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asmenukė

Patriotizmas

Radau bilietą lėktuvu į Berly-
ną. 20 eurų. Į abi puses. 

Sėdžiu, ir jaučiu kaip nelemta 
kosmopolitizmo ir emigracijos 
dvasia pamažu smelkiasi į mane. 
Bet tikras patriotas turi atsispirt. 
Sustabdžiau ją kažkur ties skran-
džiu. 

Kam man tas Berlynas, ir dar 
lėktuvu, jeigu aš į Kauną galiu 
autobusu už 16 eurų nuvažiuot ir 
grįžt?

Linas BITVINSKAS

Žiemą prognozuoja būsiant 
švelnią

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Rubikietis Alvydas Diečkus tokio lietingo rudens per daugiau nei 50 metų, kai ste-
bi orus, neprisimena.                                                    Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rubikietis Alvydas Diečkus orus stebi jau daugiau nei penkiasdešimt metų - nuo 1963-ųjų. Ru-
bikietis, remdamasis senolių sukaupta išmintimi prognozuojant orus, papasakojo, ką apie būsimą 
žiemą sako gamtos ženklai.  

Visi Anykščių garbės pilie-
čiai yra garbingi žmonės. Na, 
o, bet, tačiau tie, kuriems dar 
titulo nedavė, - negarbingi?

KONCERTAS. Šiandien 16 val. 
Angelų muziejuje–Sakralinio meno 
centre koncertas, skirtas kompozito-
riui Julijui Andrejevui atminti. Rengi-
nyje dalyvauja – LMTA profesorius 
Jurgis Dvarionas (smuikas), Eglė An-
drejevaitė (fortepijonas), Vilniaus Ba-
lio Dvariono dešimtmetės mokyklos 
auklėtiniai ir mokytojai. Renginys 
nemokamas.

Minėjimas. Sekmadienį Anykš-
čiuose bus paminėta Pasaulinė die-
na žuvusiesiems eismo įvykiuose. 
Anykščių rajono policijos komisari-
ato pareigūnai dalyvaus šv. Mišiose, 
dalins šviesą atspindinčias liemenes, 
atšvaitus, bendraus su eismo daly-
viais apie saugų eismą keliuose.

Festivalis. Lapkričio 15 - 16 dieno-
mis Kaune, Girstučio kultūros centre, 
praūžė vienas ryškiausių tarptautinių 
vaikų ir jaunimo festivalių Lietuvoje 
„Vivo avanscena“. Festivalyje da-
lyvauti buvo pakviesta ir Anykščių 
kultūros centro Troškūnų teatro studi-
ja „Mes“ (vadovė Jolanta Pupkienė). 
Kolektyvas pristatė net du spekta-
klius - „Grybų karas“ (pagal Justino 
Marcinkevičiaus eiliuotą pasaką) ir 
spektaklį „Kaip boba vaikus išbezdė-
jo“ (pagal Jono Basanavičiaus siaubo 
pasakas).

Katilas. Centrinėje Anykščių 
miesto biokuro katilinėje UAB 
„Anykščių šiluma“ kitais metais pla-
nuoja sumontuoti naują 2 MW galios 
biokuru kūrenamą katilą su 0,5 MW 
galios kondensaciniu ekonomaizeriu. 
Šis projektas kainuos daugiau nei 1,1 
mln. Eur. 70 proc. darbams reikalin-
gos sumos planuojama finansuoti ES 
struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Skenduolis. Trečiadienį apie  
11.29 val. Kurklių seniūnijos  Vanagų 
kaimo tvenkinyje,  1 metro  atstumu 
nuo kranto, pastebėtas plūduriuojan-
tis žmogaus kūnas. Atvykus ugnia-
gesiams gelbėtojams nenustatytos 
tapatybės vyriškos lyties skenduolis 
parankinėmis priemonėmis ištrauktas 
į krantą ir perduotas policijos parei-
gūnams.

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

Pristatys pilies projektą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Urbanistika“ lapkričio 
20-ąją, pirmadienį, 12 valandą 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos salėje anykštėnams 
pristatys Šeimyniškėlių medi-
nės pilies koreguotą projektą. 
Projektuotojai nurodo, kad 
požeminė pilies dalis bus sta-
toma pagal šiuolaikines tech-
nologijas, o antžeminė - pagal 
archaiškas tradicijas. Tiesa, ir 
naudojant archaiškas tradi-
cijas nepavyks išvengti stiklo 
paketų. 

Beje, paaiškėjo, jog prie 
Anykščių pilies projektavimo 
prisidėjo ir paskutiniu metu 
išgarsėjęs Jakovas Mendelevi-
čius, kuris kaltinamas vos ne 
Gedimino kalno sugriovimu.

Šeimyniškėlių pilies koreguoto projekto vizualizacija.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Rajone bus 
asfaltuojami 
žvyrkeliai

Rajono valdžia 
sulaukė 
raginimų kurti 
miesto seniūniją 

Gal kam reikia 
konfiskuotų 
automobilių?
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė.2017-11-13 gautas 

vyro (g. 1942 m.) pareiškimas, 
kad 2017-11-10, apie 11.00 val., 
važiuojant maršrutiniu autobusu 
iš Troškūnų į Raguvėlės kaimą, iš 
striukės kišenės buvo pavogta pi-
niginė, kurioje buvo „Swedbank“ 
kortelė su PIN kodu, 10 eurų gry-
nųjų pinigų ir pensininko pažy-
mėjimas. Tą pačią dieną pasinau-
dojus banko kortele iš sąskaitos 
buvo nuimta 550 eurų. Padaryta 

560 eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Smurtas. 2017-11-13, apie 18.00 
val., Troškūnų seniūnijoje, Surde-
gyje, vyras (g. 1986 m.) smurtavo 
prieš savo motiną (nustatytas 2,55 
prom. girtumas) (g. 1955 m.). Vy-
ras po įvykio pasišalino. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas II. 2017-11-13, apie 
20.00 val., Naujonių kaime vyras 
(g. 1947 m.) smurtavo prieš savo 

sugyventinę (g. 1936 m.). Vyras 
sulaikytas ir patalpintas į ilgalai-
kio sulaikymo patalpas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Krata. 2017-11-14, apie 9.15 
val., atliekant kratą vyro (g. 1995 
m.) bute, esančiame Anykščiuose, 
Storių gatvėje, jo gyvenamame 
kambaryje esančiame rašomojo 
stalo antrame stalčiuje buvo ras-
ti 12 (dvylika) vienetų įvairaus 
kalibro šovinių, kurių vienas yra 
7.62x51 kalibro. Tame pačiame 

kambaryje rastas 50 cm ilgio me-
talinis durklas. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. 

Vagystė II. 2017-11-14 gautas 
moters (g. 1973 m.) pareiškimas, 
kad 2017-11-13, apie 12.00 val., 
atvykusi prie jai priklausančios 
sodybos Troškūnų seniūnijos Mi-
tošiūnų kaime rado išlaužtas duris, 
buvo įsibrauta į viralinės pastatą ir 
iš ten pavogtą metalo dirbinius. 
Padaryta žala 300 Eur. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

„Anykšta“ TV Ir toliau žengs siekių keliu

„Niekas nesako, kad mes ne-
sieksime toliau. Ir drąsiai galiu 
patikinti, kad mes sieksime.
Jeigu mes nuspręsime, kad to 
neverti, man tai turės pasakyti 
visuomenė, ne komentatoriai“, 
- po to, kai Anykščiai nebu-

vo pakviesti prisijungti prie 
UNESCO literatūros miestų 
tinklo, apie tolimesnius planus 
kalbėjo A. Pajarskienė.

Savivaldybės specialistės 
pasiteiravus, ar tie nauji savi-
valdybės siekiai ir vėl kainuos 

Anksčiau kalbėjusi, kad sa-
vivaldybės paraiška UNES-
CO organizacijai buvusi 
„tobula“, šį kartą savival-
dybės vyriausioji specialistė 
kultūrai ir turizmui Audro-
nė Pajarskienė sakė, kad ji 
buvusi „nebloga“.

tūkstančius mokesčių mokėtojų  
pinigų, A. Pajarskienė sakė: „O 
kas nekainuoja? Kainuos paga-
liau mūsų darbas. Aš nežinau, 
negaliu pasakyti. Žinoma, dabar 
bus daug paprasčiau, nes mūsų 
surinkta visa istorinė medžiaga 
jau yra įforminta, įvardinta. Ma-
nau, kol dirbu šiame darbe, siek-
siu, galvosiu, ką daryti, kad mes 
toliau žengtume šituo keliu.“

A. Pajarskienę kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas. 

Apkaltos. Šis Seimas dirba dar 
tik metus, tačiau jau sumušė apkaltų 
rekordus. Apkaltos rengiamos arba 
planuojamos jau 4-iems parlamen-
tarams - Mindaugui Basčiui, Artū-
rui Skardžiui, Vytautui Juozapaičiui 
ir Kęstučiui Pūkui. Tiek daug ap-
kaltų iniciatyvų nebuvo nė viename 
Seime, ypač per pirmuosius kaden-
cijos metus. 

Investicijos. Didžiausios šalyje 
energetikos įmonių grupės „Lietu-
vos energija“ valdoma elektros ir 
dujų skirstymo bendrovė „Energi-
jos skirstymo operatorius“ (ESO) 
šiemet toliau didino investicijas į 
elektros ir dujų skirstymo tinklų 
atnaujinimą ir plėtrą.  Daugiausiai 
– net 52 proc. – augo investicijos į 
elektros tinklo atnaujinimą ir jo pa-
tikimumo didinimą. Per devynis šių 
metų mėnesius ESO investicijos į 
elektros ir gamtinių dujų skirstymo 
tinklus siekė 135,6 mln. eurų – 51,3 
proc. daugiau nei atitinkamu laiko-
tarpiu pernai, kai investuota 89,6 
mln. eurų.

 
Sprendimai. Rinkimus laimėję vals-
tiečiai turėjo tokį didžiulį rinkėjų 
palaikymą, o vėliau - ir Dalios Gry-
bauskaitės palaikymą, kad tikėtasi, 
jog vos atėję į valdžią imsis pačių 
opiausių šalies problemų. Ims gai-
vinti regionus, mažinti žmonių so-
cialinę atskirtį ir t. t. Tačiau kažin ar 
kas tikėjo, kad valstiečius, įsivaiz-
duojamus jei ne su sėtuve rankose, 
tai bent sėdinčius traktoriuje ar ge-
nėjančius obelį, labiausiai sudomins 
vienos Gretos problema. O šiai pro-
blemai pasitraukus - embrionų už-
šaldymas. Prieš embrioną nublanko 
ir naujasis Darbo kodeksas. 

Premija. Valstybinė Jono Basana-
vičiaus premija šiemet skirta Lietu-
vos nacionalinio muziejaus (LNM) 
Etninės kultūros skyriaus vedėjai 
etnografei dr. Elvydai Lazauskaitei 
už reikšmingus tradicinės kultūros 
tyrinėjimo, sisteminimo, sklaidos 
darbus, rezultatyvią visuomeninę 
veiklą etninės kultūros srityje.

Menas. Daug diskusijų sukėlusi 
Kauno bienalės japonų menininko 
instaliacija „Laisvė“ šiomis die-
nomis buvo aprašinėta. Policijoje 
pradėtas tyrimas, o dėl vandalizmo 
turės aiškintis menininkas Vytenis 
Jakas ir advokatas Saulius Dam-
brauskas. Ko gero, labiausiai apta-
rinėjamas Kauno bienalės akcentas 
- J. Zikaro Laisvės statula, stovinti 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje. Menininkas iš Japonijos 
Tatzu Nishi paminklą apjuosė dėže, 
tad lankytojai gali užlipti pastoliais 
ir iš arti pažvelgti Laisvei į akis.  
Trečiadienį ryte užfiksuota, kad 
paminklą juosiančios laikinosios 
sienos aprašinėtos užrašais „Laisvė 
Laisvei“, „Lašas Laisvės“ ir kitais. 
Kauno bienalės atstovai kreipėsi į 
Kauno vyriausiąjį policijos komi-
sariatą. Pradėtas tyrimas dėl vanda-
lizmo. 

Kova. Priekulės evangelikų liu-
teronų parapijoje netyla skandalai. 
Dalis parapijiečių toliau kariauja su 
kunigu Dariumi Petkūnu ir kaltina 
jį atėmus iš jų parapijos namus, dėl 
ko šią savaitę įvyko net apsistum-
dymas. Į įvykių sūkurį pateko ir 
Klaipėdos rajono politikas Alfre-
das Šiaulys, neva stūmęs garbaus 
amžiaus priekuliškį ir suplėšęs jo 
odinę striukę. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

„ANYKŠTA“ TV kalbino Anykščių rajono savivaldybės vy-
riausiąją specialistę kultūrai ir turizmui Audronę Pajarskienę. 
Savivaldybės specialistė pati pareiškė norą susitikti pokalbiui, 
kad galėtų plačiau pakalbėti apie Anykščių siekius tapti UNES-
CO pasaulinio literatūros miestų tinklo nariais.

Į galutinį žvyrkelių ruožų asfal-
tavimo prioritetinį sąrašą Anykščių 
rajone pateko šie keliai: Sedeikiai 
– Mikieriai – Čiukai, Šlavėnai – 
Kurkliai II – Kolonija, Anykščiai 
– Kurkliai – Balninkai – Želva, 
Troškūnai – Surdegis – Subačius, 
Troškūnai – Latavėnai – Didžiuliš-

kiai, Janušava – Dabužiai – Troš-
kūnai, Daujočiai – Krašteliai.

Prioritetinė žvyrkelių ruožų as-
faltavimo eilė sudaryta atsižvelgus 
į Anykščių rajono savivaldybės 
prašymus. Pagal gyvenviečių teri-
torijose esančių asfaltuotinų žvyr-
kelių ruožų atrankos metodiką, 

Rajone bus asfaltuojami žvyrkeliai
Lietuvos automobilių kelių direkcija sudarė žvyrkelių, kurie 

bus asfaltuojami 2018–2020 metais, sąrašą. Per trejus metus 
Anykščių rajone numatyta asfaltuoti septynis žvyrkelius.

ruožai buvo atrenkami remiantis 
šiais kriterijais: gyventojų skaičiu-
mi, eismo intensyvumu (aut./parą), 
visuomenės prašymais ir pan.

Pagal asfaltuotinų valstybinės 
reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp 
skirtingų kelio dangų („zebrų“) 
atrankos metodiką, kriterijai buvo 
šie: ar numatomame asfaltuoti ke-
lyje yra viešojo transporto maršru-
tai, ar išasfaltavus žvyrkelį suinten-
syvės eismas, ar pagerės lankytinų 

vietų pasiekiamumas, eismo inten-
syvumas (aut./parą) ir t.t.

Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija skelbia, kad į sąrašą įtraukti 
žvyrkelių ruožai bus asfaltuojami 
pagal finansavimo galimybes.

Iš viso Anykščių rajone numaty-
ta asfaltuoti 20 kilometrų žvyrke-
lių, visoje Lietuvoje – 1009 kilo-
metrus.

-ANYKŠTA

Statybininkai iki žiemos viliasi užlieti ir viršutinį asfalto sluoks-
nį  Anykščių A. Vienuolio gatvėje.               Autoriaus nuotr. 

Vairuotojams įgriso daugiau 
nei metus tebesitęsiantys darbai 
šioje gatvėje. Šį rudenį gatvėje 
būdavo didelės  transporto spūs-
tys, o žvyro kalnai ir statybinė 
technika vis dar užėmusi aikšte-
lę prie muziejaus. 

Dėl gatvėje vykstančių staty-
bos darbų nepatogumų patyrė ne 
tik Anykščių rajono gyventojai, 
tačiau ir gausybė į Anykščius at-
vykstančių turistų. Statybininkai 
žvyrą, šaligatvių plyteles ir kitas 

statybines medžiagas sandėliuo-
ja apžvalgos aikštelėje prie įva-
žiavimo į miestą ir prie Turizmo 
informacijos centro. 

Pasak „Panevėžio kelių” at-
stovės spaudai Rasos Čepienės, 
darbai pagal sutartį su Anykščių 
savivaldybe bus baigti laiku - iki 
gruodžio 6 dienos, o viršutinį 
asfalto sluoksnį norima užlieti 
iki žiemos, nors sutartis su Kelių 
direkcija šį darbą leidžia atlikti 
kitąmet.  

Nori spėti iki žiemos Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Pagaliau Anykščiuose rekonstruojama A. Vienuolio gatvė už-
lieta pirmu asfalto sluoksniu. Joje tebedirba įmonės„Panevėžio 
keliai“ Rokiškio filialo darbininkai. Iki gruodžio 6 dienos gatvėje 
turi būti baigtas įrengti gatvės apšvietimas, lietaus kanalizacija ir 
pėsčiųjų takas. Minėti darbai kainuoja 350 000 eurų. 

Keli pavyzdžiai iš Anykščių... 
Restorane „Nykščio namai“ dienos 
pietų kaina siekia 5,20 Eur. Sriuba 
kainuoja 1,20 Eur, antras patiekalas 
– 4 eur.

Prieš daugiau nei metus pradėjęs 

veikti gastrobaras „Perino“ dienos 
pietų nesiūlo, tačiau dienos metu 
šioje maitinimo įstaigoje galima pa-
valgyti kiek pigiau nei vakare. Die-
nos sriuba „Perino“ kainuoja 1,20 
Eur, pigiausios salotos – 3,30 Eur, o, 

Anykščių kavinėse pietų kainos – 
lyg sostinės centre

Anykščiai įvairiausiais būdais siekia tapti kurortiniu miestu, 
taip pat labai norėjo prisijungti prie UNESCO pasaulinio litera-
tūros miestų tinklo, tiesa, būta norų tapti ir Europos kultūros sos-
tine. Bandymai nepavyko, tačiau miestas turi kuo „didžiuotis“.

Maitinimo paslaugų verslu užsiimantys anykštėnai, regis, įsi-
vaizduoja gyvenantys mažiausiai Paryžiuje. Pietų kainos Anykš-
čiuose jau gerokai lenkia net sostinės kavinėse nustatytas kainas.

tarkim, lazanija – 3,60 Eur.
Euro pab‘e „Seklyčia“ galima per 

pietus rinktis įvairius patiekalų deri-
nius. 

Štai praėjusios savaitės vienos 
dienos pietų variantai ir kainos – šiu-
pininė sriuba ir žuvies užkepėlė su 
daržovėmis ir ryžiais – 3,99 Eur, šiu-
pininė sriuba ir kiaulienos guliašas 
su bulvių koše – 3,99 Eur, šiupininė 
sriuba ir salotos su tunu – 3,79 Eur.

Keli pavyzdžiai iš Vilniaus...
„Ikea“ siūlo pietus už 2 Eur. Pra-

ėjusios savaitės trečiadienį dienos 
pietus sudarė burokėlių sriuba ir 

kiaulienos sprandinė su bulvių koše 
bei salotomis.

Vilniuje, Trakų gatvėje (o tai reiš-
kia – centre) veikiančioje itališko 
maisto kavinukėje galima papietauti 
už 5,30 Eur. Į šią kainą įeina šviežių 
vaisių ar daržovių kokteilis bei ma-
karonų patiekalas arba pica. Maistas 
šioje kavinėje – šviežias ir skanus.

Tai tik keli pavyzdžiai ir galbūt 
atsakymas, kodėl per pietus ne sezo-
no laikotarpiu Anykščių maitinimo 
įstaigose pietaujančių žmonių vos 
vienas kitas...

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Ar perkate 
interneto 
parduotuvėse?

„Ne mes šitą sąvoką ir, sakyčiau, 
tokį fenomeną sugalvojome“, - kreip-
damasis į pustuštę salę, susitikimą 
pradėjo mero pavaduotojas Sigutis 
Obelevičius, netrukus savo kalbą pa-
kreipęs apie Anykščių miesto seniū-
nijos steigimą.

„Esame toks fenomenas Lietuvoje, 
kad pats miestas neturi seniūnijos. 
Kol kas nenorėtume daryti kažkokių 
skubotų žingsnių, nes, kaip žinome, 
įsteigus seniūniją, atsiranda aparatas, 
išlaidos. Iš karto žmonės turbūt teisin-
gai sakytų, kad gyventojų mažėja, o 
valdininkų daugėja“, - apie tai, kodėl 
pradėta nuo miesto seniūnaitijų stei-
gimo, kalbėjo S. Obelevičius.

Būsimų seniūnaitijų teritorijas, 
seniūnaičių funkcijas, kandidatų į se-
niūnaičius iškėlimo, jų rinkimų tvarką 
pristatė savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas, su kuriuo išrinktieji mies-
to seniūnaičiai ir palaikys ryšį.

„Visko matyti juk negalima. Ir 
kažkoks signalas iš kažkurios mies-
to pusės niekada nepakenkia, kad 
mes galėtume greičiau sureaguoti ar 
kažką sutvarkyti. Tokie gyvenimiški 
klausimai tikrai greičiau sprendžiasi, 
kai yra daugiau tokio tiesioginio ben-
dravimo su visais kampais“, - apie 
miesto seniūnaičių svarbą kalbėjo R. 
Blazarėnas.

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas R. Blazarė-
nas susirinkimo dalyvius ramino, kad 
seniūnaičiai netaps dar viena biuro-
kratinio aparato dalimi.

„Seniūnaitis su gyventojais ben-
draus sueigose ar mūsų tiesioginiuose 
svarstymuose ir atstovaus jūsų inte-
resams savivaldybėje“, - aiškino R. 

Blazarėnas.
Susirinkimo dalyviams akcentuo-

ta, kad seniūnaičio pareigos yra vi-
suomeninės ir už šį darbą atlyginimas 
jiems nebus mokamas (rajono Tary-
bos sprendimu, jų veiklos išlaidoms 
padengti metams yra skiriama 100 
Eur kompensacija).

„Tai tas seniūnaitis bus kaip ku-
nigas, kas kiek duos, tiek ir turės“, - 
pusiau rimtai, pusiau juokais kalbėjo 
vienas į susirinkimą atėjęs vyras.

Tuo tarpu solidžius priedus prie 
atlyginimo gaunantis savivaldybės 
administracijos direktorius Audronius 
Gališanka aiškino, kad „ne viskas pi-
nigais matuojama“.

Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas pasakojo, kad 
seniūnaičiai jo darbe yra ypatingai 
didžiuliai pagalbininkai.

„Rubikiuose turiu seniūnaitį Joną. 
Kaip sakau, tai mano dešinioji ranka.
Visą informaciją gaunu, kas vyksta 
Rubikiuose. Seniūnaitis turi būti in-
formuotas žmogus, kad pas jį atėjęs 
būtų nuvestas teisinga linkme. Seniū-
naitis ir seniūnas turi tarnauti žmo-
nėms. Ir mes tai darome“, - pakiliai 
kalbėjo E. Pajarskas.

Tačiau susirinkimo pradžioje mero 
pavaduotojo S. Obelevičiaus užuo-
mina apie Anykščių miesto seniūniją, 
susilaukė kur kas didesnio dėmesio 
nei seniūnaitijų steigimas.

„Pagal susirinkusių žmonių skai-
čių matome, kaip mums tai aktualu. 
Tačiau, gerbiami vadovai, mes viską 
darome atvirkščiai. Pirmiausiai turė-
čiau eiti pas mūsų, Anykščių miesto, 
seniūną. Ar mes neturime lėšų, ar mes 
jų nemokame normaliai padalinti? 
Panaikinkime mažas seniūnijas, kur 

Rajono valdžia sulaukė 
raginimų kurti miesto seniūniją 

Į  rajono valdžios organizuotą susirinkimą dėl Anykščių miesto 
seniūnaitijų steigimo susirinko rekordiškai mažai žmonių.  
              Autoriaus nuotr. 

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.ltAntradienį Anykščių kultūros centre rajono vadovai susitiko 

su gyventojais pasikalbėti apie Anykščių miesto seniūnaitijų stei-
gimą. Susirinkimo dalyviai valdžiai aiškino, kad Anykščiuose la-
biau reikalingos ne seniūnaitijos, o miesto seniūnija.

Kultūros centro mažojoje salėje Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarė-
nas, vicemeras Sigutis Obelevičius ir administracijos direktorius 
Audronius Gališanka kalbėjo gyventojams apie miesto seniūnai-
tijų kūrimą. 

tikrai yra nedaug gyventojų ir stei-
kime Anykščių miesto seniūniją“, 
- ragino anykštėnė Rima Lesnikaus-
kienė, iš salės sulaukusi replikų, kad 
rajono valdžia dirba „atžagariai“.

Mero pavaduotojas S. Obelevičius 
aiškino, kad norint panaikinti vieną ar 
kitą rajono seniūniją, reikėtų sulaukti 
jos gyventojų pritarimo.

„Ar jūs  įsivaizduojate, kad norime 
panaikinti Andrioniškio ar Traupio 
seniūniją ir traupiečiai balsuoja už 
naikinimą. Taip nebūna“, - pastebė-
jo S. Obelevičius, kurio įsitikinimu, 
klausimą dėl Anykščių mesto seniū-
nijos įsteigimo turėtų sugeneruoti ne 
kas kitas, o naujai išrinktieji miesto 
seniūnaičiai.

Kalboms pakrypus apie kandidatų į 
seniūnaičius siūlymą bei jų išrinkimą, 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas R. Blazarėnas 
ne kartą nuogąstavo, kad gali tekti 
susidurti su anykštėnų abejingumu, 
ir juokavo, kad žmones į susirinki-
mus būtų galima sukviesti tik tokiais 
atvejais, jei jie vyktų kur nors preky-
bos centruose. Anykštėnas Romaldas 
Gižinskas juokavo, kad į seniūnaičių 
rinkimus anykštėnus būtų galima su-
kviesti tik pasiūlius nemokamo alaus 
ir skalbimo miltelių.

Seniūnaičių kandidatūrų siūlymo 
bei jų rinkimo tvarka pasirodė gan 
paini, ją aiškindamas painiojosi ir 
pats R. Blazarėnas. Pavyzdžiui, viena 
moteris stebėjosi, kad siūlydama jos 
numatytą žmogų seniūnaičiu, turės iš 
jo gauti raštišką sutikimą, kad jis tas 
pareigas nori užimti.

 Visą svarbią informaciją apie se-
niūnaičių rinkimus R. Blazarėnas 
žadėjo skelbti vietos spaudoje bei per 
radiją, tačiau kažkas iš susirinkimo 
dalyvių pastebėjo, kad niekas to ra-
dijo nesiklauso. Priminsime, kad apie 
seniūnaitijų steigimą užsakomuosius  
informacinius pranešimus Anykščių 
rajono savivaldybės administracija 
užsakė tik  „Šilelio“ laikraštyje bei 
„Nykščiuose“, o „Anykštoje“ tai pa-
daryti atsisakė. Beje, skirtingai nei 
seniūnijų, miesto seniūnaičiams pla-
nuojama parūpinti patalpas, kur jie 
galėtų susitikti su gyventojais.

Susirinkimo dalyviams taip pat iš-
kilo klausimų, ar miesto seniūnaičiai 
bus pavaldūs Savickui, žmonės teira-
vosi, ar po seniūnaičių rinkimų užteks 
lėšų medinės pilies statyboms...

Anykščių mieste planuojama steig-
ti 6 seniūnaitijas: Janydžių, Centro, 
Ramybės, Jurzdiko, Ažupiečių ir Pu-
šyno.

GIEDRĖ, Troškūnų miesto 
gyventoja:

- Neperku. Kompiuterį namuose 
turiu, tačiau man kur kas patogiau 
pirkti įprastose parduotuvėse, ku-
riose prekę galima apžiūrėti, pati-
krinti, o rūbą pasimatuoti.

Danutė SEBEIKIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Anksčiau kartais pirkdavau in-
terneto parduotuvėse, tačiau dabar 
nebeperku, nes man nepasiteisino. 
Turėjau problemų. Jau keli metai 
man negrąžina pinigų už nekoky-
bišką ir grąžintą prekę. 

Alvydas JANICKAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Perku internetinėse parduotuvė-
se, jų paslaugomis sėkmingai nau-
dojuosi jau keletą metų ir esu labai 
patenkintas. Turiu automobilį, tai 
jam atsargines detales ir padangas 
perku internete su pristatymu į na-
mus. Esu pirkęs baldų. Aptarnavi-
mo kokybė ir kainos mane tenkina. 
Nenusivyliau nė karto. 

  

kalbino ir fotografavo
 Jonas JUNEVIČIUS

Ar valdininkai darbo metu 
apeina visas pakampes?

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, apie seniūnaičių 
svarbą:

„Tokie gyvenimiški klausimai 
tikrai greičiau sprendžiasi, kai yra 
daugiau tokio tiesioginio bendravi-
mo su visais kampais“.

Vicemeras įvardijo tikrąjį 
Anykščių statusą – fenomenas 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras, apie 
seniūnaitijų steigimą:

„Esame toks fenomenas Lietu-
voje, kad pats miestas neturi seniū-
nijos“.

Prasidėjo rinkiminė 
kampanija

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas, 
apie Anykščių perspektyvas:

„Apčiuopiamo rezultato rinkėjui 
šiandien ir dabar turbūt nepavyks 
parodyti, todėl reikia tęstinumo“.

Tie „kiti“ Tarybos nariai 
irgi liberalai?

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas, 
apie norus:

„Aš ir keli kiti Tarybos nariai 
klausinėjome, kaip atsisakyti Tary-
bos nario algos“.

Gera, kol ieško...

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas, apie Anykš-
čius:

„Anykščiuose, man atrodo, gy-
venti gera, žmonės ieško sodybų 
ir butų“.

Paguoda ūkininkams – didelę 
paramą ir skaičiuoja ilgai

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas, apie Europos 
Komisijos pagalbą ūkininkams, 
nukentėjusiems nuo liūčių:

„Ši pagalba pagal metodiką gali 
būti skaičiuojama trejus metus, o 
išmokama gali būti ketvirtais me-
tais“.

Ar Jums irgi meškerė 
būtų priimtinesnė?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, ūkininkas, 
siūlė savivaldybei, kaip padė-
ti pasėlių netekusiems ūkinin-
kams:

„O gal geriau neduokime žuvies, 
o duokime meškerę? Galima dalį 
pinigų nemažinant mokesčių skirti 
melioracijai, įrenginių remontui“.

užjaučia

Netekus Antano Puodžiū-
no, mokyklos ir studijų drau-
go, šeimos bičiulio, reiškiame 
gilią užuojautą žmonai Lai-
mutei ir artimiesiems. Liūdi-
me drauge.

 Vytautas ir Roma Merkiai, 
Panevėžys.
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

kažkokia proga kažkoks Atas iš 
kažkokio Diuma romano pasakė: 
„Kaip Atui - tai per daug, kaip gra-
fui De la Ferui - per mažai.“ Regis, 
jau ne pirmą kartą kartoju šitą frazę 
ir ją vis prisimenu, kai Anykščiuose 
kažkas apdovanojamas.

Anykštėnai mėgsta pagerbti 
žmones - literatūrinė Antano 
Baranausko premija, kultūrinė 
Teresės Mikeliūnaitės premija,  
„Verslo žiburiai“, Anykščių gar-
bės piliečio titulas. Po kiekvieno 
apdovanojimo kartais garsiau, 
kartais tyliau nuvilnija pasipikti-

nimas – „vėl ne tam, kas verčiau-
sias, davė.“ O kas verčiausias?  
Verčiausių neišrinksi, vieningos 
nuomonės niekad nebus, nes nėra 
kriterijų.

Mane žavi Anykščių „Obuo-
linės“. Neironizuoju. Vienintelė 
šventė, kuri turi aiškią koncepcija. 
Už tai ji man ir patinka. Susirenka 
mūsų kaimas - patys grojam, patys 
šokam, beveik 
pusę rajono 
ūkininkų už ką 
nors apdovano-
jam (kitai metais 
apdovanojame 
kitą pusę). 

„Žirgelio“ 
šventėje seniai 
neaišku, kam tie arkliai joje rei-
kalingi. Susirenkam, pageriam ir 
skirstomės. kam gyvulius kankinti, 
juk patys pavakariu būnam kaip 
gyvuliai. Miesto šventė pagal pi-
nigus - didelio biudžeto renginys. 
Tačiau jos koncepcija panašiai 
tokia - leiskim visiems vietiniams 
pasirodyti, nes visi labai nori. Na, 
ir konkuruoja šventėje Grikiapelių 
kaimo kapelija su G&G Sindikatu.

A. Baranausko premijos skyri-

mą palikome Rašytojų sąjungos 
valiai. Pritariau, jog tai geras 
pasirinkimas – „profai“ parinks, 
„profais“ dera tikėti...  Na, ban-
dau ir toliau tikėti, tik nesiseka. 
labai jau panašu, kad Rašytojų 
sąjungai mūsiškė premija nėra 
didžiai reikšminga - lietuvoje 
skiriama dešimtys literatūrinių 
premijų, todėl, regis, rašytojai 

graduojami 
– „tau šiemet 
aukštes-
nio rango 
premija, tau 
- vidutinio, o 
tau - A. Bara-
nausko rango 
premija”. Ar 

kas prisimenat, kam pernai skirta 
A. Baranausko premija? Nepri-
simenat... Štai jau vien dėl to tos 
premijos skyrimas nėra didžiai 
prasmingas. Rajono vadovai laisvi 
keisti A. Baranausko premijos 
skyrimo nuostatus. Pradžioje gera 
atrodžiusi idėja, panašu, kad nėra 
gera, tai kuriem galam vaidinti, 
kad viskas „ok“, kad mums labai 
daug laimės apdovanojus Gintau-
tą Dabrišių ir Eriką Drungytę. 

Skiriant T. Mikeliūnaitės pre-
miją totalus jovalas jau dešim-
tmečiais. Nežinau, kas geriau 
- Grikiapelių kapelija ar G&G 
Sindikatas. Man ir vienas, ir kitas 
kolektyvas nepatinka, ypač todėl, 
kad Grikiapeliuose apskritai nėra 
kapelijos. Bet jei būtų ta kapelija, 
ją lyginti, vertinti gali tik kitų 
kapelijų kontekste. Šią premiją ra-
miai galima „įžeminti”, pritempti 
prie „Obuolinių“ koncepcijos 
ir kūrėjus apdovanoti už lokalią 
kultūrinę veiklą bendruomenėse. 
Na, apdovanoti išskirtinai tuos 
žmones, kurie duoda meną kaimui. 
Būtų visai gražu. Skatintume en-
tuziastus, kurie organizuoja Svir-
nuose Jonines. Bet galima premiją 
tempti į viršų ir duoti ją išskirtinai 
tiems, kurie buvo pamatyti bent 
lietuvos lygmeniu, kuriuos, saky-
kim, „telikas“ bent trisdešimt se-
kundžių rodė. Esu minėjęs, jog jei 
kuriais metais niekas iš Anykščių 
kultūrininkų nesublizgėjo, galima 
tą kartą ir nesikankinti ieškant 
nominantų. Nesakau, kad Žilvinas 
Pranas Smalskas premijos never-
tas, bet man pastarasis, sakykim, 
disonuoja su tuo pačiu Rimantu 

Povilu Vanagu. Abu vyrai žymūs 
jau tuo, kad turi po du vardus, bet, 
regis, reikia kada nors nuspręsti, 
į kurią menininkų kategoriją - ar 
Ž.P. modelio, ar visgi R.P. tipo - T. 
Mikeliūnaitės premija orientuota.

„Verslo žiburiai“ mažiau pavo-
jingi. kiek Anykščiuos tų versli-
ninkų? Visiems kada nors ateis 
eilė. Juolab ten pinigų neduo-
dama, tik garbė dalinama... Bet 
versle dar objektyviau kriterijus 
galima sudėlioti - didžiausia apy-
varta, didžiausios algos, didžiausi 
cepelinai ir pan.

Dėl garbės piliečio visiškas 
„delaferas“. Visi Anykščių garbės 
piliečiai yra garbingi žmonės. 
Na, o, bet, tačiau tie, kuriems 
dar titulo nedavė, - negarbingi? 
Vėl, regis, elementaru - rikiuojam 
prioritetus: „mecenavimas“ ir 
labdara; pasiekimai tarptautinia-
me kontekste; darbų išliekamoji 
vertė; Anykščių garsinimas... O kai 
nėra kriterijų, lieka iki valios vietos 
spekuliacijoms. Sergejui Jovaišai 
Anykščių garbės piliečio vardo 
suteikti nedera, nes kaip Atui - tai 
per daug, kaip grafui De la Ferui - 
per mažai...

Rugsėjo 28 d. Seimas priėmė 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo pakei-
timo įstatymą, kuris įsigalios nuo 
2018 m. liepos 1 d. Tad renginio 
dalyviams ir buvo pristatytos lau-
kiančios naujovės, taip pat pasi-
skirstę į keturias grupes dalyviai 
turėjo galimybę iš praktinės pusės 
pasižiūrėti, kokie įstatymo pasikei-
timo pliusai ir minusai dirbant su 
konkrečiais atvejais.

Apie laukiančias naujoves 
„Anykštai“ pasakojo Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos direktorė Žydronė Žu-
kauskaitė – Kasparienė.

Pašnekovė kalbėjo, kad vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
pakeitimai pradėti ruošti dar 2012 
m., tačiau prireikė 5 metų, kad 
įstatymas būtų priimtas. Paklausta, 
ar plačiai Lietuvoje nuskambėję 
atvejai, kai vaiko teisių pažeidimai 

baigėsi tragiškomis vaikų mirti-
mis, paskubino įstatymo pakeitimo 
priėmimą, Ž. Žukauskaitė-Kaspa-
rienė sakė: „Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymas Seimo komite-
tams svarstyti buvo pateiktas dar 
prieš Matuko nelaimę (šių metų 
sausio 27 d. mirė, kaip įtariama, 
motinos ir patėvio baisiai sumuš-
tas keturmetis Matukas, gyvenęs 
Kėdainiuose – aut.past.), tačiau 
šventas Matas – kaip mes dabar 
vadinam berniuką - paskatino, 
kad šis įstatymas pajudėtų žymiai 
greičiau. Viename susitikime Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis teigė, jog priimti 
tokį įstatymą, koks jis yra dabar, 
buvo ypač sunku, bet šventas Ma-
tas pasirūpino, kad kitiems Lietu-
vos vaikams nenutiktų taip, kaip 
nutiko tam mažamečiam berniu-
kui. Tačiau net ir priėmus naująjį 
įstatymą negalim garantuoti, kad 

Įstatymo priėmimą paskubino 
tik tragiškos vaikų mirtys
Lapkričio 14 d. Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių 

viešojoje bibliotekoje vyko 18 šalies savivaldybių atstovų, vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos atstovų susitikimas. Renginio tikslas – susipa-
žinti su nuo kitų metų liepos 1 d. įsigaliosiančiu nauju vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymu.

Anykščių rajonui atstovavo savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos pavaduotoja Gintarė Noliūtė bei tarpinstituci-
nio bendradarbiavimo koordinatorė Vida Dičiūnaitė.

tokių baisių atvejų nebebus – visur 
gali įsivelti žmogiškasis faktorius, 
- tačiau mūsų tarnybos tikslas, kad 
vaiko teisių apsauga būtų užtikri-
nama visą parą“.

Į klausimą, kodėl reikėjo keisti 
vaiko teisių apsaugos įstatymą, pa-
šnekovė atsakė: „Šiandien Lietuvo-
je turime 60 savivaldybių, vadinasi, 
ir 60 praktikų, kaip užtikrinama 
vaiko teisių apsauga. Mes siekiame, 
kad įsigaliotų viena praktika, kad 
visose savivaldybėse būtų ta pati 
procedūra paimant vaiką iš šeimos, 
nustatant grėsmės lygį ir t.t. Šian-
dien renginyje dalyvaujantis vienos 
savivaldybės administracijos direk-
torius teigė, kad toje savivaldybėje 
pakankamai gerai užtikrinama vaiko 
teisių apsauga, o bet kokie įstatymo 
pakeitimai įneš tik daugiau sumaiš-
ties ir trukdys dirbti specialistams, 
jau turintiems patirtį, pažįstantiems 
šeimas ir pan. Mano argumentas 
buvo toks – gerai, kad vaikui pasi-
sekė gyventi toje savivaldybėje, kur 
jo teisėmis rūpinamasi. Tačiau ką 
daryti vaikui, gyvenančiam X savi-
valdybėje, kur vaiko teisių apsauga 
nėra visiškai užtikrinama? Mūsų 
tarnybos tikslas, kad visų šalies vai-
kų teisų apsauga būtų garantuota“. 

Pašnekovė neįvardijo konkrečių 
savivaldybių, kuriose fiksuojama 
pažeidimų vaiko teisių apsaugos 
srityje, tačiau pabrėžę, kad tokių 
savivaldybių Lietuvoje tikrai yra.

Taigi, vienas esminių pasikeiti-
mų įstatyme - savivaldybėse esan-
tys Vaiko teisių apsaugos skyrių 
darbuotojai nuo kitų metų liepos 
1 d. taps centrinės institucijos 
darbuotojais, t.y. Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo tar-
nybos darbuotojais, ir ši funkcija 
taps nebe savivaldybės, o valstybi-
ne funkcija. 

Taip pat kiekvienoje savivaldybė-
je atsiras budėtojai, kurie užtikrins, 
kad vaiko teisėmis būtų rūpinama-
si visą parą. „Dabar savivaldybėse 
esantys vaiko teisių apsaugos sky-
riai dirba nuo 8 val. iki 17 val. O 
ką daryti kitu metu? Visi žinome, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė 
Žydronė Žukauskaitė–Kasparienė (kairėje) pristatė kitų metų lie-
pos 1 d. įsigaliosiantį vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

gų minėta sistema neteiks. „Kada 
konstatuojamas vaiko teisių pažei-
dimas, vaikas pasiimamas iš šei-
mos dvi pirmosios savaitės šeimai 
yra pačios sunkiausios, tuo metu 
reikalinga intensyvi intervencija. 
Mobilių komandų pagrindinis už-
davinys ir bus išsiaiškinti, kokios 
pagalbos šeimai labiausiai reikia ir 
padėti tą pagalbą organizuoti. Tai 
gali būti psichiatro, psichologo, 
priklausomybių ligų specialisto 
konsultacijos. Primenu, kad tokio 
lygio paslaugos mūsų šalyje dar 
nėra teikiamos ir ši veikla, kurią 
mes vykdysime nuo kitų metų lie-
pos 1 d. bus pilotinė“, – kalbėjo Ž. 
Žukauskaitė–Kasparienė.

Nuo kitų metų sausio 1 d. kie-
kvienoje Lietuvos savivaldybėje 
pradės veikti ir globos centrai, ku-
rie rūpinsis būsimų įtėvių ir globė-
jų atranka, mokymais ir pan. 

kad švenčių dienos, ilgieji savait-
galiai, taip pat vakarai yra kritiniai 
periodai, per kuriuos fiksuojama 
daugiausiai vaiko teisių pažeidimų. 
O budėtojai, kurie bus aprūpinti ry-
šio technika, automobiliais į prane-
šimus apie galimas grėsmes vaiko 
teisėms reaguos iš karto“ – sakė Ž. 
Žukauskaitė – Kasparienė. 

Naujajame įstatyme numatyta ir 
mobilių komandų veikla savival-
dybėse. Pasak pašnekovės, Vaiko 
teisių apsaugos sistemoje mobilių 
komandų veikla lieka vienintele 
paslauga, daugiau jokių paslau-

...Visi Anykščių garbės 
piliečiai yra garbingi žmo-
nės. Na, o, bet, tačiau tie, 
kuriems dar titulo nedavė, 
- negarbingi?..
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(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“, Nr. 
88, 2017-11-04) 

Rūmų pamatai dar vis laikosi 
ant senovinių medinių polių

,,Ekskursija prasideda įėjus į ves-
tibiulį – ten yra senosios aptvarinės 
pilies vieta. Vilniuje kadaise būta tri-
jų pilių – kur trys kryžiai – Kreivoji, 
tada Aukštutinė, o čia Žemutinė. Šios 
pirmosios, Žemutinės pilies, liekanos 
datuojamos XIII – XIV amžiumi.Yra 
išlikęs baltiškasis, arba vendinis plytų 
rišimo būdas (dvi plytos dedamos ho-
rizontaliai, o viena - vertikaliai). 

Atėjus į Valdovų rūmų rūsį galima 
pradėti kalbėti apie čia buvusią rezi-
denciją – ji atsirado truputėlį vėliau. 
Rūsyje užkonservuotos sienos stovi 
ant medinių polių, Vilnia tekėjo čia 
pat, taigi vieta – šlapia ir pelkėta. Ar-
cheologai, pradėję kasinėjimus, šioje 
vietoje ištraukė savaime drėgnoje ter-
pėje užsikonservavusius polius, den-
trochronologai pagal medžio rieves 
galėjo tiksliai pasakyti, kada medis 
buvo nukirstas. Taigi rūmus datuo-
jame pačia kunigaikščio Aleksandro 
valdymo pabaiga. 

Rūmus ne kartą perstatė. Jie iš-
gyveno visus architektūros stilius, 
labai stipriai išsiplėtė ir išgražėjo po 
Liublino unijos, nes buvo sutarta, kad 
bendras Lietuvos – Lenkijos valdo-
vas kas trečius metus būtinai gyvens 
čia, Valdovų rūmuose,“ – rūmų atsi-
radimo istoriją pasakojo ekskursijų 
koordinatorė Birutė Šulinskienė.

Valdovų rūmus ardė po plytą 

,,Rūmai labai stipriai nukentėjo 
karo su Rusija metu – 1655 metais. 

Valdovų rūmuose rezidavo ne tik 
karaliai, bet ir kareiviai Austėja ŠMIGElSkAITĖ

Medžio radinius konservuoja
cukrumi

,,Valdovų rūmų teritorijoje rasta 
apie 300 tūkstančių įvairiausių ar-
cheologinių radinių. Šlapioje žemėje 
puikiai išsilaikė organiniai dalykai 
– kaulas, medis, oda. Ir dėl to pože-
miuose galime matyti, pavyzdžiui, 
senojo vandentiekio fragmentą, lata-
kus nutekėti vandeniui, nuotekoms.  
Pragulėjęs po žeme beveik 400 metų, 
archeologų ištrauktas medis yra šla-
putėlis, prisigėręs vandens kaip kem-
pinė. Taigi, kas daroma? Medis kon-
servuojamas cukrumi. 

Kiekviena lentutė mirkoma cukraus 
sirupe maždaug metus laiko, paskui 
cukrus įsiskverbia į vidų, išstumia 
vandenį, užpildo tuščias ertmes, pas-
kui medis lėtai išdžiovinamas, kad ne-
suskiltų, ir padengiamas antiseptikui. 
Vienam iš latakų konservuoti prireikė 
1 tonos ir 300 kilogramų cukraus, 20 
kilogramų antiseptiko. Bet galime sa-
kyti, kad turėjome modernius rūmus 
– ir su nuotekų sistema, ir su vanden-
tiekiu“, – kalbėjo B. Šulinskienė.

Kariškiai rūmuose paliko
sprogmenis

,,Karas su caru Aleksejumi Mi-
chailovičiumi mūruose taip pat pa-
liko savo pėdsakus – šešerius metus 
statinį niokoję kareiviai, kai traukėsi, 
spėjama, Valdovų rūmų rūsyje paliko 
savo karinę amuniciją. Todėl būta di-
džiulio gaisro ir sprogimo, nes dalis 
rūsio sienų pajuodusios. Sprogimo 
metu statinys sukrito, dėl to šioje rū-
sio dalyje rasta daug grindų plytelių iš 
pirmojo aukšto pavyzdžių. Antrame 
ir trečiame Valdovų rūmų aukšte da-

bar jau galite išvysti, kaip tos plytelės 
atrodė“, – sakė B. Šulinskienė.

Pasak jos,  nors ir atstatyti, rūmai 
dar ir dabar susiduria su išlikimo 
problemomis. ,,Dabar atrodo mūrai 
jau visai uždengti, čia nepatenka nei 
lietus, nei sniegas, tačiau kai kurios 
plytos pradėjo irti. Pagrindinė bėda – 
drėgmė. Drėgmė kyla iš apačios, ka-
dangi mūrai dar vis stovi ant drėgnų 
medinių polių. 

Valdovų rūmų liekanos – pirmas 
toks objektas Lietuvoje. Metodikos 
ar tikslių nurodymų, kaip elgtis, nėra. 
Taigi tenka eksperimentuoti. Vienas 
iš eksperimentų pasiteisino – kai kur 
prie yrančių plytų susmaigstytos va-
zelės, per kurias pilamos cheminės 
medžiagos, kurios kristalizuojasi ir 
apsaugo, kad kylanti drėgmė nebe-
niokotų senojo statinio“, – sakė B. 
Šulinskienė. 

Galime didžiuotis išlikusiais 
Griuvėsiais

,,Išlikusios sienos, galima sakyti, 
yra svarbiausias pagrindas. Na, mes 
lietuviai gal tikrai kartais nemokame 
pasidžiaugti – nuvažiavę į Graikiją, 
Italiją ir pamatę, kad ir nedaug tų 
griuvėsių, žmonės sako, jog ten gra-
žu. O mes turime visus rūmus, tik be 
viršaus. Taip pat čia sukaupta tiek ar-
cheologinės medžiagos, jog įmanoma 
papasakoti praktiškai viską – kokios 
grindys, langai, krosnys buvo. Net ir 
tai, kaip gyveno žmonės – ką dėvėjo, 
avėjo, kuo puošėsi. 

Muziejus unikalus tuo, jog  rūsyje 
ir pirmajame aukšte eksponuojame 
tai, ką čia ir radome“, – pasakojo eks-
kursijų koordinatorė.

XV – XVI amžiuje pastatyti Valdovų rūmai reprezentuoja Lietuvos istoriją ir valstybingumą. Priešais rūmus kadaise būta sodo su fontanais ir alėjomis.

 Latrina, arba tualetas, kurioje rasti patys brangiausi radiniai.
Koklių fragmentai, kurių Valdovų rūmuose dėl palankiai susiklosčiusių gamtinių 
sąlygų rasta net apie 25 tūkstančius.

XV – XVI amžiaus pradžia datuojami Valdovų rūmai – ne tik kažkada buvusi didžiųjų Lietuvos bei Lenkijos valdovų rezidencija, bet ir lietuvybės, istorijos simbo-
lis. Dar dabar ant senovinių polių stovintys rūmai, niokoti daugybės karų ir sujudimų, kadaise siaubti caro kareivių, apsistojusių čia šešeriems metams, po atstatymo 
rūpestingai prižiūrimi ir tvarkomi, o jų požemiuose šalia išlikusių fragmentų eksponuojami čia kažkada gyvenusių dvaro žmonių daiktai ir prabangių Valdovų rūmų 
puošybos elementai. Trijų aukštų muziejus su apžvalgos aikštele siekia beveik 1500 kvadratinių metrų, todėl vieno straipsnio jam aprašyti nepakanka. 

Caro Aleksejaus Michailovičiaus ka-
riuomenė ateina ir 6 metams rūmuose 
įsikuria svetimšaliai kariai. Galime 
įsivaizduoti, kas iš jų lieka – nunioko-
ti, išplėšti, išlaisvinant dar ir apgriauti. 
Tačiau rūmai stovi. 

Jų neliko tada, kai nebeliko Lie-
tuvos – po Trečiojo Abiejų Tautų 
Respublikos padalinimo 1795 
metais. Vilnius tampa gubernijos 
miestu, o caro politika labai pa-
prasta – naikina ne tik valstybę, 
bet griauna ir valstybingumo sim-
bolius. Duotas nurodymas, kad 
rūmus reikia visiškai nušluoti nuo 
žemės paviršiaus. Tačiau įdomus 
dalykas – vietiniai gyventojai Val-
dovų rūmų griauti nenori. Ir tik po 
kurio laiko generalgubernatorius 
Freizeris praneša, kad rūmams at-
sirado pirkėjas net iš Klemenčiu-
ko, Moisejus Sluckis, kuris imasi 
griauti rezidenciją. Jis gražiai po 
plytą ardė rūmus, iš plytų parda-
vimo miestiečiams gavo tam tikrą 
procentą. O kitas griovėjas Abra-
omas Šliosbergas begriaudamas 
rūmus jų rytinėje dalyje pasistato 
sau namą. Rūsius palieka, sienas 
iki antro aukšto taip pat. Beje, tas 
namas dabar yra įkomponuotas 
jau naujai atstatytuose rūmuose – 
stovint kieme galima pamatyti jo 
liekanas, padarytas zondažas, tam, 
kad būtų regimas senasis mūras. 

Na, o čia po 1830–ųjų sukilimo 
prieš caro valdžią viską gražiai 
sulygino su žeme ir įveisė parką. 
Taip ir buvo per visą tarybinį lai-
kotarpį, o A. Šliosbergo name vei-
kė pionierių rūmai“, – apie caro 
bandymus Valdovų rūmus suly-
ginti su žeme, pasakojo ekskursijų 
koordinatorė. 

Tyrimų laikotarpis

,,Pirmieji kompleksiniai archeolo-
giniai tyrimai atlikti 1987 metais. Fra-
gmentiškai Žemutinės pilies teritorija 
jau buvo šiek tiek tyrinėti ir anksčiau. 

Kadangi mūsų klimatas nėra toks 
geras, kad viską galėtume laikyti gry-
name ore, kaip, pavyzdžiui, Graikijo-
je, Italijoje, tai netgi kasinėjimų metu 
čia buvo pastatyti angarai. Tuose 
angaruose Sąjūdžio laikais vykdavo 
koncertai, spektakliai ir pamažu su 
laisvėjančia Lietuva kilo mintis, jog 
vis dėlto mums reikia tų rūmų – kaip 
Lietuvos valstybingumo, istorijos 
simbolio. Dėl to 2000-aisiais priimtas 
įstatymas dėl Valdovų rūmų atkūri-
mo. O po dvejų metų prasidėjo staty-
bos darbai“, – sakė B. Šulinskienė.

Rūmus atstatyti padėjo 
dailininko paveikslai

Ekskursijų koordinatorė pasakojo 
ir apie statybos darbus, vykusius Val-
dovų rūmuose: ,,Statybininkai visą 
laiką dirbo greta archeologų dengtose 
patalpose, kur mūrą tyrinėja, kon-
servuoja, o aplink orginalius mūrus 
buvo statomos naujos konstrukcijos. 
Akivaizdžiai matoma, kur yra au-
tentas ir kur nauja statyba – betonas 
niekur nepaslėptas. Padaryta labai 
įdomi ,,apžergianti“ konstrukcija – 
naujas statinys eina aplink išlikusius 
senuosius mūrus ir iškyla viršuje, kur 
kadaise buvo Valdovų rūmų sienos. 

Atkurti rūmų išorę nebuvo sunku – 
prieš nugriaunant rūmus dailininkas 
Pranciškus Smuglevičius juos nutapė 
iš visų pusių, taigi išlikę menininko 
kūriniai mums padėjo atkurti išorinį 
vaizdą.“ – sakė B. Šulinskienė.
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Du iš Andrioniškio

Andrioniškio seniūnijos Pa-
dvarninkų kaimo ūkininkas Al-
mantas Pačinskas (g. 1966 m.) 
savo kaime girtas vairavo trakto-
rių T40 AM.  Gegužės 13-ąją,  14 
val. 40 min., jam nustatytas 2,06 
prom. girtumas. Vyras teigė, kad 
apie 14 valandą išgėrė litrą alaus.  
Teismas jam skyrė 760 eurų bau-
dą bei metams uždraudė vairuoti 
kelių transporto priemones.

Pensininkas iš Andrioniškio 
Petras Versinkas (g. 1953 m.) gir-
tas (1,70 prom.) prie automobilio 
VW „Passat“ vairo įkliuvo liepos 
23-ąją, 17 val. 40 min., Andrio-
niškyje. Vyras aiškino išgėręs 
butelį stipraus alaus. Teismas 
jam skyrė 1 129,70 eurų baudą ir 
apribojo teisę vairuoti transporto 
priemonę dvejiems metams.

Ne laiku prabudo...

Bedarbis iš Kanapinės kaimo 
Alvidas Žalys (g.1960 m.) girtas 
svetimu automobiliu „Nisan  Ter-
rano“ Surdegyje įvažiavo į stul-
pą. Anykščių rajono apylinkės 
teismo baudžiamajame įsakyme 
rašoma, kad A. Žalys nurodė, 
jog dieną pasiskolino draugo 
automobilį, kuriuo parvažiavo 
namo ir ėmė gerti. Apgirtęs jis 

išvažiavo pasivažinėti, susitiko 
girtą pažįstamą, su kuriuo gėrė 
toliau, kol užmigo automobilyje. 
Nubudęs važiavo link Juostinin-
kų, kelyje Anykščiai-Troškūnai-
Panevėžys nuvažiavo nuo kelio, 
trenkėsi į stulpą. Įvykis fiksuotas 
4 val. 50 min. Kraujas ligoninėje 
iš A. Žalio paimtas 6 val. 45 min., 
tačiau ir po dviejų valandų vyras 
buvęs labai girtas - jam nustaty-
tas 2,74 prom. girtumas. Teismas 
jam skyrė 1 129,80 eurų baudą 
bei teisės vairuoti kelių transpor-
to priemones apribojimą trejiems 
metams.  

Nestojo, bet ir nebėgo...

Panevėžyje registruotas An-
drius Žiukas (g.1980 m.) girtas 
(1,86 prom. girtumas) mopedu 
„Suzuki“ važinėjosi po Viešin-
tas. Jis įkliuvo rugpjūčio 5-ąją, 
23 val. 20 min., A. Žiukas Vie-
šintose, pamatęs policijos auto-
mobilį, apsisuko, tačiau tikino, 
kad nuo pareigūnų nebėgo, net 
nežino, jog šie jį vijosi. „Ar poli-
cijos automobilis vijosi, nematė. 
Nesidairydamas važiavo tolyn. 
Kad persekioja policijos auto-
mobilis, pamatė prieš posūkį ir, 
nesuvaldęs mopedo, apvirto, pa-
tyrė nugaros traumą”, - rašoma 
teismo sprendime. Teismas jam 

Gal kam reikia konfiskuotų automobilių? Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per keletą paskutinių mėnesių Anykščių rajono apylinkės teis-
mas baudžiamaisiais įsakymais priėmė sprendimus, kuriais nu-
bausta dvylika girtų vairuotojų. Priminsime, kad teismas dabar 
baudžia tik tuos vairuotojus, kuriems nustatytas vidutinis ir sun-
kus girtumo laipsnis. Lengvai apgirtusius baudžia policija.  

skyrė 760 eurų baudą bei teisės 
vairuoti kelių transporto priemo-
nę apribojimą metams ir šešiems 
mėnesiams.

Nepasimokė!

Didelių bėdų prisidirbo Ute-
noje gyvenantis Rolandas Ju-
knevičius (g. 1973 m.). Vyras 
rugpjūčio 16-osios Utenos ra-
jono apylinkės teismo sprendi-
mu baustas už tai, kad vairavo 
neblaivus, drąsos neprarado ir, 
praėjus mažiau nei dviem mė-
nesiams, vėl įkliuvo girtas prie 
automobilio vairo. Spalio 7-ąją, 
5 val. 13 min., Anykščiuose, 
Gegužės gatvėje, jis vairavo 
„Audi“ A4 būdamas neblaivus - 
2,34 prom. girtumo. Jis aiškino, 
kad kavinėje „Viola“ šventė ma-
mos gimtadienį, mašiną paliko 
prie kavinės ir kartu su šeimy-
na parėjo namo. Paskui su sū-
numi išėjo pasivaikščioti, atėjo 
iki kavinės, nusprendė, kad jau 
yra blaivus, ir nutarė automobilį 
parvaryti namo. Utenos rajono 
apylinkės teismo sprendimu jam 
teisės vairuoti automobilį jau 
buvo atimtos trejiems metams. 
Už pakartotinį vairavimą neblai-
viam Anykščių rajono apylinkės 
teismas R. Juknevičiui skyrė 2 
937,48 eurų baudą bei laisvės at-
ėmimą 6 mėnesiams, šios baus-
mės vykdymą atidedant metams. 
Teismo sprendimu, be leidimo 
R. Juknevičius metus negalės 
išvykti iš Utenos. Automobilis 
registruotas vairuotojo draugės 
vardu. Teismas transporto prie-
monės nekonfiskavo. Šis teismo 
sprendimas dar nėra įsiteisėjęs. 

Girtuoklius sulaikė moterys

Iš girto uteniškio Vytauto Bra-
knės (g 1978 m.) automobilio 
raktelius atėmė pilietiška ir drąsi 
moteris. Bedarbis V. Braknė aiš-
kino, kad kartu su draugu išgėrė 
du 1,5 litrų „bambalius“ „Torna-
do“ alaus ir iš Svėdasų išvažiavo 
į Uteną. V. Braknės vairuojamas 
„Renault Safrane“ šleivojo po 
kelią, todėl jį persekiojo moteris, 
kuri signalizavo šviesomis. Kai 
„Renaul Safrane“ vairuotojas 
prie Žaliosios sustabdė, pribėgusi 

moteriškė iš girto vairuotojo atė-
mė raktelius, netrukus privažiavo 
ir policijos ekipažas. Vairuoto-
jui buvo nustatytas sunkus 2,70 
prom. girtumas. Įvykis fiksuotas 
birželio 18-ąją, 22 val. 40 min. 
Tesimo sprendimu, vairuotojui 
skirta 677,88 eurų bauda bei tei-
sės vairuoti transporto priemonę 
apribojimas metams. Nukentėjo 
ir girtas keleivis - teismas nu-
sprendė konfiskuoti keleivio mo-
tinos vardu registruotą „Renault 
Safrane“, kuria realiai naudojosi 
V. Braknės bičiulis. 

Pilietiška moteriškė prisidėjo 
ir prie anykštėno Vitalijaus Va-
robliausko (g. 1961 m.) sulaiky-
mo. Jis birželio 22-ąją prieš pie-
tus (sulaikytas 11 val. 50 min.) 
visiškai girtas (3,09 prom.) auto-
mobiliu „Opel Vectra“ blaškėsi 
po Anykščių kempingo teritoriją. 
Jis aiškino, kad važiavo su drau-
gu žvejoti ir abu prie kempin-
go gėrė, paskui bandė važiuoti, 
į kažką atsitrenkė ir pribėgusi 
moteris iš jo atėmė raktelius. 
Negana to V. Varobliauskas, 
bandydamas išvengti bausmės 
už tai, kad vairavo girtas, ban-
dė pareigūnams įduoti 20 eurų 
kyšį. Anykščių rajono apylinkės 
teismas jam skyrė 684 eurų bau-
dą bei teisės vairuoti transporto 
priemonę apribojimą. Panevėžio 
apygardos teismas baudą suma-
žino iki 677,88 eurų.    

Pramiegojo mašiną

Šerių (Kavarsko sen.) kaimo 
gyventojas Žydrūnas Zarinskas 
(g. 1983 m.) girtas (2,72 prom. 
girtumas) su draugais rugpjū-
čio 7-ąją važinėjo po Kavarską 
automobiliu „Mercedes Benz“. 
Policijos pareigūnai 21 val. 16 
min. Kavarske rado „mersą”, ša-
lia kurio stovėjo du girti vyrai, o 
vienas bendražygis miegojo ant 
galinės sėdynės. Ž. Zarinskas - 
anksčiau teistas, teistumas išny-
kęs, vairuotojo teisių jis niekada 
neturėjęs. Teismas vyrui skyrė 1 
129,80 eurų baudą, jam dvejus 
metus nebus galima laikyti teisių.  
Teismo sprendimu, konfiskuotas 
ir „Mercedes Benz“, kurio savi-
ninkas miegojo ant automobilio 
galinės sėdynės. Šis sprendimas 

nėra įsiteisėjęs.
Brangiai pirko kavą ir duoną

Lukas Bronius Matiukas (g. 
1995 m.) iš Vikonių kaimo 
(Svėdasų sen.) rugpjūčio 21-ąją 
nusipirko brangiausios kavos 
savo gyvenime. Vyras pavakary 
būdamas neblaivus (2,29 prom.) 
iš Vikonių nuvažiavo į Svėda-
sų degalinę kavos. Bendruoju 
pagalbos telefonu buvo gautas 
pranešimas apie girtą vairuoto-
ją. Atvykę pareigūnai L.B. Ma-
tiuką rado jau namuose, tačiau 
jam bausmės išvengti nepavyks. 
Teismas skyrė 1 054,48 eurų 
baudą bei teisės vairuoti trans-
porto priemonę apribojimą tre-
jiems metams. Šis sprendimas 
dar nėra įsiteisėjęs. 

Miežiškių (Panevėžio r.) gy-
ventojas Vladislovas Stonys (g. 
1952 m.) girtas birželio 13-ąją 19 
val. 35 min. kartu žmona atvažia-
vo į Raguvėlę duonos. Į alkoho-
lio matuoklį vyras „įpūtė“ 1,85 
prom., o po valandos rezultatas 
kraujyje buvo žymiai „geresnis“ 
- 2,32 prom. Teismas nusprendė 
konfiskuoti jo automobilį „Hu-
yndai Galloper“, skyrė 1 506,40 
eurų baudą bei teisę vairuoti 
transporto priemonę apribojo 
dvejiems metams. Šis sprendi-
mas dar nėra įsiteisėjęs.  

Aivaras Cemnomolskas (g. 
1997)  girtas prie BMW 316 vai-
ro įkliuvo spalio 6-ąją, 18 val. 45 
min.,Zaviesiškyje. Jam nustaty-
tas sunkus 2,61 prom. girtumas. 
Teismo sprendimu, skirta BMW 
konfiskacija, 1 054,48 eurų bau-
da bei teisės vairuoti transporto 
priemonę apribojimas trejiems 
metams.  Sprendimas neįsiteisė-
jęs.

Andrejus Pacharevas (g. 1992 
m.), gyvenantis Piekarlių kaime 
(Anykščių sen.), girtas  (1,85 
prom.) vairuodamas „Audi 80“ 
įkliuvo spalio 15-ąją, apie 20 val. 
30 min.  Anykščių J. Biliūno ga-
tvėje. Vyras pripažino, kad gėrė 
praėjusios dienos vakare ir tos 
dienos, kai įkliuvo, rytą. Teismas 
jam skyrė 677,88 eurų baudą, tei-
sių vairuoti transporto priemonę 
apribojimą 1,5 metų bei „Audi“ 
konfiskavimą. Šis sprendimas dar 
nėra įsiteisėjęs.

Panašu, kad per metus vien Anykščių rajone girti vairuotojai 
praras keliasdešimt automobilių.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„Viduramžių“ pilyje - 110
kubinių metrų betono

Pirmajame statybų etape ant Šei-
myniškėlių piliakalnio turėtų būti 
pastatytas 240,79 kv. m statinys. 
Ketinama panaudoti 110 kub. me-
trų betono, 12 kub. m kietmedžio 
(ąžuolo), 545 kub. m eglės rąstų. 
Vienoje iš patalpų bus pastatytas 
dyzelinis generatorius, o po vienu 
iš pilies bokštų iškastame rūsyje 
- elektros skydinė bei vandens ir 
nuotekų siurblinės. Pilies vanden-
tiekio ir kanalizacijos trasas keti-
nama jungti prie miesto tinklų. 

Ant piliakalnio pirmajame sta-
tybų etape turėtų iškilti du bokštai, 
sujungti medine galerija. „Apžval-
gos aikštelių laiptinės atskiriamos 
berėme stiklo siena šilumos išsau-
gojimui patalpose”, - nurodo pro-
jektuotojai.

Pamato padas turėtų būti metro 

gylyje, o viršutinė rostverko dalis 
iškils pusmetrį virš grunto.   

Projektavimas jau kainavo
beveik 100 tūkstančių eurų

Priminsime, jog pilies projek-
tavimas ir projekto korekcijos jau 
kainavo nemažus pinigus rajono 
biudžetui. Dar 2006 metais UAB 
„Urbanistika“  atliktas Šeimyniškė-
lių žemės sklypo detaliojo plano ir 
techninio projekto parengimas kai-
navo 192 277, 24 Lt (t.y. 55 732,53 
Eur). Tais pačiais 2006 metais 
atlikta ir projekto korekcija, kuri 
kainavo 32 000 Lt (9 275,36 Eur). 
Šiemet už antrąją korekciją projek-
tuotojams - tai pačiai UAB „Urba-
nistika“ - sumokėta 27 tūkst. eurų. 
Taigi, „Urbanistikai“ už dar vis 
nepradėto statyti objekto pro-
jektavimą ir projekto koregavi-
mą jau sumokėtas 91 tūkst. eurų. 
Šeimyniškėlių piliakalnio ar-

cheologiniai tyrimai kainavo 2 
093,53 Eur, laikinojo kelio ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio projek-
tavimas - 2 230,79 Eur, šio kelio 
įrengimas - 14 807,3 Eur, pilies 
projektų ekspertizė - 2 420 Eur, 
investicinio projekto, siekiant gau-
ti Valstybės investicijų programos 
lėšas, parengimas – 5 000 Eur. 

Pirmas dublis buvo
nesėkmingas

Pernai UAB „Povilo Gurklio fir-
ma“ buvo pradėjusi pilies statybas. 
Priminsime, jog pernai pirmajam 
pilies statybų etapui iš Anykščių ra-
jono biudžeto buvo skirta 308 tūkst. 
eurų. Paskelbus pilies statybų ran-
gos konkursą, jį netikėtai laimėjo 
nedidelė Kupiškio įmonėlė – UAB 
„Povilo Gurklio firma“. Rekvizi-
tai.lt skelbia, kad UAB „Povilo 
Gurklio firma“ 2016 metais turėjo 
16 socialiai apdraustųjų. 2016 m. 

Pristatys pilies projektą rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio vyko pilies statybų pra-
džios iškilmės, sakytos skambios 
kalbos, užkasta statybų pradžią 
įamžinusi kapsulė su deklaracijo-
mis, centais ir rąsto gabalėliu, kuris 
yra neva iš istorinės Vorutos pilies.  
Vėliau UAB „Povilo Gurklio fir-
ma“ ant piliakalnio išgręžė 66 sky-
les ir suleido 2 metrų ilgio „varž-
tus“, ant kurių turėjo iškilti medinė 
pilis. Pagal techninį projektą buvo 
numatyta, jog bus 66 dviejų metrų 
gylio pamatų poliai, tačiau jie, kaip 
buvo numatę projektuotojai, turėjo 
būti gelžbetoniniai. Bet P. Gurklio 
statybininkai į skyles susuko varž-
tus primenančias konstrukcijas ir 
tik viršutinę jų dalį užliejo armuo-
tu betonu. Ekspertai nustatė, kad 
tokie pamatai pilies neišlaikys, ir 
rajono vadovai nurodė P. Gurkliui 
išsilupti pamatus, sutvarkyti pilia-
kalnį ir „susivynioti meškeres”. Pi-
lies statybų pradžios kapsulė liko 
ten, kur ir buvo įkasta. 

Panašu, jog po to, kai „Urbanis-
tika“ atliko pilies projekto korek-

ciją, bus skelbiamas naujas pilies 
statybos rangos darbų konkursas. 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis jau pernai kalbėjo, jog ti-
kisi pinigų statyboms „iš šalies“, 
tačiau nei europinių lėšų, nei Vals-
tybės investicijų piliai kol kas nėra 
sulaukta. O Sauliaus Skvernelio 
Vyriausybė laikosi taktikos iš vals-
tybės biudžeto nefinansuoti naujų 
objektų statybų.

Griūnant Gedimino kalnui, 
paaiškėjo pikantiška detalė, jog 
pirmojo Anykščių pilies projek-
to techninės dalies vadovu buvo 
Jakovas Mendelevičius - šalies 
žiniasklaidoje teigiama, jog nu-
griuvo bent pora namų, kuriems 
techninę dalį projektavo šis kons-
truktorius. Taip pat teigiama, kad 
jis projektavo ir Gedimino kalno 
funikulierių, po kurio įrengimo 
prasidėjo svarbiausio Lietuvos pi-
liakalnio bėdos. Anykščių rajono 
mero K.Tubio teigimu, rengiant 
Šeimyniškėlių pilies projekto an-
trąją korekciją J. Mendelevičius 
nedalyvavo.  
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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.  
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
Vagių vagis.  
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Brazilijos gamtos ste-
buklai (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 (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Pramoginė laida „Editos 
šou“.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Laisvės kaina. 
Partizanai.  
21.55 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
23.40 Drakula. N-14.  
1.10 Brazilijos gamtos stebuklai 
(subtitruota, kart.). 
2.05 Pasaulio dokumentika.  
3.00 Istorijos detektyvai.  
3.45 Dainuoju Lietuvą. 

 
6.30 „Madagaskaro pingvinai“. 

6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
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 
Juodasis riteris. N-7.  
12.05 Vyrai juodais drabužiais 
2. N-7.  
13.50 „Pričiupom!“.  
14.20 Mirtinas ginklas. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
22.10 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas. N14.  
0.20 PREMJERA Naujoji karta 
Z. S.  
2.20 Blogas senelis. S. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7. 
7.30 NAUJAS SEZONAS 
„Transformeriai. Maskuotės meis-
trai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Mamyčių klubas“.  
9.00 „Kulinariniai triukai“.  
9.30 „Penkių žvaigždučių būs-
tas“.  
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.  
10.30 „Svajonių sodai“.  
11.30 „Audros karys “. N-7. 
13.15 „Ambicinga blondinė“. 
N-7. 
15.10 „Išdykėlis Danstonas“. 
N-7. 
16.55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7. 
18.00 „Raudonas kilimas“.  

18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „X Faktorius“. N-7. 
22.00 VAKARO KINO 
TEATRAS „Apsimeskime farais“. 
N-14. 
0.10 PREMJERA „Lengvi pini-
gai“. N-14. 
1.55 „Džoja“. N-7.

 
6.30 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje. I dalis (k). 
2017 m.  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje. II dalis.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 „Debesų upė“.  
12.40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  
13.40 Sveikinimai.  
16.00 „Policijos akademija“. N-7.  
17.00 LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Žalgiris. 
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
22.00 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
23.00 „Sostų karai“. N14.  
0.10 „Romeo turi mirti“. N14.  
2.10 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.

6.50 „Bebrų užkalbėtojai“. 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Keisčiausi pasaulio res-
toranai“.  
9.15 „Monstrų karai“.  
10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“.  
12.00 Su cinkeliu. N-7.  
13.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
14.50 „Širdele mano“. N-7.  
16.50 „Akloji“.  
17.55 „Būrėja“.  

19.00 TV1 KOMEDIJA „Rožinės 
panteros pėdsakai“. N-7.  
21.00 „Mylėti(s) smagu“. N-7.  
23.30 „Girtas meistras. Pradžių 
pradžia“. N-7. 1978 m.  
1.30 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
2.15 „Nusikaltimas“. N14.  

 Kultūra 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“. 
07:00 Mokslo sriuba.  
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
08:30 Krikščionio žodis.  
08:45 Kelias.  
09:00 Euromaxx.  
09:30 Premjera. Skonio pasaka. 
10:00 ARTS21.  
10:30 Pradėk nuo savęs. 
11:00 Aušros Vartų gailestingu-
mo Motinos globos atlaidai. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija.  
12:30 Durys atsidaro. 
12:55 ARTi. Veidai.  
13:10 Kalbantys tekstai. 
13:55 Šv. Jurgio meno sezonas 
2017. 
15:00 Linija, spalva, forma. 
15:30 Stop juosta.  
16:00 Šventadienio mintys. 
16:30 Skrendam. 
17:00 „Vilnius Mama Jazz“ 
paraštės. 
18:00 Keliaukime kartu. 
Černivciai. 
18:30 Durys atsidaro.. 
18:45 Premjera. Kiotas. 
19:30 Premjera. Auklė Makfi. 
21:15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
22:10 Kamerinės muzikos 
koncertas. 
23:15 Stambiu planu.  
24:00 Dabar pasaulyje. 
00:30 Kino žvaigždžių alėja. 

Grafienė iš Honkongo. 1967 m. 
N-7. 
02:15 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Kamanių šilelis“. 
03:15 ARTi. Veidai.  

 
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 Kitu kampu (k).  
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. 
Lietkabelis - Žalgiris (k). 
1.10 Farai (k). N-7.  
1.35 24 valandos (k). N-7.  

 
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7. 
7.30 „Galapagai“ (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 „Lietuvos futbolo rung-
tynės. Marijampolės „Sūduva“ 
- Vilniaus „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija. 
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 „Trys muškietininkai. 
Dainos, kurios nemiršta“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Nakties TOP“. N-14. 
23.00 „Daktaras Hausas“. N-14. 
0.00 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14.

07.25 „Kalnų ežerai“. 
8.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
10.35 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“. N-7. 
12.45 PREMJERA. „Tarp meilės 
ir neapykantos“. N-7. 
14.55 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Žydėjimas“. 
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. Atsakomosios kovos 
(2). N-7 
00.00 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“. N-7. 
02.00 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Išlikti“. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto 
kriminalinė 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 peri-
metrai. 2 d. Vasario 16-oji.  
23.20 Modernus serialas. 
Medičiai, Florencijos valdovai. 
N-7.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7.  
1.05 Gimę tą pačią dieną.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Beatos virtuvė.  
4.05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7.  
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 „Įkaitų krizė“. N14.  
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.10 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
1.55 „Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas“. 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“. 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 ge-
riau“. 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 - žmogžudys-
tė“.  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 „Asmens sargybinis“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Roninas. N-7.  
23.25 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant. N14.  
1.10 „Sostų karai“. N14.  
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.55 Farai (k). N-7.  
3.15 „Amūras - Azijos 
Amazonė“.  
4.05 „Reali mistika“.  

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 „Zigis ir Ryklys“. N-7.  
15.05 „Vyrai juodais drabu-

žiais“.  
15.35 „Rožinė pantera ir drau-
gai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.20 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7  
21.00 Išbadėjusių žaidynės. 
N14.  
22.40 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.30 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
1.20 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.10 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
2.55 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
3.40 Mylėti(s) smagu. N-7. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017”.  
7.10 Šikšnosparnis Patas. 
7.25 Heidė (kart.). 
7.50 ARTS21.  
8.20 Atspindžiai. Paveldo ko-
lekcija.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Durys atsidaro.  
12.35 Auklė Makfi (kart.). 
14.20 Vadimas. Misteris 
Šaunusis (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. Paulius ir 
Svajonė Stanikai. 

19.00 Euromaxx.  
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
20.30 Nes man tai rūpi.  
21.15 Premjera. 1917-ųjų 
Rusija. Ant revoliucijos slenksčio. 
22.20 Neįtikėtinos istorijos 5. 
23.55 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Džiazo muzikos vakaras.  
2.30 Nuodėmės užkalbėjimas. 
Jurgos Ivanauskaitės romanų 
„Ragana ir lietus“, „Placebas“ 
bei „Sapnų nublokšti“ motyvais.. 
N-14.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 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.  
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 „Du miegamieji, viena 
vonia“. S. 
0.55 „Kobra 11“. N-7. 
1.50 „Daktaras Hausas“. N-14. 

06.50 Šiandien kimba.  
7.50 „24/7“.  
8.50 4 kampai.  
9.20 „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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
15.00 „Vienišas vilkas“. N-7. 
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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. lapkričio 18 d.

antradienis 2017 11 21

trečiadienis 2017 11 22

 
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.  
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. 
PREMJERA „Aukšta įtampa“. 
N14.  
0.25 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.15 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.00 „Įkaitų krizė“. N14.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
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“. 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 PREMJERA 
„Penkiasdešimt juodų atspalvių“. 
N-14. 
0.15 „Kaulai“. N-7. 
1.15 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
2.05 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“ 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 „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 „Asmens sargybinis“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Rūkas. N14.  
23.05 Roninas. N-7.  
1.25 „Begėdis“. S.  
2.25 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.10 Farai (k). N-7.  
3.30 Debesų upė.  
4.20 „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 „Zigis ir Ryklys“. 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. 
Aiškiaregystė. N-7.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.55 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.00 Išbadėjusių žaidynės. N14. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Vilnius Mama Jazz“ pa-
raštės.  
7.10 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
7.25 Heidė (kart.). 
7.50 Misija knygnešys.  
8.20 Septynios Kauno dienos.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx.  
12.45 Istorijos detektyvai.  
13.30 Nes man tai rūpi.  
14.15 1917-ųjų Rusija. Ant 
revoliucijos slenksčio (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 Misija. Vilnija.  
18.30 Atspindžiai. 
19.05 Laisvės vėliavnešiai.  
19.35 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.30 Anapus čia ir dabar.  
21.20 Premjera. Alezija. 
Paskutinis mūšis. 

22.15 Antradienio detektyvas. 
Šerlokas 2. N-7.  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
23.55 Dabar pasaulyje.  
0.25 Mėnuo Juodaragis 2017.  
2.00 Neįtikėtinos istorijos 5 
(kart.). 
3.30 Lietuvos televizijos jubiliejui. 
TV šou „60 akimirkų“.  
5.00 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. 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 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
21.35 „UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. „Borussia 
Dortmund“ - „Tottenham 
Hotspur FC“. Tiesioginė trans-
liacija. 
23.40 „Kobra 11“. N-7. 
0.40 „Naša Raša“. N-14. 
1.35 „Daktaras Hausas“. 
N-14. 

 
06.50 Vantos lapas. 
07.20 Muzikinės kovos. 
9.20 „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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
15.00 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.52 Rubrika.  
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). 
N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „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 „Nusikaltėlių šalis“. 
N14.  
0.35 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
1.25 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.10 „Aukšta įtampa“. N14. 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
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“. 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 VAKARO KINO TEATRAS 
„Šaulys“. N-14. 
0.50 „Kaulai“. N-7. 
1.40 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
2.30 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. 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 „Asmens sargybinis“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Nėra kur slėptis. N14.  
23.00 Rūkas. N14.  
1.00 „Begėdis“. S.  
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.40 Farai (k). 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 „Zigis ir Ryklys“. 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. 
Slaptos gelmės. N-7.  

23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.55 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.00 Midsomerio žmogžudystės 
VIII. Aiškiaregystė. N-7. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Vilnius Mama Jazz“ pa-
raštės.  
7.10 Riteris Rūdžius (kart.). 
7.25 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
7.35 Heidė (kart.). 
8.00 Pradėk nuo savęs.  
8.25 Nacionalinis turtas.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Skonio pasaka (kart.). 
12.40 Misija. Vilnija.  
13.05 Linija, spalva, forma.  
13.30 Kultūros teismas.  
14.15 Alezija. Paskutinis mūšis 
(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. 
HD. 
19.00 Maistas ir aistros.  
19.35 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.25 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“.  
21.20 Premjera. Hablo kosminis 

teleskopas. (subtitruota). 
22.10 Elito kinas. Šeimos šventė. 
N-14.  
23.35 DW naujienos rusų kalba. 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Džiazo muzikos vakaras.  
1.30 Šerlokas 2. N-7.  
3.00 Šv. Jurgio meno sezonas 
2017.  
4.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“.  
5.00 Panorama.  

 
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 „Savaitė su Kauno „Žalgiriu“.    
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. 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Juventus Football 
Club“ - „FC Barcelona“. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 „Kobra 11“. N-7. 
0.40 „Naša Raša“. N-14. 
1.35 „Daktaras Hausas“. N-14. 

 
06.50 Skinsiu raudoną rožę. 
07.20 Nuoga tiesa. N-7. 
9.20 „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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
15.00 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.52 Rubrika.  
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „Krikšto tėvas“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. Dabar.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7. 
00.45 MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva-
Amerika. N-7. 
1.45 Reporteris.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 Klausimėlis.lt.  
12.00 Lietuvos kariuomenės 
dienai. Iškilminga rikiuotė Katedros 
aikštėje ir paradas Gedimino 
prospekte.  
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 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. Gotardo tunelis 
1 s. N-7.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.05 Specialus tyrimas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  

 
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 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.  
22.30 VAKARO SEANSAS 
„Pašėlę vyrukai 2“. N-7.  
1.25 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.10 Alchemija. Švietimo amžius.  
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 „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“. 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 „Farai“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 VAKARO KINO TEATRAS 
„Pamergė pagal užsakymą“. N-7. 
0.50 „Kaulai“. N-7. 
1.40 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7. 
2.30 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. 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 „Asmens sargybinis“. N-7 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Netikėta sėkmė. N14.  
22.50 Nėra kur slėptis. N14.  
0.45 „Begėdis“. S.  
1.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
2.55 Moterys, pakeitusios pasaulį. 
Karalienė Luizė. 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 „Zigis ir Ryklys“. 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. 
Atradimas. I dalis. N14.  
23.10 „Nakties karalienė“. N-7.  
1.00 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.15 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.05 Midsomerio žmogžudystės 
VIII. Slaptos gelmės. N-7.

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.20 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
7.35 Heidė (kart.). 
7.55 Linija, spalva, forma.  
8.20 Lietuva mūsų lūpose.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Nes man tai rūpi.  
10.00 Lietuvos kariuomenės 
diena. 
11.05 Anapus čia ir dabar.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Maistas ir aistros.  
12.45 Stambiu planu.  
13.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.20 Hablo kosminis telesko-
pas. (subtitruota, 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 Nacionalinis turtas. HD. 
19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.30 Legendos.  

21.15 Premjera. Martyno Liuterio 
gyvenimas. 
21.30 Lietuvos menininkų portre-
tai. Sodininkas.  
22.00 Iškilminga statulėlės 
„Lietuvos karžygys“ įteikimo cere-
monija. 
23.30 DW naujienos rusų kalba. 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Bliuzo vakaras. XXV tarptau-
tinis festivalis„Bliuzo naktys 2017“.  
1.00 Elito kinas. Šeimos šventė. 
N-14.  
2.25 Anapus čia ir dabar.  
 

 
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 „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 „Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Stambulo 
„Anadolu Efes“. Vaizdo įrašas. 
1.05 „Naša Raša“. N-14. 
1.45 „Daktaras Hausas“. N-14. 

 
06.50 Kaimo akademija.  
07.20 Muzikiniai sveikinimai.  
08.20 Patriotai. N-7. 
9.20 „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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
15.00 „Vienišas vilkas“. N-7. 
16.00 Reporteris.  
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.52 Rubrika.  
18.55 „Vienišas vilkas“ (3). N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „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. 
5.00 „Bitininkas “. 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. Enderio žaidimas. N-7.  
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 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 SAVAITĖS HITAS „Titanų 
susidūrimas“. N-7.  
23.05 „Kitas pasaulis. Vilkolakių 
prisikėlimas“. N14.  
0.55 „Pašėlę vyrukai 2“. N-7.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
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“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Slibinai. Nakties tamsu-
mų dovana“. 
20.00 „Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Kosovas - Lietuva“. Tiesioginė 
transliacija. 
22.00 PREMJERA „Kapitonas 
Amerika. Žiemos karys“. N-7. 
0.50 „Poseidonas Reks“. N-14. 
2.15 „Šaulys“. N-14 (kart.). 

 
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 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
21.55 Grėsminga žemė. N14.  
0.00 Netikėta sėkmė. N14.  
1.40 „Begėdis“. S.  
2.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.25 Grėsminga žemė. 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 „Zigis ir Ryklys“. 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 Nerimo 
dienos. N14.  

1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
1.50 „Policija ir Ko“. N-7.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.25 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.10 „Nebylus liudijimas“. N14. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bliuzo vakaras.  
6.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
7.25 Heidė (kart.). 
7.50 Skrendam.  
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Stop juosta.  
12.40 Kalbantys tekstai.  
13.30 Legendos.  
14.15 Lietuvos menininkų por-
tretai. Sodininkas.  
14.45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
15.15 Premjera. Vakaro pasa-
kėlės. 
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. 
Vieni metai po rytojaus. N-14.  
22.45 Orkestro muzikos kon-

certas.  
0.15 DW naujienos rusų kalba. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Džiazo muzikos vakaras.  
2.25 Kamerinės muzikos kon-
certas.  
3.30 Kultūros teismas.  
4.15 Kalbantys tekstai.  
5.00 Euromaxx.  
5.30 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 „Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas“. N-14. 
1.10 „Du miegamieji, viena 
vonia“. S (kart.).

 
06.50 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
07.20 Moterų balsas. Dabar. 
08.20 Gyvenimo būdas. N-7. 
9.20 „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 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
15.00 „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. 
02.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
4.10 „Rojus“. N-7. 
5.00 „Bitininkas “. N-7. 
05.45 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Išlikti“. 
06.35 „Jaunikliai“.

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 patrakė-
liai burundukai 1. 
7.30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Sulaukėjęs šuo dingas 
(subtitruota). 
12.45 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai (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. Įsibrovėlė. N-7.  
1.00 Pasaulio dokumentika. 
Sulaukėjęs šuo dingas (subtitruo-
ta, kart.). 
1.50 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai (subtitruota, 
kart.). 
2.45 Dviračio žinios.  
3.10 Teisė žinoti.  
3.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
4.00 Karinės paslaptys.  
4.45 Auksinis protas. Intelektinis 
TV žaidimas. Ved.: Arūnas 

Valinskas ir Andrius Tapinas. HD 
(kart.).
 

 
6.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“.  
8.10 „Keista šeimynėlė“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“.  
9.00 „Ponas Bynas“.  
9.25 „Tinginių miestelis“.  
10.00 „Ogis ir tarakonai“. 
10.05 KINO PUSRYČIAI „Sniego 
karalienė“. 
11.40 PREMJERA „Mano naujas 
geriausias draugas“. 
13.30 „12 mėnesių. Nauja pa-
saka“. 
15.20 „Pričiupom!“.  
15.50 „Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis“. 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
„Megamaindas“. 
21.20 „Paskutinis jaunikio išban-
dymas“. N-7.  
23.35 „Tai mergina ar vaikinas? 
“. N14.  
1.25 „Titanų susidūrimas“. 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 „Bibliotekininkas 3. Judo 
taurės prakeiksmas“ N-7. 
12.55 „Išsinuomokit vaiką! “. 

14.50 „Išrinktasis. Blogio imperi-
jos iškilimas“. N-7. 
16.50 „Simpsonai“. N-7. 
17.20 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.25 „Eurojackpot“.  
19.30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 
KINO TEATRAS „Pi gyvenimas“. 
N-7. 
22.00 ŠEŠTADIENIO GERO 
KINO VAKARAS „Mano ištakos“. 
N-14. 
0.15 „Diatlovo perėja. dingusi 
ekspedicija“. S. 
2.05 „Kapitonas Amerika. Žiemos 
karys“. N-7 (kart.). 

 
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 „Žemė - dykumų planeta“.  
12.40 „Reali mistika“.  
13.50 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. N-7.  
14.50 „Kas žudikas?“. N-7.  
17.05 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
17.40 „Katastrofos diena“. N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS Taikinių 
žymėtojas. N14.  
0.00 AŠTRUS KINAS Bepročiai. 
S.  
1.50 „Begėdis“. S.  
3.45 Muzikinė kaukė (k).  

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Keisčiausi pasaulio resto-
ranai“.  
9.15 Anapus nežinomybės. N-7.  

10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“  
12.05 „Nekviesta meilė“. N-7.  
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.05 „Akloji“.   
18.15 „Būrėja“.  
18.50 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. 
21.00 „DETEKTYVO VAKARAS 
Nusikaltimas“. 
23.20 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
0.15 Nerimo dienos. N14.  
2.20 „Modus“. N14.  
3.50 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 XII tarptautinio projekto 
„Gražiausiu taku“ programa „Lai 
dainuos baltų širdys“. 
11.40 Mara Zalytė. Margarita.  
13.30 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“.  
15.00 Giminės. Daugiaserijinis 
vaidybinis filmas.  
16.00 Projektas Pi. 
16.25 Mažesnieji broliai.  
17.00 Klauskite daktaro.  
18.00 Keliaukime kartu. 
Černivciai. 
18.30 Premjera. Warrenas 
Beatty. Holivudo ambicijos. 
19.30 Istorijos detektyvai.  
20.15 Stambiu planu.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Apsnigti kedrai (subti-
truota). 
22.45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“.  
23.50 Prisiminkime. Vyganto 

Telksnio dainos. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Europos kinas. Vieni metai 
po rytojaus. N-14.  
2.00 Orkestro muzikos koncertas.  
3.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
3.55 Klauskite daktaro.  
4.45 Istorijos detektyvai.  
5.30 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 Jūrate 
Čerškute.  
20.00 Burlaivio „Brabander“ 
ekspedicija. 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 Raudona Linija. N-7.  
22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.40 Pasivaikščiojimai su Jūrate 
Čerškute (k).  
1.10 Farai (k). N-7.  
1.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Tauro ragas (k). N-7.  
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  

 
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7. 
7.30 „Pavogtas auksas. kova dėl 
Juodosios Gulbės lobio“ (kart.). 
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „Statybų gidas“.  
9.30 „Iš peties“. N-7 (kart.). 
10.30 „Lietuvos mokyklų žaidy-
nės“.  

11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7. 
13.00 „Galapagai“. 
14.00 PREMJERA „Terakotinė 
armija“. 
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 4. 
Judantis taikinys“. N-14. 
0.10 „Mirties įrankiai. Kaulų mies-
tas“. 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 „Vera. Paslėptos gelmės“. 
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. 
02.40 „Vera. Paslėptos gelmės“. 
N-7.

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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Dešimt tūkstančių kilometrų 
su našlelėmis (XII dalis) Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

KELIONė

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ 
Nr. 70, 2017-09-02) 

Balius su būriu rusų 

Kelionė iš Neriungrio į Chaba-
rovską truko beveik pusantros paros 
- dvi naktis ir vieną dieną. Bilietus 
gavome tik skirtinguose „plackarto“ 
vagonuose, o vietas - pačiuose blo-
giausiuose šoniniuose viršutiniuose 
gultuose. Viršuje beprotiškai tvan-
ku, o ir įsirangyti į šoninį viršutinį 
„plackarto“ gultą nėra paprasta. 
Sveriu vos 70 kilogramų, bet, regis, 
ir kompaktišką kūną įkišti į siaurą 
plyšį tarp dviejų „padėklų“ - gulto ir 
virš jo esančios lentynos patalynei - 
yra sunku. O ką jau kalbėti apie rim-
tai įmitusį asmenį. Kai koks perpus 
už mane sunkesnis žmogus braunasi 
į viršutinį gultą, atrakciją stebi pusė 
vagono, tiesa, niekas nesijuokia, 
daugumos stebėtojų veiduose - ne-
rimas ir užuojauta.

Laimei, kad šiame traukinyje 
buvo baras. Pasirodo, būna ne tik 
vagonų restoranų, bet ir vagonų 
barų. Taigi, vagonas baras - tai toks 
vagonas, kurio pusė skirta valgymui 
ir gėrimui, o kitoje dalyje įrengti 
kupė. Bent vieną mūsų „priebario“ 
kupė buvo užėmę policijos pareigū-
nai.

Tik traukiniui pradėjus važiuoti, 
patraukiau į barą, tikėdamasis, kad 

netrukus prisijungs ir mano ben-
dražygiai, bet jie nusprendė palošti 
kortomis bendrajame vagone. Man 
begurkšnojant alų, baras pamažu 
ėmė pilnėti. Girtų rusų kompanija, 
žinoma, ėmė kabinėtis: „Kas tok-
sai? Kodėl nepažįstam?“.  Sakau, 
kad esu didis lietuvių žurnalistas, 
rašytojas, keliautojas... Neironizuo-
ju. Panašiai taip ir aiškinau. Bet čia 
ne iš pasipūtimo, o iš baimės. Neva, 
jei mane papjausit - bus tarptautinis 
skandalas. Pradėjęs girtis, sukėliau 
dar didesnį susidomėjimą. Tačiau 
greičiausiai į „chebrą“ būčiau neįsi-
liejęs, o gal ir galvon būčiau gavęs, 
jeigu ne girtų rusų lyderis. Pilna 
geltono metalo dantų burna trisde-
šimtmetis vyras pliaukštelėjo per 
petį ir sako: „Mes - žvėrys, galim 
ir papjauti.“  „Jei negyvai, tai nege-
rai... Tai man nepatinka. Bet šiokias 
tokias muštynes galime organizuoti. 
Turėsiu apie ką grįžęs papasako-
ti“, -  priėmiau iššūkį. „Kodėl jūs, 
lietuviai, taip mūsų nekenčiate?“ 
-  regis, toliau spaudė. „Esi girdėjęs, 
kad degtinės ir politikos maišymas 
sukelia labai nemalonias pagirias?“ 
- paklausiau. Vyras geltono metalo 
dantimis šyptelėjo ir, regis, nuspren-
dė, kad esu tinkamas į „chebrą“. Po 
kurio laiko, kai rusai įsisavino dar 
vieną kitą butelį degtinės, mano 
naujasis bičiulis sakė, kad be reikalo 
nešneku apie politiką - jis aštuone-

rius metus buvęs samdomu karei-
viu, tikru šautuvu šaudęs į tikrus 
žmones. Galėtų daug papasakoti, 
bet dabar jau nepasakosiąs. Vyriškis 
aiškino, jog kontraktą nutraukė ne 
todėl, kad jam buvę baisu ar gaila 
tų, į kuriuos šaudė, o dėl nuolatinių 
vadų išdavysčių. Jis priminė necen-
zūrinę Boriso Grebenščikovo dainą 
apie kareivius, kurios pavadinimas 
normine kalba būtų kažkas pana-
šaus į „Pamylėjo“...

Girtam baro chaose buvo pakan-
kamai keblu daryti nuoseklius inter-
viu: pokalbiai fragmentiški. Tačiau 
išsiaiškinau tiek, kad Neriungris 
Sibirui - kaip Norvegija Lietuvai. Į 
Neriungrio akmens anglies kasyklas 
vyrai važiuoja uždarbiauti iš Irkuts-
ko, Chabarovsko, Blagovieščensko 
ir, žinoma, mažesnių Sibiro mies-
telių. Šalia Neriungrio yra ir aukso 
kasyklos. Gerai apmokami darbai ir 
geležinkelyje, elektrinėje, ir t.t. Vyrai 
čia atidirba kelis mėnesius, tada va-
žiuoja pas šeimas. Paskui vėl grįžta. 
„Aš turiu keturis vaikus. Kaip man 
gyventi? Man nepatinka taip gyven-
ti, kaip dabar. Aš nematau, kaip vai-
kai auga”, -  ašarodamas pasakojo 
jaunas irkutskietis. Vyras tikino, kad 
atviroje akmens anglies kasykloje 
Neriungryje dirbo vairuotoju, gau-
davo apie 1,5 tūkst. eurų algą, bet 
neištvėrė, perėjo į kitą darbą. Dabar 
jis sakė uždirbantis perpus mažiau, 
tačiau Irkutske ir tiek negautų.

Trys vyrai stovėjo kiek atokiau 
ir ginčijosi. Dviese įrodinėjo, kad 
trečiasis privaląs leisti vogti kurą. 
Tas sakė, kad neleisiąs. Įsiklausiau. 
Paaiškėjo, kad tas, kuris neleidžia 
vogti, yra traukinio mašinistas. Kal-
ba ėjo apie kažkokį formalų kuro 
kiekį, na, kažką panašaus į „bamba-
lį“ dyzelino, kurį po darbo prisipili 
ir išsineši. Tas dvejetas aiškino, kad 
principo reikalas yra ką nors pavog-
ti, o mašinistas - jog jo principas yra 
neleisti vogti. 

Dalis rusų gėrė alų, dalis degtinę. 
Degtinę geriantieji ją pilstė į stiklinę 
ir suko ratu. Niekas niekam primyg-
tinai gerti nesiūlė. Mano bičiulis 
metaliniais dantimis atnešė man 
alaus. Po kurio laiko revanšavau, 
„pastačiau“ kokį penketą skardinių. 
„Tu dabar degtinės nupirk!“ -  pri-

mygtinai paprašė pats nesimpatiš-
kiausias sugėrovas. „Vaikine, tu 
manęs „lochu“ nelaikyk.“ - mestelė-
jau jam. Metalinių dantų savininkas 
po šios frazės ėmė klykti iš juoko. 
Sakė, jog mano intuicija labai gera. 
„Būtent taip jis rytoj būtų pasakojęs: 
„Radom vakar tokį „lochą“ lietuvį - 
jis visą vakarą mums statė degtinę“, 
-  savo bendrakeleivį charakterizavo 
buvęs kareivis.  

Visa kompanija pabandė tambure 
parūkyti. Kilo triukšmas, policinin-
kai dūmus užuodė. Paskui barmenė 
barė, kad tokio didelio būrio kvailių 
nėra regėjusi - galima juk rūkyti 
paeiliui, o ne visu būriu. Naktį trau-
kiniui kiek ilgiau stabtelėjus, ta pati 
barmenė pakvietė išeiti parūkyti į 
lauką - mūsų vagonui perono neuž-
teko, vienas po kito ritomės į pievą 
nuo bėgių sankasos.

Man regėjos, kad sugėrovų kom-
panija - mano bendraamžiai (man 
46-eri). Na, plius minus... Bet pa-
klausę, kiek man metų, ėmė kreiptis  
„died“ („seni, seneli“) arba „batia” 
(„tėvai“). Pasirodo, beveik visi man 
į sūnus tinka...

Ne mažesnė atrakcija - bare deg-
tinė parduodama legaliai, tačiau jos 
bare gerti negalima. Barmenė, kai 
tik pamatydavo butelį ant stalo, barė 
ir prašė jį paslėpti.

Policija dirba kaip KGB laikais

Chabarovsko traukinyje, mano 
vagone, dirbo dvi palydovės. Labai 
kontrastingi tipažai... Viena nuolat 
rėkė, kita rūpinosi net tuo, kad laiku 
pasisiočiau.

Piktajai beplaunat vagoną, susi-
ruošiau nueiti į jau išplautą zoną iš 
purvinosios. „Kur eini, nematai, kad 
plaunu!?“ - užriko. „Oi, atsiprašau, 
nepagalvojau, jog negalima.“ -   su-
sigėdau ir apsisukau atgal. Ta su 
skuduru rankose ėmė vytis. „Užteks 
čia išsidirbinėti. Negalima nė žodžio 
pasakyti“. - rėkė. „Tai į kurią pusę 
man eiti?“, - visiškai sutrikau. „Į 
priekį“, - mojo ranka.  

 O antroji palydovė buvo neįtikė-
tino gerumo, visuomet besišypsanti 
mergaitė. Einu naktį į tualetą be šle-
pečių, nes kažkas praeidamas nuspy-
rė. Pasiteiravo, kodėl aš be šlepečių, 
o išgirdusi atsakymą, ruošiasi eiti jų 
ieškoti. Traukiniui dar neišvažiavus 
iš sanitarinės zonos paklebenu tua-
leto rankeną. Dar užrakinta. Grįž-
tu į savo vietą. Mergaitė prisiveja, 
sako: jau atrakinau - eikit.  Sriubą 

iš „bomžpakio“ srebiu tambūre. 
Mergaitė klausė, kodėl ten valgau. 
Aiškinu, kad man taip patogiau. Ji 
netiki ir ruošiasi surasti „plackarte“ 
vietą, kur galėčiau atsisėsti. Ir taip 
vyko nuolat. 

Geroji palydovė žaidė su keleivių 
vaikais. O vieną mažiukę mergaitę 
vedžiojosi kartu atrakinti ir užrakin-
ti tualetų durų. „Kai užaugsi, būsi 
palydovė!“ - mažylei kelią švietė 
vyresnioji. Šita frazė nuskambėjo 
kraupokai, bet panašu, kad tikrai ne 
pareigos žmogų daro žmogumi, bet 
žmogus savo darbą sutaurina arba 
suvulgarina.

Dėl rūkymo Chabarovsko trau-
kinyje klausimų nekilo. Proletari-
nis traukinys, kuriame rūkaliams ir 
traškučių pirkti nereikėjo - palydo-
vės paprasčiausiai apsimetė, kad jos 
dūmų neužuodžia. O viena gretimo 
vagono palydovė, mane pagavusi 
rūkantį, labai juokėsi ir paskui apie 
šį nusikaltimą pasakojo Ričardui 
ir Gerardui. „O žinote, jūsų kolega 
rūkė! Aš mačiau!“ - bedrakelei-
viams dėstė akyloji palydovė.

Chabarovsko traukinyje siautėjo 
policininkai. Tikrąja to žodžio pras-
me. Jie nuolat zujo pirmyn atgal po 
traukinį, kartais dviese, kartais visas 
ketvertas. Rūkantieji ir geriantieji 
jiems nebuvo labai įdomūs, tačiau iš 
traukinio jie išsivedė gal 10, gal 15 
keleivių. Tradiciškai pareigūnai prie 
asmens prieina traukiniui jau pradė-
jus prieš geležinkelio stotį stabdyti, 
paprašo dokumento, žmogui pataria 
susirinkti daiktus ir mandagiai pa-
kviečia eiti kartu. Neturėjau galimy-
bės įsitikinti, ar tai tiesa, bet spėlioju, 
kad iš traukinių policija „susirenka“ 
ieškomus žmones. Na,  iš mūsų nei 
traukiniuose, nei gatvėse policinin-
kai dokumentų neprašė, net ir akių 
kontaktu nedemonstravo spaudimo. 
Minėjau, kad keliauti Rusijos ge-
ležinkeliais gali tik identifikuotas. 
Bilietas parduodamas tik pateikus 
pasą, ant bilieto tavo asmens duo-
menys, įlipant į traukinį vėlgi ilgai 
tyrinėjamas tavo pasas ir bilietas. 
Bent jau teoriškai Rusijos gele-
žinkelių duomenų bazė gali veikti 
kaip koks „Google“, pasitikrini ir 
matai, kurią dieną kurioje stotyje iš-
lips recidyvistas S.R., trečius metus 
ieškomas dėl dviejų motininių avių 
vagystės. Žinia iš taško A į tašką B 
Sibire alternatyvaus geležinkeliams 
transporto dažniausiai nėra ir reci-
dyvistas avių vagis anksčiau ar vė-
liau įkliūva...

Kažkoks rytas kažkokioje stotyje...

Chabarovsko traukinio bare. Ši nuotrauka yra geriausios kokybės - naujieji autoriaus bičiuliai prispau-
dė daugybė kadrų, tačiau judant ir traukiniui, ir fotografų rankoms, žmonės jose sunkiai įžiūrimi...

Transibiro magistralė - geležinkelio linija, besidriekianti nuo Mas-
kvos iki Vladivostoko, kertanti septynias laiko juostas. Ji ilgiausia 
pasaulyje geležinkelio linija – 9 298,2 km.

Autoriaus nuotr. 
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Valdovų rūmuose rezidavo ne tik 
karaliai, bet ir kareiviai

Gedimino pilis visai ne 
Gedimino

,,Pilių maketuose, kuriuos eks-
ponuojame, galima pamatyti, kaip 
Vilniuje buvo išsidėsčiusios trys 
jau minėtos pilys. 

Štai ant Gedimino kalno stovė-
jo Aukštutinė pilis. Tiesa, esame 
įpratę sakyti – Gedimino kalnas 
ir Gedimino pilis. Kalnas gal ir 

Gedimino, bet pilis tikrai ne. Ge-
dimino laikais ten greičiausiai 
būta medinio aptvaro, jeigu mūro 
ir buvo, archeologai to nerado. 
Tai, kas šiuo metu yra ant kalno, 
– Vytauto statyta pilis. Na, o šalia 
Gedimino kalno formavosi Vil-
niaus miestas. Šiose vietose gau-
su archeologinių radinių – vieni 
įdomesnių – ąžuolinės lazdos, 
gražiai drožinėtomis buožėmis, 
jų čia, Žemutinės pilies teritori-

joje, rasta nemažai. Buvo įvairių 
versijų, kam jos skirtos, tačiau 
spėjama, jog greičiausiai tai yra 
apeiginės pagoniškos lazdos. Pri-
siminus Lietuvos krikštą, žino-
me, kad lenkų istorikas Dlugošas 
rašė, jog Jogaila, įvedęs krikščio-
nybę, liepė išmesti pagoniškus 
simbolius ir juos sudeginti. Gal-
būt šių sudeginti nepavyko?“ – 
pagoniškų radinių gausą aiškino 
B. Šulinskienė.

Medžiagas rūmams vežėsi 
iš užsienio

,,Lietuvoje nėra akmens, kurį 
galėjo naudoti statyboms, todėl, 
pavyzdžiui, apdailai akmenį atsi-
veždavo. Langų apvadai sukurti 
iš smiltainio. Pagal rastas nuolau-
žas geologai nustatė, kad smiltainį 
Valdovų rūmų statybai valdovas 
vežėsi iš Švedijos, Gotlando salos. 

Dabar rekonstruodami pastatą 
taip pat vežėmės tokį pat akmenį. 
Lietuvoje pagrindinė vyraujanti 
medžiaga – molis. Turime molines 
plytas, durų, langų apvadus. Sienos 
tuo laiku tinkuotos ir labai gražiai 
papuoštos freskomis,“ – pasakojo 
ekskursijų koordinatorė.

Radiniai – nuo milžiniško 
kibiro vandeniui iki 
vaikiškų batukų

,,Radiniai, surasti šioje teritorijo-
je, tikrai gausus ir kartais neįprasti. 
Pavyzdžiui, buvo atkastas molinis 
puodas su sėjamaisiais rugiais. 
Kad ir miestas, matyt, buvo gali-
mybė pasisėti savo javų. Išlikusios 
durys su slenksčiu, daug raktelių ir 
spynelių ir labai daug odinių daly-
kų, kurie per stebuklą išsilaikė šla-

pioje terpėje, kaip ir, pavyzdžiui, 
XIV amžiaus šiaudinė skrybėlė, – 
radinius pristatinėjo Valdovų rūmų 
ekskursijų koordinatorė, - rūmų 
teritorijoje gyveno daug amatinin-
kų. Pavyzdžiui, batsiuvių – rasti 
visi darbo instrumentai, kurpaliai, 
vaikiški batukai, odiniai žaislai, 
krepšeliai.“

Šulinys konservuotas net 
aštuonerius metus

Priešais Valdovų rūmus kažkada 
buvo sodas, XVII amžiuje pranciš-
konų vienuolis Antonijus rašė, kad 
sodai buvo kaip Italijoje. Čia per 
archeologinius kasinėjimus rastas 
šulinys. ,,Didžiulį šulinį archeolo-
gai ištraukė jo neardydami, o tada 
konservavo. Tiesa, čia naudotas ne 
cukrus, o polimerinė medžiaga po-
lietilenglikolis. 

Konservuoti teko net aštuone-
rius metus. O šulinio viduje rastas 
didžiulis kubilas, kuriame telpa 87 
litrai vandens. Pasemti vandenį to-
kiu kibiru būtų per sunku, belieka 
spėlioti, kam jis buvo naudotas 
– galbūt laikyti jame vandenį ar 
naudoti maudynėms,“ – sakė B. 
Šulinskienė.

Vertingiausi radiniai – 
latrinose

,,Nuo 1530 metų rašytiniai šal-
tiniai mini vandentiekio sistemą 
rūmuose, taip pat turime ir kelis 
buvusios latrinos – tualeto – fra-
gmentus. Latrinas primūrydavo išo-
rinėje rūmų sienoje, dažniausiai iki 
miegamųjų patalpų, o apatiniame 
aukšte iškasdavo duobę nuotekoms 
nubėgti, ir išorėje palikdavo vieną 
angą išvalymui. 

Teisybės dėlei reikėtų paminėti, 
kad gražiausius radinius archeolo-
gai rado čia – ar netyčia įkritusį žie-
delį, ar nubyrėjusį perliuką, iškritu-
sį auskarą“, – apie kadaise rūmuose 
gyvenusios diduomenės pamestas 
brangenybes pasakojo ekskursijų 
koordinatorė.

Medis išsilaikė geriau 
nei metalas

,,Metalo turime ne tiek daug dėl 
vienos priežasties – drėgna žemė 
jam reiškia pražūtį. Organinėms 
medžiagoms gerai, o metalą suėda 
korozija. Tačiau vis dėlto turime 
keletą įdomių radinių – vaikišką 
arbaletą su strėlėmis, žiedelį jam 
įtempti, vaikiškus batukus ir jo rai-
telio amuniciją, suaugusiojo pen-
tinus ir keletą šarvų fragmentų“, 
– sakė B. Šulinskienė.

Krosnis prabangiai 
dekoruodavo

,,Dar viena didžiulė radinių gru-
pė – koklių fragmentai. Turime 25 
tūkstančius fragmentų. Dauguma 
rasti buvo viename rūsyje. Seniau-
si fragmentai siejami su XV am-
žiumi, datuoti padeda herbai, nes 
ant jų matomi herbai, mitologinės 
būtybės. Dalis koklių fragmentų 
puošti glazūra, kuri buvo praban-
ga, dalis yra be jos. 

Dažniausiai matoma krosnies 
pusė būdavo glazūruojama, o už-
pečkis paliekamas paprastas. Šiuo 
metu rūmuose turime 6 atkurtas 
krosnis, o iš viso nežinome, kiek 
jų buvo, tačiau rastos medžiagos 
užtektų 12-13 krosnių“, – didžiule 
kolekcija didžiavosi ekskursijų ko-
ordinatorė.

Vandens latakas, demonstruojantis, kad viduram-
žiais Valdovų rūmuose jau buvo pakankamai mo-
derni nuotekų ir vandentiekio sistema.

Šulinys, rastas Valdovų rūmų teritorijoje, kurį ar-
cheologai iš žemės ištraukė neišardę.

Mūrai, niokoti karų, ardyti ir pardavinėti miestie-
čiams, dabar kruopščiai saugomi ir konservuojami, į 
juos pilant chemines medžiagas.

akiratis

Valdovų rūmai lankytojus stebina didžiule demonstruojama ra-
dinių ekspozicija. 
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šiupinys

Skulptūros ieškojimai - net pasi-
telkus aiškiaregius, kurie pranaša-
vo, kad sąžinei prabilus grobikas 
turėtų skulptūrą grąžinti, nedavė 
rezultatų. 

Aiškiaregys paaiškino, kad pik-
tadarys to padaryti, matyt, negali, 
nors labai norėtų. Matyt, skulptūra 
kažkur ten, iš kur nebegalima pa-
imti. 

Verslininkas A. Čaplinskas su-
manė iki artėjančios Lietuvos 
nepriklausomybės šimtmečio ko-
plytėlei sugrąžinti buvusį žavesį 
ir šlovę. Matyt, verslininkui turėjo 
įtakos ne tik pirmapradis svėdasie-
tiškas pamaldumas, bet  ir šiemet 
veik per vieną parą aplankytos gar-
sios Marijos garbinimo vietos Ši-
monyse bei Agluonoje Latvijoje.

Rugsėjo pradžioje darbus pradė-
jo vietiniai meistrai, kurie nuskuto 
dažus bei atitrūkusį tinką. Atsivė-
rė buvęs kadaise, visai kitoks ža-
viosios koplytėlės rūbas, detalės 
- tamsiai raudoni paryškinimai, 
džiaugsmingai žydros skliautų ir 
sienų spalvos bei Motinos Marijos 
keturių raidžių monograma apskri-
time virš durų. 

Tie patys vyrukai ypatingai tvirtu 
skiediniu grubiai užtinkavo sienų 
“žaizdas”, kai kur išlipdė nutrupė-

jusius karnizus, darbavosi kruopš-
čiai, nors ir žinojo, kad jų darbą 
galutinai užbaigs profesionalūs 
restauratoriai. Darbai tebevyksta, 
nes dengiamas ir visai naujas ma-
žosios šventovės stogas.

Socialiniuose tinkluose pasi-
rodžius žinutei apie koplytėlės 
remontą, mažosios Marijos šven-
tovės praeitimi bei ateitimi susi-
domėjo daugybė žmonių, buvo 
prisiminta ir istorinės skulptūros 
vagystė, kurios surasti nepavyko 
net pasitelkus aiškaregius. „Kaip 
gi surasi, jei policija neieško“, - 
įsitikinę tikintieji. 

Prisiminus, kiek sakralinio meno 
vertybių yra pagrobta ir nesuras-
ta bei, matyt, neieškoma, gal net 
galima įtarti pareigūnus nusikals-
tamu aplaidumu. Tikimasi ieško-
jimus atnaujinti, juk dabar galima 
pasitelkti puikiausias internetines 
priemones žinią paskleisti plačiai. 
Jei originalo vėl surasti nepavyk-
tų, būtų bandoma pagal išlikusias 
fotografijas atkurti kiek įmanoma 
panašią į originalią skulptūros ko-
piją.

A. Čaplinskas žada pasirūpin-
ti žemės sklypo prie koplytėlės 
apmatavimu, įteisinimu, tad ir 
įstatymiškai istorinė grafų Ma-

Vėl švytės nepaliestu baltumu... Raimondas GUOBIS

Grafas Marikonis koplytėlę, pašvęstą Dievo Motinai, šalia is-
torinės Šimonių-Salų vieškelių kryžkelės pastatė pačiame XIX 
amžiaus viduryje. Pasakojama, kad tai įvyko po to, kai grįžtant 
iš užsienių jam  čia apsireiškė Mergelė Marija. Daugiau negu pu-
santro šimto metų, per visus karus ir sumaištis koplytėlė išliko 
nepaliesta, tačiau mergelės Marijos skulptūra buvo pavogta pir-
maisiais nepriklausomybės metais, tuoj po 1990-ųjų. 

Algimantas Čaplinskas šalia koplytėlės, buvusioje Svėdasų ūkio 
dirbtuvių bazėje įrengęs degalinę „Alauša“, sumanė iki artėjan-
čios Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio koplytėlei sugrąžinti 
buvusį žavesį ir šlovę. 

Marikonio koplytėlė  kruopščiai restauruojama, norima sugrą-
žinti jai buvusį patrauklumą.

Autoriaus nuotr.

N. Sadūnaitės mama Veronika 
Rimkutė-Sadūnienė buvo kilusi 
iš Anykščių rajono, Juozapavos 
viensėdžio (netoli Svėdasų – red.
past.). Tėvas Jonas Sadūnas buvo 
kilęs iš kaimyninio Molėtų rajono. 
Jis buvęs mokslininkas agronomas. 
V. ir J. Sadūnai dirbo ir gyveno Do-
tnuvoje iki 1945 m., kai prasidėjus 
šeimos persekiojimams jie su 7-erių 

2017 metų Laisvės premija 
paskirta vienuolei Nijolei Sadūnaitei
Lapkričio 16 d. LR Seimas Laisvės premiją nusprendė skirti 79 

–erių disidentei, vienuolei Nijolei Sadūnaitei. Už jos kandidatūrą 
vienbalsiai pasisakė 113 Seimo narių.

Dėl savo pogrindinės veiklos Nijolė Sadūnaitė yra laikoma žy-
miausia XX amžiaus Lietuvos disidente, kovotoja už žmonių tei-
ses ir Lietuvos laisvę.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

lės Marijos tarnaičių kongregacijos 
vienuolyną, pirmuosius įžadus 1956 
m. davė Telšiuose, kur dirbo Telšių 
katedros gėlininke, paskui persikė-
lė į Vilnių, gyveno pas vienuolijos 
seseris Jeruzalėje ir dirbo Vilniaus 
kūdikių namuose sekretore maši-
ninke. 1963 m. Anykščiuose ji davė 
amžinuosius įžadus.

Baigusi medicinos seserų kursus, 
ji vėliau dirbo įvairius darbus: skal-
bėja, gaisrininke, slaugė Vilniaus 
našlaičių namų globotinius, vėliau 
iki 1974 m. dirbo pas iš tremties į 
Svėdasus grįžusį kunigą Petrą Rau-
dą, Svėdasuose katechizavo vaikus.

N. Sadūnaitė 1975 metais sovietų 
režimo buvo nuteista už „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos“ dau-
ginimą ir platinimą. 

Vienuolės kelią po mokyklos 
pasirinkusi moteris buvo nuteista 
trejus metus kalėti griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijoje ir po to dar 
trejiems metams tremties. Grįžusi į 
Lietuvą N. Sadūnaitė vėl įsitraukė į 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos“ leidybą, dėl to buvo toliau 
sovietų saugumo persekiojama. 
1987 metų rugpjūčio 23 dieną ji su 
Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu 
ir Petru Cidziku surengė mitingą 
prie Adomo Mickevičiaus pamin-
klo Vilniuje paminėti Ribentropo 
ir Molotovo paktą. Mitinge po ilgų 
priespaudos dešimtmečių buvo vie-
šai sugiedotas Lietuvos himnas.

Seimo įsteigta Laisvės premija 

skiriama žmonėms, nusipelniusiems 
laisvei, demokratijai ir žmogaus tei-
sėms. Taip pat ja įvertinamas asme-
nų ir organizacijų indėlis skatinant 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
kovojant už Rytų ir Vidurio Euro-
pos tautų laisvą apsisprendimą ir 
suverenitetą. Kandidatą į laureatus 
atrenka speciali komisija, o galutinį 
sprendimą priima Seimas.

Laisvės premija įsteigta 2011 m..
Pirmoji Laisvės premija skirta Ru-

sijos kovotojui už laisvę, žmogaus 
teises ir demokratiją Sergejui Kova-
liovui, 2012 m. – Lietuvos laisvės ly-
gos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių me-
morandumo“ iniciatoriui, politiniam 
kaliniui Antanui Terleckui, 2013 
m. – kovotojui už Lietuvos laisvę ir 
žmogaus teises, aktyviam Lietuvos 
neginkluoto pasipriešinimo daly-
viui, politiniam kaliniui, pogrindinės 
spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, re-
daktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo 
katalikų komiteto nariui, arkivysku-
pui Sigitui Juozui Tamkevičiui, 2014 
m. – Lenkijos visuomenės veikėjui, 
disidentui, vienam iš „Solidarumo” 
lyderių, žurnalistui, eseistui ir politi-
kos publicistui, Lenkijos dienraščio 
„Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam 
redaktoriui Adamui Michnikui, 
2016 m. – Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarui Vytautui Landsbergiui ir 
Prezidentui Valdui Adamkui. 

Laisvės premija teikiama sausio 
13-ąją per iškilmingą Laisvės gynė-
jų dienos minėjimą. Ji siekia 5 tūkst. 
eurų.

-ANYKŠTA

dukra Nijole bei dviem metais vy-
resniu sūnumi Jono Aloyzu persikė-
lė į Anykščius.

Pradėjusi lankyti mokyklą Tel-
šiuose, N. Sadūnaitė, persikėlusi į 
Anykščius, pradėjo mokytis Anykš-
čių J. Biliūno gimnazijoje. 

1955 m. N. Sadūnaitė pasirinko 
vienuolės gyvenimo kelią ir įstojo 
į Švč. Nekaltai Pradėtosios Merge-

rikonių koplytėlė nebebus “be-
šeimininkė”. Jis stengsis gaivinti 
organizuotų pamaldų tradiciją šia-

me žaviame kampelyje, skirtame 
Dievo Motinai. Juk Lietuva - Ma-
rijos žemė.

Parama. Gyventojai kasmet par-
tijas gali paremti skirdami 1 proc. 
sumokėto pajamų mokesčio. Parti-
joms šiais metais beveik 500 Anykš-
čių rajono savivaldybės gyventojų 
skyrė 5,3 tūkst. eurų. Daugiausiai (2 
tūkst. eurų) paskirta Lietuvos Res-
publikos liberalų sąjūdžiui, beveik 
po 1 tūkst. eurų gyventojai skyrė 
Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikš-
čioniams demokratams ir Lietuvos 
socialdemokratų partijai.

Parama II. Šiais metais Anykš-
čių rajone 3,3 tūkst. gyventojų 
paramai skyrė 76 tūkst. eurų. Dau-
giausia paramos sulaukė Anykščių 
vaikų ir jaunimo užimtumo centras 
(6 736 Eur), Anykščių ligoninė (2 
768 Eur), medžiotojų klubas „Ši-
las“ (1 588 Eur), medžiotojų klu-
bas „Dagia“ (1 567 Eur), medžio-
tojų klubas „Svėdasai“ (1 472 Eur), 
Skiemonių medžiotojų būrelis (1 
468 Eur), Svėdasų bendruomenė 
(1 387 Eur), asociacija „Girutis“ (1 
253 Eur), Troškūnų Švč. Trejybės 
parapija (1 202 Eur), Kavarsko pa-
grindinė mokykla – daugiafunkcis 
centras (1 176 Eur).

Mirė. Artimieji ir bičiuliai šią 
savaitę atsisveikino su į Anapilį išė-
jusiu pedagogu Antanu Puodžiūnu. 
Jis ilgus metus dirbo Anykščių rajo-
no švietimo skyriaus inspektoriumi, 
šias pareigas A. Puodžiūnas paliko 
daugiau nei prieš trisdešimt metų. 

Protai. „Auksinio proto“ žaidi-
mo Anykščiuose lyderiai – „Ni-
kės“ komanda po ilgokos pertrau-
kos antradienį vėl laimėjo turnyrą. 
„Nikė“ surinko 67, „Šį kartą“ - 65, 
„Varpas“ - 58 taškus. Bendroje se-
zono įskaitoje „Nikė“ turi 568 taš-
kus, „Varpas“ - 516, „Vienaskaita“ 
- 482, „Dzajana“ - 421, „Durnių 
laivas skęsta lėtai“ - 406, „Šį kar-
tą“ - 400 taškų. Pastaroji komanda 
žaidė dviem turnyrais mažiau. 

Avarija. Antradienį, prieš 17 
valandą, „Termotaupos“ mikro-
autobusas Anykščiuose, ties UAB 
„Anykščių vandenys“ kontora, 
nuvažiavo nuo kelio. Griovys toje 
vietoje gilus, tačiau eismo įvykis 
baigėsi laimingai - ir vairuotojas, ir 
automobilis praktiškai nenukentėjo. 
Mikroautobusas po įvykio stovėjo 
ant ratų. Nuo Anykščių važiavęs 
vairuotojas sakė, jog niekas nesu-
trukdė, jis paprasčiausiai užsižiop-
sojo. Įvykio vietoje dirbo policijos 
pareigūnai, buvo atvažiavę ir „grei-
tosios“ bei gaisrinės automobiliai. 

Treniruotė. Lapkričio 13 die-
ną Raguvėlės vaikų dienos cen-
tro vaikai lankėsi Panevėžyje, kur  
dalyvavo krepšinio treniruotėje su 
,,Lietkabelio’’ krepšinio komandos 
žaidėjais. Aišku, vaikams paliko 
įspūdį susitikimas su žaidėjais ir 
jie net netyčia sudalyvavo vaizdo 
įraše, kuriame broliai Lavrinovičiai 
išreiškė palaikymą  iš Niujorko ko-
mandos atleistam bičiuliui Mindau-
gui Kuzminskui. Vaikus į treniruotę 
lydėjo trenerė Sonata Balienė.   

Gaisras.Pirmadienio vakarą De-
beikių seniūnijos Kalvelių kaime 
sudegė gyvenamasis namas. Gais-
ras pasiglemžė visą namuose buvu-
sį turtą.. Namas buvo apdraustas.

Portretas. Iš nuotraukos UAB 
„Anykštos redakcija“ (Vilniaus 
g.  29, Anykščiai), darome portre-
tus laidotuvėms (iki A4 formato). 
Nuotraukos su rėmeliais kaina – 15 
eurų.
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įvairūs

(Atkelta iš 1 p.)
„Jei Martynas ant lietaus, tai Ka-

lėdos – ant ledo“. Tokį pastebėjimą 
apie lapkričio 11 dieną žino daugelis. 
„Seneliai, tėvai sakydavo, kad orus 
prognozuoja pagal Martyną, bet aš 
labiau stebiu rugsėjo 29 dienos orus“, 
- apie žiemos prognozes kalbėjo A. 
Diečkus. 

„Iš kur vėjas pučia rugsėjo 29 die-
ną, tokia bus ir žiema. Visą parą pūtė 
pietinių krypčių, pietryčių, pietva-
karių vėjas. Rugsėjo 29 diena pagal 
vėjus paskutinių kelių metų žiemas 
nusakė labai panašiai, kaip ir buvo. 
Žiema turėtų būti švelni, - ką rodė vė-
jas per Mykolines rugsėjo 29 dieną, 
pasakojo rubikietis, - žinoma, bus vis-
ko, bet didelių šalčių pagal šią dieną 
būti neturėtų“.

„Martynas buvo ant vandens, bet 
buvo visko – ir šlapdribos, ir net saulė 

švietė. Pagal Martyną Kalėdos turėtų 
būti lengvos, bet ant ledo“, - kokias 
Kalėdas prognozuoja gamta, kalbėjo 
orų stebėtojas. „Bet ir rugsėjo 29 die-
ną stebėti orus mokė seneliai. Vienais 
metais tą dieną buvo šiaurės, šiaurės 
rytų vėjas, tai žiema buvo gana šalta 
ir buvo daug sniego“, - prognozes ko-
mentavo rubikietis.

Paklaustas apie visą rudenį mer-
kiančius lietus, A. Diečkus kalbėjo, 
kad tokio šlapio rudens per daugiau 
nei 50 metų orų stebėjimą neatsime-
na, bet ir apie 1965 metus buvo labai 
šlapias ruduo. Tuomet žemdirbiai taip 
pat prarado didelę dalį derliaus, tačiau 
padėtis nebuvo tokia bloga, kaip šiais 
metais. „O šiemet žmonės pašarų gy-
vuliams vos prisiruošė, padėtis bloga. 
Dar laimei, dabar yra šieno rulonai. O 
jei viską reikėtų paruošti sausu šienu? 
Bet ir tai mačiau, kad laukuose stovi 

rulonai iki trečdalio vandenyje. Gaila 
žemdirbių darbo, tiek jų triūso šiais 
metais nuėjo perniek. Lietūs labiau-
siai žemdirbiams ir atsiliepė“, - kokių 
bėdų pridaro lietūs žemdirbiams, kal-
bėjo pašnekovas.

„Sakykim, kokioj Mongolijoj 
žmonės gyvulius skerdžia, nes labai 
sausa. Tiesiog negalėjo paruošti pa-
šarų gyvuliams. Nesibaigiantis lietus 
baisu, bet sausra yra dar baisiau. Jau 
lietūs atneša badą, bet sausra viską 
sunaikina“, - dvi blogybes lygino 
orus stebintis rubikietis.

Paklaustas, kaip dažnai pasitvirti-
na žiemos prognozės pagal orus, A. 
Diečkus svarstė, kad vis dėlto dažniau 
pasitvirtina, nei ne. „Ne 100 procen-
tų, bet kokių 70 procentų pasitvirtina. 
Bet ir žiemos jau nebe tos, kaip buvo 
vaikystėje“, - pokalbį apie žiemos orų 
prognozę apibendrino rubikietis. 

Žiemą prognozuoja būsiant švelnią

Pavojų keliančių 
medžių pjovimas, 

genėjimas, 
surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

siūlo darbą
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

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

1. Hidrotechninės statybos, kelių statybos, inžinerinių tinklų 
statybos vadovų, meistrų, brigadininkų-niveliuotojų, ekskava-
torininkų.

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.

Žiburio g. rastas “MITSUBISHI” rak-
telis su pulteliu.

Tel. (8-606) 20958. 

Keičia suremontuotą 2 kambarių 
butą mediniame name miesto centre 
(apšildomas malkomis, yra daržas, 
įvestas vandentiekis, kanalizacija) į 
namą Anykščiuose su priemoka.

Tel. (8-604) 39539.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Profesionalus vonių restauravimas 
EKOPEL2K danga arba nauja vonia į 
Jūsų seną vonią.

Tel.: (8-679) 80922, (8-679) 80923. 

Juostiniu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-680) 81222.

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis, atlieka pjovimo, džio-
vinimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas. Restauruoja, galanda dis-
kinius pjūklus. 

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

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

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

Priima užsakymus durpių ir medžio 
briketams. Veža krovinius iki 10 t su 
kranu.

Tel. (8-612) 93386.

UAB 2VYMONTA gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos, 
alucinko skardos. Gamina lanksti-
nius.  Parduoda gamintojo kainomis.

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

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
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.

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

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

Kaminų įdėklai. Pristatomieji (dvisie-
niai) kaminai. Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

Anykščiuose valo kaminus, krosnis. 
Mūrija kaminų galvutes ir atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-685) 10959.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius prie pastatų, elektros linijų, so-
dybose. Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas. 

Tel. (8–644) 41260.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Kviečiame prekiauti savo 
gamybos prekėmis

„Kupiškėnų turgaus“ Kalėdų 
mugėje

(nuo gruodžio 9 iki 23 d.).
Prekybinių vietų nuoma:

mėsos, daržovių, rūkytų gami-
nių ir konditerijos prekiautojams.

Tel. (8-640) 83034.

Susitvarkyk nuotekas dar šiemet! 
Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai 

“Traidenis”, “August”, 
“Feliksnavis”, “Solid” bei kiti. 

Kokybiškas montažas. 
Vandens šulinių valymas, remontas. 
Tel. (8-641) 93058.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus skelbimas
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus skelbia pripažinto nereikalingu 

arba netinkamu (negalimu) naudoti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui 
nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

Aukcionas vyks adresu: A. Vienuolio g. 2, Anykščiai. Aukciono pradžia – 2017 m. lapkričio 24 d. 10 val. aukciono daly-
viams atvykus ir užsiregistravus.
Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2017 m. lapkričio 28 d. 10 val.
Parduodamo turto apžiūra – 2017 m. lapkričio 20–23 d., darbo valandomis, iš anksto susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedimu į A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus nurodytą sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai, aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 (dešimt) eurų. Dalyviai pradedami regis-
truoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks aukciono rengimo vietoje.
Išsamią informaciją teikia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus ekskursijų vadovas – ūkvedys 
Audrius Vingrys, tel. 8 647 06564.

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Asta Ražanskienė

Eil. Nr. Pavadinimas Pagaminimo metai Pradinė pardavimo 
kaina, Eur

A p ž i ū r o s 
vieta

1. Automobilis VW PASSAT, 
valstybinis Nr. ARU 839

1990 150,00 Anykščiai

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyrius atlieka sklypo kadastrinis Nr. 3458/0002:79 re-
gistruoto Ingos Karalienės vardu Juostininkų kaime Troškūnų sen., 
Anykščių r. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo skly-
po, kurio kadastrinis Nr. 3458/0002:0106 savininką Ovidijų Mačionį ar 
jo įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo 
spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J. Biliūno 
28-2 Anykščiai, tel. : (8-381 ) 5-22-59, (8-612) 84188 el. p. vita.zu-
kauskiene@vzf.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyrius 2017-11- 22 d. 13 val. atliks sklypo proj. Nr. 697-6 
Voversių kaime, Skiemonių sen., Ignalinos r. kadastrinius matavimus. 
Prašome atsiliepti gretimo sklypo kad. Nr.3464/0004:18 savininkus 
Laimą Dovliašaitę Konig, Raimundą Bagdzevičių, Angelę Birutę 
Šilinskienę ar jų įgaliotus asmenis. Pretenzijas ir pasiūlymus galima 
pareikšti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje adresu: Ateities 18A 
Ignalina, tel. : (8-386) 5-21-67, el. p. alma.rukiene@vzf.lt
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. 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, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, autobu-
sus, visureigius. Atsiskaito iš kar-
to, sutvarkome dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Brangiai - jaučius, telyčias, kar-
ves, veršelius. 

Tel.: (8-686) 95532, 
(8-687) 30197.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-694) 19944.

Sodybą Troškūnų sen., Anykščių r. 
Remontuotinas mūrinis namas, 73 
a, tvenkinys, nauja pirtis. 

Tel. (8-683) 91121.
  
Nebrangiai - senovinį mūrinį pasta-

tą Surdegio mstl., Anykščių r. Rūsys, 
sodas, 1,85 ha sklypas. 

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Išdžiūvusias alksnio, beržo malkas. 
Turi spygliuočių sausuolių ir maišytų 
malkų. Veža po 5-8 erdmetrius. 

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Beržines malkas kaladėmis, skal-
dytas. Atraižas pakais, supjautas. 
Atveža.

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-612) 59532.

Medienos atraižas supjautas ir 
pakais. Malkas kaladėmis ir skal-
dytas. Atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Kita

Akita Inu 4 mėn. šuniukus su kil-
mės dokumentais. 

Tel. (8–611) 42314.

AUDI A4. 1999 m. 1,9 dyzelis, TA 
iki 2019 m., visi privalumai. Geros 
būklės. Kaina sutartinė.

Tel. (8-688) 77327.

Židiniai, krosnelės, kapsu-
lės, naudota buitinė technika iš 
Norvegijos. Kainos sutartinės.

Tel. (8-698) 30450.

Paruoštus darbui sodo traktoriu-
kus ir grandininius pjūklus. 

Tel. (8-674) 31027.

AB “Anykščių kvarcas” 
parduoda 

maltą plytų ir betono
skaldą.

Tel. (8-381) 5-93-52.

Šienainio rulonus. Kaina sutarti-
nė, gali pristatyti nurodytu adresu.

Tel. (8-686) 20624.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo linas BITVINSkAS

Amiliutė ir meningokokinė 
infekcija

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

www.anyksta.lt  Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

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

1

4

mėnulis
lapkričio 18-20 d. jaunatis.

Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 
Dainius.

Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, 
Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

šiandien

lapkričio 19  d.

lapkričio 20 d.

Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

vardadieniai

 Ką manote apie Anykščių 
A.Vienuolio gatvės remontą?  

( balsavo 192 )

„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

Nieko nežinau 
apie A.Vienuolio 
gatvės remontą.

5.2%  

Laikini nepa-
togumai - nor-
malus dalykas.

24.5%  

Ilgai vykstantis remontas ner-
vina, įžvelgiu rangovų ir rajono 

vadovų aplaidumą.
66.1%  

Darbai 
atliekami 
puikiai ir 
greitai.

4.2%  

Šonus man ir galvą sopa -
Pagavau meningokoką,
Traiškanoja ir akis,
Visam mieste – sumaištis.

 

Epidemija - ant slenksčio,
kiek beliko man gyventi?
kaip per rūką tematau,
Testamentą kai rašau.

 

Bet štai gydytojai gina,
Specialistai nuramina,
kad bet kokį išbėrimą
lašas brendžio numarina.

 

Parduotuvėje į eilę
Stovi varvindama seilę -
Bijo liestis prie eilės
O kas bus jei užsikrės?


