrai. 1 d. 
Vilniaus Seimas.  
4.05 Emigrantai.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  

12.35 Nuo... Iki... (k). 
13.25 „Rožių karas“. N-7.  
14.25  „Dvi širdys“.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“.  
20.30 Kitu kampu.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
Gaudynės. N14.  
0.35 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.25„Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.10 Šauksmas. N14.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Moderni šeima“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.). 
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.). 
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“ „Pažadėtoji“. 
N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Prieš srovę“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 VAKARO KINO 
TEATRAS „Ir čia priėjo Poli“. N-7. 
0.15 „Kaulai“. N-7. 
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
2.10 „Hubertas ir Staleris“. N-7. 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  

N-7 
7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.30 „Voratinklis“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
11.35 „Įteisintas faras“. N-7 
12.40 „Stoties policija“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.50 „Voratinklis“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Stoties policija“. N-7 
19.30 „Įteisintas faras“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 „Specialiosios agentės“. 
N-7.  
22.50 „Melo pinklės“. N14.  
1.10 „Begėdis“. S.  
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.50 Farai (k). N-7.  
3.15 „Amūras - Azijos Amazonė“.  
4.05 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
9.20„Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
14.35 „Marvel animė“. N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 

19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Midsomerio žmogžudystės VIII. 
Lemtingoji orchidėja“. N-7.  
23.05 „Meilės randai“. N-7.  
0.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
4.00 „Saulėlydis. Brėkštantis 
vėjas“. N14. 
 

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
07:10 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
07:25 Heidė (kart.). 
07:50 Misija knygnešys. 
08:20 Septynios Kauno dienos. 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
09:15 Labas rytas, Lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Euromaxx. 
12:40 Klauskite daktaro. 
13:30 Nes man tai rūpi. 
14:20 Leninas. Žlugęs mitas.  
15:15 Riteris Rūdžius.  
15:30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15:40 Heidė. 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16:30 Laba diena, Lietuva.  
18:00 Misija: Vilnija. 
18:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. 
19:05 Laisvės vėliavnešiai. 
19:35 Premjera. Konsteblė 3. 
N-7.  
20:25 Anapus čia ir dabar. 
21:15 Premjera. Tremtiniai. 

Europa 1945 metais. 
22:10 Antradienio detektyvas. 
Šerlokas 2. N-7. 
23:40 DW naujienos rusų kalba. 
23:50 Dabar pasaulyje.  
00:20 Džiazo muzikos vakaras.  
01:20 Neįtikėtinos istorijos 4 
(kart.). 
03:00 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“.. 
04:35 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas.  
05:00 Panorama. 

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 Farai (k). N-7.  
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Nuo... Iki... (k).  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
9.00 „Gyvūnų manija“.   
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7. 

14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Nuodėmių daktaras“. 
N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Kulka į galvą“. N-14. 
23.50 „Eurolygos rungtynės. 
Malagos „Unicaja“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas. 
1.40 „Kobra 11“. N-7. 
2.40 „Daktaras Hausas“. N-14. 
3.30 „Las Vegasas“. N-7. 

 
6.50 Vantos lapas.  
7.20 Muzikinės kovos.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Kai praeitis nepaleidžia“. 
N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Baudėjas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.52 Rubrika „Sauganti 
Lietuva“. 
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „Krikšto tėvas“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Nuoga tiesa. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
3.25 „Albanas“. N-7. 
4.10 „Rojus“. N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 3. N-7.  
11.40 Emigrantai.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Premjera. Po vienu dan-
gum. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7.  
1.05 Nacionalinė ekspedicija.  
2.05 Klauskite daktaro.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.30 Anapus nežinomybės. N-7. 
13.25 „Rožių karas“. N-7.  
14.25  „Dvi širdys“.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  

18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Menas vogti. N14.  
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.10 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
1.55 Gaudynės. N14. 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Moderni šeima“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.). 
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.). 
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“ „Pažadėtoji“. 
N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 PREMJERA „Barmenas“. 
N-7. 
0.20 „Kaulai“. N-7. 
1.20 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
2.05 „Hubertas ir Staleris“. N-7. 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  

9.30 „Voratinklis“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7.  
11.35 „Įteisintas faras“. N-7 
12.40 „Stoties policija“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.50 „Voratinklis“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Stoties policija“. N-7 
19.30 „PREMJERA Asmens 
sargybinis“. 
20.30 Farai. N-7.  
21.00 „Kariai angelai“. N14.  
22.50 „Specialiosios agentės“ 
N-7.  
0.35 „Begėdis“. S.  
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.15 Farai (k). N-7.  
2.35 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
9.20„Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Marvel animė“. N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.  
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Midsomerio žmogžudystės VIII. 
Aistros dėl žirgo“. N-7.  
23.05 „Meilės randai“. N-7.  
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.45„Policija ir Ko“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Džiazo muzikos vakaras. 
07:10 Riteris Rūdžius (kart.). 
07:25 Heidė (kart.).
07:50 Pradėk nuo savęs.  
08:20 Nacionalinis turtas. 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
09:15 Labas rytas, Lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Skonio pasaka. Singapūro 
ir Penango kulinarinė įvairovė 
(kart.). 
12:40 Stilius. 
13:35 Kultūros teismas.  
14:20 Tremtiniai. Europa 1945 
metais (kart.). 
15:15 Riteris Rūdžius.  
15:30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15:40 Heidė. 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16:30 Laba diena, Lietuva.  
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
18:30 Septynios Kauno dienos.  
19:00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ – 
Atėnų „PAOK“. 
21:00 Maistas ir aistros. 
21:30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Oldenburgo „EWE Baskets“ 
– „Juventus“. Tiesioginė transliacija 
iš Oldenburgo. 
23:30 DW naujienos rusų kalba. 
23:45 Dabar pasaulyje.  

00:15 Specialus projektas 
„JAZZ–FOLK“. 
01:25 Šerlokas 2. N-7. 
02:55 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“. 

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Kitu kampu (k).  
8.30 Farai (k). N-7.  
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Nuo... Iki... (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 Kitu kampu (k).  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
9.00 „Gyvūnų manija“.   
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „6 kadrai“. N-7. 
18.30 „Europos moterų krepšinio 

čempionato 2019 atrankos rung-
tynės. Rusija - Lietuva“. Tiesioginė 
transliacija. 
20.30 „6 kadrai“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
21.30 „Europos taurės krepši-
nio rungtynės. Bilbao „Basket“ 
- Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
Tiesioginė transliacija. 
22.20 „Rungtynių pertraukoje - 
„Kartu mes - komanda“. 
22.35 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Bilbao „Basket“ - 
Vilniaus „Lietuvos rytas“.  
23.30 „Kobra 11“. N-7. 
0.35 „Naša Raša“. N-14. 
1.05 „Daktaras Hausas“. N-14. 
2.00 „Las Vegasas“. N-7. 

06.50 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
07.20 Nuoga tiesa. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Taip toli ir taip arti“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Baudėjas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Kapitonas Gordejevas“. 
N-7. 
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“. 
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „Krikšto tėvas“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. Dabar.  
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. lapkričio 11 d.

ketvirtadienis 2017 11 16

penktadienis 2017 11 17

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimina-
linė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 3. N-7.  
11.40 Gyvenimas.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Premjera. Janas Husas. 
N-14.  
0.30 Klausimėlis.lt.  
1.05 Specialus tyrimas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“.  
3.30 Laisvės vėliavnešiai.  
4.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 KK2 (k). N-7.    
13.25 „Rožių karas“. N-7.  
14.25  „Dvi širdys“.  

16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. Infošou.  
20.00 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
Degantis žmogus. N14.  
1.25 „Vampyro dienoraščiai“. N14.  
2.10 Alchemija. VDU karta.  
2.40 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Moderni šeima“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.). 
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.). 
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7. 
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“ „Pažadėtoji“. 
N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 VAKARO KINO TEATRAS 
„Slaptasis agentas“. N-7. 
0.10 „Kaulai“. N-7. 
1.05 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
1.55 „Hubertas ir Staleris“. N-7. 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 

7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.30 „Voratinklis“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7.  
11.35 „Asmens sargybinis“. N-7 
12.40 „Stoties policija“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
15.50 „Voratinklis“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Stoties policija“. N-7 
19.30 „PREMJERA Asmens 
sargybinis“. 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 „Grėsmė po vandeniu“. 
N14.  
22.50 „Kariai angelai“. N14.  
0.35 „Begėdis“. S.  
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7.  
2.15 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
2.40 „Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Jekaterina Didžioji“. N-7. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
9.20„Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Marvel animė“. N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.  
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  

21.00 „DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Nebylus liudijimas“. 
N14.  
23.15 „Meilės randai“. N-7.  
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.50 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
4.05 „Midsomerio žmogžudystės 
VIII. Aistros dėl žirgo“. N-7.

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Specialus projektas 
„JAZZ–FOLK“. 
07:10 Drakoniukas Kokosas 1. 
07:25 Heidė (kart.). 
07:50 Linija, spalva, forma.  
08:20 Lietuva mūsų lūpose.  
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
09:15 Labas rytas, Lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Maistas ir aistros.  
12:45 Stambiu planu.  
13:30 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
13:45 Nusilenkimas aktoriui. 
Vakaras su aktoriumi Vytautu 
Paukšte.  
15:15 Riteris Rūdžius.  
15:30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15:40 Heidė. 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
16:30 Laba diena, Lietuva.  
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
18:30 Nacionalinis turtas.  
19:00 Lietuva mūsų lūpose.  
19:35 Premjera. Konsteblė 3. N-7. 
20:30 Legendos.  
21:15 Lietuvos menininkų por-
tretai. 
22:25 Nuodėmės užkalbėjimas. 
Jurgos Ivanauskaitės romanų 
„Ragana ir lietus“, „Placebas“ bei 

„Sapnų nublokšti“ motyvais. N-14. 
00:05 DW naujienos rusų kalba. 
00:20 Dabar pasaulyje. 
00:50 Bliuzo vakaras. 
01:35 Anapus čia ir dabar.  
02:25 Laisvės vėliavnešiai. 
02:50 Grupės „Colours of 
Bubbles“ koncertas. 
03:35 Misija: Vilnija.  
04:00 ARTi. Veidai.. 
04:15 Legendos.  
05:00 Panorama.  

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Farai (k). N-7.  
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Kitu kampu (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
16.30 Farai (k). N-7.  
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
9.00 „Vienam gale kablys“.   
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 

13.30 „6 kadrai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Vitorijos 
„Baskonia“. Vaizdo įrašas. 
0.00 „Kobra 11“. N-7. 
1.00 „Naša Raša“. N-14. 
1.55 „Daktaras Hausas“. N-14. 
2.45 „Las Vegasas“. N-7.

 
06.50 Kaimo akademija. 
07.20 Muzikiniai sveikinimai. 
08.20 Patriotai. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Taip toli ir taip arti“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Gluchariovas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.52 Rubrika „Sauganti Lietuva“. 
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „Krikšto tėvas“. N-7. 
21.30 Gyvenimo būdas. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Gurovo bylos. Medžioklė“. 
N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
3.25 „Albanas“. N-7. 
4.10 „Rojus“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 3. 
N-7.  
11.40 Stilius. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Beatos virtuvė.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Fantastiškas penktadie-
nis. Premjera. Užmirštieji. N-14.  
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Mūsų gyvūnai.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Stilius.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Visatos broliai“.  
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  

12.35 KK2 (k). N-7.    
13.25 „Rožių karas“. N-7.  
14.25  „Dvi širdys“.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Labdaros renginys 
„Pasidalink“. Tiesioginė trans-
liacija. Vedėjai A.Stašaitytė-
Masalskienė, N.Marčėnaitė 
ir R.Vilkončius. Atlikėjai. 
E.Sipavičius, „Lemon Joy“, Stano, 
D.Zvonkus, „Naktinės Personos“, 
„69 Danguje“, „Man-go“, „El 
Fuego“, I.Valinskienė ir kt. 
23.00 Didžioji kova. N-7.  
1.10 Apgaulė. N14.  
2.50 Degantis žmogus. N14.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Moderni šeima“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.). 
10.30 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.). 
10.55 „Tėvelio dukrytės“. N-7. 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“ „Pažadėtoji“. 
N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 DIDYSIS 
PENKTADIENIO FILMAS 
„Ledynmetis“. N-7. 
21.05 VAKARO KINO 
TEATRAS „Toras. Tamsos pa-
saulis“. N-7. 
23.20 „Profesionalai“. N-14. 
1.40 „Ji“. N-14. 

 

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.30 „Voratinklis“. N-7.  
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7.  
11.35 „Asmens sargybinis“. N-7 
12.40 „Stoties policija“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.50 „Voratinklis“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Stoties policija“. N-7 
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7.  
21.30 „Laikrodinis mechaniz-
mas“. N14.  
23.25 „Grėsmė po vandeniu“. 
N14.  
1.10 „Begėdis“. S.  
2.00 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.45 „Laikrodinis mechanizmas“. 
N14.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
9.20„Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
14.35 „Marvel animė“. N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabužiais“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  

16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 „DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA Modus“. 
N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
„Profesionalas“. N14.  
1.00 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius. N-7.  
4.00 „Nebylus liudijimas“. N14. 
 

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Bliuzo vakaras. 
06:50 Riteris Rūdžius. 
07:30 Drakoniukas Kokosas 1. 
07:55 Heidė. 
08:20 Pažvelk į profesiją kitaip.  
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
09:15 Labas rytas, Lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:10 Stop juosta.  
12:45 Kultmisijos.  
13:30 Legendos.  
14:15 Lietuvos menininkų por-
tretai. Nėra laiko gerumui. 
15:25 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas.
15:40 Heidė. 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16:30 Laba diena, Lietuva.  
18:00 Mokslo sriuba.  
18:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19:35 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  

20:30 Kultūros teismas. 
21:15 Europos kinas. Premjera. 
Staigiam posūky. N-14. 
22:45 „Vilniaus festivalis 2017“.  
00:30 DW naujienos rusų kalba. 
00:40 Dabar pasaulyje. 
01:10 Bliuzo vakaras. 
02:10 LVSO sezono pradžios 
koncertas. Operos žvaigždės 
vienoje scenoje. 
03:55 Kultūros teismas. Teisėja 
Snieguolė Matulienė.  
04:40 Kultmisijos.  
05:30 Panorama. 

 
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 KK2 (k). N-7.  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.35 24 valandos (k). N-7.  
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
16.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
17.00 Info diena. 
21.00 @rimvydasvalatka.  
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 @rimvydasvalatka (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba. 
0.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Nuodėmių daktaras“. N-7. 
9.00 „Praeities žvalgas“.    
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 

11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Nuodėmių daktaras“. 
N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7. 
20.30 „Farai“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Linkėjimai iš Paryžiaus“. 
N-14. 
0.20 „30 naktų paranormalių 
reiškinių su Šėtono apsėsta mer-
gina su drakono tatuiruote“. S. 

 
06.50 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
07.20 Moterų balsas. 
08.20 Gyvenimo būdas. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Taip toli ir taip arti“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Gluchariovas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
14.55 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika “Renovacija. 
Sužinok daugiau”. 
18.55 „Vienišas vilkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 Muzikinės kovos. 
22.30 Reporteris. 23.00 
„Gluchariovas“. N-7. 
01.05 „Delta“. N-7. 
02.55 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
04.15 „Gluchariovas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė.  
7.00 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2. 
7.20 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 
7.30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Papūgų planeta (sub-
titruota). 
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų mamos (subtitruota). 
13.40 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Dainuoju Lietuvą.  
23.20 Premjera. Pavogtas pasi-
matymas. N-14.  
0.50 Pasaulio dokumentika. 
Papūgų planeta (subtitruota, 
kart.). 
1.45 Pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų mamos (subtitruota, 
kart.). 
2.35 Dviračio žinios.  
3.05 Teisė žinoti.  
3.35 Gamtos inspektoriai.  
4.00 Karinės paslaptys.  

4.45 Auksinis protas.  

 
6.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.25 „Tinginių miestelis“.  
10.00 „Ogis ir tarakonai“. 
10.15 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Kiškių mokykla. 
11.50 Gauruotos eglutės. 
13.40 PREMJERA Naujokė 2. 
N-7.  
15.40 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje. 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Ilgo plau-
ko istorija. 
21.25 PREMJERA Aloha. N-7.  
23.35 Blogas senelis. S.  
1.20 Didžioji kova. N-7. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7. 
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Kur giria žaliuoja“.  
9.00 „Virtuvės istorijos“.  
9.30 „Gardu Gardu“.  
10.00 „Misija. dirbame sau“.  
10.30 „Svajonių ūkis“.  
11.00 „Flika 3“. 
12.50 „Daktaras Dolitlis“. N-7. 
14.35 „Polė“. 
16.15 „Ekstrasensų mūšis“. N-7. 
18.00 „INOprogresas“.  
18.30 „TV3 žinios“.  
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 

19.30 PREMJERA „Piktadarės 
istorija“. N-7. 
21.20 PREMJERA „Džoja“. N-7. 
23.50 „Volstryto vilkas“. N-14.

 
6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 „Amūras - Azijos 
Amazonė“ .  
12.40 „Vladimiras Vysockis. 
„Ačiū, kad gyvas“. 
13.50 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. N-7.  
14.50 „Kas žudikas?“. N-7.  
16.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
17.00 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietuvos rytas.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
„Romeo turi mirti“. N14.  
0.25 AŠTRUS KINAS 
„Anakonda 2. Kruvinosios orchi-
dėjos beieškant“. N14.  
2.00 „Begėdis“. S.  
3.45 Muzikinė kaukė (k).  

6.50 „Povandeninis Okavango 
pasaulis“. 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Keisčiausi pasaulio res-
toranai“.  
9.15 „Bebrų užkalbėtojai“. 
10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“.  
12.00 „Nekviesta meilė“. 
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.05 „Širdele mano“. N-7.  
16.05 „Širdele mano“. N-7.  
17.05 „Akloji“.  

18.15 „Būrėja“.  
18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. 
21.00 „DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimas“. N14.  
23.15 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
0.15 „Profesionalas“. N14.  
2.15 „Modus“. N14.  
3.45 „Pasisvėrę ir laimingi“. 

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Duokim garo! 
07:35 Kultūrų kryžkelė.  
08:05 Misija: Vilnija.  
08:30 Maistas ir aistros.  
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
09:30 Mokslo sriuba.  
10:00 Petras Vaičiūnas. 
Patriotai. (kart.). 
13:30 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. 
15:05 Giminės. 
16:00 Projektas Pi. 
16:30 Misija knygnešys.  
17:00 „Vilnius Mama Jazz“ 
paraštės. 
18:00 Kijevo senovė. Meno pa-
saulis. Kvadrato formos žvaigždė. 
18:35 Premjera. Vadimas. 
Misteris Šaunusis. 
19:30 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. 
20:15 Stambiu planu. 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Grafienė iš Honkongo. 
1967 m. N-7. 
22:45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“.  
23:45 Prisiminkime. Dainuoja 
Nijolė Ščiukaitė. 
24:00 Dabar pasaulyje. 
00:30 Europos kinas. Staigiam 
posūky. N-14.  
02:00 „Vilniaus festivalis 2017“.  
03:45 „Vilnius Mama Jazz“ 

paraštės.  
04:45 Istorijos detektyvai.  
05:30 Panorama. 

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
15.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
16.00 KK2 (k). N-7.  
17.30 Istorija gyvai.  
18.00 Pasirinkę Lietuvą.  
18.30 Farai (k). N-7.  
19.00 #zemesukis.  
19.30 Pasivaikščiojimai su 
Jurgiu Didžiuliu.  
20.00 Burlaivio „Brabander“ 
ekspedicija. 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 Raudona Linija. N-7.  
22.00 Žinios. 
23.00 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietuvos rytas (k). 
1.10 Farai (k). N-7.  
1.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Tauro ragas (k). N-7.  
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje (k).

 
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7 (kart.). 
7.30 „Galapagai“ (kart.). 
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „Statybų gidas“.  
9.30 „Iš peties“. N-7 (kart.). 
10.30 „Lietuvos mokyklų žai-
dynės“.  
11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7. 
13.00 „Galapagai“. 
14.00 PREMJERA „Pavogtas 

auksas. kova dėl Juodosios 
Gulbės lobio“. 
15.00 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7. 
16.00 „Iš peties“ N-7. 
17.00 „Aferistas“. N-7. 
18.00 „Elementaru“. N-7. 
19.00 „Lietuvos talentai“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris“. N-14. 
0.15 „Linkėjimai iš Paryžiaus“. 
N-14 (kart.). 

07.25 „Laukinė Australija“. 
08.00 Auginantiems savo kraštą.  
08.30 4 kampai. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Moterų balsas. Dabar.  
11.00 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
15.00 MMA “King of the Cage” 
II tarptautinis turnyras. Lietuva-
Amerika. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 4 kampai. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.27 Rubrika “Sauganti 
Lietuva”. 
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios. 
20.27 Rubrika “Sauganti 
Lietuva”. 
20.30 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
01.00 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
02.50 „Baudėjas“. N-7. 
04.30 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
06.00 Muzikiniai sveikinimai.  

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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Brolio kelnių paieškos

Iš  Skovorodino traukiniu kilome 
į Šiaurę, į Jakutijos miestą Neriun-
grį. Pakeliui kirtome BAM-ą, jo 
sostinę Tyndą. Sprendžiant pagal 
žemėlapį, iš Neriungrio per Tyndą, 
Chabarovską ir Vladivostoką gali-
ma pasiekti BAM-u, tačiau geležin-
kelio stoties darbuotoja, išgirdusi 
mūsų pageidavimą, žiūrėjo kaip į 
nevisapročius - vienintelis varian-
tas iš Neriungrio buvo grįžti atgal į 
Skovorodino ir toliau į rytus keliau-
ti Transibiro magistrale.

Grįžęs į Lietuvą daugiau pasi-
skaitinėjau apie BAM-ą, pasirodo, 
kad legendinis geležinkelis kelei-
viniais traukiniais labai jau menkai 
apkrautas. Iš Tyndos į Komsomols-
ką prie Amūro važiuoja vienintelis 
traukinys per parą, o Chabarovsko 
atšaka nuo BAM-o nesuka joks ke-
leivinis traukinys.  

60 tūkstančių gyventojų turintis 
Jakutijos miestas Neriungris ke-
lionės maršrute atsirado todėl, kad 
vieną vasarą iš šio miesto gaudavau 
laiškus - brolis su studentų staty-
biniu būriu kėlė Tarybų Sąjungos 
ekonomiką. Atsimenu, kad pradinė-
se klasėse buvau kietas, žinojau net 
antro pagal dydį Jakutijos miesto 
pavadinimą. Brolis prieš gerus 35 
metus, išvažiuodamas iš Neriun-
grio, užmiršo padžiautus džinsus. 
Brangus daiktas, gal kokį šimtą ru-
blių kainavęs, tad važiavau jų ieš-
koti. 

Iš Skovorodino į Neriungrį atva-
žiavome per naktį, dieną pavaikš-
čioję Jakutijos žeme vakare tuo 
pačiu traukiniu išvažiavome į Cha-
barovską.

Ieškodami, ką iš ryto nuveikus 
Neriungryje, elgėmės panašiai kaip 
Skovorodino - einame į svečius. 

Dešimt tūkstančių kilometrų 
su našlelėmis (XI dalis) Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Tiesa, didesniame mieste į valdžios 
rūmus brautis nedrįsome, pasirin-
kome laikraščio „Prosto Niurka“ 
redakciją. „Niurka“ - Neriungrio 
trumpinys, taip vietiniai vadina 
savo miestą. Laikraščio redakcija 
įsikūrusi bute kartu su apsaugos 
firmos kontora. Pirmoji redakcijos 
darbuotoja įstaigoje pasirodė po de-
šimtos, kol jos laukėme - rūkėme su 
apsauginiu. Tas pasakojo, kad Ne-
riungris su Jakutijos sostine Jakut-
sku nelabai sujungtas - geležinkelio 
tarp šių miestų dar nėra, šiltuoju 
metų laiku galima bandyti važiuoti 
automobiliu, nes kelias „vietomis 
asfaltuotas“, tarp Neriungrio ir Ja-
kutsko skraido ir maži keleiviniai 
lėktuvėliai. Apsauginis ironizavo, 
kad „dažniausiai jie kelionės tikslą 
pasiekia sėkmingai“. 

Darbe pasirodžiusi „Prosto Niur-
ka“ darbuotoja stebėjosi, ką mes 
veikiame tokioje skylėje kaip Ne-
riungris. Dėstė, kad laukia vietos 
valdžios rinkimų - redakcija gaus 
solidžių pajamų. Mergina neslė-
pė, kad laikraštis „sėdi valdžios 
kišenėje“ ir tikino, kad nėra pas 
juos demokratijos. Tiesa, pradėjus 
domėtis, kokios konkrečios tos ne-
demokratijos apraiškos, ji pasako-
jo, kad redaktorė neleidžia rašyti 
slengu. Paskaitinėjau patį laikraštį, 
valdžios kritikos užuomazgų nema-
tyti, kaip, beje, ir kituose Rusijos 
regioniniuose laikraščiuose. Tačiau 
spėju, kad valdžios kritikavimas, 
tiksliau nekritikavimas, apskritai 
nėra diskusijų objektas, seniai su-
vokta, jog to daryti negalima ir tai 
priimta kaip norma.    

Rugpjūčio 2-ąją Neriungryje tem-
peratūra kilo iki 30 laipsnių, tačiau 
klimatas sausas, žemyninis ir karš-
tis nealino. Beje, nors buvo karšta, 
žmogus, dėvintis šortais, retenybė. 
Juokavome, jog kai šortų prireikia 
kartą per dešimt metų, Jakutijos 
gyventojai neberanda spintoje tin-

kamos „išmieros“ drabužių. Bet iš 
tiesų vasaros šiltos - liepos mėnesio 
temperatūros vidurkis 16 laipsnių. 
O žiemos ten smagios - lapkričio 
temperatūros vidurkis žemiau 20 
laipsnių šalčio, gruodžio ir sausio - 
žemiau 30. Vakar, penktadienį, Ne-
riungryje buvo - 16...

Neriungrio gatvės erdvios, o au-
tomobiliai retai kada jose pasirodo. 
Jakutijoje pirmą kartą išvydau įs-
trižai sankryžos nupieštas pėsčiųjų 
perėjas. 

Ilgai ir atraktyviai ieškojome 
autobusų stoties. Svarstėme, jog 
vietiniu reisu spėsime nuvažiuoti 
į netolimą kaimą. Dar laikraščio 
redakcijoje paklausėme, kur yra 
autobusų stotis - mums paaiškino, 
parodė kryptį. Ėjome, ėjome, ėjo-
me... Nėra stoties. Vėl klausėme, 
vėl ėjome. Kol galų gale apie stotį 
pradėjome klausinėti jau būdami... 
stotyje. Pasirodo, kad „stotis“ - tai  
autobusų sustojimo lentelė. Grafiko 
nėra, kažkada galbūt kažkoks auto-
busas atvažiuos...

Prekybos centrai – gražiausia,
ką turi Neriungris

Ekskursijai po Neriungrį sam-
dome taksi. Už 500 rublių (8-9 eu-
rai) taksistas sutinka mus pavežioti 
valandą. „Visą Neriungrio grožį 
parodysiu“, - džiugina ir po kelių 
minučių stoja prie pirmojo pakelėje 
pasitaikiusio prekybos centro. „Va, 
koks grožis“, - rodo ranka. Paskui 
veža prie stadiono, norėtų nuvežt ir 
į miesto parką. Paprašome, kad pa-
rodytų anglies kasyklas. Jis nelabai 
supranta, kam mums to reikia, bet 
nuveža... Taksistas bando užvesti 
kalbą apie Ukrainą ir pasakoja visą 
„teisybę“ apie niekšus ukrainiečius. 
„Atsikrausčiau su pirmaisiais staty-
bininkais. Tūkstantį rublių uždirb-
davau. Įsivaizduojat!?“, - buvusį 
gerą gyvenimą minėjo taksistas. 

Ieškodami veiklos, užsukame į 
evangelikų bažnyčią. Vietoj alto-
riaus - plika scena su mikrofonais, 
šalia didžiosios salės stiklais at-
skirtas žaidimų kambarys vaikams. 
Pirma bažnyčioje sutikta moteriškė 
paklausia, kas mes, ir pakviečia 
kitą ponią. Pakviestoji bažnyčios 
atstovė sako, kad prabangūs rūmai 
statyti rėmėjų lėšomis, o dabar juos 
išlaiko patys tikintieji, aukodami 10 
procentų savo pajamų. Deja, ji nuo 
interviu mikliai išsisuka ir pradeda 
mus lipšniai vesti dievop. Traukiuo-
si atbulas, bandydamas į teologinę 
diskusiją vietoj savęs įstumti Ričardą. 
Sakau: “Jis Bibliją skaito, kiekvieną 
savaitę į bažnyčią vaikšto”, bet Ri-
čardas taip pat dar nebuvo pasirengęs 
tapti evangeliku ir mūsų ekskursija 
po bažnyčią greitai nutrūko.

Atrakcijų pasirinkimas Neriun-
grio mieste nebuvo gausus. Žinoma, 
aplankėme miesto parką bei pamin-
klą Leniniui. Sėdinčius pievoje prie 
santuokų rūmų užkalbino evenkai. 

Jauna pora man pasirodė apgirtusi, 
bet gal jie buvo perkaitę ir dėl to 
vangūs. Mergina džiaugėsi, kad jos 
vaikinas iškart supratęs, kad mes - 
užsieniečiai ir paprašė kartu nusi-
fotografuoti. Kiek keisčiau, jog jie 
nuotraukų su mumis, užsieniečiais, 
taip ir nepamatys. Fotografavome 
mes, o ne jie - evenkai neturėjo nei 
telefonų, nei fotoaparatų. Ir elektro-
ninio pašto, į kurį galėtume nusiųsti 
nuotraukas, jie neturi...

Mieste įvertinome turgų, vieną 
prekybos centrų, porą kavinių. Šiuo-
laikiškai įrengtoje picerijoje veikė in-
ternetas ir kondicionierius. Maloniai 
sėdėdami karts nuo karto paprašyda-
vome, sakykim, stiklinės giros. „Pir-
ma pinigai - paskui gira“, - reikalavo 
picerijos merginos. Regis, į picerijos 
baldus ir įrangą investuoti dideli pi-
nigai, bet indams ir įrankiams lėšų 
neužteko - gauni gero maisto vien-
kartiniuose induose.

Skovorodino ir Neriungrio mer-
ginos iš aptarnaujančio personalo 
sferos buvo piktos. Labai piktos.  
Neriungryje suskaičiavome, kad 
jau ketvirta para esame nesiprau-
sę. Pajutę, kad dar viena kita para 
ir apskritai būsime neįleidžiami 
į kavines, svarstome, jog gal vis 
dėlto reikėtų praustis. Aptariame 
buto nuomos įdėją valandai, bet 
nusprendžiame, kad nedera nuva-
žiavus į Sibirą Europos reprezen-
tuoti kaip iškrypėlių irštvos. Juolab 
jog buvome girdėję, kad dušai yra 
geležinkelio stotyse.  

Už eurą ar du Neriungrio geležinke-
lio stotyje gauname dušą. Reikia šiek 
tiek palūkėti eilėje, bet vakare į trauki-
nį Neriungris-Chabarovskas žengiame 
švarūs ir todėl labai išdidūs.     

„Aš myliu Neriungrį“.Vargu ar teisybė...

Neriungryje dovanų galima gauti „Nivą“.

Vienos iš Neriungrio anglies kasyklų. Anglis kasama atviruoju būdu.

Didžiosios dalies antrojo pagal dydį Jakutijos miesto namų šilu-
minė varža, regis, nėra labai didelė. 

Autoriaus nuotr.

KELIONĖ
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Visų pamėgtas kasmetinis iš-
pardavimas vyks tik vieną die-
ną. O klientus PPC Babilonas 

pasitiks atsinaujinęs – klientų 
mylimos „Žana“, „Gerduva“ ir 
„Martina“ sveikins persikėlu-

Anykštėnų pamėgtas kasmetinis 
išpardavimas – ir vėl Babilone!

sios į naujas patalpas su dar di-
desniu ir platesniu asortimentu. 
Beje, Babilone taip pat atsidarys 
nauja sporto prekių išparduotuvė 
„Sport1 Outlet“!

Ieškantiems išskirtinių, dizai-
nerių rūbų neeilines nuolaidas 
pasiūlys „ADDA“ stiliaus namai, 
kurie taikys nuolaidas nuo –20-
50 % visoms prekėms. -30 % 
visoms prekėms (išskyrus Mus-
tang) pasiūlys „Džinsų centras“, 
o visai šeimai drabužius siūlantis 
„Trikotažas LT” taikys nuo -20-
50 % visoms prekėms.

Sportuojantys turėtų aplankyti 
„Hiatus Outlet“, nes ten visoms 
prekėms bus taikoma -30 %, o 
„Hummel” pasiūlys net -20-50 
% nuolaidas visoms prekėms. 
Taip pat verta atkreipti dėmesį 
į „Sports Direct“ ir „Puma“ (iš-
skyrus striukėms), kurie pasiūlys 
-20% papildomą nuolaidą vis-
kam.

Prekių vaikams parduotuvėje 
„Baby City” bus taikoma -20 % 
nuolaida viskam, o “Kiki-Riki” 
be -20% nuolaidos dar pasiūlys 
iki -50% nuolaidą pažymėtoms 
prekėms. 

Nuo -20%-40 % visoms pre-
kėms taikys „Bag City”. Kny-
gų mylėtojams „Vaga“ pasiūlys 

-20% visoms knygoms, išskyrus 
mokomąją literatūrą ir akcijinius 
pasiūlymus.

Visai „Vivi“ kosmetikai bus 
taikoma net -40% nuolaida, o ap-
sipirkusius pradžiugins išskirtinė-
mis dovanėlėmis. Grožio prekių 
parduotuvė „Vitrina PRO“ siūlys 
-20%-50% visoms prekėms, o 
atsinaujinusios namų apyvokos 
prekių, kosmetikos parduotuvės 
pasitiks savo klientus su puikio-
mis nuolaidomis: „Žana“ siūlys 
nuolaidas nuo -25%, „Martina“ 
-20%, o „Gerduva“ -30% visoms 
prekėms, nedalyvaujančioms ki-
tose akcijose.

Planuojantys atsinaujinti būstą 
ir įsigyti naujų baldų turėtų už-
sukti į „Baldų šalį”, kur visi par-
davėjai siūlys puikias nuolaidas 
nuo -20%. O norintiems įsigyti 
buitinės technikos ar elektroni-
kos „Topo centras” taikys iki -30 
% pažymėtoms prekėms. Negana 
to, dar viena puiki proga atsinau-
jinti namus - interjero detalių, rė-
melių ekspertai „Savex Galerija“ 
pirkėjams pasiūlys -25% visoms 
nenukainotoms prekėms ir rėmi-
nimo paslaugoms.

Smaližius kvies „Rūta“, kuri 
taikys -20% pažymėtoms pre-
kėms, o panevėžiečių mylima ku-

linarijos, konditerijos parduotuvė 
„Vasaris“ visus lepins -20% nuo-
laida visoms prekėms.

Apsipirkus, norintys pailsėti, 
užkąsti gali užsukti į prekybos 
centre Babilonas įsikūrusius res-
toranus ir kavines, kur taip pat 
bus specialių nuolaidų ir akcijų. 
„Forto Dvaras” taikys -20 % di-
džukuliams, „Čili Pica” -50 % 
visoms picoms, o „Hesburger” 
mėsainio kompleksas kainuos 
vos 2,75 €. O visų mylimas, drau-
giškasis „Maestro Coffee“ siūlys 
-20% nuolaidą visoms prekėms!

Taip pat PPC Babilone vyksta 
„Pirk ir pramogauk“ žaidimas, 
kur perkantys už €30 ir daugiau 
gali laimėti įvairius pramoginius 
prizus: kuponą vakarienei, bilie-
tus į „Forum Cinemas“ kino filmą 
ar į teatrą. Visa informacija PPC 
Babilonas tinklapyje ar mūsų In-
focentre.

Išpardavimas PPC Babilonas 
vyks tik lapkričio 11 dieną, tad 
skubėkite pasinaudoti puikia pro-
ga pasiruošti Kalėdoms, palepinti 
save, atsinaujinti namus ar pra-
džiuginti draugus, artimuosius! 
Viską, ko reikia, rasite atsinauji-
nančiame PPC Babilonas! Dau-
giau informacijos – www.pcbabi-
lonas.lt               Užsak.Nr. 1303

Jau lapkričio 11 dieną PPC Babilonas, Panevėžyje praūš visų pa-
mėgtas vienos dienos kasmetinis išpardavimas. Artėja Šv. Kalėdos, 
jaukiausias laikotarpis metuose, kai prie stalo susės visi artimieji, kai 
kiekvienam jų galėsime skirti savo šypseną, šilumą bei jiems skirtas 
dovanas. Lapkričio 11 dienos išpardavimas puikus metas iš anksto 
pasirūpinti dovanomis artimiesiems, draugams, kolegoms ir išvengti 
paskutinės minutės stumdymosi prieš pat šventes. O kad pirkėjams 
nereikėtų sukti galvos ir rinktis tarp šimtų skirtingų nuolaidų, Babi-
lone vyks totalinis išpardavimas, kur visose parduotuvėse bus taiko-
mos nuolaidos nuo -20%!

Išėjusi į pensiją Marijona Fergizienė 
„moko“ valdininkus

„Moterys, kurios su manimi dir-
bo, negerdavo. O įgaliotiniai atei-
na, prisipila į stiklinę, vienu mauku 
išgeria. Ir toks girtavimas būdavo 
pastovus“, - kalbėjo M. Fergizie-
nė.

Dirbdama milicijoje Anykščiuo-
se, M. Fergizienė pasakojo ir vėl 
sulaukusi viršininko nurodymo 
vykti į balių pirtyje – buvo vaiši-
nami apylinkės inspektorių tikrinti 
atvykę ministerijos atstovai. M. 
Fergizienė sakė ir vėl atsisakiusi 
važiuoti. Po to sulaukusi vieno iš 
ministerijos atstovų pastabų, kad 
jos reikalai darbe būsiantys „ne-
kokie“.

„Sakau, mane mažai tai jaudina. 
Kai mano vaikas eis į pirmą klasę, 
aš iš milicijos išeinu automatiškai, 
nes mokykloje milicininkų vai-

kus truputį skriausdavo“, - sakė 
M. Fergizienė, savo pažadą po 14 
metų darbo milicijoje įvykdžiusi.

Už darbą milicijoje M. Fergi-
zienė buvo apdovanota medaliais  
„50 metų Tarybinei milicijai“, „Už 
nepriekaištingą tarnybą“, padėko-
mis.

Nuo 1985 m. M. Fergizienė 
Anykščių rajone penkerius metus 
dirbo Šiaulių pradinės mokyklos, 
kitus penkerius metus Piktagalio 
pradinės mokyklos mokytoja. Pa-
skutinė darbovietė – Vilniaus rajo-
no Eitminiškių pradinė mokykla.  

„Mes, mokytojos, buvome labai 
didelės patriotės ir turėjome viltį, 
kad kaime turi dirbti geras moky-
tojas“,  - sakė M. Fergizienė, pri-
siminusi, kad dirbant vienoje mo-
kykloje Žemaitijoje tekę nuomotis 
būstą, kuriame buvo plūktinė asla, 

o iki artimiausios autobusų stotelės 
– 12 kilometrų.

M. Fergizienė pasakojo, kad jai 

Su mažuoju sūneliu Laimu.

Marijona Fergizienė sūnų Laimą išlydi į didįjį gyvenimo kelią.

(Atkelta iš 5 p.)

buvę visur gerai, kur dirbo, tačiau 
dirbdama mokyklose Anykščių ra-
jone pajutusi, kad į mokytojo vietą 

nuolat taikomasi įtaisyti tam tikrus 
žmones.

„Kai dirbi, į tą vietą jau yra nu-
matytas kitas žmogus. Trukdydavo 
dirbti. Reikėdavo net eiti į Tarybos 
posėdžius aiškintis. Prie mūsų ka-
bindavosi, buvo aišku, kad vis nori 
kažką įdarbinti. Bet už tai vaikai 
buvo nuostabūs, gerai mokėsi“, - 
pasakojo M. Fergizienė.

M. Fergizienė kurį laiką aktyviai 
dalyvavo partijos „Frontas“ veiklo-
je, kaip nepriklausoma kandidatė ji 
dalyvavo 2011 m. Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos rinkimuose, 
bet nebuvo išrinkta.

„Kai sudarinėjo rinkimų sąrašus, 
kėliau sąlygą, kad sąraše būčiau 
įrašyta paskutinė. Aišku, būčiau 
pakliuvusi į rajono Taryba, tai 
būčiau pakliuvusi, tačiau yra gu-
dresnių. Manau, kad ta Taryba vi-
sai nereikalinga. Problemas galiu 
tvarkyti, kokias noriu. Štai vakar 
buvau pas merą, išgėrėme kartu 
kavos, aptarėme, kaip tvarkyti J. 
Biliūno gatvės 18-ąjį namą. Ir ne-
reikia net Taryboje būti“, - dėstė 
M. Fergizienė.

Vienas iš M. Fergizienės laisva-
laikio pomėgių yra šachmatai.

„Seniau vaikai žaisti šachmatais 
pradėdavo nuo pirmos klasės, o kie-
kvienam išeinančiam iš mokyklos 
dovanodavo šachmatus“, - prisi-
minė M. Fergizienė, kuklindamasi, 
kad dabar ji jau prasta žaidėja.

M. Fergizienė yra našlė. Pokal-
bio metu pasiteiravus, ar niekada 
nekilo minčių susirasti kitą vyrą, 
pašnekovė juokėsi: „O kam man 
tas vyras dabar? Aš net nežinočiau, 
ką su juo daryti“.

M. Fergizienė išaugino sūnų 
Laimą Fergizą, kuris yra visuome-
nininkas bei žurnalistas.

„Kam aš čia įdomi? Kalbinkite 
geriau mano sūnų“, - kuomet tarė-
mės dėl interviu, juokėsi žinomiau-
sia Anykščių rajono pensininkė M. 
Fergizienė.
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Ar ilgai vargino rėmuo ir kuo 
malšinote nemalonius simpto-
mus?

Šarminį vandenį pradėjau var-
toti 2015 m. Tuo metu kaip tik 
buvo stipriai pablogėjusi sveika-
ta. Man buvo atlikta tulžies pūslės 
šalinimo operacija. Tačiau dar iki 
tol stipriai vargino rėmuo. Vos tik 
pavalgius pradėdavo kilti rūgštys. 
Nors niekada nebuvau ypatingai 
aštraus maisto mėgėjas, tačiau net 
ir po eilinių pietų pajusdavau degi-

nimą stemplėje. Po operacijos, kol 
griežtai laikiausi gydytojo skirtos 
dietos, nemalonūs pojūčiai beveik 
nevargino. Maistas buvo ruošia-
mas garuose, jame beveik nebuvo 
druskos ar prieskonių. Tačiau grį-
žus prie įprasto raciono ir pradėjus 
vartoti visus produktus rėmens pro-
blemos sugrįžo iškart. Visgi visą 
laiką laikytis dietos ne tik sunku, 
bet ir tikrai nesinori. Dažniausiai 
mėgindavau gydytis liaudišku me-
todu – gerdavau pieną, kuris tam 

Sveiku įpročiu tapęs jonizuotas vanduo išvadavo 
nuo kankinančio rėmens
Epidemiologiniais duomenimis, pusė žmonių rėmens graužimą 

jaučia bent kartą per mėnesį, beveik penktadalis suaugusių Lie-
tuvos gyventojų nemaloniu deginančiu jausmu stemplės srityje 
skundžiasi kartą per savaitę, o kas dešimtas – kasdien. Vienu iš 
dešimties, varginamu rėmens, prieš dvejus metus buvo ir Vytau-
tas Kukuraitis. Šešiasdešimtmetis panevėžietis tikina, kad šios 
problemos atsikratyti padėjo vos vienas paprastas įprotis – kas-
dienis jonizuoto šarminio vandens vartojimas.

sykiui apmalšindavo skausmus. 
Vėliau teko griebtis vaistų. Deja, 
poveikis buvo trumpalaikis. 

Kas paskatino išmėginti joni-
zuotą vandenį?

Kolegos darbe jonizuotą šarminį 
vandenį naudoja jau labai seniai. 
Tikri veteranai! Būtent jie patikino, 
kad jonizuotas vanduo sveikatai 
turi išskirtinį poveikį. Nors ne visi 
skundėsi ta pačia problema, tačiau 
ne vienas paragino tiesiog išmėgin-
ti. Galiausiai pasiryžau ir aš, kaip 
tuomet pašiepdamas vadindavau 
„šventintą vandenį“. Istorijos apie 
jonizuoto šarminio vandens povei-
kį skambėjo kaip pasakos. Atrodė, 
kad žmonės tiesiog susigalvoja 
mitus, kuriais smagu tikėti. Tačiau 
štai jau porą metų paprastą vande-
nį pakeitus jonizuotu šarminiu, rė-
mens problemų kaip nebūta. Dabar 
šarminį vandenį nešuosi į darbą ir 
vežuosi kartu su savimi visur, kur 
tenka keliauti. Ir tai nesukelia pro-
blemų. Po kurio laiko pasigaminti 
porą litrų šarminio vandens kas-
dien tampa sveiku įpročiu ir sau 
priminti to nebūtina. Kai pajunti 
poveikį, norisi pasidalinti savo is-
torija ir dabar esu patenkintas, ga-
liu rekomenduoti ir kitiems. 

Ar tam, kad pagerėjimas at-
sirastų reikia įdėti daug pastan-
gų? 

Konkrečiomis taisyklėmis, kiek 
ir kada gerti šarminio vandens, 
nesivadovauju. Tiesiog kasdien 
jį naudoju – plikau kavą, arbatą, 
malšinu troškulį. Paruošimas ne-
užima nei daug laiko, nei reika-
lauja pastangų. Tereikia į vandens 

AKCIJA! 15 EURŲ nuolaida visiems vandens 
jonizatoriams firminėse parduotuvėse.

Firminės parduotuvės
Vilnius, tel.: 8 699 20 866
Kaunas, tel.: 8 699 13 284
Klaipėda, tel.: 8 676 33 511
Šiauliai, tel.: 8 640 46 640

Panevėžys, tel.: 8 655 35 398
 

El. parduotuvė 
www.vandensjonizatoriai.lt/parduotuve

Akcija vyksta iki 2017 m. lapkričio 20 d.

jonizatorių įpilti įprasto vandens iš 
čiaupo, leisti prietaisui atlikti savo 
darbą ir jau po kelių minučių juo 
mėgautis. Jonizuotas šarminis van-
duo tinkamas ir maisto ruošimui, 
tačiau tai jau žmonos stichija. 

Kuo dar pradžiugino šarminis 
jonizuotas vanduo?

Daug žmonių skundžiasi, kad 
negali pasimėgauti puodeliu ka-
vos, nes iškart pradeda varginti 
rėmuo. Taip buvo ir man, tačiau 
dabar jonizuotas šarminis vanduo 
suteikia galimybę išgerti puodelį 
kavos nepasmerkiant savęs kan-
čioms. Beje, su jonizuotu vandeniu 
paruošta kava yra skanesnė. Ji ge-
riau atskleidžia kavos aromatą, o 
juo užplikyta arbata būna sodresnė. 
Pats vanduo jokio poskonio neturi, 
tiesiog jaučiasi, jog yra šiek tiek 

minkštesnis. Beje, jis visuomet 
šviežias, nes ruošiame jį kiekvieną 
dieną. 

Kokių dar sveikatos pokyčių 
pastebėjote vartojant jonizuotą 
šarminį vandenį?

Gyvename su žmona dviese ir 
jonizuotą šarminį vandenį var-
tojame abu. Žmona ypatingomis 
sveikatos problemomis nesiskun-
dė nei anksčiau, nei dabar, bet vis 
viena ryžosi šiek tiek koreguoti 
gyvenimo būdą. Juk bendra or-
ganizmo būklė veikiausiai yra 
geriausias indikatorius. Sulaukus 
60-ies tai, jog nesergi jokiomis li-
gomis ir yra geriausias jonizuoto 
šarminio poveikio įrodymas. Ga-
liu pasigirti, kad nestinga energi-
jos net atliekant fizinius darbus. 

Užsak. Nr. 1302

Laureatas salei parodė... 
užpakalį

linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį, lapkričio 9 dieną, Anykščių kultūros centre buvo 
pagerbtas 2017 m. Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultū-
ros premijos laureatas Žilvinas Pranas Smalskas. 

Netradiciniais sprendimais garsėjantis daugelio talentų valdy-
tojas Ž.P.Smalskas, prabilęs į žiūrovus, pasiūlė Vytelio ir Galinos 
Germanavičių atminimą pagerbti triukšmo minute, o galiausiai 
pasakė paneigęs liaudies posakį apie tai, kad „viena subine kelių 
suolų neužsėsi“, ir publikai pasilenkęs demonstravo savo sėdi-
mąją dalį. „Ot, ir užsėdau“, - patenkintas ištarė atsisukęs veidu į 
žmones  Ž.P. Smalskas.

rodė publikai. Tokių suskaičiavo net 
penkis.

Pirmiausia – pagal projektą „Nuo 
lygės iki lygės“ kuriamos skulptūros 
iš medžio ir šiaudų. „Iš viso Žilvinas 
jau padarė 5 ožio ir 3 gaidelio skulp-
tūras, kurios būna sudeginamos“, – 
sakė T. Kontrimavičius.

Apie šias skulptūras kalbėjo ir 
apdovanoti  Ž.P. Smalską pasiūliusi 
bendrijos „Nauji vėjai“ vadovė Irma 
Laurinavičiūtė. „Manau, kad net ir 
vėjais paleisti darbai verti apdovano-
jimo“, - tvirtino I. Laurinavičiūtė. 

Antrasis suolas, kaip įvardijo T. 
Kontrimavičius, yra laureato įkurta 
„Gatvės galerija“, kurioje per jos 
veikimo laiką darbus eksponavo 
40 įvairių anykštėnų menininkų ir 
tautodailininkų, beje, 15-ai iš jų tai 
buvo pirmosios parodos. 

Trečiasis suolas – „Skulptūrų ta-
kas“. Šis darbas pastaraisiais metais 
garsina Ž.P. Smalską. Įvairiose rajo-
no vietose yra sukurta ir pastatyta 14 
erdvinių skulptūrų.

Ketvirtasis suolas – teatras. Ž.P. 
Smalskas, pasak T. Kontrimavi-
čiaus, yra suvaidinęs 100 spektaklių, 
o per pastaruosius metus ir smagiai 
paplėšikavo – kartu su kitais anykš-
tėnais yra surengęs 200 teatralizuotų 
traukinio apiplėšimų.

Penktasis suolas – žodis. Pasak 

T.Kontrimavičiaus, tai pats seniau-
sias, be jo, ko gero, nebūtų ir kitų... 
Susirinkusiems iš atminties Ž.P. 
Smalskas padeklamavo keletą savo 
eilėraščių.

T. Kontrimavičius kalbėjo, jog 
laureato privalumų ir talentų būtų 
vardinęs ir daugiau, bet atkreipė 
dėmesį, jog neramiai savo vietoje 
juda Muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas, mat poetas Antanas Bara-
nauskas turėjo 7 talentus, tad negerai 
būtų viršyti vyskupą... 

Laureatą sveikino jo draugai, ko-
lektyvų, kuriuose Ž.P.Smalskas da-
lyvauja, nariai. Sveikintojai pabrėžė 
jo kūrybiškumą bei kitas dorybes. 

„Žilvinai, su tavim į apkasus eisim“, 
- sakė Kultūros centro direktorė Dia-
na Petrokaitė. 

Vakarą gaubė ir muzikinis fonas 
– keletą dainų, sukurtų laureato žo-
džiais, atliko Stasys Aglinskas ir Ro-
bertas Raišelis.  T. Kontrimavičius 
užsiminė, kad turi svajonę, kad vieną 
kartą bus surengtas ir vakaras, kuria-
me skambės tik pagal Ž.P. Smalsko 
tekstus parašytos dainos. 

Renginys truko apie valandą, o 
galiausiai Ž.P. Smalskas sudundė-
jo: „Nusibodo tos kalbos, eikit jūs 
visi, žinot, kur...“, - ir parodė ranka į 
„Puntuko“ viešbutį, kur vėliau vyko 
furšetas.

Žilvinas Pranas Smalskas publikai demonstravo vieną iš savo 
talentų - deklamavo eilėraščius.                                       
                                                                             Autoriaus nuotr. 

Tai nebuvo netaktas, o tiesiog su-
derinta vakaro, kurią vedė Muzie-
jaus kuratorius, savivaldybės Kul-
tūros tarybos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius, dalis. Visas naujojo 
laureato pagerbimo vakaras buvo 
persmelktas ironijos. 

T.Kontrimavičius vakarą pradėjo 
ironiškai išvardindamas, ko šį va-
karą nebus. „Nebus prezidento Ro-
lando Pakso, mero Kęstučio Tubio, 
tiesioginio ryšio su Karibų regiono 
šalimis, nebus ir žmonių, kuriems 
reikėtų pristatyti Žilviną Praną 
Smalską“, - sakė T.Kontrimavičius. 
Jis toliau juokavo, kad malonu, jog 
vėl tenka pagerbti saviškį - Kultūros 
tarybos narį. „Štai ir Dangira Nefie-
nė tapo Metų mokytoja, irgi Kultū-
ros tarybos žmogus, mūsų rankos 
ilgos“, - juokavo T. Kontrimavičius. 

Pasak T. Kontrimavičiaus, per 
pastaruosius metus, kai  Ž.P. Smals-
kas įgyvendina projektus, iš Lietu-
vos kultūros tarybos jo dėka į rajoną 
atkeliavo 38 000 litų ir 10 000 eurų. 
O nežinantiems, koks tai darbas, T. 
Kontrimavičius teigė, jog konku-
rencija Lietuvos kultūros taryboje, 
norint laimėti projektą, yra tokia pat, 
kaip tarybiniais metais norint įstoti į 
Kauno medicinos akademiją – laimi 
1 projektas iš 8. 

Laureatą mero ir savo vardu svei-
kino Anykščių savivaldybės mero 
pavaduotojas Sigutis Obelelevičius, 
įteikęs mero padėką ir albumą „Lais-
vės paženklinti“.

T. Kontrimavičius metodiškai ke-
liavo per laureato gyvenimą ir var-
dino suolus, ant kurių Ž.P.Smalskui 
teko dėti tą kūno dalį, kurią neseniai 
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įvairūs

parduoda

Kataraktos simptomai
Katarakta pirminėse stadijose pasireiš-

kia susilpnėjusiu regėjimu. Žmogus mato 
neryškiai – tarsi pro nešvarų stiklą, vaiz-
dai atrodo susilieję, drumzlini, išsikraipo 
spalvos, dingsta kontrastinis matymas. 
Kad ir kokius akinius užsidėtų – matymas 
nepagerėja. Kartais daiktai dvigubinasi 
ar būna matomi gelsvame fone. Ligai 
progresuojant rūkas akyse didėja, darosi 
sunku skaityti, vairuoti automobilį, atsiran-
da trukdžiai norint užsiimti įprasta veikla. 
Lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pil-
naverčiam gyvenimui, darbinei veiklai – 
reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistą.

Gydymo  metodai:  trumpa  ir 
saugi operacija

Vienintelis kataraktos gydymo bū-
das – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką 
pakeičiant dirbtiniu. Vaistų kataraktai 
gydyti nėra. Naudojant šiuolaikišką mi-
krochirurginę įrangą – fakoemulsifika-
torių – akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį 
išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas 
ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. 
Daugeliu atvejų kataraktos operacijos 
atliekamos taikant vietinį nuskausmini-
mą, netaikant bendrosios anestezijos. 
Todėl operacijos metu žmogus išlieka 
sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia 

Katarakta – akių liga, progresuojanti iki aklumo
Katarakta gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau dažniausiai ši 

liga išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių akies lę-
šiuko pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų kreiptis 
į gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai?

Katarakta – akių liga, išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo suma-
žėjimo, drumsčių formavimosi. Tai viena iš ypač sparčiai plin-
tančių akių ligų, kuri dažniausiai užklumpa vyresnio amžiaus 
žmones.

skausmo. Kataraktos operacija yra 
neskausminga procedūra, dažniausiai 
trunka apie 30 minučių, po operacijos 
nereikalingas stacionarus gydymas, pa-
cientai gali vykti namo.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius 

reikėtų ilgai nedelsti ir pasikonsultuoti 
su gydytoju. Dažnai žmonės, sužinoję 
apie ligą, mano, kad operaciją galima 
atidėti vėliasniam laikui, tačiau tai yra 
klaidingas mąstymas. Kataraktos ope-

racija ir gydymas yra daug sėkminges-
nis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra 
labai ryškių pakitimų. Per ilgai laukiant 
liga progresuoja ir išsivysto vadinamoji 
perbrendusi katarakta, kuri gali nulemti 
antrinės glaukomos ar akies skausmų 
pasireiškimą. Tokiais atvejais katarak-
tos operacija būna techniškai sudėtin-
ga, padidėja pooperacinių komplikacijų 
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį 
laikotarpį. Jeigu dėl antrinės glaukomos 
žūsta nervas – regėjimo susigrąžinti ne-
beįmanoma.

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas ir gyd. Algirdas Šidlauskas. Tai aukš-

čiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač sudėtingą 
akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam 
žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų artimuosius, 
nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

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

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda 
padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt                                         Užsak. Nr 1308

Atnaujiname minkštus baldus: 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 
kampus. Keičiame spyruokles, 
gobeleną, eko odą. Gaminame 
čiužinius. Pasiimame baldus.

Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com

Pavojų keliančių 
medžių pjovimas, 

genėjimas, 
surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

Nekilnojamasis turtas

Sodybą su tvenkiniu Naujonių k., 
vos 3 km nuo Anykščių. Ramus 
gamtos kampelis, 1 ha sklypas 
šalia miško.  

Tel. (8-683) 91121.

1,5 kambario butą Dabužių kai-
me. Bendras plotas 38 kv. m, 
plastikiniai langai, šarvo durys, 
yra rūsys. Reikalingas kapitalinis 
remontas.

Tel.: (8-648) 09165, (8-607) 89052.

Namą su visais patogumais prieš 
Kavarsko užtvanką Kalnuočių kai-
me. Kaina sutartinė.

Tel. (8-694) 19944.

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(plastikiniai langai, šarvo durys). 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-605) 07142

Dviejų kambarių butą Smėlynės 
k., Troškūnų s. (butas be patogu-
mų, su baldais, yra ūkiniai pasta-
tai, tvartas, kieme šulinys). 

Tel. (8-603) 51710.

Tvarkingą keturių kambarių butą 
Anykščiuose, Storių g. mūriniame 
name, 4a/4a. Šarvo durys, plas-
tikiniai langai. Nebrangus išlaiky-
mas.

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas. Atveža.

Tel. (8-609) 91007. 

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Pigiai skaldytas pušines malkas. 
Veža ir mažais kiekiais po 1 - 2,5 - 
5 metrus. Turi supjaustytų atraižų.

Tel. (8-604) 61191.

Nebrangiai beržines, juodalks-
nio, alksnio malkas kaladėmis, 
skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas: drebulės, baltalksnio, ber-
žo, juodalksnio - 3 m ilgio, kiekis - ne 
mažiau 20 kub.m. 

Tel. (8-612) 59532.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

ŠKODA OCTAVIA 2001 metų, 1,9 
TDI, universalas (elektriniai langai, 
veidrodėliai, TA iki 2018-09, kablys).

Tel. (8-682) 12196.

Židiniai, krosnelės, kapsulės, nau-
dota buitinė technika iš Norvegijos. 
Kainos sutartinės.

Tel. (8-698) 30450.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
Rudeninės nuolaidos! 

www.siltnamiaijums.lt. 
Tel. (8-682) 10643.

Šienainio rulonus. Kaina sutartinė, 
gali pristatyti nurodytu adresu.

Tel. (8-686) 20624.

Medų.
Tel. (8-605) 33035.

Išsinuomotų gyvenamąsias pa-
talpas šeimai. Reikalinga auklė. 
Parduoda mini traktoriuką.

Tel. (8-699) 65526.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldy-
tuvus, skalbimo mašinas ir kitą 
buitinę techniką. Vyksta į iškvie-
timus, suteikia garantiją. Pildo 
mašinų kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 
14 (buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, 
(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

UAB 2VYMONTA gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos, alucinko skardos. 
Gamina lankstinius.  Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis, atlieka pjovimo, 
džiovinimo, obliavimo, transpor-
tavimo paslaugas. Restauruoja, 
galanda diskinius pjūklus. 

Tel. (8-687) 38239, adresas: 
Andrioniškis, Anykščių g. 1.

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

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

Priima užsakymus durpių ir me-
džio briketams. Veža krovinius iki 
10 t su kranu.

Tel. (8-612) 93386.

Gamina, montuoja įdėklus, pri-
statomus apšiltintus kaminus. 
Valo kaminus. Naudoja 0,5 mm, 
0,8 mm skardą

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

Stato, remontuoja visas koklines 
ir plytines krosnis. Gali supirkti rei-
kiamas medžiagas. Valo krosnis ir 
kaminus. 

Tel. (8-610) 45655.

Valo krosnis ir kaminus, juos re-
montuoja. Dažo, tapetuoja. 

Tel. (8-600) 81264.

Kaminų remontas, įdėklai. 
Pristatomi kaminai. Kamino gal-
vutės mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. 20 metų pa-
tirtis. 

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų įdėklai. Pristatomieji 
(dvisieniai) kaminai. Suteikia 
garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo 
žemės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

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

Anykščiai UNESCO nesudomino

Be investicijų to populiarumo ir 
žinomumo pasiekti neįmanoma“, 
- sakė prof. T. Ladiga, kuriam pasi-
rodė, kad Anykščių dalyvavimas at-
rankoje į UNESCO kultūros miestų 
tinklą buvo „garbinga kova su galbūt 
neaiškiomis taisyklėmis“.

Įžvelgia „sėkmingai“
besitęsiantį  lėšų švaistymą

Buvęs Anykščių rajono Tarybos 

narys, aštuonerius metus dirbęs savi-
valdybės Kultūros taryboje, Romal-
das Gižinskas apskritai Anykščių 
rajono savivaldybės siekius tapti 
UNESCO kultūros miestų tinklo na-
riais įvertino kaip nerealius.

„Kultūros taryba ir kultūros atsa-
kingi darbuotojai savivaldybėje yra 
visiškai žmonės be kompetencijos. 
Jie gal nesupranta, kas yra UNES-
CO? Ir nesupranta, kas yra Anykš-
čiai?  Ir vėlgi čia yra Obelevičiaus 
žmonės. O Kultūros tarybos pirmi-

ninko pavaduotoja J. Bugailiškienė 
labai sėkmingai ir praeitoje kaden-
cijoje švaistė savivaldybės lėšas. Jos 
iniciatyva buvo sukurta 100 000 litų 
kainavusi opera. Skaidrumo aš ne-
matau jokio“, - kalbėjo buvęs savi-
valdybės Antikorupcijos komisijos 
pirmininkas R. Gižinskas.

Paraiškos rengėja slepiasi 
nuo visuomenės dėmesio

„Anykšta“ net  kelias dienas 

iš eilės telefonu bandė susisiekti 
su Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros tarybos pirmininko pa-
vaduotoja J. Bugailiškiene, kurios 
įsteigta UAB „Bugiris“  už rajono 
biudžeto pinigus rengė paraišką 
UNESCO, tačiau į skambučius ji 
neatsakinėjo.

Už šią paslaugą, kuri Anykščių ra-
jono savivaldybei neatnešė sėkmės, 
UAB “Bugiris” buvo sumokėti 3 
000 Eur.

Esame rašę, kad Anykščiai siekė 
2022-ųjų metų Europos kultūros 
sostinės titulo. Anykščiai šiai utopi-
nei svajonei iš rajono biudžeto išlei-

dę 12 000 eurų, į antrą atrankos turą 
nepateko. Paraišką Europos kultūros 
sostinės vardui gauti taip pat rengė J. 
Bugailiškienė.

(Robertas ALEKSIEJŪNAS 
„Fiasko - Europos kultūros sosti-
ne Anykščiai nebus“, -„Anykšta“,  
2016-06-23)

 Beje, pakalbinti J. Bugailiškienę 
ne taip paprasta ir „gyvai“, nes Kul-
tūros tarybos pirmininko T. Kontri-
mavičiaus sprendimu šios tarybos 
posėdžiai yra uždari, o bet kokius su 
Kultūros taryba susijusius klausimus 
komentuoja tik vienintelis T. Kontri-
mavičius.
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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.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE 

aukštomis kainomis, atsikaitome 
iš karto, apmokame notaro išlai-
das, nemokamai įvertiname miško 
kainą. 

Tel. (8-687) 71663.

ĮMONė
PERKA MIŠKĄ SU 

ŽEME
Siūlyti įvairius variantus.
Atsiskaitome iš karto.
Tel. (8-695) 67598.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039. 

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

2-3 kambarių butą Anykščiuose. 
Siūlyti ir nesuremontuotą. 

Tel. (8-607) 49133.

Skubiai - sodybą, namą, pasta-
tą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlykite. 
Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Įmonė - automobilius, autobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvar-
ko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius, nevažiuojančius au-
tomobilius, mikroautobusus, visurei-
gius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, (8-613) 95120.

Kita

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

DARBAS AUTOMECHANIKUI VILNIUJE
Darbo pobūdis: lengvųjų automobilių techninis aptarnavimas ir remontas.
Darbas visu etatu.
Reikalavimai: patirtis privaloma, be žalingų įpročių, sąžiningas, darbštus.
Siūlome: galimybę užsidirbti gerą atlyginimą, socialines garantijas, pastovų darbą.
Aprūpiname gyvenamąja vieta.
Dėl detalesnės informacijos skambinkite tel. +370 670 17009

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

UAB ,,Jonavos hidrotechnika“ plečia statybų verslą ir ieško atestuotų:

1. Hidrotechninės statybos, kelių statybos, inžinerinių tinklų statybos vadovų, meistrų, briga-

dininkų-niveliuotojų, ekskavatorininkų.

2. Pageidautina turėti ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą.

3. Bendrovė 2018 metais statys gyvenamųjų namų kvartalą, todėl  bus galimybė įsigyti būstą.

Kreiptis tel. 8-687-72668.

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka...

Tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą tėvelį Joną 
ŠLIŽĮ.

Nuoširdžiai dėkojame, kad sunkiomis gyvenimo valandomis Jūs 
pasidalinote mūsų skausmu. Šiandien lenkiamės Jums ir tariame 
nuoširdžius padėkos žodžius:

Anykščių ligoninės vadovui D. Vaiginui, Neurologinio skyriaus ve-
dėjai D. Unikauskaitei ir visam skyriaus personalui, klebonui Petrui 
Baniuliui, vikarui Mindaugui Šakiniui, giedotojams, Debeikių medžio-
tojų būreliui, kaimynams, draugams. Lai globoja Jus visus Dievas.

Nuoširdžiai.
Į Amžinybę išėjusio Jono Šližio vaikai su šeimomis
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

Amiliutė eina darbintis į 
komunalinį ūkį

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29). 
Tel. pasiteirauti  (8-381) 5-94-58.

www.anyksta.lt  Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Prenumeratorių laukia 
prizai ! 

Pagrindinis prenumeratos 
prizas - benzopjūklas 
„Stihl“ MS 170.

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, 
sodininko pjūklas, kirvis, grėblys.
Šiuos prizus įsteigė A.Šimkaus firma  - oficialus 
Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykš-
čiuose. 
 
UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“  
penki 20 eurų čekiai. Ši parduotuvė yra Vil-
niaus gatvės „Norfoje“.

Anykščių baseino „Bangenis“  dešimt kvietimų 
dviem asmenims apsilankyti šioje įstaigoje.

Prizų aruodas dar pildosi...

Prenumeratos kainos 2018 metams

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į 
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykš-
čiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir 
adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykš-
tą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių lai-
kotarpiui.   

 

apklausa

oras

3

6

mėnulis
lapkričio 11 - 13 d. delčia.

Juozapotas, Teodoras, 
Ašmantas, Alvilė, Kristina, 
Renata, Kristinas.

Martynas, Vygintas, Milvydė, 
Anastazija, Nastė.

šiandien

lapkričio 12  d.

lapkričio 13 d.

Norvydas, Eirimė, Arkadijus.

vardadieniai

 Kaip elgiatės su asmenimis, 
kurie šalia prekybos centrų 

prašinėja pinigų? 
balsavo 140

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 66 (84)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 60,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 6,00 18,00 30,00 50,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 5,00 15,00 25,00 45,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00
Elektroninės „Anykštos“ kaina 
(PDF formatu)

1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

5,00 15,00 30,00 60,00

Amiliutė viską moką
Gali juk pakeist Šapoką,
ji namie nebesėdėjo, 
komunaliniam nuėjo.

Pabarbenus stiklą matinį
kišo laišką motyvacinį -
Aiškiai gromatą sudėjo,
ką tik ant širdies turėjo.  

Moku vaikščioti ir grėbti
ir ant fūros galiu lėkti,
jūs mane priimkit, nes
Aš gerai kapstau žemes.

Mano patirtis gili,
Dar be galo lojali - 
ko nereikia – negalvoju,
O, be to, gerai aploju.

Iškviečiu 
policiją

0.7%  

Duodu kiek 
prašo
8.6%  

Pinigų neduo-
du, bet nuperku 

duonos
4.3%  

Nekreipiu 
dėmesio

66.4%  

Pasiū-
lau eiti 

užsidirbti 
patiems

20%  


