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asmenukė

Nekilnojamas 
turtas

Šiemet ko bepaklausi, ar 
tavo namas prie vandens – 
dažniausiai atsako, kad ne 
tik prie vandens, o tiesiog ant 
vandens. 

Nekilnojamo turto vertė 
kyla į viršų. Pasinaudokite 
proga parduoti. Tai anaip-
tol nereiškia, kad gyvenimas 
Anykščiuose gerėja. Turtas 
prie vandens visada branges-
nis. Štai ir paaiškėjo, kad dėl 
liūčių kaltas ne pasaulinis at-
šilimas, o nekilnojamo turto 
agentūros.  

Linas BITVINSKAS

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

MUZIKA A. BARANAUS-
KUI. 90-mečio jubiliejinę progra-
mą baigiantis A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus kviečia anykštėnus į pa-
saulinę muzikos kūrinio premjerą: 
lapkričio 26-ąją, sekmadienį, 15 
val. Anykščių koplyčioje – Pasau-
lio anykštėnų kūrybos centre skam-
bės Vidmanto Bartulio baladė „Su-
die Jums, Anykščiai“ pagal Antano 
Baranausko jaunystės tekstus. Šį 
ir kitus muzikinius kūrinius atliks 
Kauno styginių kvartetas ir solistas 
Giedrius Prunskus, dalyvaus kom-
pozitorius V. Bartulis ir muzikolo-
gė doc. dr. Vytautė Markeliūnienė.

Užsiėmimai. Lapkričio 27 d. 
(pirmadienį) 14 val. Angelų mu-
ziejuje–Sakralinio meno centre 
edukacinės animacijos dirbtuvės 
ir kūrybiniai užsiėmimai mokslei-
viams „Animacinio filmo paslap-
tys“. Renginį veda du profesiona-
lai animatoriai – Valentas Aškinis 
ir Jūratė Leikaitė-Aškinienė.

Seminaras. Lapkričio 27 d. 14 
val. Anykščių menų inkubatoriuje 
– menų studijoje vyks nemokama 
filmo „Mūšiai už uždarų durų“ 
peržiūra. Po filmo bus diskusija 
„Smurtas šeimoje: kaip sumažinti 
jo mastą ir tinkamai apsaugoti au-
kas Anykščiuose?“.

Laimėjo. Iš Troškūnų kilusio, 
Vilniuje gyvenančio, Vytauto Janu-
lio nuotrauka „Troškūnai. Jaunys-
tes kasų pynunt“, kurioje įamžinta 
fotografo motina Emilija, „efoto“ 
konkurse įvertinta kaip geriausia.

Filmas. Lapkričio 22 d. Pane-
vėžyje režisierius Juozas Sabolius 
ir žurnalistas doc. dr. Audrius Gu-
dauskas pristatė dokumentinį filmą 
„Alfonsas Svarinskas“, skirtą jį 
prisiminti ir pagerbti kaip Lietuvos 
kariuomenės kūrėją, partizaną, ku-
nigą. 21 – erius metus kalėjusį ku-
nigą gerai prisimena ir kavarskie-
čiai, nes jis 1998 – 2000 metais 
buvo Kavarsko šv. Jono Krikštyto-
jo bažnyčios klebonu. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.

Prasidės ligoninės griūtis...
Ketvirtadienį Anykščių rajono ligoninės medikai buvo sukviesti į visuotinį susirinkimą. Medikus aplankė rajono meras Kęstutis Tu-

bis, savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka, ligoninės stebėtojų tarybos pirmininkas, mero patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas bei savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė.

Svečiai iš Anykščių savivaldybės administracijos medikams aiškino, kaip reikia dirbti.

Valstybinių socialinio draudimo 
senatvės ir netekto darbingumo (in-
validumo) pensijų kompensavimo 
įstatymas įsigaliojo 2014-05-22, 
laikoma, kad nuo tos dienos ap-
skaičiuotos ir visos šiame įstatyme 
numatytos pensijų kompensacijos. 
“Todėl, jei pensijos gavėjas mirė po 
2014-05-22, jo turto paveldėtojams 
bus išmokama apskaičiuota pensijos 
kompensacija. Jeigu pensijos gavė-
jas mirė iki įstatymo įsigaliojimo, t. 
y. iki 2014-05-22, jo turto paveldėto-
jams kompensuojamos sumos nėra 

grąžinamos“, – rašoma „Sodros“ 
informaciniame pranešime.

Tačiau tie, kurie artimuosius pra-
rado anksčiau, taip pat gali kreiptis 
į „Sodrą“, tik tada kompensacijos 
atgavimo tvarka bus sudėtingesnė.

„Taip pat yra priimtas Valstybinių 
socialinio draudimo senatvės pensijų 
ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl 
draudžiamųjų pajamų turėjimo, kom-
pensavimo įstatymas, kuris nustato 
praradimų, atsiradusių dėl senatvės 
ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl 
draudžiamųjų pajamų turėjimo, kom-
pensavimo tvarką. Jeigu mirusysis 
asmuo 2010 – 2011 m. gavo senatvės 
pensiją ir tuo metu dar dirbo, susida-
riusi kompensuojama suma, būtų grą-
žinama paveldėtojams.

Jeigu turto paveldėtojas turi tei-
sę kreiptis dėl kompensuojamosios 
sumos išmokėjimo ir paveldėjimo 
teisės liudijime yra įtraukta miru-
siajam asmeniui priklausanti kom-
pensuojama suma, tuomet su šiuo 
dokumentu ir asmens tapatybę pa-
tvirtinančiu dokumentu asmuo turė-
tų kreiptis į bet kurį „Sodros“ skyrių 
ir pateikti prašymą, nurodant asme-
ninės sąskaitos banke rekvizitus“ – 

Pradedamos grąžinti kompensacijos 
mirusių pensininkų artimiesiems
„Sodra“ pradeda grąžinti kompensacijas mirusiųjų, kuriems eko-

nominės krizės metu (nuo 2010 01 01) buvo sumažinta pensija, arti-
miesiems. Tačiau išmokas gaus tik dirbusiųjų pensininkų artimieji. 

rašoma „Sodros“ pranešime.
Jeigu testamente nėra įtraukta ap-

skaičiuota kompensuojama suma, 
tuomet su asmens tapatybę patvir-
tinančiu dokumentu bei giminystės 
ryšį patvirtinančiu dokumentu arba 
notaro liudijimu, patvirtinančiu, 
kad esate mirusiojo asmens turto 
paveldėtojas, turėtumėte kreiptis į 
jums patogų „Sodros“ skyrių ir pa-
teikti prašymą išduoti pažymą apie 
asmens negautas išmokas, kurią tu-
rėtumėte pateikti notarui dėl pave-
dėjimo teisės liudijimo papildymo.

Kompensacijos gyviems pensi-
ninkams jau išmokėtos, dabar kom-
pensacijos mokamos tik dirbusiųjų 
pensininkų turto paveldėtojams. 
Iki šiol neišmokėta 2,5 mln. eurų 
šių kompensacijų keliems tūkstan-
čiams paveldėtojų.

Prašymus dėl kompensavimo dir-
busių pensininkų paveldėtojai turi 
pateikti mirusiajam pensiją mokėju-
siam „Sodros“ teritoriniam skyriui ne 
vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 
d. Su prašymu būtina pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą ar 
asmens tapatybės dokumento kopiją 
ir paveldėjimo teisės liudijimą. Kom-
pensuojamoji pensijos suma paveldė-
tojams bus išmokėta ne vėliau kaip 
per 3 mėnesius nuo kreipimosi die-
nos.                                 - ANYKŠTA

rievės

...Kokia nauda Anykščiams iš 
A.Baranausko premijos? Kad 
atvažiuoja ir daugiau nebe-
grįžta kažkoks labai Rašytojų 
sąjungai nusipelnęs žmogus?..

Linas BITVINSKAS
Neeiliniame
posėdyje rajono 
Taryba 
perėmė 
„siauruką“

Seniūnų sueigoje 
skambėjo 
pamokymai bei 
nurodymai
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2017-11-22, apie 02.25 

val., Viešintose neblaivus (nusta-
tytas 1,52 prom. girtumas) vyras 
(g. 1971 m.) smurtavo prieš savo 

žmoną (g. 1975 m.). Vyras sulaikytas 
ir patalpintas į areštinę. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Mirtis. 2017-11-21, apie 12.00 
val., Troškūnų seniūnijos Raguvėlės 

kaime, Juostos gatvėje, rastas mo-
ters (g. 1963 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Šovinys. 2017-11-22, apie 13.30 

val., atliekant vyro (g. 1971 m.),  
gyvenančio  Anykščių seniūnijos 
Niūronių kaime pakartotinį jam pri-
klausančių ginklų patikrinimą, seife 
rastas neteisėtai laikomas vienas šo-
vinys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vienas sprendimas buvo susijęs 
su Anykščių verslo informacinio 
centro reorganizacija, prijungiant 
šią įstaigą prie Anykščių turizmo 
informacinio centro. Jis Tarybai 
pateiktas dėl Vyriausybės atstovės 
pastabų.

„Vyriausybės atstovė teigė, kad 
administracijos direktorius nėra 
valdymo organas viešosios įstai-
gos ir Taryba taip pat nėra valdy-
mo organas, todėl reorganizacijos 
aprašus turėtų rengti įstaigų vado-
vai. Galiu pasakyti, kad aprašas 
yra parengtas, pristatytas Juridinių 
asmenų registrui su abiejų viešųjų 
įstaigų vadovų parašais, taip pat 
ir mano parašu. Jis registruotas, 
taip pat apie įstaigų reorganizaci-
ją paskelbta teisės aktų nustatyta 
tvarka. Kartoti procedūrų iš naujo 

nebereikės“, - sakė A. Gališanka.
Rajono Tarybos nario, social-

demokrato Dainiaus Žiogelio pa-
klaustas, ar pakartotinis viešųjų 
įstaigų reorganizacijos aprašas 
buvo rengiamas įsikišus savival-
dybės administracijai, savivaldy-
bės administracijos direktorius A. 
Gališanka sakė: „Taip, derinom su 
abiem įstaigų vadovais.“ Anksčiau 
A. Gališanka Anykščių verslo in-
formacinio centro direktorę Rena-
tą Gudonienę ir laikinąją Anykščių 
turizmo informacijos centro direk-
torę Kristiną Beinorytę dėl rengia-
mų reorganizacijos aprašų viešai 
buvo apkaltinęs kompetencijos 
stoka.

D. Žiogelis taip pat turėjo prie-
kaištų savivaldybės teisininkams, 
kurie į taisykles įtraukė punktą, kad 

duomenis apie viešųjų įstaigų re-
organizaciją reikia pateikti Utenos 
valstybinei mokesčių inspekcijai.

„Gruodžio 1 dieną bus lygiai 
metai, kaip Utenos valstybinės 
mokesčių inspekcijos jau nebė-
ra“, - atkreipė dėmesį D. Žiogelis. 
Savivaldybės Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus  
vyriausiajai specialistei Astai Fal-
lin tai pasirodė „smulkmena“, tuo 
tarpu rajono meras Kęstutis Tubis 
D. Žiogeliui dėkojo už „vietoje pa-
teiktą“ pastebėjimą.

Priminsime, kad tai jau nebe 
pirmas kartas, kuomet rengiant 
Anykščių verslo informacinio cen-
tro reorganizacijos dokumentus 
priveliama klaidų. Rajono Tarybai 
buvo pateiktas sprendimo pro-
jektas reorganizuoti ne Anykščių 
verslo informacinį, o Anykščių 
verslo informacijos centrą. Tuomet 
už klaidas asmeniškai atsakomybę 
prisiėmė savivaldybės administra-
cijos direktorius A. Gališanka.

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

Popiežius. Prezidentūra patvirti-
no, kad kitų metų rudenį apsilankyti 
Lietuvoje planuoja popiežius Pran-
ciškus. Vatikanas artimiausiu metu 
turėtų paskelbti tikslią pontifiko vi-
zito datą ir statusą. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė tikino, kad oficialaus 
patvirtinimo apie pontifiko viešnagę 
Lietuvoje laukiama gruodį. Pasak 
valstybės vadovės, tai bus ilgesnės 
trukmės oficialus arba valstybinis 
vizitas. 

Vaistai. Nuo lapkričio 1 d. įsta-
tymu įteisinus vaistų kontrolinius 
pirkimus ir vaistininkams ėmus iš 
žmonių reikalauti receptų recepti-
niams vaistams, kenčia pacientai. 
Sveikatos apsaugos ministerija kaž-
kodėl nerado laiko ar nematė reikalo 
pasirūpinti, kad visa ši informacija 
anksčiau pasiektų tiek pacientus, tiek 
medikus. Valdančioji Seimo dau-
guma jau įtaria, kas kaltas - siūlys 
spręsti Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos viršininko Gintauto Barcio 
atsakomybės bei galimybės toliau 
eiti užimamas pareigas klausimą.

Mįslė. Mįslingiausiomis Kauno 
žudynėmis kaltinamo 24-erių Karo-
lio Neoro elgesys lėmė, kad, sutei-
kus jam antrą kartą teisę į paskutinį 
žodį, teismo posėdis truko vos kelias 
minutes, - rašo „Kauno diena“. Mat, 
suteikus teisę kalbėti, teisiamasis pa-
reiškė: „Savo teise į paskutinį žodį 
nepasinaudosiu“. Kas lėmė tokį K. 
Neoro elgesį, jo advokatas žinias-
klaidai atsakyti negalėjo. Prokuroras 
Virginijus Sokolovas siūlo įkalinti 
K. Neorą iki gyvos galvos, bausmę 
atliekant kalėjime. 

Urna. Lietuviškas cinizmas gali 
būti sukrečiantis. Pajūrio miškelyje 
prie kelio stovinčiame šiukšlių kon-
teineryje rasta metalinė urna su pe-
lenų likučiais. Nuošalioje vietovėje, 
kur automobilių eismas draudžia-
mas, tikėtina, kažkas išbarstė arti-
mojo palaikų pelenus, o urną nusvie-
dė tarp šiukšlių.  Tokio amoralaus 
žingsnio klaipėdiečiai galėjo griebtis 
ir dėl merkantiliškų priežasčių. Uos-
tamiestyje vis dar nėra specialios 
vietos pelenams barstyti. 

Darbas. Vienas didžiausių Japoni-
jos bankų „Mizuho Financial Group“ 
pranešė apie planus panaikinti 19 
000 darbo vietų per artimiausią de-
šimtmetį. Tokia naujiena paskelbta 
neturkus po to, kai Japonijos bankas 
pranešė apie 12 proc. sumažėjusį 
pirmojo pusmečio pelną. Kaip tei-
giama banko pranešime, banko per-
sonalas, kuris šiuo metu Japonijoje ir 
užsienio rinkose sudaro apie 79 000 
darbuotojų, bus apkarpytas ketvir-
tadaliu iki 2027 m. kovo, be to, bus 
uždaryta 100 vietos padalinių.

Priteisė. Buvęs Italijos minis-
tras pirmininkas Silvio Berlusconi 
laimėjo apeliaciją dėl teismo skirto 
išlaikymo jo buvusiai sutuoktinei 
Veronicai Lario, kuriai teks grąžinti 
buvusiam sutuoktiniui maždaug 60 
mln. eurų. Milano teismas priėmė 
sprendimą, palankų 81 metų milijar-
dieriui, palaikydamas jo tvirtinimą, 
esą V.Lario yra pakankamai pasitu-
rinti, kad galėtų išsilaikyti iš turimų 
16 mln. eurų, šeimos brangenybių ir 
leidyklos, pranešė Italijos žiniasklai-
da. Keturis kartus premjeru buvęs S. 
Berlusconi teismo sprendimu buvu-
siai savo žmonai ir trijų vaikų moti-
nai nuo 2014 metų turėjo mokėti 1,4 
mln. eurų alimentus.

Parengta pagal 
BNS informaciją

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV apie 
Anykščių rajone plintančią 
tuberkuliozę kalbino Anykš-
čių rajono savivaldybės gy-
dytoją Vaivą Daugelavičienę.

2016 metais Anykščių rajone 
nustatyti 24 tuberkuliozės atve-
jai, visi jie buvo nustatyti Ka-
varsko seniūnijoje.

„Mūsų gera diagnostika gal-
būt“, - paklausta, kodėl pagal 
susirgimų skaičių Utenos aps-

Daugėja susirgimų tuberkulioze

Anykščių rajono savival-
dybės gydytoja Vaiva Dau-
gelavičienė sakė, kad grei-
čiausiai  tuberkuliozė plinta 
tarp asocialų gyvenimą pro-
poguojančių asmenų.

krities mastu labiausiai išsiskiria 
Anykščių rajonas, aiškino savi-
valdybės gydytoja V. Daugelavi-
čienė.

V. Daugelavičienė sakė, kad ko-
vojant su tuberkuliozės plitimu la-
bai svarbi ir visuomenės pagalba.

„Reikalinga žmonių reakcija, 
kurie pastebi tokius gyventojus, 
kurie niekur nedirba, yra jauni, 

kosti, skrepliuoja“, - į ką reikėtų 
atkreipti dėmesį, patarė V. Dauge-
lavičienė.

Savivaldybės gydytoja taip pat 
pateikė rekomendacijas, kaip rei-
kėtų elgtis, norint išvengti šios 
baisios ligos.

V. Daugelavičienę kalbino por-
talo anyksta.lt redaktorius Rober-
tas Aleksiejūnas.

Tarp jų – buvęs vienas iš VAS 
steigėjų ir pirmasis atkurtos Lie-
tuvos Respublikos kariuomenės 
vadas, generolas Jonas Andriuške-
vičius, pulkininkas Valdas Šiaučiu-
lis, atsargos pulkininkas Gediminas 
Grina, istorikas, prof. habil. dr. An-
tanas Tyla, VGTU prof. habil. dr. 
Algirdas Ažubalis, kalbininkė dr. 
Jūratė Žąsinaitė, teisininkė dr. Irma 
Randakevičienė ir kt. Šventėje taip 
pat dalyvavo svėdasiškių draugijos 
„Alaušas“ nariai: aktorius Ferdinan-
das Jakšys, garbės pirm. Algimantas 
Indriūnas, doc. dr. Juozas Lapienis 
su žmona Aldona, Vytautas Rimša. 
Minėjimą gan šventiškai pradėjo 
VAS pirmininkė Regina Smetonai-
tė su tarybos nariu, pulkininku Ge-
diminu Grina. Pasveikinę dalyvius 
su Kariuomenės švente, jie pristatė 
programą ir dalyvius. Įdomų pra-
nešimą apie Lietuvos kariuomenės 
atkūrimą, aprūpinimą ir pastarojo 
meto tarptautinius ryšius bei įsipa-
reigojimus, kraštiečiams perskaitė 
pulkininkas V. Šiaučiulis.

Paskui buvo pagerbtas rašyto-
jas Antanas Vienuolis Žukauskas, 
kadaise buvęs kovų už Lietuvos 
nepriklausomybę šaulys ir karo 
korespondentas. Apie šią jo veiklą 
kraštiečiams įdomiai pasakojo prof. 
A. Tyla. Tarybos narė Jolita Še-
dauskienė perskaitė mažai kam ži-
nomą Egidijaus Smetonos straipsnį, 
skelbtą „Žiburyje“, apie Anykščių 
šaulių būrio 1920–1940 m. istoriją 
bei rašytojo veiklą jame, o kraštietis 
V. Rimša priminė svarbiausius Svė-
dasų valsčiaus šaulių būrio darbus 
nuo jo įkūrimo Svėdasuose iki pat 
1940 metų.

Vėliau renginyje buvo aptarti 
VAS tarybos darbai, atlikti pasitin-
kant Lietuvos nepriklausomybės 
100-metį. Apie anykštėnų –Vilniaus 
konferencijos (1917 m) dalyvių – 
pagerbimą, organizuotą rajone jų 
kapų lankymą (IX. 29), taip pat 
konferencijas, skirtas delegatams 
prisiminti Anykščiuose ir LR Sei-
me, bei sumanymą Anykščiuose 
įamžinti žinomo anų laikų Lietuvos 

Vilniaus anykštėnai šventė Kariuomenės dieną Romualdas Vytautas RIMŠA

Vilniaus anykštėnų sambūris (VAS) kasmet mini Lietuvos kariuo-
menės dieną. Šiemet tradicinė šventė buvo surengta lapkričio 19 d. 
(sekmadienį). Į Vilniaus įgulos karininkų ramovę susirinko VAS ta-
ryba, sambūrio nariai ir aukšto rango kariūnai bei mokslininkai. 

kariuomenės fotografo Izidoriaus 
Girčio atminimą, kalbėjo pirminin-
kė R. Smetonaitė, dr. Irma Randa-
kevičienė, tarybos narys G. Grina ir 
kiti anykštėnai.

Minėjimas baigėsi VAS tarybos 
dovanomis. Gėlėmis ir nauja enci-
klopedine rašytojo Vygando Rač-
kaičio bei „Anykštos“ laikraščio 
fotografo ir publicisto Jono June-
vičiaus knyga „Žemė kelia žiedą“ 
(2017 m.) buvo pamaloninti visi 
kalbėję lektoriai, renginio organi-

zatoriai, o už straipsnius apie VAS 
veiklą, paskelbtus spaudoje – ir jų 
autoriai prof. A. Ažubalis ir V. Rim-
ša.

Renginio metu kraštiečiams 
nuotaikingai koncertavo Miglė 
Sakavičiūtė (arfa) ir Marius Saka-
vičius (violančelė). O paskui, kaip 
ir dera, šventinis šurmulys persi-
metė ir įsismagino prie anykštėnų 
suneštų vaišių stalo – juk susitikus 
kraštiečiams, kalbų niekada ne-
trūksta...

Salėje Vilniaus anykštėnai. Iš dešinės (1-oje eil,): Gediminas 
Grina, Regina Smetonaitė, Jonas Andriuškevičius, Valdas Šiau-
čiulis ir kt.

Neeiliniame posėdyje rajono Taryba 
perėmė „siauruką“ Robertas AlekSIejūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių rajono savivaldybėje sušauktas 33-asis, 
neeilinis rajono Tarybos posėdis baigėsi vos prasidėjęs – užtruko 
vos devynias minutes. Jo metu priimti du sprendimai.

Rajono Taryba taip pat vienbal-
siai be diskusijų pritarė perimti 
viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkės 
turtines ir neturtines teises ir parei-
gas, kurias šiuo metu pavesta įgy-
vendinti Susisiekimo ministerijai, 
su įsipareigojimu kasmet iš valsty-
bės biudžeto įstaigai gauti po 200 
000 Eur.

Posėdžio pabaigoje rajono me-
ras K. Tubis nusprendė pasidalinti 
informacija apie gyventojų skaičių 
Anykščių rajone.

„Įstaigų vadovai naudoja neofi-
cialius skaičius, kad mažėja rajono 
gyventojų ir panašiai. Esame užsa-
kę informaciją, kaip per ketverius 
metus rajone keitėsi gyventojų 
skaičius mieste ir rajone. Galiu 
pasakyti,  kad vakar dienai, direk-
torius iš Registrų centro parnešė 
oficialius duomenis - Anykščių 
rajone gyvena 27 001 gyventojas. 
Mes sakome, kad gyventojų yra 25 
000, tai tie skaičiai tikrai neatitinka 
tikrovės“, - informavo K.Tubis.

Pasibaigus posėdžiui, rajono Ta-
rybos nariai tradiciškai viename iš 
savivaldybės kabinetų rinkosi gerti 
kavos.
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savaitės citatos???

Ar Jums nekilo 
problemų 
nusipirkti
vaistų?

(Atkelta iš 1 p.)

kalbino ir fotografavo
 jonas jUNeVIČIUS

Elvyra JERMOLENKO, 
anykštėnė:

- Dabar jokių vaistų nepirkau. 
Nereikėjo. Girdėjau, kad elemen-
tariausių vaistų be recepto dabar 
negalima nusipirkti. Nesąmonė. 
Dėl receptų rašymo gydytojai iš 
viso nebeturės laiko pacientų iš-
klausyti, iš viso bus sunku patek-
ti pas šeimos gydytoją. Neregėtas 
popierizmas. Visi pasipiktinę. 

Taisija ŠAPRANAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Lapkričio mėnesį vaistų dar 
nepirkau. Tačiau žinau, kad kai ku-
riems vaistams, kuriuos pirkdavau 
be recepto, dabar jo reikės. Dar 
didesnės eilės bus pas gydytojus. 
Manau, kad čia nepatogumai paci-
entams, dar didesni - gydytojams. 

Marijonas JANKAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Vaistų nepirkau, tad nieko ne-
žinau. Žmona pirko širdies ir akių 
lašų, tai nusipirko be problemų.

Ligoninė patiria nuostolius 

Gydytojai ir rajono valdžia kal-
bėjo korektiškai, tačiau iš emocinio 
fono panašu, jog daugelį metų ligo-
ninę pilnaverte išlaikęs Dalis Vai-
ginas pavargo kovoti su vėjo malū-
nais. Renginį jis pradėjo anekdotu 
apie Baltarusijos, Rusijos ir JAV 
prezidentus. Prezidentus pasikvietęs 
Dievas jiems pasakė, kad po dviejų 
savaičių - pasaulio pabaiga. Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas per 
televiziją savo šalies gyventojams 
pranešė, jog turi dvi naujienas. 
Gerą ir blogą. Geroji, kad Dievas 
vis dėlto yra, blogoji, jog po dviejų 
savaičių pasaulio pabaiga. Baltrusi-
jos prezidentas Aleksandras Luka-
šenka savo piliečiams pareiškė, kad 
turi dvi blogas naujienas - viena, 
kad ne A.Lukašenka aukščiausias 
viršininkas pasaulyje, kita, kad - 
bus pasaulio pabaiga. Tuo tarpu 
JAV prezidentas Donaldas Trampas 
amerikiečiams pranešė dvi geras 
žinias - pats Dievas pripažino, kad 
D.Trampas prezidentas ir preziden-
tu jis bus iki pat pasaulio pabaigos. 
“Pati geriausia žinia, kad kas be 
nutiks, ligoninei ir jos vadovams - 
nėra pasaulio pabaiga.” - kodėl sakė 
šį anekdotą, paaiškino D.Vaiginas.

Jis dėstė, jog per pirmuosius de-
vynis šių metų mėnesius nuosto-
lingai dirbo trys ketvirtadaliai iš 46 
rajoninių ligoninių bei 51 proc. pir-
minės sveikatos priežiūros centrų. 
Nuostoliai atsirado pasikeitus atsi-
skaitimo už pacientus metodikai. 

Ligoninės vyriausioji buhalterė 
Regina Kuzminienė pranešė, kad 
per 9 mėnesius įstaiga patyrė 176 
tūkst. eurų nuostolių. Nuostolingai 
dirba Akušerijos ir ginekologijos, 
chirurgijos, Traumatologijos, Vai-
kų skyriai bei Troškūnų palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoninė. 
Ligoninė per 9 mėnesius gavo 2,7 
mln. eurų pajamų - didžioji da-
lis Teritorinių ligonių kasų lėšos. 
Anykščių savivaldybės dotacijos 
bendrame ligoninės biudžete siekė 
1,6 proc.  

D.Vaiginas kalbėjo, jog mažėja 
pacientų srautai, o “indeksavimo 
mažinimas gal ir teingas, bet neti-
kėtas.” Pasak ligoninės vyriausiojo 
gydytojo, Anykščių ligoninės slau-
gytojoms atlyginimai 2017-aisiais 
augo 60 eurų, gydytojams - 110 
eurų, tačiau tiek padidinti algas 
medikams, kiek nurodoma Vyriau-
sybės nutarimais, nėra iš ko. Pernai 
ligoninė metus baigė be pelno ir be 

nuostolio, šiemet dirba nuostolin-
gai. Ligoninė sąskaitoje turi lėšų iš 
ansktesnių metų, kuriomis paden-
gia šiųmetį nuostolį.

“Laukia ketvirtasis restruktū-
rizacijos etapas, iki gruodžio 21 
dienos turime sujungti chirurgijos 
ir Traumatologijos skyrius. Vienas 
vadas vietoj dviejų liks /.../ Nuo 
2010 metų ligonių kasa nefinan-
suoja akušerijos paslaugos. Dėkui 
savivaldybei, kuri skiria lėšas. 
Pernai skyrė 65 tūkst. eurų, šiemt 
- 50 tūkst. Mūsų poreikis kofinan-
savimui apie 100 tūkstančių. Vaikų 
skyrius prašosi per 100 tūkst. kofi-
nansavimo iš savivaldybės.” - aiš-
kino ligoninės vyriausiasis gydyto-
jas D.Vaiginas. 

Vaikų skyrių išsaugos

Meras K.Tubis prieš save lei-
do pasisakyti V.Daugelavičienei, 
A.Gališankai ir D.Vaičiūnui. Visi 
svečiai išsakė priekaištus (arba 
davė patarimus) ligoninės admi-
nistracijai.

Savivaldybės gydytoja V. Dau-
gelavičienė sakė, kad, Teritorinės 
ligonių kasos duomenimis, Anykš-
čių ligoninė nepanaudojo 234 tūkst. 
eurų. “Nepanaudojo” greičiausiai 
reiškia - “prarado”. Mat, pasak 
V.Daugelavičienės, daug anykštėnų 
vyksta į Ukmergės, Utenos, Pane-
vėžio ligonines ir taip išveža pini-
gus. V.Daugelavičienė pabrėžė, jog 
per 9 mėnesius Anykščių ligoninėje 
priimti tik 39 gimdymai. Vienas 
gimdymas vidutiniškai kainuoja 
812 eurų - brangiausiai šalyje. 

D.Vaičiūnas tikino, kad Vaikų 
skyrius - prioritetas ir šis skyrius 
privalo išlikti. A.Gališanka dėstė, 
kad situacija ligoninėje ne tokia jau 
grėsminga, kaip kalba D.Vaiginas, 
bet “pinigai, kurie neuždirbti, kelia 
nerimą” 

Meras K.Tubis dėstė, kad jis pa-
darė per dešimt interviu su ligoni-
nės ir pirminės sveikatos priežiūros 
centro gydytojais, kurie nurodė, 
kad ligoninę žlugdo konkurencinė 
kova tarp PSPc ir ligoninės, kad 
netinkamas požiūris į pacientą, 
kad atvažiuojantys gydytojai “iš-
siveža” pacientus. “Favoritizmas 
- kai vadovui vieni mieli, kiti - dar 
mielesni”. - dar vieną iš gydytojo 
išgirstą priekaištą ligoninės admi-
nistracijai išsakė meras. Meras taip 
pat buvo paruošęs anekdotą. Jis 
pasakojo kaip dykumoje rusas ir 
žydas išsikasė lobius - žydas rado 
vyno ir kumpio, rusas - aukso mai-

Prasidės ligoninės griūtis...
šą. Žydas už gabalą kumpio iš ruso 
paprašė pusės aukso maišo, už bu-
telį vyno - taip pat pusės maišo. 
Rusas derėjosi, jog brangu, žydas 
pasiūlė pavaikščioti po turgų ir 
paieškoti pigiau. Meras tikino, kad, 
jeigu medikai nori gauti tokius at-
lyginimus, kokie jiems priklauso, 
pirmiausiai reikia sutvarkyti ligo-
ninės struktūrą.

D.Vaiginas kvietė pasisakyti 
gydytojus. Akušerijos ir gineko-
logijos skyriaus vedėja Nijolė 
Januškienė sakė suprantanti, jog 
sprendimas dėl jos skyriaus pa-
naikinimo jau priimtas ir teprašė 
reorganizaciją atlikti žmoniškai. 
Iki gruodžio 21 dienos privalo būti 
sujungti chirurgijos ir Traumato-
logijos skyriai. Pastarajame sky-
riuje tėra tik vienas anykštėnas gy-
dytojas, skyriaus vedėjas Aloyzas 
Pranckūnas ir jį prijungus prie Gie-
dručio Klimkevičiaus chirurginio 
skyriaus, vargu, ar bus sutaupytos 
lėšos. Panaikinus akušeriją, o gine-
kologiją prijungus prie chirurgijos 
- taip pat didelio taupymo nebus... 
G.Klimkevičius savo ruožtu sakė, 
kad jis neberodysiąs iniciatyvos iš-
laikant Anykščių ligoninėje akuše-
rijos skyrių. “Jeigu nėra būtinybės 
chirurgijos ir traumatologijos, gali-
me ir nejungti.” -  sakė chirurginio 
skyriaus vedėjas, taip sukeldamas 
kolegų juoką.

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja 
Virginija Pažėrienė aiškino, kad slau-
gos ligoninėse labai aiškus sezoniš-
kumas. 120 dienų paciento gulėjimą 
slaugos ligoninėje finansuoja ligonių 
kasos, todėl senukai į šias ligonines 
gula šaltuoju metų laiku.

Bet, regis, D.Vaiginas nebesi-
ruošia kovoti. 2018-aisias baigiasi 
jo kadencija. O Vaikų skyrių rajo-
no valdžia sakė tikrai paremsianti 
- vaikai mūsų ateitis.  

chirurgas Rolandas Jurkėnas 
pasėjo nerimą, jog galime sulaukti 
grandininės reakcijos - pradėję ją 
griauti, sugriausime nepataisomai. 
“Turėsime labai gerą slaugos ligo-
ninę” - perspektyvą nušvietė buvęs 
rajono tarybos narys R.Jurkėnas.  

Naikinti reikia ir Krašto 
apsaugą

Po renginio D.Vaiginas “Anykš-
tai” sakė, jog iki 2016-ųjų ligoninė 
dirbo rentabiliai, o ligoninės sąs-
kaitoje sukauptos lėšos buvo rajono 
vadovų tyrimų objektu. Dabar tie 
pinigai ligoninę gelbėja. Sveikatos 
priežiūrą prilyginus verslui, skai-
čiuojant rentabilias - nerentabilias 
ligonines, pelningai - nepelningai 
dirbančius skyrius, Anykščių ligoni-
nės vyriausias gydytojas D.Vaiginas 
aiškina, kad Anykščių ligoninėje 
derėtų palikti tik Vidaus ligų skyrių 
ir slaugą. “Ne tik akušerija ir vaikų 
skyrius yra nuostolingi. Nuostoliga 
ir traumatoligija, ir chirurgija.” -  
“Anykštai” sakė D.Vaiginas.

Anykščių ligoninės vyriausias 
gydytojas ironizavo, jog vers-
lo modelį pritaikant ligoninei, tą 
patį reikėtų daryti ir su policija, 
ugniagesiais - gelbėtojais, o ypač 
su krašto apsauga. “Jei nėra gais-
rų - ugniagesių darbas neatsiperka. 
O krašto apsauga? Juk tiek metų 
nėra net mažo karo!” - būdus, kaip 
taupyti Lietuvoje pinigus siūlė 
Anykščių ligoninės vyriausiasis 
gydytojas D.Vaiginas.   

Medikai išgirdo, kad iki gruodžio 21 dienos reikia sujungti du 
Anykščių rajono savivaldybės ligoninės skyrius - Chirurgijos ir 
Traumatologijos.                                                Autoriaus nuotr.

Bet ar piniguose laimė?

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius, apie 
situaciją Anykščių ligoninėje: 

„Pinigai, kurie neuždirbti, kelia 
nerimą“. 

Ne visur taip gerai, kaip
savivaldybėje...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie santykius 
Anykščių ligoninėje: 

„Favoritizmas - kai vadovui vie-
ni mieli, kiti - dar mielesni“.

Tssss. Mes patys ruošiamės 
pulti...

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydytojas, 
apie sveikatos apsaugos sistemos 
komercializaciją: 

„Jei nėra gaisrų - ugniagesių dar-
bas neatsiperka. O krašto apsau-
ga? Juk tiek metų nėra net mažo 
karo!“

Ir gerą, ir didelę...

Rolandas JURKĖNAS, chi-
rurgas, apie Anykščių ligoninės 
perspektyvas:

„Turėsime labai gerą slaugos li-
goninę“

Sakot, reikia Lietuvą aptverti, 
kad žmonės nebėgtų?

Nerijus VYŠNIAUSKAS, Ka-
varsko klebonas aiškino, kodėl 
reikia statyti Anykščių pilį: 

„Išnaikinkim dvarus, pilis. Tada 
nieko nebeliks, Lietuvos nebe-
liks“.

Baikit, visi vieningai už pilį!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie pilies statybas:  

„Zirzeklių daug, bet ne į juos rei-
kia orientuotis“.

Čia optimistinis variantas. 
Gali būti, kad neatveš...

Ramūnas ŽEMAITIS, savival-
dybės administracijos Statybų 
skyriaus vedėjas, apie tai, jog 
reikia kontroliuoti net aslą pilyje 
klosiančius statybininkus: 

„Rangovas atveš tris „kamazus“ 
molio ir sudrėbs „šiupeliais“.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
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rievės

Linas BITVINSKAS

Anykščių rajonui demografinė 
duobė kasama tokia gili, kad jau 
panašėja į kapo duobė. Paskelbtas 
lietuvos gyventojų kaitos 2017-
2021 m. laikotarpyje prognozės 
teigia, kad rajone žymiai suma-
žės gyventojų. Pasak prognozių, 
Anykščių rajonas patenka tarp 
tų, kurie artimiausiu metu neteks 
daugiausiai gyventojų.  Daugiau-
siai neteks Pagėgių (- 14,1 proc.), 
kelmės r. (-13,4 proc.), Visagino 
(-13,1 proc.), Ignalinos r. (-12,6 
proc.), kupiškio r. (-12,5 proc.), 
Rokiškio r. (-12,1 proc.), ir  Anykš-
čių (-11,5 proc.) rajonai.

kiek mažesnės netektys numa-
tytos kaimyniniams Panevėžio, 
Ukmergės ir Utenos rajonams, 
tačiau visi rajonai lietuvoje 
daugiau ar mažiau „trauksis“. 
Šiame fone visų lygių valdžioms 
turėtų būti aišku, kad žmogus 
tampa pagrindine vertybe, kurią 
reikia saugoti ne mažiau, kaip 

A.Baranausko klėtelę.  Politika, 
kurią įgarsina Premjeras Saulius 
Skvernelis „Nėra nepakeičia-
mų yra tik nepakeisti“ iš esmės 
demonstruoja visišką politikų 
cinizmą, kai jie išplaukia į Seimą 
ir gauna postus. Tuo tarpu Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius 
dr. Artūras Tereškinas liūdnai 
pastebi, kad šioje šalyje žmogus 
traktuojamas kaip pigi kiniška 
prekė – nesvarbus ir lengvai 
pakeičiamas. jau seniai sakiau, 
kad jeigu nėra nepakeičiamų 
žmonių, tai paimkime ir pakeiski-
me A. Baranauską arba j. Biliūną. 
Nemanau, kad 
pavyks...  ko-
kia nevykusi 
„pamainiz-
mo“ politika, 
aiškiai matosi, 
kai pažiūri 
į kaimyninę 
Uteną. Ėmė 
ir pasakė 
uteniškiai, kad nepakeičiamų 
nėra, blogai bėgiojat, atvešim 
kitų ir laurus nuskinsim, ir išmėtę 
lietuvius futbolininkus iš koman-
dos, prisivežė ispanų, amerikiečių 
ir afrikiečių. Dabar puolime pluša 
Mvenza, gynyboje stovi Chesu-
sas, o per vidurį bėgioja Abdula. 
Tačiau laurai dėl mūsų klimatinių 
sąlygų taip ir nesužaliavo. O kitais 
metais nebeliks nei Mvenzos nei 
Abdulos. Ir pačios Utenos futbolo 
komandos. 

Šiaip dažnai esam kaltinami, 
kad žurnalistai tik loja, bet nieko 

nekuria. Šį kartą norėčiau pasiū-
lyti. Štai jau ne vienas kritikavo 
Anykščių siekius tapti UNeSCO 
pasaulinio literatūros miestų 
tinklo nariais. Netapome. Sako, 
paraiška buvo gal silpna, gal 
kriterijai vertinimo neaiškūs.

Manau, netapome visiškai 
logiškai – Anykščių, kaip lite-
ratūrinio miesto statusas dar 
nuo anų laikų laikosi ant trijų 
banginių – j.Biliūno, A.Vienuolio 
ir A.Baranausko. kitaip sakant, 
vektorius – į praeitį. Tačiau yra 
kitas klausimas, ar Anykščiai 
dabar yra literatūrinis miestas? 

Manau, kad ne, 
mes negalime to-
kiu vadintis net 
lietuvos kon-
tekste. Galime 
vadintis teatrų 
miestu (vyksta 
net keli teatrų 
festivaliai), 
muzikos (įvairūs 

muzikiniai pasirodymai), net 
kartingų (vyksta varžybos), bet tik 
ne literatūros. kodėl?

Todėl, kad pas mus nevyksta 
praktiškai joks literatūrinis veiks-
mas. Sakykim, Druskininkai turi 
„literatūrinį rudenį“, o ką mes 
turime? Pabirus knygų pristaty-
mus? kasmetinius literatūrinius 
„Marčiupio“ literatų klubo 
skaitinius „kas švyti vasario nak-
ties danguje“ vargu ar galėtume 
pristatyti europai kaip literatūrinį 
vyksmą. Taip, šiuose skaitymuose 
būna svečių iš kitų rajonų, bet vis 

tiek iki respublikinio renginio tai 
„nedatempia“.  Pasakysite, kad 
turime A.Baranausko literatūri-
nę premiją? Deja, literatūrines 
premijas turi įsteigę dauguma ap-
linkinių rajonų - Ukmergė, Utena, 
Molėtai... 

Mano pasiūlymas būtų ne pulti 
taisyti paraišką, o realiai pradėti 
Anykščius kurti kaip literatūrinį 
miestą. jei galvojate, kad reikia 
didelių investicijų, tai klystate. 
Sakykim, Aldonos Širvinskie-
nės fondas „Baltasis balandis“ 
sugeba surengti tiek prozos, tiek 
poezijos respublikinius konkursus. 
Ir jie vyksta kasmet ir, beje, kasmet 
išleidžiami rinkiniai. Deja, nega-
lima sakyti, kad šie konkursai yra 
Anykščių literatūrinio gyvenimo 
dalis, nes keliauja po respubliką. 
Vienas žmogus sugeba  tai, ko nie-
kaip nepadarome per metų metus. 

kokia nauda Anykščiams iš 
A.Baranausko premijos? kad 
atvažiuoja ir daugiau nebegrįžta 
kažkoks labai Rašytojų sąjungai 
nusipelnęs žmogus? Aš saky-
čiau, kad - jokios, nauda tik tam 
laureatui, kuris įsirašo į savo 
biografiją „netikėtai man skyrė A. 
Baranausko premiją“. Galų gale 
nesu ir prieš tą premiją, tačiau 
manau, kad ją galima būtų išnau-
doti efektyviau - atsirastų kažkoks 
veiksmas. Galima paskelbti 
kūrinių konkursą, rengti diskusijas, 
sudaryti rinkinius ir t.t. Turime kuo 
puikiausias galimybes Anykščius 
paversti ne praeities, o dabarties 
literatūrinio veiksmo vieta.   

šiupinys

Tačiau panašų gyvūną namuose 
galima laikyti ir be jokios baimės. 
Bombėjai – katės, primenančios 
juodas panteras, tik yra žymiai 
mažesnės ir daug meilesnės. Šios 
mielosios plėšrūnės pasirodys nebe 
pirmą kartą rengiamoje kačių par-
odoje Panevėžyje, prekybos centre 
„Babilonas“ 

Nei lašo agresijos

„Bombėjaus veislė yra gana jau-
na. Ją 1953 m. išvedė amerikiečiai, 
norėdami namuose turėti gracingą, 

kaip juoda pantera, katiną. Tačiau 
skirtingai nei laukiniai žvėrys, 
šios veislės katės neturi nei lašelio 
agresijos“, - pasakoja vilnietė Ana 
Šiūkštienė, dabar auginanti net  
penkias minėtos rūšies juodukes. 

Savo katytes nuo patinų ji laiko 
atskiruose būstuose. Todėl šių au-
gintinių meilės užtenka visai pašne-
kovės šeimynai.

„Mano katės niekada nesikan-
džioja, nesidrasko, nekerštauja 
sugadindama šeimininko batus. 
Tačiau jai labai reikia meilės ir dė-
mesio. Šios mažylės nemėgsta visą 

Į Panevėžį atkeliauja švelniausios 
pasaulyje panteros

Argi neįspūdingai atrodo prabangoje gyvenančių turtuolių na-
muose riaumojantis tigras ar paslaptingai šuoliuojanti pantera? 
Tokiems augintiniams reikia ne tik pinigų, bet ir daug drąsos.

dieną miegoti ant lovos, jos kas kar-
tą prie durų pasitinką savo augintoją 
murkdama ir glaustydamasi“, - sakė 
Ana.

Mažosios panteros vengia net ir 
garsiau sumiaukti, kai yra alkanos 
ar nuobodžiauja. Jų priežiūra tinka 
net alergiškiems šeimininkams, mat 
katės neturi poplaukio ir nesišeria. 

Jų nereikia dažnai maudyti, nes 
kačių kailiukas labai blizga. Bet la-
biausiai visus sužavi auksu švytin-
čios bombėjų akys.

Dėl gana didelės kainos ši veis-
lė vis dar labai reta Lietuvoje. 
Bombėjus  mūsų šalyje laiko tik 
du veislynai. Vienas jų – pačios 
A.Šiukštienės prieš dvejus metus 
įkurtas „Bom Galaxy“.

Pasak veislyno savininkės, bom-
bėjų niekas neaugina nei Latvijoje, 
nei Lenkijoje. Pirmą savo katytę 
kalbinta lietuvė įsigijo Baltarusijo-
je. O daugiau šios veislės atstovų 
laiko kanadiečiai, australai, ispanai, 
ypatingai jas myli prancūzai.

Amerikiečių išsaugotos katės

Tačiau kad nereiktų važiuoti į šias 
šalis norint pažiūrėti mažųjų Pan-
teros giminaičių, lietuviai jas gali 
pamatyti gruodžio 2 – 3 dienomis 
Panevėžio prekybos centre „Babilo-
nas“. Čia  ruošiama populiariausių ir 
rečiausių Lietuvoje murklių paroda.

„Renginys žiūrovams suteiks ga-
limybę pasinerti į paslaptingąjį ka-
čių pasaulį. Iš įvairių pasaulio kraš-
tų kilusias kates lankytojai pamatys 
vienoje vietoje, artimiau susipažins 
su veislėmis, galės pabendrauti su 
kačių šeimininkais ir sužinoti įdo-
mybių apie šių gyvūnų charakterio 
savybes, auginimo sąlygas ir prie-

žiūrą“, - pasakojo renginio organi-
zatoriai.

Be bombėjaus katinų, parodoje 
išskirtinio dėmesio lauks šiuo metu 
vis dar labai  retai Lietuvoje augina-
mos Turkų angoros bei mažiausios 
pasaulyje Singapūro veislės švel-
niakailės.  

Pastaroji rūšis kažkada buvo 
naikinama,  kaip parazitinė. Neį-
tikėtinai mažos katytės įlįsdavo į 
singapūriečių namų lietvamzdžius 
ir pridarydavo žalos. Tačiau ame-
rikiečių išgelbėta pora nelaimėlių 
sugebėjo atkurti šią veislę.

JAV gyvūnų mylėtojų išsaugota ir 
reta Turkų angoros kačių veislė. Tai 
– viena seniausių ilgaplaukių kačių 
veislių, paplitusi Turkijoje. Tačiau 
šioje šalyje per ilgus metus minėti 
gyvūnai maišėsi su kitomis rūšimis 
ir išnyko. Paskutinius tokius kati-
nus Ankaros zoologijos sode suradę 
amerikiečiai pasistengė, kad jų gi-
minė taip lengvai nenutrūktų.

Kačių ringai ir šou

„Babilone“ vyksiančioje paro-
doje žiūrovus taip pat žavės Ben-
galijos katės, Škotų nulėpausiai, 
Kurilų Bobteilai, Meino meškėnai, 
Rusų mėlynieji, Britų ilgaplaukės ir 
trumpaplaukės katės, Somalio, Si-
biro katės, Burmos, Sfinksai, Devon 
reksai, Kornvalio reksai, Orientalai, 
Siamai ir kitų veislių atstovai. 

Parodos metu bus galima stebėti 
suaugusių kačių bei kačiukų ringus. 
Vyks kačių, kilusių iš šiaurinių ir 
pietinių platumų, šou. Parodos eks-
pertai iš Belgijos, Italijos ir Baltaru-
sijos rinks gražiausią parodos katę. 

Žiūrovams renginys nemokamas.
Užsak. Nr. 1348

Dalins. LRKD Anykščių sky-
riaus sekretorė Rasa Palevičienė 
informuoja, kad lapkričio 28-
30 dienomis Raudojo Kryžiaus 
Anykščių skyriuje, V.Kudirkos g. 
14, nuo 9.00 iki 14.00 val. sen-
jorams ir neįgaliesiems (kurie 
maisto produktų negauna per ki-
tas programas ir pajamos nevirši-
ja 220 Eur) bus dalinami maisto 
produktai, surinkti Maisto banko 
akcijos metu. 

Savivalda. Kai kuriose moky-
klose teks keisti mokyklų tarybų  
narių sudėtį. Švietimo įstatymo 
pataisos numato, kad nuo kitų 
metų mokyklų tarybų nariais, pa-
vyzdžiui, negalės būti politikai. 
Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinės mokyklos tarybos narys 
yra rajono Tarybos narys, „darbie-
tis“ Vaidutis Zlatkus.

Šaknys. Šį rudenį Anykščius 
aplankė „The New York Times“ 
žurnalistė charly Wilder, kuri ieš-
kojo savo šaknų. ch.Wilder pasa-
kojo, jog jos proseneliai emigravo 
iš Europos į JAV baigiantis XIX 
a., o jos prosenelis Abramas Girša 
Vaineris 1869 metais gimė Anykš-
čiuose.

Taupymas. Savivaldybė pa-
skelbė viešąjį Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinės mokyklos 
dalies patalpų remonto pirkimą, 
jas pritaikant Kurklių seniūnijos 
reikmėms. Į mokyklos patalpas 
perkeliama ir Debeikių seniūnija. 
Savivaldybės administracija tokiu 
būdu siekia sutaupyti lėšas seniū-
nijų patalpų išlaikymui.

Protai. „Auksinių protų“ an-
tradienio žaidimą Anykščiuose 
laimėjo „Nikė“ (71 tšk.). Antra 
buvo „Vienaskaita“ (66 tšk.), treti 
– „Durnių laivas skęsta lėtai“ (64 
tšk.). Bendra Anykščių koman-
dų turnyrinė lentelė išminusavus 
dviejų blogiausių žaidimų rezul-
tatus: 1. „Nikė“ 586 tšk. (9 vt. 
Lietuvoje mažų miestų grupėje), 
2. „Varpas“ 516 tšk.(34), 3. „Vie-
naskaita“ 500 tšk. (45), 4. „Šį kar-
tą“ 463 tšk. (76), 5. „Durnių lai-
vas skęsta lėtai“ 440 tšk. (89), 6. 
„Dzajana“ 438 tšk. (91). Mažuose 
Lietuvos miestuose žaidžia 271 
komanda.

Sutartis. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direkto-
rius Audronius Gališanka pasirašė 
5 000 eurų vertės sutartį su dien-
raščio „Lietuvos žinios“ atstovais. 
Anykščių savivaldybė šiame dien-
raštyje spausdins skelbimus. Šią 
savaitę „Lietuvos žinios“ spausdi-
no iškilmingą publikaciją apie tai, 
kaip Anykščių meras Kęstutis Tu-
bis jau kitais metais pastatys medi-
nę pilį. Šiomis dienomis „Lietuvos 
žinių“ bendrovės generaliniu di-
rektoriumi paskirtas buvęs Seimo 
narys Virginijus Šmigelskas. 

Dantys. Panevėžio teritorinė 
ligonių kasa (TLK) išsiuntė šių 
metų IV ketvirčio kvietimus pro-
tezuoti dantis asmenims, laukian-
tiems eilėje ligonių kasų lėšomis 
apmokamo dantų protezavimo. 
Anykščių rajono gyventojams 
skirta 110 kvietimų.

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

...Kokia nauda Anykš-
čiams iš A.Baranausko pre-
mijos? Kad atvažiuoja ir 
daugiau nebegrįžta kažkoks 
labai Rašytojų sąjungai nu-
sipelnęs žmogus?..
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Naujoji rūmų konstrukcija – 
ypatinga

Jau įėjus į Valdovų rūmų kiemą 
galima pro didelius stiklinius langus 
pamatyti čia stovėjusių rūmų origina-
lius griuvėsius. B. Šulinskienė sakė, 
jog toks architektūrinis sprendimas 
priimtas ne šiaip sau: ,,Jeigu kas ir 
neužeis į pačius rūmus, bent jau iš 
kiemo galės pamatyti, jog jie atsira-

do ne tuščioje vietoje. Dėl tos pačios 
priežasties langai yra ir į rūmų vidų 
– viena iš Valdovų rūmų funkcijų 
– valstybės reprezentavimas. Vyks-
ta svečių priėmimai, konferencijos, 
renginiai, tačiau dažnai atėjęs svečias 
neina apžiūrėti ekspozicijos. Kad ir 
kaip eitum per rūmus, pro atviras er-
dves pamatysi istorijos pėdsakų.“

Batai su platforma populiarūs 
jau daug šimtmečių

Antrajame pilies aukšte atkarto-

Lietuvius šakute naudotis išmokė 
karalienė Bona Sforca Austėja ŠMIGelSkAITĖ

Lietuvos Valdovų rūmai – rezidencija, kur kažkada gyveno Abiejų Tautų respublikos valdovai, 
viešėjo įtakingiausi didikai. 1517 m. Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Maksimilijono I 
pasiuntinys Zigmantas Herberšteinas susitarė dėl Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos, Milano kuni-
gaikščio Džianio Galeako Sforcos, dukters jungtuvių. Manoma, kad ši legendomis apipinta moteris į 
Lietuvą iš Italijos atvežė naujus papročius, pavyzdžiui, valgant naudotis ne tik peiliu, bet ir šakute. 

,,Valdovų rūmai buvo šalies centras – čia Lietuvos iždas, Aleksandro laikais čia kaldintos monetos, 
čia saugoma ir Metrika, ir galbūt redaguotas Lietuvos Statutas. Leonas Sapiega, redaguodamas III-
čiąjį Lietuvos Statutą, greičiausiai gyveno Valdovų rūmuose. Taip pat galime kalbėti apie didžiulę 
rūmų prabangą – turime XV amžiaus taurę iš Venecijos stiklo, puoštą emale ir auksu“, - sakė mu-
ziejaus ekskursijų koordinatorė Birutė Šulinskienė.

ponuojama XVI a. avalynė, tiek 
vyriška, tiek moteriška. Įdomios 
formos galviasnukiai batai arba ir 
mūsų laikais populiarūs batai ant 
platformos. Platformos gamintos 
iš kamštinio ąžuolo, atvežtinės me-
džiagos. Jei šiais laikais moterys 
tokius batus pakeltu padu nešioja 
dėl grožio, anais laikais jie atliko 
praktinę funkciją -  kai gatvės ne-
grįstos ir šlapios, einant aukštesne 
pakulne bent jau koja išlieka sau-
sa“, – apie XVI a. praktinę madą 
pasakojo ekskursijų koordinatorė.

,,Eksponuojami ir audinių pa-
vyzdžiai, aksomas, mums gerai 
žinomas ir dabar, damaskas – ti-
kriausiai mažiau girdėta medžiaga 
– naudota drabužiams, baldaki-
mams, pagalvėlėms. Pasitaikyda-
vo, jog valdovas už darbą mokėda-
vo ne pinigais, o tiesiog atriekdavo 
kelis metrus medžiagos“, - pasako-
jo B. Šulinskienė. 

Krosnis – menės papuošalas

Praėjusiame ciklo tekste jau ra-
šiau apie ypatingai gausią Valdo-
vų rūmų koklių kolekciją, kurią 
sudaro apie 25 tūkstančius koklių 
fragmentų. Apie juos B. Šulinskie-
nė papasakojo plačiau. ,,Kalbant 
apie menes, tais laikais gražiausia 
kambario puošmena būdavo kros-
nis. Renesanso epochoje krosnys 
būdavo be galo įspūdingos – jomis 
parodyta visa žmogaus fantazija. 
Rūmuose turime ir herbinių atvaiz-
dų, ir graviūrų kopijų, ir daug įvai-
riausių siužetinių koklių. O akių 
lygyje, geriausiai matomoje vieto-
je, ant krosnies uždėta po karūną. 
Galima pamatyti karūninių koklių 
eilę su Žygimanto Senojo žmo-
nos, Milano kunigaikštytės Bonos 
Sforcos, herbu ir dar viena karūna 
viršuje. Remiantis rastais kokliais, 

jamos ir eksponuojamos detalės, 
padedančios lankytojui susidaryti 
įspūdį apie istorinę raidą. ,,Vienas 
pavyzdys – langai iš skrituliukų. 
Senaisiais laikais nemokėta pūsti 
vientiso stiklo. Kiekvieną skritu-
liuką pūsdavo atskirai, apjuosda-
vo švino plokštele ir sujungdavo į 
bendrus rėmus. Labai geras šaltinis 
yra dvarų sąskaitų knygos – pa-
vyzdžiui, minima, kad Žygimantas 
Augustas užsako 15 000 stikliukų 
rūmų langų atnaujinimui. Taip pat 
galime studijuoti madas – eks-

Yrančio Gedimino kalno vaizdas iš Valdovų rūmų apžvalgos bokštelio.

Barokinis Vazų dinastijos sostas Valdovų rūmuose.

(Nukelta į 11 p.)

Viena iš rekonstruotų kros-
nių. Muziejaus ekskursijų 
koordinatorė Birutė Šulins-
kienė sakė, jog krosnis ne tik 
šildydavo, bet ir puošdavo 
visą menę.

paruošėme krosnies maketą ir to-
kia krosnis turėtų būti valdovės 
Bonos Sforcos menėse“, - kalbėjo 
B. Šulinskienė

Pasieniais sudėliotos konglome-
rato detalės. Konglomeratas taip 
pat naudotas rūmų statybai, ap-
dailai. Dar vienas įdomus dalykas 
– jei stovėsite prieš rūmus, atkreip-
kite dėmesį, kad gerai išlikę langų 
apvadai yra panaudoti ir naujajame 
statinyje. Tai tam, kad lankytojai 
matytų, jog senų laikų dekoras ne-
siskiria nuo dabartinio. 

Išlikęs konglomerato fragmentas. Dalis gerai 
išsilaikiusių detalių buvo įkomponuoti į nau-
jai atstatytų rūmų fasadą.

Valdovų rūmuose eksponuojama ir gausi su-
rinkta gobelenų kolekcija, kurių populiariau-
sia tematika – Antikos mitai.
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Smurtaujantiems šeimose siūlėsi
rodyti „linksmą flmuką“

Seniūnų sueigoje apsilankiusi 
Anykščių moterų užimtumo ir infor-
macijos centro vadovė Elvyra Las-
skaja skalambijo pavojaus varpais 
dėl rajone sparčiai augančio smurto 
šeimose atvejų.

E.Lasskaja pasakojo, kad pagalbą 
nuo smurto šeimose nukentėjusiems 
asmenims teikiantis centras pernai iš 
policijos, su kuria bendradarbiauja, 
gavo 187 pranešimus apie smurto 
atvejus šeimose. „Šiais metais, iki šios 
dienos mes jau gavome 306 praneši-
mus apie smurto atvejus šeimose“, 
- pasakojo E.Lasskaja. Daugiausia  
konfliktai šeimose kilo dėl alkoholio 
vartojimo. Pavyzdžiui, lapkritį cen-
tras sulaukė pranešimų apie 36 smur-
to atvejus šeimose. 26 konfliktavę as-
menys buvo neblaivūs, 15-oje šeimų 
buvo neblaivūs abu asmenys.

 „Kad ir kiek būtų skiriama lėšų 
bei darbo, tas smurtas nemažėja“. - 
kalbėjo E. Lasskaja, kurios manymu, 
į viešumą vis daugiau atvejų apie 
smurtą šeimose iškyla dėl pačių nu-
kentėjusių drąsos apie tai prabilti, taip 
pat išaugusio kaimynų neabejingumo 
tokiems atvejams. E.Lasskaja kovoje 
su smurtu šeimose kvietė glaudžiau 
bendradarbiauti seniūnus. „Mes ga-
lime atvažiuoti į seniūnijas. Turime 
filmuką, kuris labai linksmai žiūrisi. 
Tas smurtas ir visos jo formos patei-
kiamos multiplikacine forma ir viskas 

labai aiškiai išdėstoma, kalbama, kaip 
apsisaugoti, ką daryti ir kaip elgtis“, 
- kalbėjo E. Lasskaja, seniūnų pagei-
davimu animaciniu filmu žadėjusi 
pasidalinti jį persiųsdama.

„Mes negalime pašalpų atimti, 
nei vaikų atimti ar kažkur uždaryti 
tų žmonių, kad jie išsiblaivytų. Mes 
tiesiog kalbame. Mes jiems visada 
sakome: „Spren-
dimus jūs patys 
turite priimti“, 
- apie tai, kaip 
vyksta pagalba 
nukentėjusiems 
nuo smurto šei-
mose, pasakojo 
E. Lasskaja.

Pasak E. Las-
skajos, smurtau-
jantys šeimose 
vyrai dažniausiai 
tame nemato nieko blogo. „Kuomet 
mes kalbame su ta smurto auka, kuri 
būna išsiblaiviusi ir neišsiblaiviusi, 
kiekvieną kartą tas žmogus, su kuriuo 
kalbi, save pateikia iš teigiamos pu-
sės. Atrodo, kad vos ne angelas, nieko 
nepadarė, tik atėjo girtas ir miegančiai 
trenkė per galvą“, - sakė E. Lasskaja.

Anykščių moterų užimtumo ir in-
formacijos centras nukentėjusiems 
nuo smurto šeimose teikia informavi-
mo, konsultavimo bei tarpininkavimo 
paslaugas telefonu. Kokiu telefonu 
numeriu reikėtų kreiptis nukentėju-
siesiems, E. Lasskaja seniūnų sueigo-
je neinformavo.

Seniūnų sueigoje skambėjo pamokymai 
bei nurodymai
Lapkričio 16 dieną Anykščių rajono savivaldybėje surengta seniūnų sueiga, kurioje kalbėta apie 

smurto šeimose problemą, aptarti medicinos reikalai, svarstyta, kaip tvarkyti seniūnijų viešąsias 
erdves bei prisiminta, kad jau „ant nosies“ didžiųjų metų švenčių spindesys.

Robertas AlekSIejūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Seniūnai buvo kviečiami... sirgti

Sunkioje finansinėje padėtyje atsi-
dūrusiai Anykščių ligoninei bandoma 
padėti agituojant joje gydytis. Tą da-
ryti buvo prašoma ir seniūnų.

„Ligonių nėra pakankamai, o ligo-
ninė tas paslaugas suteikti gali. O iš 
tiesų yra žmonių, kurie serga ar jiems 

reikia pagalbos, 
bet niekas jiems 
nepataria. Pra-
šymas būtų toks 
- jūs tiems žmo-
nėms galėtumėte 
rekomenduoti, 
kad jie gali pa-
sigydyti. Tokia 
galimybė yra ir 
tas paslaugas ap-
moka ligonių ka-
sos. Antras daly-

kas – slaugos ligoninė Troškūnuose, 
kuri yra Anykščių ligoninės dalis, turi 
įsipareigojimus Europos Sąjungai pa-
gal projektą. Šioje ligoninėje turi būti 
atitinkamas pacientų kiekis. Todėl 
siekiant pagal projektą nustatytą kiekį 
pasiekti, tų pacientų turi būti pakan-
kamai. Mes negalime gauti nuoskai-
tų tik todėl, kad mes nematėme tų 
žmonių, kuriems reikalinga pagalba. 
Ligoninė netgi išprausia, pamaitina ir 
sušildo.  Ir ta paslauga gali trukti 120 
dienų per metus“, - seniūnų sueigoje 
seniūnus ieškoti Anykščių ligoninei 
trūkstamų pacientų ragino rajono me-
ras Kęstutis Tubis.

Tuo tarpu seniūnų sueigoje apsi-
lankiusi ir apie teikiamas slaugos bei 
palaikomojo gydymo paslaugas pasa-
kojusi Anykščių ligoninės vyr. gydy-
tojo pavaduotoja medicinai Virginija 
Pažėrienė Anykščių ligoninės pacien-
tais kvietė tapti ir pačius seniūnus.

„Kviečiu seniūnus lengvai sirgti“, - 
kvietė V. Pažerienė.

Kapų sargams žadėjo didesnius
atlyginimus 

Sueigoje dalyvavo laikinasis UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ direk-
torius Jonas Žukauskas, kuris pasa-
kojo apie problemas, kurias spren-
džiant reikalinga seniūnų pagalba. 
„Per dieną esame susiplanavę sudary-
ti ne mažiau kaip 20 naujų sutarčių“, 
- apie komunalininkų užmojus pasa-
kojo J. Žukauskas.

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 

vadovas taip pat kalbėjo apie „šunų ir 
kačių“ problemą. „Kiek pastebėjau, 
tai šunys ir katės yra „planiniai“ ir 
„neplaniniai“, - kalbėjo J. Žukaus-
kas, „neplaniniais“ vadindamas val-
kataujančius gyvūnus. „Planiniais“ 
aš vadinu tuos gyvūnus, kuriuos gy-
ventojai pagavo, šėrė, šėrė ir laukė, 
kol kas atvažiuos paimti“, - aiškino 
J.Žukauskas.

Naujasis komunalinio ūkio va-
dovas pageidavo, kad „planiniais“ 
gyvūnais nebūtų tie šunys ar katės, 
kuriuos gyventojai augino, o į gyve-
nimo pabaigą panoro atiduoti į gyvū-
nų prieglaudą.

Trečioji J. Žukausko įvardinta 
problema – seniūnijų kapinių sargai. 
„Prašau seniūnų maksimaliai infor-
macijos apie mūsų žmones, kaip jie 
dirba. Visada susitikę man pasakykite, 
aš turiu žinot, kaip darbuotojai atlieka 
pareigas. Visi žmonės šiai dienai yra 
lygūs ir turi šimtaprocentinį mano 
pasitikėjimo kreditą. Jeigu darbas yra 
atliekamas patenkinamai, ieškosime 
išeičių, o jei darbas yra atliekamas 
gerai – skatinsime žmones finansiš-
kai“, - apie galimybes kapų sargams 
uždirbti daugiau, viešai pasižadėjo J. 
Žukauskas.

Anykščiai aplenkė Uteną

Prakalbus apie komunalinio ūkio 
reikalus, sueigoje trumpai dalyvavęs 
rajono meras Kęstutis Tubis kėlė 
problemą, kad į regioninį sąvartyną 
išvežamas didelis kiekis biologinės 
kilmės atliekų.

„Visokios burokų, pomidorų atlie-
kos kraunamos į konteinerius ir tai 
sukelia mums bendrą atliekų kiekį, 
išvežamą į regioninį atliekų tvarky-
mo centrą. Numatykime rūšiavimą, 
kad kuo mažiau atliekų patektų ne-
reikalingų, kad visiems gyventojams 
nereikėtų kelti įkainių“, - seniūnus 
ragino meras. K. Tubis sueigoje pasi-
dalijo ir dar viena įdomia įžvalga apie 
Anykščių rajone „gerėjantį“ gyve-
nimą. „Vieną mėnesį čia žiūrėjome, 
kokie yra statistiniai rodikliai. Tai 
galiu pajuokauti, kad Anykščiai gero-
kai lenkia ekonomine prasme Uteną. 
Nes Utena per mėnesį pridavė 5 tonas 
baldų, o Anykščiai – 17 tonų. Reiškia, 
tris kartus gyvename geriau“, - apie į 
Utenos sąvartyną išvežamus nebe-
reikalingus baldus kalbėjo meras K. 
Tubis.

Stebėjosi, iš kur tiek daug 
naudotų padangų

Tuo tarpu savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas stebėjosi šalia 
komunalinių atliekų konteinerių au-
gančių panaudotų automobilių pa-
dangų kalnais.

„Yra aikštelė, kuri iš kiekvieno pa-
ima po penkias padangas per metus. 
Negi daugiau atsiranda tų padangų 
išmetimui? Seniūnai, padirbėkite. Tu-
rite autoservisus seniūnijose. Padan-
gas pasikeitė, tegu susikrauna į baga-
žines. Suprantu, kad sofas sudėtinga 
nuvežti, gal ten reikia priekabą turėti. 
Tokias padangas tikrai galima nuvežti 
į Vairuotojų gatvės aikštelę ir ten ti-
krai jas nemokamai paima“, - mokė 
R. Blazarėnas.

Ministerija gavo pylos

Su seniūnais sueigoje panoro su-

sitikti savivaldybės Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Virmantas Velikonis. 
Jam prakalbus apie nuostolių kom-
pensavimą nuo liūčių nukentėjusiems 
ūkininkams, neišlaikė Anykščių se-
niūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko 
nervai. „Ministerija neapsisprendžia. 
Labai keista, kad pavaduotojai tą patį 
darbą šiais metais dirbo tris kartus. 
Pirma surenka vienus duomenis, tada 
ministerija nutaria kitaip. Minusas 
ministerijai, kadangi žmones apgau-
dinėja ir meluoja. Žadėjo nuostolius 
kompensuoti, po to atsiranda, kad 
kompensuos tik ten, kur nuostoliai 30 
proc.“, - seniūnų sueigoje Žemės ūkio 
ministerijos vadovybės veiksmais 
piktinosi E. Pajarskas.

Viešosios erdvės bus tvarkomos 
pagal „Gališankos idėją“

Seniūnų sueigoje kalbėta apie 
seniūnijų viešųjų erdvių tvarkymo 
projektą. Šiuo klausimu pasisakiusi 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Kristina 
Vaizgėlienė konkrečių šio projekto 
tikslų sueigoje nepristatė, tik ragino 
seniūnus pateikti informaciją, kaip jie 
planuoja tvarkyti gėlynus.

Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas R. Blazarė-
nas sakė, kad viešųjų erdvių tvarky-
mo projektas yra „Gališankos idėja“. 
Priminsime, kad vasarą vykusioje 
seniūnų sueigoje savivaldybės admi-
nistracijos direktorius A. Gališanka 
apie viešųjų erdvių tvarkymą kalbėjo: 
„Tiek mieste, tiek ir seniūnijose būtų 
gėlynai, aiškios gėlės, susodintos or-
namentais, ne bet kaip.“

 „Bus kažkokie planai, teritorijos 
ir toms teritorijoms keliami reikala-
vimai. centras, pievutė, automatiškai 
ne didesnė kaip 8 centimetrai. Ten 
kažkur nuošalesnėje vietoje galima 
iki 12 – 15 centimetrų“, - apie  būsi-
mus  viešųjų erdvių tvarkymo stan-
dartus kalbėjo R. Blazarėnas.

Sueigoje dalyvavusi savivaldy-
bės vyriausioji specialistė kultūrai ir 
turizmui Audronė Pajarskienė taip 
pat seniūnams turėjo patarimų, kaip 
reikėtų tvarkyti seniūnijų viešąsias 
erdves. „Plastmasinių gandrų tik ne-
planuokit“, - į architektės vaidmenį 
įsijautė savivaldybės specialistė.

Gyventojai buvo kviečiami 
šviestis

Sueigos pabaigoje seniūnai infor-
muoti, kad Anykščių rajono savival-
dybė ir šiais metais organizuos akciją 
– konkursą „Šviečiantys Anykščiai“.

„Skatinkite gyventojus jungtis, 
tegu šviečiasi“, - seniūnus ragino Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausioji specialistė K. Vaizgėlienė, 
akcentuodama, kad šiemet gražiau-
siai pasipuošusieji didžiosioms metų 
šventėms bus paskatinti išaugusiais 
piniginiais prizais.

„Mūsų eglės įžiebimas ir viso šven-
tinio laikotarpio pradžia yra gruodžio 
1 dieną. Tai mes jau tikrai skatiname, 
kad visuotinai žmonės pasipuoštų 
gruodžio 1 dienai”, - kada įjungti 
girliandų lemputes visame Anykščių 
rajone, nurodė A. Pajarskienė.

A. Pajarskienė sakė, kad savivaldy-
bės komisija, vertinsianti šventinius 
papuošimus, važiuos tik ten, kur bus 
pakviesta. „Čia kaip gauna premijas? 
Sako, šitas buvo vertesnis. Bet kad 
nepasiūlėt“, - seniūnams kalbėjo A. 
Pajarskienė, ragindama juos kviesti 
bei siūlyti, kur komisijai važiuoti ap-
žiūrėti įrengtų šventinių dekoracijų.

„Nebūtinai daug lempų. Pernai 
apdovanojimus gavo subtilesni ap-
švietimai“, - į ką atkreipti dėmesį 
siūlant, seniūnų dėmesį atkreipė A. 
Pajarskienė.

Anykščių moterų užimtumo ir 
informacijos centro direktorė 
Elvyra Lasskaja seniūnams 
pasakojo, kad lyginant su pra-
ėjusiais metais, smurto šeimo-
se rajone išaugo dvigubai.

Laikinasis UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ direktorius 
Jonas Žukauskas pageidavo, 
kad seniūnai suteiktų kuo dau-
giau informacijos apie kapų 
sargais dirbančius asmenis.

Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
Ramūnas Blazarėnas ragino 
kalbėtis su autoservisų savi-
ninkais, mat šalia konteinerių 
auga kalnai padangų.

Savivaldybės vyriausioji specia-
listė kultūrai ir turizmui Audro-
nė Pajarskienė lyg rajono vy-
riausioji architektė seniūnams 
dalino patarimus, kaip reikia 
puošti seniūnijų aplinką.

Anykščių seniūnijos seniū-
nas Eugenijus Pajarskas 
Žemės ūkio ministerijos va-
dovus išvadino melagiais.

...Ligoninė netgi išprau-
sia, pamaitina ir sušildo.  Ir 
ta paslauga gali trukti 120 
dienų per metus“, - seniūnų 
sueigoje seniūnus ieškoti 
Anykščių ligoninei trūksta-
mų pacientų ragino rajono 
meras Kęstutis Tubis...
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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. 
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“. N-7.  
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.). 

 
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“.  
10.05 KINO PUSRYČIAI 
„Kriminalinė raudonkepuraitės 
istorija 2“. 
11.45 „Staiga trisdešimties“. N-7. 
13.50 „Pričiupom!“.  
14.20 „Mirtinas ginklas 2“. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Lietuvos balsas.  
22.00 „Kapitonas Filipsas“. N14.  
0.35 „Tango ir Kešas“. N-7.  
2.35 „Paskutinis jaunikio išban-
dymas“. 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 „Mamyčių klubas“.  
9.00 „Kulinariniai triukai“.  
9.30 „Penkių žvaigždučių būs-
tas“.  
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.  
10.30 „Svajonių sodai“.  
11.30 „Kosmoso kariai“. N-7. 
13.20 „Žvėrelių maištas“. N-7. 
15.10 „Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“. 
16.55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7. 
18.00 „Raudonas kilimas“.  
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Lenkija“. Tiesioginė 
transliacija. 
21.30 VAKARO KINO 
TEATRAS „Paskutinė tvirtovė“. 
N-14. 

23.40 „Debesų žemėlapis“. 
N-14.

 
6.30 Galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje.  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Galiūnai. Čempionų lyga. 
2017 m.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 „Žemė - dykumų planeta“.  
12.40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  
13.40 Sveikinimai.  
16.05 „Policijos akademija“. N-7.  
17.05 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
17.40 „Katastrofos diena“. N-7.  
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7.  
21.30 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
22.30 „Sostų karai“. N14.  
23.50 Taikinių žymėtojas. N14.  
1.35 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Keisčiausi pasaulio res-
toranai“.  
9.15 „Žiniuonis“. 
10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“  
12.00 Su cinkeliu. N-7.  
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.00 „Akloji“.   
18.10 „Būrėja“.  
18.45 TV1 KOMEDIJA Rožinės 
panteros prakeikimas. N-7. 1983 
m.  
21.00 Viskas normaliai!. N-7.  
23.00 Zombių žemė. N14.  
0.45 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
1.30 „Nusikaltimas“. N14.  

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“.  
7.00 Mokslo sriuba.  
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
8.30 Krikščionio žodis.  
8.45 Kelias.  
9.00 Euromaxx.  
9.30 Premjera. Skonio pasaka. 
10.00 ARTS21.  
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno dienos.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Teatras.  
12.45 ARTi. Veidai.  
13.00 Kelias į namus.  
13.30 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“.  
14.35 Nacionalinis turtas.  
15.00 Linija, spalva, forma.  
15.30 Stop juosta.  
16.00 Šventadienio mintys. 
16.30 Skrendam. 
17.00 Stilius. 
18.00 Keliaukime kartu. Lvovas. 
18.30 Premjera. Kiotas.  
19.15 Martyno Liuterio gyveni-
mas. 1 s.  
19.30 Premjera. Auklė Makfi ir 
didysis sprogimas. 
21.20 Legendos.  
22.10 27-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“.  
23.45 Stambiu planu.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Apsnigti kedrai. N-14.  
2.45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Makchu Pikchu“.  
3.45 Stilius.  
4.40 Legendos.  
5.30 Panorama. 

 

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. Infošou.  
21.00 Savaitės panorama.  
21.30 @rimvydasvalatka (k).  
22.00 Žinios. 
23.00 24 valandos (k). N-7.  
23.45 Savaitės panorama (k).  
0.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.05 Farai (k). N-7.  
1.30 24 valandos (k). N-7.  
3.30 24 valandos (k). N-7.  
4.10 Autopilotas (k).  

 
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7. 
7.30 „Galapagai“.  
8.30 „Ekstremali žvejyba“. 
9.00 „Gyvūnų manija“.  
9.30 „Vienam gale kablys“.  
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7. 
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“. 
11.00 „Išlikimas“. N-7. 
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7. 
13.00 PREMJERA „Azija iš 
paukščio skrydžio“. 
14.00 PREMJERA „Nepaprasta 
ištvermė. Lenktynės į Ašigalį“. 
N-7. 
15.00 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7. 
16.00 „Iš peties“. N-7. 
17.00 PREMJERA „Sandėlių 
karai“. N-7. 
18.00 „Elementaru“. N-7. 
19.00 „Formulės - 1 pasaulio 

čempionato Didžiojo Abu Dabio 
prizo lenktynės“. Vaizdo įrašas. 
21.40 „TV3 žinios“.  
22.40 „Nakties TOP“. N-14. 
23.10 „Daktaras Hausas“. N-14. 
0.10 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
07.25 „Laukinė Australija“. 
08.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba.  
10.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
10.35 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“. N-7. 
12.45 „Tarp meilės ir neapykan-
tos“. N-7. 
14.55 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Priešprieša“. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.22 Rubrika „Sauganti 
Lietuva“. 
18.25 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
18.55 „Baudėjas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Baudėjas“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva-
Amerika. N-7. 
00.00 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“. N-7. 
02.00 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Kelionės“. 
02.50 „24/7“. 
03.30 „Gurovo bylos . 
Maitvanagiai“. N-7.

 
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. 3 d.  
23.20 Modernus serialas. 
Medičiai, Florencijos valdovai. 
N-7.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 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 rein-
džeris“. 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 
Tamsos pakraštys. N14.  
0.55 „Sekso magistrai“. N14.  
2.00 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.45 Kapitonas Filipsas. N14.  

6.25 “INOprogresas”. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)  
12.00 “Legendinės legendos“. 
N-7.  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. 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 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. 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 Metro užgrobimas 123. 
N14. 
23.10 Bepročiai. S.  
1.05 „Sostų karai“. N14.  
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.00 Farai (k). N-7. Realybės 
šou. 
3.25 „Žemė - dykumų planeta“. 
4.15 „Reali mistika“. 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 deiman-
tai“. 
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 
draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės var-
do“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 „Oušeno vienuoliktu-
kas“. N-7. 
23.20 „Nakties karalienė N-7.  
1.10 „Nusikaltimas“. N14.  
3.05 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
3.50 „Viskas normaliai! “. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
7.30 Heidė. 
7.55 ARTS21.  
8.20 Atspindžiai.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Durys atsidaro.  
12.35 Auklė Makfi ir didysis 
sprogimas (kart.). 
14.20 Warrenas Beatty. 
Holivudo ambicijos (kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Kelias į namus.  
19.00 Euromaxx.  
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7. 7 s. HD. 

20.30 Nes man tai rūpi.  
21.15 Premjera. Paskubėję 
gyventi. 
22.10 Neįtikėtinos istorijos 6. 
23.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.55 Dabar pasaulyje.  
0.30 Bliuzo vakaras.  
1.10 Iškilminga statulėlės 
„Lietuvos karžygys“ įteikimo 
ceremonija. (kart.). 
2.40 27-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“.  
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. Žinios 
rusų kalba 
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. 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“.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. 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 „Sa a ir Tania“. N-7. 
21.00 „Na a Ra a“. N-14. 
22.00 „Farai“. N-7  
23.00 „Lozoriaus efektas“. S  
0.40 „Kobra 11“. N-7  
1.35 „Daktaras Hausas“. N-7  

06.50 Muzikiniai sveikinimai.   
7.50 „24/7“.  
8.50 4 kampai.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. 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 25 d.

antradienis 2017 11 28

trečiadienis 2017 11 29

 
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. 3 d.  
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 
Juodoji aušra. N14.  
0.25 „Sekso magistrai“. N14.  
1.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.20 Tamsos pakraštys. N14.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)  
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)  
12.30 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.)  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7. 
20.00 „Prieš srovę“. N-7. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 VAKARO KINO 
TEATRAS „Užburtas ratas“. N-14  
0.15 „Kaulai“. N-7  
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14  
2.10 „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 Stiklo namai 2. Geroji 
Motina. N14.  
22.55 Metro užgrobimas 123. 
N14.  
1.00 „Begėdis“. S.  
1.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.40 Farai (k). N-7. Realybės 
šou. 
3.00 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
3.45 „Žemė - dykumų planeta“. 
4.35 „Pragaro katytė“. 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“. 
9.20„Juodieji meilės deimantai“. 
10.25 „Policija ir Ko“. N-7  
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.30 „Diagnozė - 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. 
Šeimos pagardai“. N-7.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.50 „Nusikaltimas“. N14.  
2.40 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.25 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.10 „Oušeno vienuoliktukas“. 
N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“.  
6.45 Šikšnosparnis Patas. 
7.00 Riteris Rūdžius. 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.25 Heidė. 
7.50 Mažesnieji broliai.  
8.20 Septynios Kauno dienos.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.20 Tvarios plėtros konferencija 
„Signals 2017“.  
10.30 Mokslo sriuba.  
11.00 Tvarios plėtros konferenci-
ja „Signals 2017“.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx.  
12.45 Klauskite daktaro.  
13.40 Tvarios plėtros konferen-
cija „Signals 2017“.  
14.30 Projektas Pi.  
15.00 Tvarios plėtros konferen-
cija „Signals 2017“.  
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. Akistata su 
Trumpu. 
22.10 Antradienio detektyvas. 
Šerlokas. Pasibjaurėtina nuotaka. 
N-7.  
23.40 DW naujienos rusų kalba. 
23.50 Dabar pasaulyje.  
0.25 Džiazo muzikos vakaras.  
1.05 Neįtikėtinos istorijos 6 
(kart.). 
2.40 Lietuvos televizijos jubiliejui. 
TV šou „60 akimirkų“.  
4.05 Klauskite daktaro.  
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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. 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 „Trys įtemptos dienos“. 
N-14  
0.45 „Kobra 11“. N-7  
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7  

 
06.50 Vantos lapas. 
07.20 Muzikinės kovos. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. 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 PREMJERA. „Juodosios 
katės“. 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.

 
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 
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 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 
Miestas. N14.  
0.55 „Sekso magistrai“. N14.  
1.55 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.40 Juodoji aušra. N14. 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)  
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)  
12.30 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.)  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. 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 „Pastogė“. N-14  
0.10 „Kaulai“. N-7  
1.10 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14  
2.00 „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 Kibernetinė zona. N14.  
22.50 Stiklo namai 2. Geroji 
Motina. N14.  
0.45 „Begėdis“. S.  
1.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.25 Farai (k). N-7.  
2.50 „Pragaro katytė“. 
3.40 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. 

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. 
Midsomerio rapsodija“. N-7.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.45 „Nusikaltimas“. N14.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.05 „Midsomerio žmogžudystės 
VIII. Šeimos pagardai“. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
6.50 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“.  
7.55 Pradėk nuo savęs.  
8.20 Nacionalinis turtas.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Skonio pasaka (kart.). 
12.40 Stilius.  
13.35 Kultūros teismas.  
14.25 Akistata su Trumpu 
(Facing Trump. A Journey). 
Dokumentinis filmas. JAV. 2017 
m. Rež. Miro Cernetig, Derik 
Murrey. HD (kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 Maistas ir aistros.  
19.35 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.25 Dokumentinė istorinė 

laida „Lietuvos kolumbai“.  
21.20 Premjera. Hablo kosminis 
teleskopas. Misija - Visata (sub-
titruota). 
22.10 Elito kinas. Metų pilietis. 
N-14.  
0.05 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras.  
1.30 Šerlokas. Pasibjaurėtina 
nuotaka. N-7.  
3.00 Festivalis „Midsummer 
Vilnius 2017“.  

  
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Kitu kampu (k).  
8.30 Farai (k). N-7. Realybės 
šou 
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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. 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 „Kirtis dešine“. N-14  
0.30 „Kobra 11“. N-7  
1.30 „Daktaras Hausas“. N-7 
 

 
06.50 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“. 
07.20 Nuoga tiesa. N-7. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. 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 PREMJERA. „Juodosios 
katės“. 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. Atsakomosios kovos“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. lapkričio 25 d.

ketvirtadienis 2017 11 30

penktadienis 2017 12 01

 
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 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
22.30 Dviračio žinios.  
23.00 Premjera. Gotardo tunelis. 
N-7.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.05 Specialus tyrimas.  
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.  
12.35 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 
Angelai ir Demonai. N14.  
1.20 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.10 Alchemija. Švietimo amžius.  
2.40 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)  
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)  
12.30 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 (kart.)  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. 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 „Ordino paslaptis“. 
N-14  
0.15 „Kaulai“. N-7  
1.15 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14  
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 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Vienintelis šūvis. N14.  
23.20 Kibernetinė zona. N14. 
1.10 „Begėdis“. 
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
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 - 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 Nebylus 
liudijimas“. N14.  
23.10 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.55 „Nusikaltimas“. N14.  

2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
6.50 Prisiminkime. Vyganto 
Telksnio dainos. 
7.00 Riteris Rūdžius. 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.25 Heidė. 
7.50 Linija, spalva, forma.  
8.20 Lietuva mūsų lūpose.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Maistas ir aistros.  
12.45 Stambiu planu.  
13.30 Paskubėję gyventi (kart.). 
14.25 Hablo kosminis telesko-
pas. Misija - Visata. 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 Šlovės dienos. Sukilimas. 
N-7.  
20.30 Legendos.  
21.15 Premjera. Martyno 
Liuterio gyvenimas. 
21.30 Lietuvos menininkų 
portretai.  
22.30 Edeno sodas.  
0.05 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras. 
XIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“.  
1.50 Elito kinas. Metų pilietis. 
N-14.  

  

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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. 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 „Išeities kodas“. N-14  
23.50 „Eurolygos rungtynės. 
Tel Avivo „Maccabi“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas. 
1.35 „Kobra 11“. N-7  

2.30 „Daktaras Hausas“. N-7  

 
06.50 „Kaimo akademija“. 
07.20 „Šiandien kimba“.  
08.20 Patriotai. Žurnalistinių 
tyrimų laida. N-7. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. 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 PREMJERA. „Juodosios 
katės“. N-7. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. 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 PREMJERA. „Juodosios 
katės“. N-7. 
21.30 Gyvenimo būdas.. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 „Gurovo bylos 2. 
Maitvanagiai“. N-7. 
1.45 Reporteris. 

 
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 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios. 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Beatos virtuvė.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!  
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Fantastiškas penktadie-
nis. Premjera. Gyvulių ūkis. N-7.  
0.35 Klausimėlis.lt.  
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. 
PREMJERA Ekvalaizeris. N14.  
23.45 Amerikos psichopatė 2. 
N14.  
1.25 Angelai ir Demonai. N14.  

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7. 
7.55 „Pasmerkti 2“. N-7. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7. 
10.00 „TV Pagalba“. N-7 (kart.)  
12.00 „Bruto ir Neto“. N-7 (kart.)  
12.30 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 (kart.)  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Paramos projekto 
„Išsipildymo akcija“ koncertas“.  
22.30 „Mūsų gyvenimas“. N-7  
0.15 „Nuostabi dabartis“. N-14  
2.05 „Užburtas ratas“. N-14 
(kart.) 
 

 
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 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7.  
22.00 Požemių ugnis. N14.  
0.10 Vienintelis šūvis. N14.  
2.15 „Begėdis“. S.  
3.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.55 Požemių ugnis. 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 drabu-
žiais“.  
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 
„Brokenvudo paslaptys. Kritimas 
iš padangės“ N14.  

23.00 SNOBO KINAS „Tikra 
istorija“. N14.  
0.55 „Nusikaltimas“. N14.  
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.20 „Nebylus liudijimas“. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.10 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.25 Heidė. 
7.50 Skrendam. (kart.). 
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Stop juosta.  
12.40 Teatras.  
13.35 Legendos.  
14.20 Lietuvos menininkų 
portretai.  
15.15 Premjera. Vakaro pasa-
kėlės. 
15.25 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Septynios Kauno dienos.  
17.00 2018 FIFA Pasaulio fut-
bolo čempionato burtų traukimo 
ceremonija. Tiesioginė transliaci-
ja iš Maskvos. 
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. 
Kai nieko nebelieka. N-14.  

22.45 Tvirčiausia apsaugos 
pilis.  
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras.  
1.45 27-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“.  
3.20 Kultūros teismas.  
4.05 Teatras.  
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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. 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 „Armagedonas“. N-7  
1.30 „Kirtis dešine“. N-14 (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 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. 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 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“. N-7. 
01.05 „Delta“. N-7. 
02.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
04.10 „Rojus“. N-7. 
05.00 „Vienišas vilkas“ N-7. 
05.45 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Kelionės“. 
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 patra-
kėliai burundukai 1. 
7.30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.50 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingas baltauodegio elnio 
gyvenimas. 
12.45 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai. 
13.40 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios. 
18.00 Kalėdų eglės įžiebimo 
šventė Kaune 2017.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Dainuoju Lietuvą.  
23.20 Premjera. Lopas 
Adamsas. N-14.  
1.20 Pasaulio dokumentika.  
3.05 Dviračio žinios.  
3.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
4.00 Karinės paslaptys.  
4.45 Auksinis protas.  

 
6.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“. 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 

Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „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“. 
10.10 KINO PUSRYČIAI 
Makaka Markas. 
11.50 Padangių gimnazija. 
13.55 Nepaprasta komanda. 
15.45 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Kaip prisi-
jaukinti slibiną. 
21.25 Paskutinis uošvių išban-
dymas. N-7.  
23.50 Maži apartamentai. N14.  
1.40 Ekvalaizeris. N14. 

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 „Svajonių ūkis“.  
10.30 „Raudonkepuraitė prieš 
blogį“. N-7  
12.05 PREMJERA „Kitame 
kūne“. N-7  
13.55 „Pasaka apie pagrobtą 
nimfą“.  
15.05 „Jaunėlis“. N-7  
17.20 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7  
18.30 „TV3 žinios“.   
19.25 „Eurojackpot“.  
19.30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 
KINO TEATRAS „Mes nusipirko-
me zoologijos sodą“. N-7  

22.00 ŠEŠTADIENIO 
GERO KINO VAKARAS 
„Viešpatavimas“. N-14  
0.25 „Įkalinta pragare“. S  
2.15 „Mūsų gyvenimas“. N-7 
(kart.) 

6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Brydės.  
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.  
17.00 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietkabelis. Tiesioginė 
transliacija. 
19.30 Muzikinė kaukė. Muzikinis 
šou.  
22.05 MANO HEROJUS 
Užkratas. N14.  
0.15 AŠTRUS KINAS 
Šikšnosparniai. Sunaikinimo 
operacija. N14.  
1.55 „Begėdis“. S.  
2.55 „Begėdis“. S.  
3.50 Muzikinė kaukė (k).  

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Keisčiausi pasaulio res-
toranai“.  
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 
„Bekas. Gyvas masalas“. N14.  
22.55 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
23.50 „Tikra istorija“. N14.  
1.45 „Brokenvudo paslaptys. 
Kritimas iš padangės“. N14.  
3.20 „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 Koncertas.  
11.30 Martin Sperr. Medžioklės 
scenos. Nacionalinio dramos 
teatro spektaklis.  
13.30 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“.  
15.10 Giminės.  
16.00 Projektas Pi. 
16.25 Mažesnieji broliai.  
17.00 Klauskite daktaro.  
18.00 Keliaukime kartu. Lvovas. 
18.30 Premjera. Wajda. Kino 
pamoka. 
19.30 Istorijos detektyvai.  
20.15 Stambiu planu.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Pasienis. 
22.45 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Proper Heat“.  
23.50 Prisiminkime. Vyganto 
Telksnio dainos.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Europos kinas. Kai nieko 
nebelieka. N-14.  
2.00 Tvirčiausia apsaugos pilis.  

3.15 Pažvelk į profesiją kitaip.  
3.50 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. 
Dokumentinė laida 
18.00 Pasirinkę Lietuvą.  
18.30 Farai (k). N-7.  
19.00 #zemesukis.  
19.30 Pasivaikščiojimai.  
20.00 Burlaivio „Brabander“ 
ekspedicija.  
20.30 Autopilotas.  
21.00 Raudona Linija. N-7.  
22.00 Žinios.  
23.00 LKL čempionatas. 
Neptūnas - Lietkabelis (k).  
1.10 Farai (k). N-7. Realybės 
šou 
1.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Tauro ragas (k). N-7.  
4.35 Apie žūklę (k).  
5.00 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje (k).

 
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7  
7.30 „Azija iš paukščio skrydžio“. 
(kart.)  
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „Statybų gidas“.  
9.30 „Iš peties“. N-7  
10.30 „Lietuvos mokyklų žai-
dynės“.  

11.00 „Išlikimas“. N-7  
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7  
13.00 „Azija iš paukščio skry-
džio“.  
14.00 „Nepaprasta ištvermė. 
Lenktynės į ašigalį“. N-7  
15.00 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  
18.00 „Dainų dvikova“.  
18.45 „Lietuvos talentai“. N-7  
21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Pabėgimas iš 
Šoušenko“. N-14  
1.25 „Išeities kodas“. N-14 (kart.)  
3.00 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14  

 
07.25 „Žemė iš paukščio skry-
džio“. N-7. 
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. Pasakų sekimas“. 
N-7. 
15.00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. 
16.00 Žinios. 
16.20 „4 kampai“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
01.00 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
02.40 „Vera. Pasakų sekimas“.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2017-12-31)

Kryžiažodis „Pilis“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, 

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

Spalio 28 dienos „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Tankas“ teisingas atsa-
kymas – GEIDULYS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 63 skaitytojai. Tai anykš-
tėnai D.Šlamienė, A.Vildžiūnas, V.Lančickienė, V.Stasiūnienė, A.Burneikienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, A.Lunevičius, B.Augulienė, V.Vilčinskienė, 
V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, J.Mieželienė, E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, V.Žemaitienė, 
R.Tamulis, V.Bieliūnienė, E.Jurėnaitė, D.Varnienė, M.Vaitkūnaitė, Z.Vaitkūnaitė, 
Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, A.Vilčinskas, R.Kavoliūnienė, E.Tamulėnienė, 
J.Tamulėnas, R.Budrienė, R.Venclovienė, M.Pupeikienė, V.Dikčiuvienė ir A.Kavolienė; 
V.Mogylienė, B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešin-
tų; E.Kiškienė, V.Strazdienė ir R.Puolis iš Kavarsko; S.Žibutienė ir G.Radzevičienė 
iš Šovenių, T.Jakniūnienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, L.Ruša iš Vilniaus, 
J.Aukštakojienė iš Ukmergės,

A.Juknonienė iš Rubikių, K.Rimkuvienė iš Antupių, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė 
iš Surdegio,  A.Lisauskienė iš Mickūnų, V.Milaševičienė iš Raguvėlės,  L.Didienė 
iš Medžiočių,

R.O.Deveikienė iš Mažionių, O.Petronienė iš Smėlynės, S.Steponavičienė iš 
Troškūnų, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Vaiginytė iš 
Aknystų, E.Jankauskas iš Utenos, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų ir B.Aukštakalnienė 
iš Kurklių.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Tankas“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks G.GUDELIUI iš Viešintų. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Lietuvius šakute naudotis išmokė 
karalienė Bona Sforca

Mokė lietuvius kultūros

Matyt, ne veltui lietuviai mėgsta 
itališką virtuvę, o restoranų ir kavi-
nukių su itališka pasta pribarstytas 
visas Vilnius. ,,Muziejuje galima 
kalbėti ir apie buitinius dalykus, pa-
vyzdžiui, virtuvę. Jeigu minėjau, jog 
XV amžiuje virtuvėse šakutės nėra, 
tai XVI a. ji atsiranda prie lietuviško 
stalo. Su Bona Sforca atkeliauja šis 
įrankis ir tradicija prie stalo naudotis 
peiliu ir šakute. Beje, virėjai irgi atva-
žiavo iš Italijos su Bona Sforca, taigi 
atsiranda itališkos virtuvės tradicija. 
Eksponuojame išlikusias keptuves, 
groteles, o pyragams kepti gamintos 
molinės formelės, pavyzdžiui, liūto 
galvos formos“, – pasakojo ekskursi-
jų koordinatorė.

Žygimantas Augustas LDK 
kunigaikščiu tapo vos 
devynerių

,,XVI amžius – pats klestėjimas. 
Rūmai pastatyti Aleksandro laikais, 
vėliau perstatyti Žygimanto Senojo. 
Bona Sforca buvo, matyt,  labai veikli 
moteris, ji stengėsi, jog rūmai taptų 
tikra rezidencija. Jos iniciatyva pri-
statomas bokštas, vadinamas Bonos 
Sforcos galu. Įdomus faktas, jog Žy-
gimantas Augustas su kunigaikštyte 
susilaukė 3 dukrų ir tik vieno sūnaus, 
dėl to jis, Žygimantas Augustas, de-
vynmetis berniukas, buvo karūnuotas 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tam, 
kad po tėvo mirties taptų valdovu. 
Tapęs visateisiu valdovu, Žygimantas 
Augustas pristato naujuosius rūmus 
– domus novus – šalia pagrindinės 
Valdovų rūmų dalies. 

Dabar Katedra - pagrindinė mies-
to bažnyčia, o senais laikais tai buvo 

aukštai – naujos erdvės, kurios 
buvo atkurtos ir ten visi eksponatai 
jau yra surinkti. Yra dvarų sąskaitų 
knygos, testamentai, paminėjimai, 
aprašymai, kurie padėjo surinkti 
eksponatus, šiandien pristatomus 
Valdovų rūmų menėse. 

Šiuo metu antro aukšto menės 
uždarytos – ten vyksta darbai, dėl to 
negalima pamatyti gotikinių ir re-
nesanso laikotarpių menių. Tačiau 
trečiasis aukštas – atidarytas. Kitais 
metais, kai Lietuva švęs valstybės 
atkūrimo šimtmečio jubiliejų, tiki-
mės, kad visi rūmai bus baigti. Ati-
daryti antrąją rūmų dalį planuojama 
liepos 6, Valstybės dieną“,– teigė 
ekskursijų koordinatorė.

Rūmai papuošti Lietuvos 
miestų ir rajonų herbais

,,XVIII amžiaus pradžioje kilo 
Vilniaus gaisras – pleškėjo ne tik 
universitetas, bažnyčios, namai, bet 
ir rūmai. Yra išlikęs dokumentas, 
padėka Leonui Sapiegai, už greitą 
rūmų atstatymą. Manome, kad bū-
tent tada, Vazų dinastijos laikotar-
piu (kai Žygimanto Augusto sesuo 
Kotryna ištekėjo už Suomijos ku-
nigaikščio Jono Vazos, kuris vėliau 
tapo Švedijos karaliumi, o jo sūnus 
Žygimantas Vaza tampo ir Švedijos 
karaliumi, ir LDK kunigaikščiu), 
trečiasis aukštas tapo pagrindiniu. 
Trečiojo aukšto renesansinės menės 
didžiulė erdvė - 450 kv. m plotas 
- skirta renginiams: koncertams, 
priėmimams, seminarams, tačiau ji 
nėra istorinė. Čia kadaise buvo trys 
menės: sargybinė patalpa, priešsa-
lis, valdovės Bonos Sforcos audien-
cijų menė ir jos asmeninės patalpos. 
Dabar atkurta menė yra renesanso 
stiliaus. Matomos kesoninės lubos, 
papuoštos auksinėmis drožinėtomis 
rozetėmis (tokie patys lubų puošy-
bos darbai šiuo metu vyksta ir an-
trajame rūmų aukšte). 

Renesansui taip pat būdingas kitas 
puošybos elementas – frizas (sienų 
apvadas palubyje – aut. past.). Daž-
niausiai frizas buvo tapytas, o šioje 

karo jie sugrąžinti ir visa kolekcija 
eksponuojama Krokuvoje. Mes tu-
rime naujai įgytus gobelenus. Šioje 
menėje gobelenai – pirmųjų tėvų 
istorija -išausti pagal dailininko Mi-
chilio Koksio kartonus, pagal tuos 
kartonus gobelenus audė ir Žygi-
mantui Augustui“, – menes aprodė 
ekskursijų koordinatorė.

Sosto menė

,,Barokinei sosto menei būdin-
gos nebe kesoninės, o plafoninės 
lubos su didžiuliais rėmais. Tiesa, 
kol kas tarp rėmų dar nėra drobės. 
Vienas iš planuojamų siužetų – 
1611 metų Smolensko paėmimas, 
tačiau dar neaišku, ar jis bus čia 
nutapytas“, – turbūt mažiausią, 
bet įspūdingiausią salę pristatė B. 
Šulinskienė. Pritemdytoje raudo-
noje erdvėje – sostas, kur kadaise 
sėdėjo Vazų dinastijos atstovai, 
valdę šalį. ,,Virš sosto – Lenkijos ir 
Lietuvos bei Švedijos herbai, siu-
vinėti auksu. Menėje yra ir Luvro 
meistrų padarytas itin gražus bal-
das – kabinetas, taip pat du go-
belenai, kuriuos, manoma, turėjo 
Vazos, ,,Odisėjo klajonės“. XVI a. 
išsilavinę žmonės puikiausiai žino-
jo Antikinius mitus ir juos lengvai 
galėjo atpažinti gobelenuose“, - 
kalbėjo B. Šulinskienė

Po priėmimo audiencijų menėje 
valdovas galėjo su savo svečiu pasi-
kalbėti ir prancūziškajame kabinete. 
Neseniai atrestauruotas, sodriomis 
spalvomis puoštas kabinetas taip 
pat papuoštas gobelenu, kuriame 
prancūzišką dvasią atspindi Frankų 
karaliaus chlodvigo krikštas. Čia 
protokolas baigiasi, už šios nedide-
lės menės prasideda valdovo asme-
niniai kambariai– biblioteka, darbo 
kambarys, miegamieji, lobynas. 

rūmų menėje - austas. 2009 metais, 
kai Lietuva šventė savo vardo pa-
minėjimo tūkstantmetį, atidaryti 
ir Valdovų rūmai. Frizas atspindi 
tūkstantmečio Lietuvą – į jį įausti 
visi šiuolaikinių Lietuvos miestų ir 
rajonų herbai“, – didžiulę raudoną 
menę pristatė B. Šulinskienė.

Svečiai pagal rangą 
turėjo menę

,,Po sargybinės patalpos eina trys 
priešsaliai, kur būriuodavosi svečiai. 
Žemiausio rango – arčiausiai sargy-
binės, o kilmingiausieji - arčiausiai 
sosto menės. Pirmasis priešsalis 
– kuklus. Jį puošia gobelenai karo 
tematika, garsių karvedžių portre-
tai. Antra menė garsėjo tuo, jog ten 
eksponuoti rūmuose apsilankiusių 
asmenų portretai. Vienas iš įdomes-
nių paveikslų – popiežiaus pasiun-
tinio Aldo Brandinio, kuris vėliau 
tampa popiežiumi Klemensu VIII 
ir mūsų karalaitį Kazimierą paskel-
bia šventuoju. Trečiojoje menėje 
– skirtoje garbingiausiems rūmų 
svečiams, yra frizas su žymiausiais 
Lietuvos didikų herbais – Radvilų, 
Masalskių, chokevičių, Pacų ir kt. 
didikų. 

Čia yra ir pati aukščiausia kros-
nis – 4,7 metrų aukščio. Tokius 
pačius gobelenus, kuriuos ekspo-
nuojame salėse, turėjo ir Žygiman-
tas Augustas. Tiesa, po respublikos 
padalijimo juos pasiėmė Rusijos 
kariuomenė. Po Pirmojo pasaulinio 

Muziejaus darbo laikas ir bilietų kainos

Muziejaus darbo laikas vasarą  (birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.): 
pirmadieniais – trečiadieniais 10.00 – 18.00 val., ketvirtadieniais – 
šeštadieniais 10.00-20.00 val., sekmadieniais – 10.00 – 16.00 val.

Muziejaus darbo laikas rugsėjo 1 d. – gegužės 31 d.: antradie-
niais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais – 10.00 – 18.00 
val., ketvirtadieniais – 10.00 – 20.00 val., sekmadieniais – 10.00 
– 16.00 val.

Bilietų kainos: suaugusiajam – 3,00 €, bilietas su 50 proc. nuo-
laida – 1,50 €, mažoms šeimoms (1 suaugęs ir nepilnamečiai vai-
kai) – 4,00 €, didelėms šeimoms (2 suaugusieji ir nepilnamečiai 
vaikai) – 7,00 €.

Trečiojo aukšto menė, kurioje vyksta pagrindiniai renginiai. Er-
dvė, kadaise suskirstyta į tris dalis, yra 450kv. m ploto.

Autorės nuotr. 

Tik patekus į muziejaus fojė galima pamatyti senųjų rūmų sienų 
fragmentus, apgaubtus nauja konstrukcija.

(Atkelta iš 5 p.)

Valdovų Rūmų įėjimo fragmentas, kurį puošia Lietuvos herbas.

ne miesto katedra, o pilies bažnyčia. 
Eilinis miestietis būtų turėjęs praeiti 
vartus ir sargybą, kad patektų į baž-
nyčią, o valdovas per galeriją iš savo 
rūmų galėjo praeiti į karališkąją ko-
plyčią. Dar viena bažnyčia buvo sta-
toma Žygimanto Augusto mirusioms 
žmonoms“, – sakė B. Šulinskienė.

Rūmus rekonstruoja pagal
istorinius šaltinius

,,Antras ir trečias Valdovų rūmų 
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Jau gruodžio 1 dieną kalė-
dinės miesto eglės įžiebimu 
Anykščių rajone oficialiai 
prasidedantis prieššventinis 
periodas rajono gyventojams 
ir svečiams žada išskirtinių 
susitikimų laiką: kalėdiniai 
teatralizuoti pasirodymai vi-
sai šeimai, šviesos ir garso 
instaliacijos miesto kultūri-
niuose objektuose, neeilinės 
sukaktys ir koncertai, Anta-
no Baranausko literatūrinės 
premijos įteikimo vakaras, 
Anykščių krašto pasakoji-
mai, kūrėjų mugė ir šven-
tinė prekyba. Visa tai ir dar 
daugiau anykštėnų lauks visą 
šventinį gruodžio mėnesį. 

Stebuklo laukti padės 
ir kultūriniai renginiai

Pasak Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos 
vyriausiosios specialistės 
kultūrai ir turizmui Audronės 
Pajarskienės, šiais metais po 
kalėdinio periodo pradžią 
pažymėsiančio miesto eglės 
įžiebimo anykštėnų lauks ne 
mažiau reikšmingi susitiki-
mai.

„Rajono kultūros bendruo-
menė metų pabaigą simbo-

liškai nusprendė pažymėti 
renginiais, ne tik kursiančiais 
kalėdinę atmosferą, bet ir pa-
gerbsiančiais mūsų bendruo-
menes, jų kūrėjus: Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių vie-
šosios bibliotekos 80-metis, 
Antano Baranausko litera-
tūrinės premijos įteikimas ir 
kiti renginiai. Tikrai tikiu, 
kad būdami kartu šį tamsųjį 
laikotarpį nušviesime ir su-
kursime tikrą Kalėdų stebu-
klą“, - sakė A. Pajarskienė. 

Artėjant didžiosioms metų 
šventėms, gruodžio 9 d., 
Anykščių menų inkubatoriu-
je–menų studijoje vyks antrus 
metus organizuojama kalėdi-
nė mugė, kurioje bus galima 
įsigyti originalių anykštėnų 
menininkų sukurtų darbų, 
pasiklausyti anykštėnams jau 
pažystamo kamerinio ketu-
rių atlikėjų ansamblio iš Vil-
niaus – „Subtilu-Z“ – atlieka-
mų dainų. Tradicinė šventinė 
prekyba taip pat vyks gruo-
džio 21 ir 22 dienomis (ke-
tvirtadienį ir penktadienį) 
prie miesto eglės ir Anykščių 
kultūros centro I aukšto fojė 
nuo 9 iki 18 val. Šioje mu-
gėje gyventojai galės įsigyti 
rajono bendruomenių kurtų 

rankdarbių ir kitų gėrybių.

Bendruomenių veiklai –
žalia šviesa 

Kalėdinę nuotaiką mieste 
kurti padės ir Anykščiuose 
veikiančios bendruomenės. 
Planuojama, kad Kultūri-
nėje erdvėje „Senamiesčio 
skveras“ veiks visai šeimai 
skirtas Kalėdų miestelis ir 
Kalėdų senelio paštas. Gruo-
džio 23 d. Anykščių naujų 
vėjų bendruomenė gyvento-
jus tradiciškai kvies į Blukio 
– ugnies mitulio – vilkimo 
ir deginimo apeigas. Sam-
būrio metu šventės dalyviai 
bus vaišinami karšta arbata, 
čia taip pat koncertuos ir gy-
ventojus kartu dainuoti bei 
pajudėti kvies profesionalūs 
sutartinių atlikėjai. Naujų 
vėjų bendruomenė gyvento-
jus taip pat kvies savo ranko-
mis pasigaminti kalėdinius 
žaisliukus, kuriuos gaminti 
padės menininkai. Blukio 
deginimo dienos metu šalia 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešosios bibliote-
kos bus atidaryta šviečianti 
foto siena, šalia kurios mies-

Didžiųjų metų švenčių Anykščiuose belaukiant: 
nuo eglės įžiebimo iki jaukaus buvimo kartu

to gyventojai ir svečiai galės 
pasidaryti smagią kalėdinę 
nuotrauką. Tai – dar ne vi-
sos staigmenos, kurias ruošia 
miesto bendruomenės ir ak-
tyvūs gyventojai.

Namų jaukumą kurs
„Šviečiantys Anykščiai“ 

Šių metų pagrindiniu mies-
to puošybos elementu pasi-
rinktas tradicinio šiaudinio 
sodo kaip šildančių gimtųjų 
namų motyvas atsispindės 
Anykščių centro – Antano 
Baranausko aikštės – puo-
šyboje: aikštė bus išdabinta 
beveik pusšimčiu įvairaus 
dydžio stilizuotais kaban-
čiais sodais ir trimis dešim-

Apžiūros - konkurso „Šviečiantys Anykščiai“ dalyvius 
nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 15 d. el. paštu: adele.aglins-
kaite@anyksciai.lt (tel. (8 381) 58 046, mob. 8 614 96492) 
kviečiame pateikti papuošto objekto pavadinimą ir kate-
goriją, į kurią pretenduojama, adresą, kontaktinio asmens 
vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, 
papuošto objekto nuotraukas.

Konkurso nuostatus ir vertinimo lentelę galite rasti Anykščių 
rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt, 
skiltyje „Naujienos“, arba atvykę į Anykščių rajono savivaldy-
bės (J. Biliūno g. 23) padalinį „Vienas langelis“ (I a.).

timis eglių konstrukcijų. Tę-
siant dar praėjusiais metais 
pradėtas iniciatyvas, Antano 
Baranausko tiltas bus naujai 
padabintas šviestuvų dekora-
cijomis su Anykščių miesto 
ženklu. 

Anykščių rajono savival-
dybė rajono gyventojus jau 
antrus metus iš eilės kvies 
dalyvauti apžiūroje-konkur-
se „Šviečiantys Anykščiai“ 
ir padėti išrinkti šventiš-
kiausiai rajone papuoštus 
objektus. „Praėjusiais me-
tais pirmą kartą organizuota 
apžiūra-konkursas „Švie-
čiantys Anykščiai“ sulaukė 
nemažo Anykščių rajono gy-
ventojų susidomėjimo. Nuo-
širdžiai tikimės, kad gražia 
tradicija tampantys „Švie-
čiantys Anykščiai“ ir šiais 
metais paskatins puošti savo 
įstaigų, įmonių, gyvenamų-
jų būstų teritorijas ir drauge 
kurti šventinę dvasią“, - sakė 
Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis.

Šiais metais Apžiūros-kon-
kurso organizatoriai dalyvius 
kvies varžytis dviejose kate-
gorijose: Prekybos, turizmo 
objektų, biurų, verslo įstaigų 
ar įmonių, visuomeninės pa-
skirties pastatų vitrinų, fasa-
dų teritorijose ir Gyvenamųjų 
būstų fasadų, balkonų, aplin-
kų. Iš kiekvienos kategori-
jos komisija išrinks I, II ir 
III vietos laimėtojus. I vietų 
laimėtojams bus skiriama po 
250,00 Eur, II vietų laimėto-
jams – po 200,00 Eur, III vie-
tų laimėtojams – po 150,00 
Eur. 

Apžiūros-konkurso dalyvių 
lauks ir naujovės: už visus 
apžiūros-konkurso dalyvius 
nuo gruodžio 18 iki 22 d. bus 
galima balsuoti ir Anykščių 
rajono savivaldybės Face-
book paskyroje. Daugiau-
siai paspaudimų „patinka“ 
(„like“) surinkęs dalyvis bus 
paskelbtas laimėtoju. Visų 
kategorijų apžiūros-konkurso 
nugalėtojai bus paskelbti iki 
gruodžio mėnesio pabaigos.

Užsak. Nr. 1351
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Gazuoto vandens aparatai išvaizda primena tarybinius, tačiau 
veikia moderniai, „dalina“ vienkartines stiklines.

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

Chabarovo statula sukiojasi

chabarovske iš traukinio išli-
pome neturėdami bilieto iki Vla-
divostoko. Iki skrydžio Vladi-
vostokas - Maskva buvo likusios 
keturios dienos. Atstumas nuo 
chabarovsko iki Vladivostoko 
(tiesia linija) - vos 640 kilome-
trų. Taigi streso, jog nespėsime 
į lėktuvą, nebuvo. Neišvažiuo-
sime traukiniu, rasime autobusą 
ar vietinių reisų lėktuvą. Tačiau, 
pasirodo, viskas ne taip paprasta,  
bilietų į „normalius“ traukinius 

artimiausioms dienoms nėra, yra 
tik „firminio“ traukinio bilietai, 
kainuojantys per 60 eurų. Pradė-
jus aiškintis, kaip keliauti auto-
busu - informacija nedžiugina, 
taksistai aiškina, kad tarp didelių 
miestų per dieną važiuoja tik vie-
nas autobusas, paprastai jame taip 
pat vietų nėra. Nenorėdami rizi-
kuoti dar didesnėmis išlaidomis, 
perkame bilietus į kitos dienos 
„firminį“ traukinį. 

Namuose peržvelgiau, ką siū-
lo lėktuvų bilietus parduodanti 
greitai.lt, pasirodo, kad kiekvieną 
dieną yra 2 arba 3 skydžiai cha-
barovskas -Vladivostokas, bilieto 
kaina 70-80 eurų.

Dešimt tūkstančių kilometrų su 
našlelėmis (XIII dalis ) Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Prie chabarovsko geležinkelio 
stoties pasitinka Jerofejaus cha-
barovo, žmogaus, kurio pavarde 
pavadintas miestas, statula. Infor-
maciniame leidinyje apie chaba-
rovską rašoma: „Yra chabarovske 
legenda, kad Jarofejaus chabaro-
vo statula, stovinti prie stoties, 
pasisuka, kai jos niekas nemato. 
Kartą statula pasisuko nugara į 
stotį ir miesto administracijai teko 
skubiai ją atsukti atgal.“ Beje, 
cituojama knygelė atspausdin-
ta Rygoje. J. chabarovas - XVII 
amžiaus rusų keliautojas, naujų 
žemių „įsisavintojas“. 

chabarovske iš anksto nepla-
navome sustojimo. Ir be reikalo 
- geras, gražus miestas. Esminis 
miesto akcentas - viena ilgiau-
sių pasaulio upių Amūras. Nuo 
chabarovsko iki Ochotsko jūros 
Amūras teka dar šimtus kilometrų, 
tačiau ir likus nemažam atstumui 
iki žiočių, upės plotis efektingas. 
Tikėtina, kad 3 891 metro ilgio 
chabarovsko tiltas statytas vieno-
je siauriausių upės vietų, Amūras, 
žvelgiant nuo kranto, greičiau pri-
mena jūros įlanką nei upę.

Buto vienai nakčiai chabarovs-
ke tenka paieškoti. Na, nepervar-
gome, tačiau dirbti reikėjo dau-
giau nei Irkutske. Sumokame už jį 
2000 rublių (apie 30 eurų). 

Laivu į kolektyvinius sodus?

Amūro krantinėje paprastuo-
ju būdu švartuojasi maršrutiniai 
laivai. Kiek pajėgia, tiek plaukia 
ant pakrantės smėlio, keleiviams 
išmetamas ne ypač prabangus tra-
pas. Akivaizdu, kad eilėse prie lai-
vų besirikiuojantys keleiviai, nėra 
turistai: mokinukai su kuprinėmis, 
moteriškės su pirkinių maišeliais, 
vyrai darbiniais drabužiais. Dalis 
žmonių atrodo lyg susiruošę į žygį 
ar kolektyvinį sodą. Šalia šio vie-
tinio „uosto“, kitas  prabangesnis 
- tarptautinis. Iš jo po muitininkų 
patikrinimo keliaujama į Kiniją.

chabarovsko krašte - mažiau 
nei 1,5 mln. gyventojų, jo plotas 
beveik 12 kartų didesnis nei Lie-
tuvos. Šiame administraciniame 
vienete tik keletas miestų - chaba-
rovske apie 600 tūkst. gyventojų, 

Komsomolske prie Amūro - 250 
tūkst., Amurske - 45 tūkst.

Niekur kitur neregėjau tiek 
naujų daugiabučių statybų, kiek 
chabarovske. Naujos statybos 
butai chabarovske kainuoja nuo 
30 tūkst. eurų. Laikraštyje radau 
tekstą, kuriame išvardinti Rusijos 
miestai, kuriuose pigiausi naujos 
statybos butai. Tarp jų patenka ir 
chabarovskas, tačiau Magnito-
gorske, Machačkaloje, Saratove ar 
Brenske už 50 kv.m naujos staty-
bos butą mokama tik 22-25 tūkst. 
eurų. chabarovsko ir Vladivosto-
ko laikraščiai ypač daug dėmesio 
skiria naujų daugiabučių statybos 
problemai Vladivostoke. Teigia-
ma, kad chabarovske gerokai 
lengviau susitvarkyti „popierinę“ 
statybų dalį ir barami Vladivosto-
ko biurokratai.

Kalbinti chabarovsko gyven-
tojai negalėjo dorai paaiškinti 
daugiabučio statybos bumo prie-
žasčių. Spėlioju, jog tai gali būti 
susiję su rusų grąžinimo į tėvynę 
programa. Iš šios programos ski-
riama parama reemigrantų įsikūri-
mui Rusijoje. chabarovskas - gera 
vieta gyvenimui, klimatas minkš-
tas, darbo yra. Tiesa, vertinant 
chabarovsko, o ypač Vladivosto-
ko klimatą patariama nežiūrėti tik 
į žiemos ir vasaros temperatūras 
(jos panašios kaip Lietuvoje), bet 
įvertinti ir oro drėgnumą. Teigia-
ma, kad -20 ir +30 musoninio kli-
mato zonoje yra visai ne tas pats, 
kas žemyno viduryje. Mes savo 
kailiu drėgmės ir karščio mišinio 
košmaro nepajutome, būnant To-
limuosiuose rytuose lydėjo gaivus 
lietutis ir vėjelis.

Rusijoje daug kalbama ir rašo-
mą apie vadinamą „Sibiro hekta-
ro“ programą - valstybė visiems 
norintiems padovanos po hektarą 
Sibiro žemės, o šie joje galės elg-
tis kaip tinkami. Nei laikraščiai, 
nei gyvi žmonės nepajėgė atsaky-
ti, kaip praktiškai turėtų būti įgy-
vendinta „Sibiro hektaro“ progra-
ma. Neaišku, kaip jie žada spręsti 
kelių ir elektrifikacijos klausimą, 
tačiau nurodoma, kad gavęs hek-
tarą žmogus galės su juo elgtis 
kaip nori, galės ūkininkauti, galės 
namus statytis.  

Mūsiškiai pagerbti...

chabarovske praleidome pu-
santros paros. Užsidėjome pliusą 
mikriuku pervažiuodami ilgąjį 

Panašu, kad Chabarovske gyvena anykštėno menininko Žilvino 
Prano Smalsko bendramintis.

23 rubliai už miesto autobu-
so bilietą!

Laiptai į dangų. Beveik į dangų...

Amūro tiltą, nesėkmingai ieškojo-
me senamiesčio. Vietiniai aiškino, 
kad vientiso senų namų kvartalo 
nerasime. Įtarėme, kad jie tai gali 
žinoti...

chabarovske daugybė parkų, 
kai kurie jų net ir šienaujami. Vie-
no parko pakraštyje prisėdome ant 
suolelio. Kalbantis šviesoforas 
rėkavo: „Baikite pereiti gatvę“, 
iš parko sklido per mikrofoną 
leidžiama „Katiuša“, šalia mūsų 
sustojo policijos „UAZ“-as. Sė-
dėtum ir sėdėtum stebėdamas so-
vietinę idilę. Bet neramu dėl balso 
iš šviesoforo. Regis, jis sklido vis 
garsiau ir įsakmiau. „Baikite per-
eiti gatvę, baikite pereiti gatvę“... 
„O jūs kiek čia dar sėdėsite?” - ne-
laukėme, kol šitaip prabils švieso-
foras ir pakeitėme savo lokacijos 
vietą.

Taksistas be plafono aiškino, 
kad dirba nelegaliai, nes taip dirb-
ti jį skatina valdžia. „Legaliam 
taksi už įvairius pažeidimus gre-
sia 50 tūkst. rublių (per 700 eurų) 
bauda, o nelegaliam - 5 tūkst. (per 
70 eurų) bauda. Visi čia mes skai-
čiuojam, kad nelegaliai dirbti la-
biau apsimoka. Tegul pagauna ir 
įrodo, kad aš „taksauju“, - pasako-
jo taksistas, apibendrinęs situaciją 
fraze „kvailių šalis“.  

Tolimuosiuose Rytuose yra dir-
bę kraštiečiai Jeronimas Uborevi-
čius ir Vytautas Putna. Abu jie kilę 
iš Utenos regiono, pirmasis - nuo 
Utenos, antrasis - nuo Molėtų. Abu 
jie sušaudyti tais pačiais, 1937-ai-
siais. Baltieji Vladivostoke išsi-
laikė iki 1922-ųjų, kol karvedžio 
iš Utenos J. Uborevičiaus vedami 
raudonieji užėmė ir šį miestą bei 
įtvirtino spalio revoliucijos perga-
lę. Ir chabarovske, ir Vladivosto-
ke yra J. Uborevičiaus gatvės.
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įvairūs

siūlo darbą

Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto? 

Katarakta – akių liga, pasireiš-
kianti lęšiuko padrumzlėjimu, ku-
ris būdingas vyresniojo amžiaus 
žmonėms. Akies lęšiukas susi-
drumsti gali kiekvienam, tačiau 
pradinė katarakta progresuoja ne 
būtinai visiems. Ligos pasireiški-
mui daugiausiai įtakos turi am-
žius, tačiau ją nulemti gali ir tam 
tikrų vaistų vartojimas, akių trau-
mos, uždegimai ir kt. Pastebėta, 
jog katarakta yra dažna diabeto 
komplikacija. 

Ligos eiga.
Sergant katarakta silpnėja ma-

tymo ryškumas, drumstėdamas 
lęšiukas iškraipo spalvas, gali at-
sirasti jautrumas ryškiai šviesai, 
dingsta kontrastinis matymas. 
Kartais pacientai daiktus mato 
dvigubus ar gelsvame fone. 
Kad ir kokius akinius žmogus 
užsidėtų, matymas nepagerėja. 

Kataraktai progresuojant rūkas 
akyse didėja, darosi sunku skai-
tyti, vairuoti automobilį. Lęšiukui 
visai sudrumstėjus regėjimas iš-
nyksta. Kai lęšiuko drumstis pra-
deda trukdyti pilnaverčiam gy-
venimui, darbinei veiklai, reiktų 
nedelsiant kreiptis į specialistą.

Šiuolaikiškas kataraktos gy-
dymas.

Sergant katarakta padėti gali 
tik akies lęšiuko pakeitimo ope-
racija. Vaistų nuo šios ligos nėra. 
Dabar taikomos šiuolaikinės 
technologijos leidžia operaciją 
atlikti nedarant didelio pjūvio. 
Vienas moderniausių, greičiausių 
ir saugiausių kataraktos operaci-
jos metodų yra fakoemulsifikaci-
ja. Naudojant fakoemulsifikato-
rių – akyje pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuoja-
mas dirbtinis. Kataraktos opera-
cija – neskausminga procedūra, 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir geode-
zijos skyrius 2017-12-06 d. 10 val. atliks sklypo kadastrinis Nr.3458/0002:63 
Juostininkų kaime, Troškūnų sen., Anykščių raj. kadastrinius matavimus. 
Prašome atsiliepti gretimo sklypo kad. Nr.3458/0002:106 savininką Ovidijų 
Mačionį ar jo įgaliotus asmenis. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti 
per 10 dienų po paskelbimo spaudoje adresu: Jono Biliūno 28-2, Anykščiai 
tel. : 8 381 52259,  el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt

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.

Utenos Transporto įmonei reikalingi:
MECHANIKAS. 
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remonto organizavimas, priežiūra 
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas( CE kategorija) 
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas 1000 EUR dydžio atlyginimas!
ŠALTKALVIS. 
Darbo pobūdis: Krovininių automobilių remontas. 
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė siūlo: Visos socialinės garantijos, laiku mokamas geras atlyginimas!
Tel. (8-698) 49355. 

Įmonei reikalingi darbuotojai:
- Keleivinio mikroautobuso vairuotojai 
(D kategorija);
- Mechanikas;
- Dispečerė-apskaitininkė
Reikalavimai darbuotojui:
- Atsakingumas
- Darbštumas
Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas
- Laiku mokamą atlyginimą (aptariama su-
sitikimo metu)
KREIPTIS
tel. +370 699 01 040 arba 
el.p.: transportocentras@inbox.lt

Reikalingas transporto 
vadybininkas (-ė).

Reikalavimai: mokėti anglų 
arba vokiečių kalba, 
komunikabilumas, 

atsakingumas.
Darbo pobūdis: sunkvežimių 
judėjimo kontrolė, informacijos 

perdavimas klientams. 
CV siųsti el. paštu: cv@agrenta.lt.

Tel. (8-686) 23411. 

Pavojų keliančių 
medžių pjovimas, 

genėjimas, 
surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

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.

Anykščių sen. Storių kaime dingo 
1 metų 7 mėnesių nedidelio ūgio, 
rudos spalvos šuo (galimas ir smur-
to atvejis). Už naudingą informaciją 
atsilygins.

Tel. (8-672) 37017.

Senamiestyje (S. Daukanto g.) iš-
nuomoja butą su baldais ir daliniais 
patarnavimais, apkūrenamas mal-
komis.

Tel. (8-652) 24441.

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Naujas valymo lygis! RAINBOW 
siurbliu valo giluminiu būdu, plau-
na kilimus, čiužinius, baldus. 
Generaliniai, poremontiniai valymai.

Tel. (8-612) 14816.

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

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

Tinkuoja dekoratyviniais tinkais. 
Remontuoja butus. Didelė patirtis, 
aukšta kokybė. Visi apdailos darbai.

Tel. (8-624) 32107.

Juostiniu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-680) 81222.

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

Tel. (8-612) 93386.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos, alucinko skardos. Gamina 
lankstinius.  Parduoda gamintojo 
kainomis.

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vai-
ruotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2017 m. lapkričio 30 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 
arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 
Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156 arba (8-698) 70127.

Katarakta – liga, kurios negalima ignoruoti
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų, vaiz-

dai tapo išplaukę, matomi tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant pasi-
konsultuoti su gydytoju. Visi šie požymiai būdingi vienai pagrindi-
nių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai. 

dažniausiai atliekama naudojant 
vietinę nejautrą. Operacija trun-
ka apie 30 minučių. 

Į ką reiktų atkreipti dėmesį 
ruošiantis kataraktos opera-
cijai ir kokių rezultatų galima 
tikėtis?  

Sėkmingas operacijos rezulta-
tas priklauso nuo daugelio veiks-
nių: naudojamos mikrochirurgi-
nės įrangos, pasirinkto lęšiuko 
kokybės, kataraktos stadijos, 
gydytojo meistriškumo. Jeigu 
nėra kitų akies, sisteminių ligų ar 
operacijos komplikacijų, tai stai-

gus regėjimo pagerėjimas pas-
tebimas pirmomis dienomis po 
operacijos, tačiau galutiniam nu-
sistovėjimui gali prireikti ir keleto 

savaičių. Svarbu, kad pacientai 
laiku atkreiptų dėmesį į pirminius 
ligos požymius, neleistų katarak-
tai progresuoti iki aklumo.

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

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

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

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

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt Užsak. Nr. 1347
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

PERKAME MIŠKUS 
VISOJE LIETUVOJE 

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

Tel. (8-687) 71663.

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.

AB “Anykščių kvarcas” 
parduoda 

maltą plytų ir betono
skaldą.

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - jaučius, telyčias, karves, 
veršelius. 

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

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r., Drobčiūnų k. - me-
dinę sodybą su 30 a sklypu. Kartu 
parduodami 0,81 a ž.ū. ir 0,36 a 
miškų ūkio paskirties sklypai. 

Tel. (8-640) 32442.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūri-
niame name - įrengtą 2 kambarių 
butą su visais patogumais, rūsiu, 
ūkiniais pastatais, dviem garažais. 

Tel. (8-683) 91121.

6 a sodą s/b “Šilelis”, Rasos g.
Tel. (8-614) 38586.

Kuras

Malkas: drebulės, baltalksnio, 
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kie-
kis ne mažiau 20 kub.m. 

Tel. (8-612) 59532.

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

Tel. (8-609) 91007.

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

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

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Medienos atraižas supjautas 
ir pakais. Malkas kaladėmis ir 
skaldytas. Atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

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

Tel. (8-613) 11010.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Darbinį arklį.
Tel. (8-602) 62280.

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

Tel. (8-688) 77327.

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

Tel. (8-698) 30450.

Paruoštus darbui sodo traktoriu-
kus ir grandininius pjūklus. 

Tel. (8-674) 31027.

Gyvulių skerdykloje, Paežerio I 
k., Panevėžio r. kiaulių skerdenos 
puselės - 2,35 Eur/kg, kiaulių su-
bproduktų rinkinys 5 Eur/vnt.

Tel. (8-656) 80339, 8-17 val.

 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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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
eiliavo linas BITVINSkAS

Amiliutė vardina visus būsimos 
pilies privalumus

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

4

6

mėnulis

lapkričio 25-27 d. priešpilnis.

Leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė.

Kotryna, Santautas, Germilė.

šiandien

lapkričio 26 d.

lapkričio 27 d.

Maksimas, Virgilijus, Sko-
mantas, Girdvydė, Virgis, 
Girvydė.

vardadieniai

Ar bijote Rusijos?
( balsavo 176 )

„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

Anykštėnai vėl statys,
Nors neįveikė Gurklys - 
Iš istorijos gelmės
kyla kuorai jau pilies.

Naujas parengtas projektas - 
kaip senovėj bus efektas, 
Akmenis į viršų neš
Dar ir žemių čia priveš.

kur įkaltas Gurklio stovas,
krėslą pastatys valdovas,
Potvarkius nurodys mums - 
Su senove taip sujungs.

Atsisės toksai pilvotas,
Vyks čia pramogos ir puotos - 
Ir šį kartą anykštėnė
Bus naujausia karalienė. 

Apie tai niekad 
negalvojau.

8.5% 
Taip. Ma-

nau grėsmė 
yra reali.

25.6%  

Nebijau. Grėsmės - politikų 
pučiamas burbulas.

65.9%  


