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asmenukė

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

Nostalgiškai

Nostalgija praeičiai yra labai 
gaji. Sako, gimdymo skyrių li-
goninėje uždarys. Ir kas čia to-
kio? Negimdžiau, kai jis buvo, 
nesiruošiu ir kai jo neliks. 

Štai dabar sprendžia, ką da-
ryti su ligonine. Ką čia spręsti 
– parduodam naująją, perkam 
senąją ligoninę, persikraustom, 
ir vėl bus Anykščiuose kaip se-
nais gerais laikais.  

Linas BITVINSKAS

SUSIRINKIMAS. Jei susidū-
rėte su prolbema dėl girtavimo, 
galbūt Anoniminiai alkoholikai 
gali padėti? Šių metų gruodžio 9 
dieną 12 val. Anykščių kultūros 
centre (A. Baranausko a. 2) vyks 
atviras anoniminių alkoholikų su-
sirinkimas. Telelefonai pasiteirau-
ti: (8-675) 13820, (8-603) 36525.

Aikštė. Anykščiuose Antano 
Baranausko aikštę šiemet papuošė 
Anykščių menų inkubatoriuje-me-
nų studijoje reziduojanti meninin-
kė Morta Tursė. Aikštė papuošta 
įvairaus dydžio stilizuotais kaban-
čiais šviečiančiais sodais ir eglių 
konstrukcijomis.

Maistas. Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus draugijos Anykščių 
skyrius informuoja, kad Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
išduodami gruodžio mėn. 11-13 
d., nuo 9.00 iki 14.00 val., adre-
su: Vilties g. 24, Anykščiai. In-
formacija teikiama Anykščių sky-
riaus telefonais: (8-381) 5-34-63; 
(8-610) 39314.

Seniūnaičiai. Iki šio ketvirta-
dienio dar nepasiūlyta nė viena 
kandidatūra. Anykščių miesto se-
niūnaitijų seniūnaičių rinkimams. 
Rinkimai vyks keturias dienas. Už  
kandidatus, kuriuos jau galima 
siūlyti, bus balsuojama Anykščių 
kultūros centre gruodžio 11 – 15 
dienomis. Anykščių mieste bus 
steigiamos 6 seniūnaitijos: Jany-
džių, Centro, Ramybės, Jurzdiko, 
Ažupiečių ir Pušyno.

Globa. Anykščių rajono taryba  
pritarė naujoms Anykščių sociali-
nės globos namų teikiamoms so-
cialinės globos kainoms. Jos didės 
50 Eur vienam asmeniui per mė-
nesį. Ilgalaikė ir trumpalaikė so-
cialinė globa senyvo amžiaus as-
menims ir suaugusiems asmenims 
su negalia per mėnesį kainuos 
518,21 Eur, asmenims su sunkia 
negalia – 634,64 Eur.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Darbo neteko Anykščių verslo 
informacijos centro direktorė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Panašu, kad Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis yra nusiteikęs pakeisti visus ar bent didžiąją dalį biudžetinių įstaigų vadovų. Pirmadienį 
po ilgo pokalbio mero K. Tubio kabinete pareiškimą išeiti iš darbo parašė Anykščių verslo informacijos centro direktorė Renata Gudonienė. 

Po to atlikti savivaldos istorijoje precedento neturėję veiksmai - savivaldybės ūkvedys Almantas Žvirblis nusiųstas į Anykščių menų inku-
batorių, kurio patalpose įsikūręs Verslo informacijos centras, savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos nurodymu 
iš Verslo informacijos centro darbuotojų paėmė jų kabinetų raktus, o duris užantspaudavo. 

Renata Gudonienė Anykščių verslo informacijos centrui vadovavo penkiolika metų, nuo pat įstaigos įkūrimo. Anykščių verslo informa-
cijos centro patalpos buvo antspauduotos, iš darbuotojų paimti patalpų raktai.

Meras ir administracijos direk-
torius dėstė skirtingus motyvus

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorius A. Ga-
lišanka antradienį „Anykštai“ aiš-
kino, kad antspauduoti iš darbo 
išeinančių žmonių kabinetus yra 

„tokia praktika“, nes tokiu būdu 
apsaugomas darbuotojo kabinete 
esantis turtas. Paklaustas, kam jo 
darbo praktikoje dar buvo pritai-
kyta  praktika užantspauduoti kabi-
netus, A. Gališanka kito pavyzdžio 
nepateikė.

„Direktoriumi dirbu dar tik metus. 

Per šį laiką antspauduoti kabinetų 
neteko“, - kalbėjo A. Gališanka. 
Tačiau jis tikino, kad iš darbo išei-
nantys žmonės visuomet perduoda 
turtą. „Verslo centre yra ne tik šios 
įstaigos turtas“, - dėstė A. Gališan-
ka, tačiau pripažino nežinąs, koks 
dar ten svetimas turtas yra. 

Anykščių verslo informacijos 
centro direktorė R. Gudonienė 
„Anykštai“ sakė, kad įstaigoje iš 
tiesų yra „svetimas“, pagal panau-
dos sutartį naudojamas spausdintu-
vas.

Siaurajam geležinkeliui vadovaus 
buvusio FNTT vado brolis Vidmantas ŠMIGELSKAS

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Ketvirtadienį VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
naujuoju laikinuoju vadovu 
Anykščių rajono taryba nu-
sprendė skirti Mindaugą Ju-
cevičių, buvusio Finansinių 
nusikaltimų tyrimų tarny-
bos (FNTT) vadovo Kęstučio 
Jucevičiaus jaunesnįjį brolį. 
Anykščių rajono tarybai prieš 
skiriant M. Jucevičių laikinuo-
ju vadovu, jo personalija buvo 
ilgai aptarinėjama, aiškintasi 
„kas tas Jucevičius“, tačiau gi-
minystės ryšių politikams išsi-
aiškinti nepavyko. 

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis teigė, kad būsi-
mojo laikinojo VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ 
vadovo Mindaugo Jucevi-
čiaus nepažįsta.

Būsimasis laikinasis VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ vadovas yra bu-
vusio FNTT vado Kęstučio 
Jucevičiaus brolis.

 Nuotr. iš 
interneto

Baigia 
Biržinės kelio
rekonstrukciją

Povilo paršelius 
rodys
kine

Sigitas Kinderis 
nebevadovauja 
Anykščių miškų 
urėdijai
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirtis. Pirmadienį,  apie 8.51 

val., namuose Anykščių seniūni-
jos Šeimyniškėlių kaime rastas 

vyro (g. 1962 m.), kurio deklaruo-
ta gyvenamoji vieta Jungtinė Ka-
ralystė, kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Vagystė. Ketvirtadienį grįžu-
si į namus Troškūnų seniūnijoje, 
Surdegyje, 1944 metais gimusi 
moteris  rado numestą pagalvė-
lę, kuria buvo uždengta rankinė, 

kurioje ji pasigedo 200 Eur. Juos 
pavogė tuo metu namuose buvęs 
sūnus, kuris iki atvykstant polici-
jai pabėgo. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Toks sertifikatas suteikiamas 
finansiškai patikimiausioms įmo-
nėms. Svarbiausias vertinimo 
kriterijus suteikiant šį sertifikatą  
– aukštas kredito reitingas, kuris 
išlaikomas ne trumpiau kaip 5 me-
tus. Jis parodo mažą prognozuoja-

mą statistinę tikimybę nevykdyti 
įsipareigojimų 90 ir daugiau dienų 
per ateinančius 12 mėnesių. Įmo-
nių kreditingumas vertinamas ir 
reitingas nustatomas pagal kredito 
istoriją (finansinius įsipareigoji-
mus ir mokėjimų istoriją), finansi-

Vadas. Slegiamas įtarimų po-
litine korupcija, praradęs šimta-
tūkstantinę biudžeto dotaciją Li-
beralų sąjūdis (LS) gruodžio 9-ąją 
vyksiančiame suvažiavime rinks 
naują partijos vadovą. Ketinimus 
varžytis dėl šio posto kol kas yra 
deklaravę du parlamentarai - lai-
kinasis LS lyderis bei frakcijos 
Seime seniūnas Eugenijus Gen-
tvilas ir Seimo Antikorupcijos 
komisijai vadovaujantis Vitalijus 
Gailius. Neatmetama galimybė, 
kad daugiau norinčiųjų siekti LS 
pirmininko pareigų atsiras per 
patį suvažiavimą. 

Forma. Beveik prieš keturis 
dešimtmečius Lietuvos SSR ko-
munistų partijos vado įsakymu 
ant Gedimino kalno buvo sumon-
tuota esą iki tol niekur pasaulyje 
nenaudota konstrukcija. Tačiau 
gal būtent tai ir galėjo nulemti 
dabartines dideles kalno bėdas?  
„Anksčiau Vilniaus centre buvo 
kitoks Gedimino kalnas nei dabar. 
Praėjusio amžiaus devintajame 
dešimtmetyje jo šlaitai buvo su-
pilti iš naujo. Tais laikais tai buvo 
beveik neįmanoma statyba, bet 
buvo gautas paties LKP CK pir-
mojo sekretoriaus Petro Griške-
vičiaus nurodymas grąžinti kalno 
formą“, - aiškino šio gigantiško 
projekto konstruktorius Jakovas 
Mendelevičius (65 m.). 

Kaunas. Prezidentas Valdas 
Adamkus įsitikinęs, kad Kaunas 
jau laimėjo iš klaidos, kurią pada-
rė Vilnius, „Laisvės kario“ skulp-
tūrą Lukiškių aikštėje išmainęs į 
bunkerius menančią sieną. Įdo-
mi, moderni ir šiuolaikiška - taip 
apie skulptoriaus ir dizainerio 
Andriaus Labašausko memorialą 
partizanų bunkerių motyvais pa-
sisakė dauguma vilniečių. Kitų 
šalies regionų gyventojai, įskai-
tant kauniečius, savo simpatijas 
atidavė Arūno Sakalausko Vyčiui 
- „Laisvės kario“ skulptūrai, pas-
tarąją nuo jaunojo menininko idė-
jos atplėšę 47 balsais į priekį. 

Prakartėlė. Kauno Rotušės 
aikštėje ir šiemet bus įrengta gyva 
prakartėlė. Gyvūnų mylėtojai aiš-
kina, kad toks avių demonstravi-
mas yra neetiškas. Seimo narys 
Kazys Starkevičius atkerta, kad 
avys prie dėmesio pripratusios, 
todėl papildomo streso nepatirs. 
Jau aštuonioliktą kartą K. Star-
kevičius miestui dovanos prakar-
tėlę, kurioje apsigyvens avis su 
ėriuku. 

Žūtys. Klaipėdoje - dar dviejų 
jaunų žmonių žūtys. Aiškinamasi, 
ar jie tikrai žuvo nukritę iš dide-
lio aukščio.Ketvirtadienio naktį, 
pusvalandį po vidurnakčio, vėlyvi 
praeiviai uostamiesčio S. Dariaus 
ir S. Girėno g. rado ant grindinio 
gulintį vyrą. Iškviesti greitosios 
medicinos pagalbos medikai ban-
dė jį gaivinti, tačiau po pusvalan-
džio buvo priversti konstatuoti jo 
mirtį. Paaiškėjo, kad tai 27-erių 
klaipėdietis. Tą pačią naktį, 3.40 
val., policijos patruliai važiavo 
viena pagrindinių miesto gatvių 
ir pastebėjo ant šaligatvio kraujo 
klane gulintį žmogų. 27-erių vai-
kinas buvo negyvas. Esama įtari-
mų, kad jis nušoko ar nukrito nuo 
viršutinio daugiaaukščio namo 
aukšto. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

„Anykščių vandenys“ – lyderiai
Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys” gavo sertifika-

tą „Stipriausi Lietuvoje Lyderiai 2017“. 
nius rezultatus ir jų pokyčius (pa-
jamų, pelno, likvidumo, nuosavo 
kapitalo ir kt.), verslo sąsajų, turto 
areštų, sektoriaus būklės ir kitą in-
formaciją.

Pasak „Anykščių vandenų“ di-
rektoriaus Arvydo Katuokos, per 
šių metų 10 mėnesių bendrovė rea-
lizavo 391 646 kub.m vandens, tai 
2 027 kub.m daugiau negu pernai 

tuo pačiu metu. „Įrengėme vanden-
tiekio ir nuotekų įvadų už 27 000 
eurų. Nuotekų išvežimo paslaugų 
suteikėme už daugiau kaip 15 000 
eurų, - pastebėjo direktorius. - Prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų šie-
met prijungti 63 privatūs namai, 
prie vandentiekio tinklų - 23 pri-
vatūs namai. Prie nuotekų tinklų 
pajungta 16 privačių namų“.

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Knyga „...ne tik supažindina, bet 
ir sukuria emocinį santykį su miš-
kų ir laukų gėlėmis. Informatyvūs 
poetiški tekstai lyg gyvos istorijos 
pasakoja apie augalų savitumus, 

atskleidžia įvairių žiedų charak-
terį, jų paslaptis, - rašoma knygos 
anonse. – O estetiškos, išieškotos 
nuotraukos kviečia kartu su foto-
grafu tykoti saulės blyksnio apšvie-

Knygos pristatyme - arbatos 
skoniai ir kvapai

Pirmadienį, gruodžio 4 d., 17 val. 15 min., Anykščių koplyčioje 
bus pristatyta ką tik leidyklos „Petro ofsetas“ 500 egzempliorių 
tiražu išleista rašytojo Vygando Račkaičio ir fotožurnalisto, gam-
tos fotografų klubo „Žalias skėtis“ nario Jono Junevičiaus knyga 
„Žemė kelia žiedą“. 

čiančio įšale prasikalusį žiedelį, 
leidžia įbristi į pusiaujį siekiančias 
pievas, pajusti žiedlapių kutenimą, 
ant vingiorykščių audinio pamatyti 
lyg sagutės žaižaruojančius bron-
zinukus“.

Knygą pristatys ir apie augalus 
pasakos gamtininkas Sigutis Obe-
levičius, arbatos ekspertas Ramū-
nas Daugelavičius paaiškins, kokia 
žolynų arbata skaniausia, sveikiau-
sia, o Renata Paramonova žolynus 

pristatys iš jų kvapniosios pusės. 
Knygą galima įsigyti „Pegaso“ 

knygyne (Vilniaus g. „Norfa“) ir 
renginyje. 

-ANYKŠTA 

S. Kinderis Anykščių miški-
ninkams vadovavo trisdešimt 
metų. 1987-1990 m. jis buvo 
Anykščių miškų ūkio direkto-
riumi, nuo 1990-ųjų - urėdu. Po 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
baigimo, metus (1982-1983 m.) 
S. Kinderis dirbo Jonavos miškų 
ūkyje meistru, 1983-1987 m. jis 
buvo Kamajų (Rokiškio r.) giri-
ninku.

Priminsime, jog nuo 2018 metų 
sausio 1-osios prasideda urėdijų 
reforma - urėdijos praranda sa-

varankiškų įmonių statusą. Lie-
tuvoje liks viena valstybinius 
miškus administruojanti įmonė. 
Jos centrinę kontorą ketinama 
įkurti Panevėžio rajono Katinų 
gyvenvietėje. 

Anykščių ir Utenos urėdijos 
po 2018 m. sausio 1-osios bus 
sujungtos į vieną darinį, pada-
linio centras turėtų būti įkurtas 
Anykščiuose. 

Kokios S. Kinderio nuotaikos 
ir kokie jo tolimesni planai, urė-
das nekomentuoja. 

Sigitas Kinderis nebevadovauja 
Anykščių miškų urėdijai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Su Anykščių miškų urėdijos kolektyvu ketvirtadienį atsisveiki-
no urėdas Sigitas Kinderis. Nuo gruodžio 1-osios laikinuoju vado-
vu dirba urėdijos vyr. inžinierius Giedrius Pipiras.

Sigitas Kinderis išliko vieninteliu Anykščių miškų urėdijos urė-
du. Jis urėdijai vadovavo nuo jos įsteigimo iki likvidavimo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rajono Tarybos narys Mindaugas Sargūnas tikino, kad jo bu-
vimas valdžioje niekaip nepadeda jo verslui.

Opozicija nieko nebijo
„ANYKŠTA“ TV kalbi-

no Anykščių rajono tarybos 
narį, liberalą Mindaugą Sar-
gūną. Pašnekovas atsakė į 
portalo anyksta.lt skaitytojų 
pateiktus klausimus.

„Kaip ne gėda, ar aš būsiu ši-
tos partijos narys, ar nebūsiu, 
ateinančius penkerius metus tur-
būt vis tiek mane vadins libera-
lu“, - skaitytojų klausiamas, kaip 
jaučiasi būdamas susikompromi-
tavusios partijos nariu, sakė M. 
Sargūnas.

Pirmąją kadenciją rajono Ta-

ryboje dirbantis M. Sargūnas apie 
šį darbą jau padarė ir šiokias tokias 
išvadas.

„Vienas žmogus Taryboje, bū-
kim teisingi, nieko nepadarysi“, 
- pastebėjo pašnekovas, įsitikinęs, 
kad tai daugiau yra komandinis 
darbas.

Vertindamas šiuo metu vykdo-
mus „valymus“, kuomet iš darbo 
vienas po kito atleidžiami savival-
dybės specialistai ar savivaldybei 
pavaldžių įstaigų vadovai, M. Sar-
gūnas sakė: „Neskanu...“

M. Sargūną kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.
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savaitės citatos???

Ar Jus tenkina 
medicininės 
paslaugos?

Kalbino ir fotografavo
 Jonas JUNEVIČIUS

Aldona PAVARINYTĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Mane tenkina. Dėl to problemų 
neturiu. Netgi dėl vaistų įsigijimo 
nepatiriu jokių nepatogumų. Tie-
siog išpūstas reikalas. Juk tokia 
tvarka buvo visą laiką, tik kontrolė 
sugriežtinta. Manau, tai žmonėms 
į naudą, mažiau kaups ir naudos 
jiems nereikalingų vaistų. 

Joana KIŠKIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Jeigu sąžiningai, kol kas ten-
kina. Užsiregistravus pas šeimos 
gydytoją, deja, tenka palaukti ir 
apie porą savaičių. Priima malo-
niai, dėmesingai. Nesiblaškau, pas 
tą pačią gydytoją lankausi jau daug 
metų. 

Algirdas PYRAGAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Nepasakyčiau, kad pas mus 
bloga medicina, rūpinasi žmonių 
sveikata. Dėl sveikatos problemų 
Anykščiuose pasiimu siuntimą ir 
jau daugiau kaip dešimt metų va-
žinėju į Vilnių. Užsiregistruoju ir 
paskirtą dieną mane priima. 

Ūkininkas P. Patumsis „Anykš-
tai“ prisipažino, kad jo augintos 
kiaulės ir jis pats į kino kūrėjų aki-
ratį pateko visiškai atsitiktinai.

„Stebuklo“ filmavimo komanda 
mane susirado beieškodami kiau-
lių fermos, kurioje galėtų filmuo-
ti filmą, tačiau filmavimui mano 
ferma netiko. Po kurio laiko jie 
vėl susisiekė su manimi dėl kiau-
lių, nes jiems reikėjo poros kiaulių 
filmavimui. „Stebuklo“ komanda, 
matyt, suprato, kad su komplekso 
kiaulėmis gali būti sudėtinga susi-
tvarkyti, o pas mane jie jau matė, 
kad kiaulės visai kitokios buvo. 
Galvojau, kad jas tiesiog nupirks 
ar pasiskolins, bet jiems reikėjo, 
kad jas dar ir parengčiau filmavi-
mui. Riestauodegės (toks jos var-
das filme) vaidmeniui parinkau 
labiausiai kriterijus atitinkančią 
kiaulę - ji turėjo būti panašiausia 
į Lietuvos baltąją, tilpti ant „Vol-
gos“ galinės sėdynės ir kad būtų 
paršavedė. Lengva man jas buvo 
ir dresuoti, kai jos tokios ramios, 
bet vis tiek negalėjau prognozuo-
ti, kaip bus per filmavimą. O kad 
ir pačiam reikės filmuotis filme, 
sužinojau jau būdamas filmavimo 
aikštelėje. Tai nebuvo planuota ir 
man tai buvo netikėtumas. Tiesa, 
epizodas buvo labai trumpas“, - 
pasakojo P. Patumsis.

Kino filmavimas – gan sudėtin-
gas ir varginantis darbas, tačiau net 
ir filmavimo aikštelėje neišvengia-
mi smagūs ar netikėti įvykiai.

„Dresuodamas kiaulę lepinau 
ją žaliais kiaušiniais ir ji juos la-
bai pamėgo. Filmuojant tai buvo 
pagrindinis jos prizas ir paskata 
eiti, kur reikia. Tačiau vienas epi-
zodas jai nelabai patiko ir daug 
kartų teko filmuoti, kol pavyko, 
tai per tą dieną ji suėdė virš 60 
kiaušinių, kol galiausiai jų ne-
benorėjo. Nebenorėjo jų ir kitą 
filmavimo dieną, bet pavyko jai 
susitvarkyti su užduotimi ir be 
skanumynų. Daug nerimo kėlė 

Povilo paršelius rodys
kine Robertas ALEKSIEJŪNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių seniūnijos Pagirių kaime ūkininkaujančio buvusio 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pava-
duotojo Valentino Patumsio sūnui Povilui Patumsiui dėl rajone 
siaučiančio afrikinio kiaulių maro augintas kiaules teko paskers-
ti, tačiau jos įamžintos netrukus šalies kino teatruose pasirody-
siančiame kino filme „Stebuklas“ (režisierė Eglė Vertelytė).

kiaulės pasivažinėjimo „Volgoje“ 
epizodas. Visi bijojo, kad kiaulė 
gali supanikuoti ir gal net sužeis-
ti aktorę prie vairo. Teko ir man 
susiraityti prie kiaulės, kad jei ji 
sugalvos iškrėsti kokią kiaulystę, 
galėčiau kažką padaryti. Važiuo-
ju atsigulęs prie kiaulės ant „Vol-
gos“ galinės sėdynės, abu vos 
telpam susispaudę ir pats negaliu 
patikėti tuo, kas vyksta. Nieka-
da nebūčiau pagalvojęs, kad au-

gindamas kiaules galiu atsidurti 
tokioje situacijoje. Svarbiausia, 
kad viskas gerai pavyko ir filma-
vimo komanda liko patenkinta 
pasirodymu. Negalvojau, kad ir 
man teks nusifilmuoti tame fil-
me. Buvo epizodas jau su kita 
kiaule, kai ji turėjo bėgti , o  ją 
turėjo gaudyti keli fermos dar-
buotojai. Buvo rizika, kad kiaulė 
tiesiog pabėgs laukais, nes ne-
buvo aptverta teritorija. Paprašė 
ir manęs, kad padėčiau vaikyti 
ir sukontroliuoti tą kiaulę prieš 
kameras. Tos kelios sekundės ir 
buvo mano pirmas pasirodymas 
plačiajame ekrane“, - prisiminda-
mas kino filmavimo užkulisius, 
šypsojosi P. Patumsis.

Ūkininkas P. Patumsis prisipaži-
no, kad kinas jam nėra visai sveti-
ma sritis.

„Kelis metus esu dirbęs kino me-
chaniku ir rodydavau filmus kino 
teatre“, - prisipažino P. Patumsis.

Ūkininkas sakė, kad nauja patiris 
kine buvo naudinga ir finansiškai.

„Mano kiaulė „aktorė” Ries-
tauodėgė pasižymėjo ir daugiau-
siai uždirbo iš visų mano augintų 
paršavedžių  ir padėjo ūkiui išsilai-
kyti tuo sunkiu laikotarpiu“, - sakė 
P. Patumsis.

Panašu, kad likimas „Stebuklo“ 
komandą į Anykščių rajoną atvedė 
pačiu laiku.

„Neilgai trukus po visų filmavimų 
mūsų rajone uždraudė auginti kiau-
les. Dar pusmetis ir jau nebūčiau 
prisidėjęs prie filmo kūrimo. Džiau-
giuosi, kad turiu tokį prisiminimą ir 
patirtį“, - džiaugėsi P. Patumsis.

Lietuvoje tragikomedijos „Ste-
buklas“ nacionalinė premjera 
įvyks „Scanoramos“ kino forume, 
Lietuvos kino teatrus filmas pa-
sieks gruodžio 8 dieną.

Ūkininkas Povilas Patumsis filmavimui atsakingai ruošė kiaulę 
– ją lepino žaliais kiaušiniais. 

Jums artimesnis 
A. Šopenhaueris 
ar S.Kierkegardas?

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, apie 
žurnalisto klausimą: 

„Paklauskit klausimą rimtą 
arba nešnekam visiškai. Aš gi 
į jūsų fantazijas neatsakinėsiu. 
Klauskit tiesiai, koks klausi-
mas.”

Panašu, kad pažįstat visus 
generolus iki pat Uralo 

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie tai, ar pa-
žįsta būsimojo VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ 
laikinojo vadovo Mindaugo Ju-
cevičiaus brolį, buvusį FNTT 
vadovą Kęstutį Jucevičių: 

„Aš pažįstų bent šimtą gene-
rolų.“

Žmonės norėjo patirti 
malonumą...

Renata GUDONIENĖ, bu-
vusi Anykščių verslo informa-
cijos centro direktorė, apie tai, 
kas vyko mero Kęstučio Tubio 
kabinete: 

„Man liepė rašyti pareiškimą 
ir liepė laukti, kol atspausdins 
potvarkį apie atleidimą iš darbo 
ir įduos jį į rankas, nors aš sku-
bėjau atgal į darbą.“

Aišku, daktare...

Kęstutis TUBIS, apie tai, 
kodėl skubiai reikėjo iš dar-
bo atleisti Verslo informacijos 
centro direktorę: 

„Jeigu mes būtume pagal teisę 
nustatę terminus per kurį laiką, 
būtų sirgusi pusę metų ir dau-
giau ir būtume tempę tuos reika-
lus ilgiausiai.“

Deja, tai tik teorija

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, apie Verslo centro direk-
torės atleidimą iš darbo: 

„Negalima vadovo kaltinti re-
miantis audito išvadomis - audi-
tas daromas tam, kad atitaisytų 
klaidas, nurodytų, kaip jas ištai-
syti.“

Žinot, jie gali pasirinkti 
reformos greitkelį...

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie Anykščių ligoninės 
perspektyvas: 

„Rajono vadovai turi matyti 
aiškią viziją, kuriuo keliu bus 
einama.“

Taip skatinamas judėjimas

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
naują sveikatos įstaigų refor-
mą: 

„Liūdna, kai prioritetinė vals-
tybės, o kartu ir savivaldybės 
sritis tolinama nuo žmogaus.“
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rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Kartą per metus Lietuvoje mi-
nim savaitę be patyčių. Tai lygiai 
tas pats, kaip per šv. Valentino 
dieną – vasario 14 d. - dekla-
ruojama meilė, o po jos – nors ir 
tvanas. Taip ir apie patyčias...  Ir 
dar gerai, jeigu savaitę ištveriam 
„nešpilkuodami“ vienas kito. 

Nusipelnęs režisierius, bardas, 
buvęs „Anykštos“ laikraščio ben-
dradarbis Vytautas V. Landsbergis 
dergia laikraštį, kuris spausdina 
jo rašinius, o sulaukęs neigiamų 
komentarų, paleidžia „pypt“ 
žodžių srautą. Nenoriu analizuoti 
intelektualo leksikos, nes mano 
žodyne tokių žodžių nėra, o liestis 
prie svetimo purvo man per žema. 
Gal su metais ir įgyta patirtimi 
pasikeis nuomonė, bet viliuosi, 
kad ateis tik patirs, o teptis sveti-
mu mėšlu nesinorės net tada, kai 
būsiu kretanti senučiukė.

Giliau nenagrinėsiu gerbia-
mo režisieriaus pasisakymų, tik 
norėčiau pakartoti seniai visiems 
žinomą tiesą, jog reikalaudamas 
tolerancijos sau, lygiai tiek pat 
tolerancijos turi atiduoti ir kitų 
atžvilgiu – ar tai būtų artimas 

draugas, ar po netikru vardu 
pasislėpęs internetinis komenta-
torius.

Net atostogaudama jaučiu par-
eigą perskaityti naujienų portale 
anyksta.lt skelbiamas žinias. Ir, 
kai būdama toli nuo Lietuvos, 
atsiverčiau „savąjį“ puslapį ir 
perskaičiau kolegos tekstą apie 
šių metų Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos įteikimo šventę, 
pagalvojau, jog kolega kažką 
sumaišė... Pasirodo, nesumaišė... 
Tikrai laureatas Žilvinas Pranas 
Smalskas žiūrovams atsuko ir 
parodė savo sėdimąją...  Toliau 
dėti lygybės ženklo tarp Žilvinas 
Pranas Smalskas ir žodžio „laure-
atas“ negaliu. Kažkaip moralinės 
vertybės neleidžia to daryti...

Suprantu, kad salėje susirinkę 
Ž. P. Smalsko draugai pasišaipė 
iš tokio „bajeriuko“, tačiau, 
jeigu būtų susirinkusi intelektu-
ali auditorija, manau, ji nebūtų 
leidusi tyčiotis iš jos ir atsistojusi 
ir palikusi salę. Kitas „neskanus“ 
mestelėjimas žiūrovams: „Nu-
sibodo tos kalbos, eikit jūs visi, 
žinot, kur...“ - ir parodė ranka 
į „Puntuko“ viešbutį, kur vyko 
furšetas... Įdomu, kiek į furšetą 
nuėjo žmonių...? Įtariu, nema-
žai... Ir ko neiti, juk Žilvinas vėl 
„bajerį“ mestelėjo... 

Neįsivaizduoju jokios kitos 
apdovanojimų ceremonijos, kur 
svarią nominaciją gavęs žmogus 
taip tyčiotųsi iš publikos. Belieka 
daryti išvadą: kokia nominacija, 
toks ir nominantų elgesys...

Jeigu publika leidžia, kad iš jos 
tyčiotųsi, tai žmogelis ant scenos 
ir tyčiosis, jam kas... Humoras...

Šį rudenį teko dalyvauti dvie-
jose šventėse: Anykščių rajono 

savivaldybės ligoninės veiklos 
60 metų jubiliejuje bei Anykščių 
rajono savivaldybės pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) savarankiškos veiklos 20 
metų minėjime.

Mane labai maloniai nustebi-
no pirmasis, aukščiau minėtas 
renginys. Nustebino profesiona-
lumu ir kultūra. Patį renginį vedė 
iškalbos ir puikaus balso dovaną 
turintis ligoninės vyriausiasis 
gydytojas Dalis Vaiginas. Be lėkš-
tų juokelių, „pasikandžiojimų“, 
įžeidimų, jau vien vadovo ištiesta 
ranka į sceną kylant šios gydymo 
įstaigos darbuotojoms leidžia 
manyti, kad vyriausiasis gydyto-
jas yra džentelmenas. 

Antrojo renginio pirmoji dalis, 
mano manymu, taip pat buvo be 
priekaištų. Anykščių (PSPC) tiek 
savo darbuotojams, tiek visiems 
anykštėnams dovanojo puikų 
grupės „el Fuego“ koncertą. 
Klausantis trijų operiniais balsais 
dainuojančių vyrų net šiurpu-
liukai lakstė per kūną... Beje, 
renginį pradėjo Anykščių (PSPC) 
Vaikų raidos sutrikimų reabili-
tacijos tarnybos vedėja Dalia 
Buterlevičienė. 

Vis dėlto, mano nuomone, ren-
ginį labai pagadino po koncerto 
scenoje besimakalavęs Anykščių 
kultūros centro režisierius Jonas 
Buziliauskas. Auksinė taisyklė 
– jeigu neturi protingos min-
ties, geriau patylėti, o ne laidyti 
eilinius, gal savų, tokių pat 
režisierių kompanijoje, tinkamus 
juokelius. Vis dėlto – tai buvo 
rimtas rimtos profesijos žmonių 
vakaras. Matyt, anykštėnai jau 
yra daugiau ar mažiau įpratę 
prie šios personos „humoro“, 

tačiau leisti jį ten, kur salėje sėdi 
ministras, Seimo nariai, iš kitų 
rajonų atvykę svečiai, vargu, ar 
reikėjo... 

Esu tikra, kad renginio pradžio-
je pasirodžiusi p. D. Buterlevičie-
nė drąsiai galėjo ir toliau vesti 
renginį. Būtų buvę kur kas „ska-
niau“... Rūmų juokdarius vertėtų 
ir palikti šiame statuse, rimtus 
renginius vesti reikėtų patikėti ne 
režisieriaus ar kokio ten scenos 
artisto diplomą turinčiai perso-
nai, o pirmiausiai su kultūra ir 
etiketu draugaujančiam žmogui. 

Leisiu sau šiek tiek pabūti 
subjektyviai... Esu dalyvavusi 
renginyje, vykusiame Koplyčioje, 
kurį vedė Anykščių A. Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
Dangira Nefienė bei Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos anglų kalbos 
mokytojas Andrius Vitkūnas. 
Galiu pasakyti viena – leiskit šį 
mokytoją į sceną (kreipimasis į 
renginių organizatorius), aukštos 
kultūros ir moralės žmogus tik 
pakels renginio prestižą.

Anykščių menų centre parodų 
organizatore dirba Edita Pivo-
riūnienė. Jos subtilios įžvalgos, 
ramus balso tonas, inteligencija – 
puikios savybės, ypač tinkančios 
kamerinių renginių vedėjui. Deja, 
ir ji retai matoma...

Lėkštais juokeliais, bajeriukais 
apie aną galą, vienokio ar kitokio 
„svorio“ patyčiomis gali pasigirti 
daugelis, save įvardijančių reži-
sieriais, renginių vedėjais, tačiau 
tik nuo mūsų, juos samdančiųjų, 
priklauso, kokį pyragą valgysim – 
susmegusį, nors ir su razinomis, 
ar tą tikrąjį, krosnyje keptą baltą 
pyragą.

„Sutartyje numatytas darbų įvyk-
dymo terminas – 2018 m. gegužė. 
Suprasdami eismo dalyviams susi-
darančius nepatogumus dėl kelio 
darbų, išsikėlėme ambicingą tikslą 
įgyvendinti projektą per gerokai 
trumpesnį laiką. Rangos darbų tru-
kmę pavyko sutrumpinti pasitelkus 
naujausias kelių statyboje taikomas 
skaitmenines technologijas bei au-
tomatines mechanizmų valdymo 
sistemas“, – sakė rekonstrukcijos 
darbus vykdančio AB „Panevėžio 
keliai“ Rokiškio filialo direktoriaus 

pavaduotojas Šarūnas Pupelis. 
Kaip jau rašėme, vienos didžiau-

sių Baltijos šalyse lietuviško kapita-
lo kelių ir geležinkelių statybos ben-
drovės „Panevėžio keliai“ Rokiškio 
filialas 2017 metų kovą pradėjo 
vykdyti valstybinės reikšmės kraš-
to kelio Nr. 119 Molėtai–Anykščiai 
ruožo nuo 35,9 iki 41,3 kilometro 
rekonstrukciją. Projektas apėmė 5,4 
kilometro ruožo atnaujinimą viena-
me vaizdingiausių Lietuvos kelių, 
vietos gyventojų vadinamame vin-
giuotame Biržinės  kelyje.  

Baigia Biržinės kelio 
rekonstrukciją Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Eismas valstybinės reikšmės krašto keliu Molėtai–Anykščiai po 
visą vasarą trukusios rekonstrukcijos nuo Anykščių miesto jau 
vyksta ir greitai vairuotojai šiuo keliu galės važiuoti be apribo-
jimų. Visą vasarą ir dalį rudens eismas rekonstruojamoje kelio 
dalyje buvo draudžiamas, dėl apvažiavimu vairuotojams tekdavo 
sukarti bene dešimtį papildomų kilometrų, papildomai sugaišti 
15–20 minučių. Bendrovė „Panevėžio keliai“ sėkmingai ir anks-
čiau laiko, baigė 5,4 kilometro ruožo rekonstrukcijos darbus, 
objektas ruošiamas perduoti užsakovui. Kelio ruožo atnaujini-
mas kainavo 2,2 milijono eurų. 

„Atnaujinta kelio atkarpa drie-
kiasi Anykščių regioninio parko 
teritorija, todėl kelias buvo  re-
konstruojamas kuo mažiau kei-
čiant kraštovaizdį, kiek įmanoma 
mažiau kenkiant aplinkai. Kelio 
sankasa po rekonstrukcijos siekia 
9 metrus, o apsauginių atitvarų ir 
viražų vietose išplatinta iki 9,80 
metro, - „Anykštai“ teigė „Pane-
vėžio kelių” atstovė Rasa Čepienė. 
- Naujos kelio dangos plotis siekia 
7 metrus, iš kurių 6 metrus sudaro 
važiuojamoji dalis. Iš abiejų ke-
lio pusių įrengti 0,5 metro pločio 
kelkraščiai. Naujos dangos kons-
trukciją sudaro 36 cm storio šalčiui 
atsparus smėlio sluoksnis, kuriam 
įrengti panaudota 23 tūkstančiai 
kubinių metrų mineralinių medžia-
gų, ir 5 cm skaldos bei trupinto 
asfalto sluoksnis, kuriam įrengti 
panaudota 15 tūkstančių kubinių 
metrų mineralinių medžiagų. 8 ir 4 
cm apatiniam ir viršutiniam asfalto 
dangos sluoksniui įrengti panau-
dota 11 400 tonų asfalto mišinių. 
Rekonstruotame kelio ruože naujai 
įrengtos 32 nuovažos“.

Trišalėje sankryžoje su posūkiu į 
Rubikius įrengta papildoma juosta 
kairiajam posūkiui, įrengtos sau-
gumo salelės iš raudonos spalvos 
trinkelių, triukšmo juostos, įspė-
jančios vairuotojus apie priartėji-
mą prie eismo juostų sankirtos ir 
pėsčiųjų perėjos. Rekonstruojamo-
je atkarpoje atnaujintos 4 autobusų 
sustojimo aikšteles. 

Projekto darbai vyko vadovau-

Išplatintame kelyje išliko staigiausi posūkiai.

Atnaujintame kelyje greičio 
mėgėjus stabdys kalneliai.

Autoriaus nuotr.

jantis 2016 m. lapkričio 14 d. su-
tartimi su Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie LR susisiekimo 
ministerijos, kurios kaina su PVM 
– 2,2 mln. eurų. 

Tačiau Biržinės kelio atnaujinta 
maždaug tik trečdalis, kita jo dalis 
iki Utenos - Ukmergės plento liko 
kokia buvusi, gal tik kruopščiau 
paremontuota ir prižiūrėta kelinin-
kų. Asfalto dangos kraštai nutrupė-
ję,  plotis joje svyruoja tarp 3,30 
– 3,50 metro. Prastą šios kelio da-
lies kokybę vairuotojai dar labiau 
pajunta pavažiavę naujuoju keliu 
ir pagrįstai teiraujasi, kada visas 
kelias iki Skiemonių bus toks pat, 
kaip pirmieji penki su puse jo kilo-
metrų, važiuojant nuo Anykščių. 

Pasak Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio, kol kas projekto 
dėl likusios kelio dalies atnaujini-
mo nėra, tačiau jis darysiąs viską, 
kad projektas dėl kelio atnaujinimo 
būtų. „Esu parašęs raštus susisieki-
mo ministrui, Kelių direkcijai ir 
sieksiu, kad būtų atnaujinta ir likusi 
kelio dalis, - sakė meras, priminęs, 
kad ir dėl šios kelio dalies rekons-
trukcijos jam teko ne kartą kalbėtis 
su tuometiniu ministru pirminin-
ku Algirdu Butkevičiumi, Kelių 
direkcijos vadovais.  – Nesvarbu, 
kam kelias priklauso, juk juo dau-
giausia važinėja anykštėnai“.

šiupinys
Loterija. Antradienį Lietuvoje 

startavusi čekių loterija sulaukė ir 
anykštėnų dėmesio. Tiesa, norin-
tiems joje sudalyvauti teks būti at-
kakliems ir reikalauti čekių, kuriuos 
Anykščiuose klientai gauna ne vi-
sada. Žmonės specialiame žaidimo 
tinklalapyje nuo antradienio galės 
registruoti kasos aparatų kvitus, 
gautus už maitinimo, kirpimo, re-
monto ir kitas paslaugas bei turguje 
įsigytas prekes. Kiti sektoriai loteri-
joje kol kas nedalyvauja.

Sumažino. Siuntų paslaugų ben-
drovė „Omniva LT“ į Anykščius 
žada sugrąžinti paštomatą. Bendro-
vės paštomatas buvo įrengtas šalia 
Vilniaus gatvės „Norfos“, tačiau 
liepą iš miesto išgabentas. „Per di-
delis“, - priežastis, kodėl paštoma-
tas išvežamas, tuomet paaiškino jį 
pasiėmę vyrai.

Įvertinimas. Anykščių ligoninės 
kolektyvas gavo sveikatos apsau-
gos ministro Aureljaus Verygos  
padėką bei Higienos instituto nomi-
naciją. Įstaiga įvertinta už aktyvią 
veiklą, sprendžiant atimikrobinio 
atsparumo problemą ir geriausius 
pasiekimus tarp rajono staciona-
rines asmens sveikatos priežiūros 
teikiančių įstaigų.

Konkursas. Lapkričio 24 dieną 
Vilniuje buvo apdovanoti respubli-
kinio literatūrinio konkurso, skirto 
regionų problematikai, laureatai. 
Vienas iš jų – „Anykštos“ žurnalis-
tas Linas Bitvinskas. Vidaus reika-
lų ministerijos ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos paskelbtame konkurse 
dalyvavo 121 kūrėjas. Iš konkurso 
dalyvių buvo išskirti 6 talentingi 
kūrėjai, gebantys meniškai papasa-
koti, kuo gražus jų kraštas. 

Kelionė. Artėjant gražiausioms 
metų šventėms, socialinę atskir-
tį mažinti siekiančios iniciatyvos 
„Misija Laplandija“ dėka dalis Au-
lelių vaikų globos namų globotinių 
aplankys Laplandiją.Tai paaiškėjo 
kampanijos „Už saugią Lietuvą“ 
ambasadoriui Donatui Montvydui 
burtais ištraukus 10 atsiųstų pieši-
nių.

Darbas. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos paskelbtą 
konkursą aptarnauti vietinio susisie-
kimo autobusų maršrutus laimėjusi 
UAB „Transporto centras“ jau dai-
rosi pirmųjų darbuotojų. Ieškomas 
dispečeris bei autobusų vairuotojai.

Adresai. Lietuvos pašto duome-
nimis, kone ant kas šeštos pašto 
siuntos užrašomi netikslūs gavėjų 
adresai. Tai viena iš pagrindinių 
priežasčių, kodėl vėluoja, o kartais 
gavėjų nepasiekia arba siuntėjui 
yra grąžinama siųstoji pašto kores-
pondencijos siunta. Lietuvos paštas 
primena, kad ant siunčiamų laiškų, 
atvirlaiškių ir siuntų itin svarbu 
tiksliai ir įskaitomai užrašyti gavėją 
ir jo adresą – nurodyti ne tik gavėjo 
vardą, pavardę, gatvę, namo ir buto 
numerius, bet nepamiršti parašyti ir 
miesto, kaimo ir (ar) savivaldybės 
pavadinimo bei pašto kodo. 

Kinas. VšĮ „Kino pavasaris“ ren-
giamas edukacinis kino projektas 
„Kino knyga“ su mokykloms skirta 
ir autorių teises akcentuojančia pro-
grama gruodžio 7 d. 13 val. lanky-
sis Anykščių kultūros centre. 

Padėka. Išspausdinti savo gera-
dariui padėką „Anykštoje“ kainuoja 
10 eurai.
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Lietuviška tradicija, Katalikų 
bažnyčia skatina mus prisiminti 
išėjusius prieš metus Anapilin. 
Taip ir prie šio garbaus žmogaus 
kapo susirinks kolegos, pažįsta-
mi, draugai ir giminės. Gražioj 
vietoj Pinelių šeimos kapas - ant 
Elektrėnų marių pakrantės smė-
lėtas kalniukas. 

1961 metais, kai buvo užtverta 
maža upelė Strėva tam, kad au-
šintų pastatytos šiluminės elek-
trinės turbinas, daug kaimų prie 
upės buvo apsemta. Ir gimtasis 
Benedikto Pinelio Karkučių kai-
mas. Su tėvuku ir dar penkiom 
seserim ir broliu perlaidojo savo 
mamos ir močiutės palaikus į 
aukštesnę vietą. Dvylikos metų 
Benediktas jau liko be motinos. 
Jis visą gyvenimą labai gerbė 
savo tėvą, nes ne kiekvienas 
vyras, likęs su būriu vaikų, juos 
visus vienas išmokytų, dorai iš-
auklėtų ir išaugintų. 

Augo sūnūs Benediktas ir Jo-
nas. Pagal anuomet gyvavusią 
taisyklę, vyresnį sūnų Benediktą 
Pinelis išleido į mokslus. Gabus 
berniokas iš pradžių mokėsi Se-
meliškių mokykloje. Bet paste-
bėtas, kaip ypač gabus moks-
lams buvo perkeltas į Trakų 
vidurinę mokyklą. Apie dvide-
šimt kilometrų nuo namų Bene-

diktas sukardavo pėsčiomis, kad 
parsineštų puskepalį seserų iš-
keptos duonos, keletą kilogramų 
bulvių, lašinių bryzą. Tai buvo 
to laikotarpio realybė. Tėvas iš-
nuomojo mažą kambariuką prie 
karaimų maldos namų, kinesės. 
O kad būtų pigiau, tai nuomo-
josi dviese: katalikas Pinelis ir 
sentikis berniokas nuo Trakų. 
Kaip prisimindavo pats Pinelis, 
sutikdavo kuo puikiausiai, nors 
ir buvo skirtingų religijų. Dar ir 
senatvėje B. Pinelis atvažiavęs 
pas gimines į svečius prašydavo 
jį vežti anais senais vaikystės 
keliais pro etnografinį sentikių 
Daniliškių kaimą ties Trakais, 
pro seną medinę cerkvutę. Išlip-
davo iš mašinos ir pėsčiom per-
eidavo, galbūt taip pagerbdamas 
tuos žmones. 

Trakų vidurinę mokyklą Pine-
lis baigė labai gerais pažymiais 
ir be vargo įstojo mokytis į Vil-
niaus universiteto Juridinį fakul-
tetą. Mokėsi ir dirbo. Priešais 
nuomojamą butą Trakuose buvo 
rajono Teismas. Čia ir buvo pir-
moji darbo vieta: pradžiai teis-
mo posėdžių sekretoriaus parei-
gose. 

Užbaigęs universitetą ir apsi-
gynęs diplomą, B. Pinelis buvo 
paskirtas teismo vykdytoju  (taip 

Anykščių teisininkų patriarchas
Pirmosios lietuviškos žiemos dienos praeitais metais buvo gra-

žios, bet mums jos kasmet primins apie didelę netektį. Gruodžio 
4 dieną 2016-aisiais mus paliko garbus žmogus, labai mylėjęs 
Anykščius, visą savo brandų gyvenimą susiejęs su šiuo kraštu. 
Kaip prieš metus pasakė viena iš kolegių, - Anykščių teisininkų 
patriarchas, buvęs ilgametis Anykščių rajono apylinkės teismo 
pirmininkas Benediktas Pinelis. 

vadinosi antstolis). Tą laikotar-
pį B. Pinelis prisimindavo kaip 
ypač pavojingą. Juk buvo po-
kario metas - nežinodavo, kam 
patiks ar nepatiks jaunas teismo 
pareigūnas. Išeidavo pėstute į 
atokų rajono kaimelį ir nežino-
davo, ar sugrįš. Turbūt po metų 
nuo diplomo gavimo, B. Pinelis 
buvo paskirtas Trakų rajono tei-
sėju. 

Šiame miestelyje sutiko ir savo 
meilę, aukštaitę iš Ukmergės Ja-
dvygą. Čia ir vestuves atšoko, ir 
sūnus Kęstutis Trakuose gimė. 

Greitu laiku B. Pinelis paski-
riamas Kavarsko rajono teismo 
pirmininku. Su šeima persikė-
lė, kaip laikas parodė, visam į 
Anykščių kraštą. Kavarske gimė 
ir dukra Jūratė. O sujungus Ka-
varsko ir Anykščių rajonus, 
Benediktas Pinelis paskiriamas 
Anykščių rajono teismo pirmi-
ninku. Šiose pareigose dirbo 
daugiau kaip trisdešimt metų, 
iki pat išėjimo į užtarnautą poil-
sį. Tačiau jis nesiilsėjo, negalėjo 
užmiršti pastato A. Baranausko 
aikštėje. Negalėjo užmiršti savo 
kolegų, kurie savo ruožtu ir jo 
neužmiršo netgi ir paskutinę va-
landą šioje žemėje. 

Maloniai prisiminė bendradar-
biai savo kolegą ir buityje, nes 
jis visuomet su pirmais pavasa-
rio žiedais pasveikindavo teismo 
darbuotojas, rudenį neužmiršda-
vo pavaišinti bendradarbius savo 
sodo obuoliais. Daug gero pada-
rė ir paprastiems anykštėnams. 
Dar iki 2008 metų, beveik pen-
kiolika metų, Pinelis, kaip advo-
katas, atstovavo piliečiams. 

Jo, kaip advokato, „arkliukas“ 
buvo civilinės bylos. Mat, kaip 
pasakoja eiliniai anykštėnai, 
ypač skyrybų bylose, Pinelis 
palaikydavo ,,silpnosios lyties“ 
pusę, bet tik įstatymo ribose. 
Mat pats buvo aršus kovotojas 
su korupcija ir kyšininkavimu. 
Turbūt visi jį pažinoję patvir-
tins tokią mintį, kad Benediktas 
Pinelis buvo asketiškų pažiūrų. 
Per savo gyvenimą jokių didelių 
turtų neužgyveno, nei pilių, nei 
limuzinų nepaliko. Visad gyve-
no kukliai, bute, pradžioj J. Bi-
liūno gatvėj prie savivaldybės. 
O paskutinius metus praleido 
Ramybės gatvėje. 

Buvo tokia kurioziška situacija 
teisme, verta anekdoto. Atvažia-
vo į svečius paprastą dieną gimi-
nės iš gimtųjų Trakų. Mat senas 

tėvukas, paskerdęs kiaulę, įpa-
reigojo jauniausią dukrą nuvežti 
kumpį broliui lauktuvių. Užeina 
tokia palyda į teismo pastatą. Visi 
sužiūra, kaip žmonės su dideliais 
krepšiais teiraujasi pirmininko. 
Sekretorė praneša apie atvykėlius 
ir čia iš kabineto išeina Pinelis. 
Tik greitai pasisveikina ir gimi-
naičius kuo greičiau į lauką išve-
da. Į savo mašiną sodina ir veža 
namo, o pats kartoja: ,,Ką žmo-
nės pamanys?“. Jam visad pado-
rumas buvo aukščiau už viską. 

Nuo pat pirmų dienų, kai tik 
apsigyveno Anykščiuose, jis pa-
milo šį kraštą. Be paliovos galėjo 
pasakoti apie nuostabias Anykš-
čių šilelio vietas, apie Švento-
sios ar Rubikių pakrantes. Savo 
svečius būtinai nuvesdavo į A. 
Vienuolio-Žukausko sodybą pa-
sigrožėti Baranausko klėtele. Nu-
veždavo ir prie Laimės žiburio. 
O kai susilaukė ir proanūkių, tai 
būtinai pavėžindavo siauruku ir 
apsilankydavo Arklio muziejuje.

Daug gerų žodžių galima pa-
sakyti apie Pinelį, kaip apie šei-
mos žmogų. Jo pačio gyvenimą 
daugkart tikrino bėdos, sukrėti-
mai: tragiškai žuvo anūkė Inga, 
mirė sūnus Kęstutis, palaidojo 
savo žmoną Jadvygą. Bet išliko 
nuostabiu žmogumi. Kasmet ir 
po keletą kartų jis nukakdavo ir 
į Kauną, ir į Vilnių, ir į Ukmer-
gę, ir į Elektrėnus, kad aplanky-
tų savo artimųjų kapus. Iš pačių 
Anykščių atsiveždavo lauko gė-
lytę ant mamos ir tėvuko kapo. 

Atvažiavęs prie gimtų vietų, 
kapinėse, prieidavo prie visų bu-
vusių kaimynų, draugų ir gimi-
nių kapų. Ir pats atsigulė senose 
Pastrėvio kapinaitėse šalia tėvų 
ir protėvių...

Minint Benedikto Pinelio mir-
ties metines - amžinąjį atilsį Jam 
ir tegu Jo Tėviškės žemelė Jam 
bus lengva..  

Pranas APANAVIČIUS

Anykščių apylinkės teismo 
pirmininkas Benediktas Pi-
nelis 1978 metais.

Advokatas Benediktas Pinelis 2003 metais.

Minint 80-metį su jauniausia seserimi Ieva.

Su proanūkiu, taip pat Benediktu Pineliu.

Paskutiniais gyvenimo metais su proanūke Greta Arklio muzie-
juje.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
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autovelda / taryba

„Iš namų atsinešiau vazą, pa-
veikslą, dar kai kurias interjero 
puošmenas“, - koks ne Verslo infor-
macijos centrui priklausantis turtas 
yra įstaigos patalpose, vardino R. 
Gudonienė.

Meras K. Tubis „Anykštai” patei-
kė kitą Verslo informacijos centro 
antspaudavimo versiją. Mero teigi-
mu, du Verslo centro kabinetus buvo 
būtina antspauduoti dėl to, kad R. 
Gudonienė neatleistų senų ir nepri-
imtų naujų darbuotojų, neprirašytų 
atbuline data naujų dokumentų.

Jis kalbėjo, kad po to, kai savi-
valdybės administracijos Vidaus 
audito tarnyba atliko Verslo infor-
macijos centro veiklos patikrinimą 
ir surašė išvadas, buvo pokalbis su 
Verslo informacijos centro direkto-
re, per kurį Vidaus audito tarnyba 
pristatė, kokie pažeidimai centre 
buvo padaryti.

 „Po aptarinėjimo direktorė pa-
rašė prašymą išeiti iš darbo. Sakė: 
„Aš dar turiu kai kuriuos veiksmus 
padaryti, kai ką paskirti, kai ką at-
leisti” ,- kalbėjo K. Tubis. -  Sakau, 
direktore, nebūtų logiška. Todėl 
administracija ėmėsi veiksmų, kad 
dokumentai nedingtų, kad nebūtų 
niekas pakeista, niekas perrašyta. 
Dabar taip suprantu, kad adminis-
tracija vykdo įstaigos perdavimą“, 
- aiškino meras.

Laukė koridoriuje

Antradienį prieš aštuonias į dar-
bą atėjusios trys Anykščių verslo 
informacijos centro darbuotojos 
negalėjo patekti į savo kabinetus ir 
vaikščiojo Anykščių menų inkuba-
toriaus koridoriais, laukdamos, kaip 
toliau klostysis įvykiai. Penkiolika 
minučių po aštuonių atvyko ūkve-
dys A. Žvirblis bei savivaldybės 
Finansų ir apskaitos skyriaus buhal-
terė Gražina Martinkienė. Ūkvedys 
ir buhalterė patikrino antspaudus ir 
atidavė Verslo informacijos centro 
darbuotojoms kabinetų raktus. 

Savivaldybės buhalterė G. Mar-
tinkienė piktinosi įvykius prie Vers-
lo informacijos centro stebinčiais 
„Anykštos“ žurnalistais, grasino 
„Anykštos“ redakcijai teismais ir 
nelaukdama, kol savivaldybės 
ūkvedys išeis iš Verslo informacijos 
centro, smuko į savivaldybės auto-
busiuką, kuriuo jie atvyko.

Pareiškimą pasirašė patyrusi 
psichologinį spaudimą

Nuo trečiadienio R. Gudonienė 
nebedirba Anykščių verslo infor-

Darbo neteko Anykščių verslo 
informacijos centro direktorė

macijos centre. Tačiau trečiadienį ji 
buvo pasiryžusi kovoti ir reikalauti, 
kad valdžia ją sugrąžintų į darbą.   

Darbo Kodeksas numato darbuo-
tojui, parašiusiam pareiškimą išeiti iš 
darbo, leisti tris dienas apsigalvoti ir 
atsiimti pareiškimą. Tačiau meras K. 
Tubis „Anykštai“ aiškino, kad pati R. 
Gudonienė jo prašė potvarkį dėl jos 
atleidimo iš darbo pasirašyti iš karto. 
„Jinai prašė“, - kodėl meras taip sku-
bėjo atleisti R. Gudonienę iš darbo, 
„Anykštai“  aiškino rajono vadovas.

Tuo tarpu R. Gudonienė pateikė 
visai kitokią įvykių versiją. Pasak 
jos, išklausiusi savivaldybės admi-
nistracijos Vidaus audito skyriaus 
išvadų apie Anykščių verslo infor-
macijos centre atliktą auditą, R. 
Gudonienė merui pasakė, jog yra 
pasiruošusi spręsti problemas.

„Absoliuti dauguma audito nu-
statytų įstaigos veiklos trūkumų yra 
susiję su finansinės apskaitos tvar-
kymu. Pasakiau merui, jog esu pasi-
ryžusi taisyti klaidas. Skirkite man 
nuobaudą, aš savo ruožtu nubausiu 
įstaigos buhalterę“, - „Anykštai“ 
sakė R. Gudonienė.  Direktorė kal-
bėjo, kad Verslo informacijos centro 
buhalterės Kristinos Motiejūnienės 
darbu ir anksčiau buvusi nepaten-
kinta, net ketinusi buhalterę atleisti 
iš darbo. Beje, D. Gudonienė sakė, 
kad K. Motiejūnienė yra buvusio 
policijos pareigūno, Anykščių sa-
vivaldybės „žaliojo patrulio“ Lino 
Šulskaus svainė.

 R. Gudonienė mano, kad pasku-
tinis lašas, perpildęs mero K. Tubio 
kantrybės taurę, ir buvo jos pasisa-
kymas apie buhalterę. „Man liepė 
rašyti pareiškimą ir liepė laukti, kol 
atspausdins potvarkį apie atleidimą 
iš darbo ir įduos jį į rankas, nors aš 
skubėjau atgal į darbą”, - kalbėjo R. 
Gudonienė.

Antradienio vakarą savo namų 
kieme išlipusi iš automobilio. R. 
Gudonienė nualpo. Moteriai prireikė 
medikų pagalbos. Tačiau trečiadienį 
direktorė buvo pasiruošusi kovai.

 „Aš nesu pirmasis žmogus, su 
kuriuo dabartinė valdžia bando su-
sidoroti. Nepadariau jokių finansi-
nių prasižengimų, atrasti pažeidimai 
įstaigoje yra greičiau raštvedybos 
dalykai. Verslo informacijos centras 
dirba sėkmingai - įmonės sąskaito-
je yra didelė suma mūsų uždirbtų 
pinigų. Su manimi paprasčiausiai 
bandoma susidoroti. Kodėl turėčiau 
pasiduoti?“, -  trečiadienį retoriškai 
klausė R. Gudonienė. 

Vis dėlto penktadienį buvu-
si Anykščių verslo informacijos 
centro direktorė R. Gudonienė 
„Anykštai“ pranešė, kad nebandys 

grįžti į darbą. „Nenunešiau to rašto 
į savivaldybę. Šeima kategoriškai 
pasipriešino. Nusprendėme, kad 
svarbiausias dalykas yra sveikata“, 
- „Anykštai“ sakė R. Gudonienė.

Ji sakė, kad suprantanti, jog jeigu 
jau nuspręsta ja atsikratyti, vis tiek 
tai bus padaryta anksčiau ar vėliau.

Padarytos žalos neskaičiavo

Ketvirtadienį Anykščių rajono 
tarybos posėdyje Anykščių savival-
dybės administracijos direktorius 
A. Gališanka perskaitė Anykščių 
verslo informacijos centre atlikto 
audito ataskaitą.

Bendroje audito išvadoje rašoma, 
kad nustatyta, jog automobilis VW 
„Toureg“, registruotas darbuotojos 
vardu, buvo naudojamas „darbuo-
tojų komandiruočių tikslais“, nors 
darbuotoja tuo metu buvo motinys-
tės atostogose. „Tokiu atveju šis 
automobilis turėjo būti naudojamas 
pagal panaudos ar nuomos sutartį“, 
- rašoma audito išvadose. 

„Įvertinus audito metu nustatytas 
aplinkybes, kad VšĮ „Versli Lietuva“ 
2016-12-30 išrašyta sąskaita-faktūra 
4 950 eurų sumai, siekiant padidinti 
Centro per 2016 metus gautų paja-
mų už suteiktas paslaugas, parduotas 
prekes sumą bei pagerinti grynąjį 
veiklos rezultatą. Todėl už 2016 
metus perskaičiuojamas grynasis 
veiklos rezultatas: pajamos 44 462 
eurai: 4110 eurų (9 060 eurai- 4 950 
eurų) uždirbtos pajamos, 40 352 eurų 
- gautas finansavimas, sąnaudos 48 
898 eurai, grynasis veiklos rezultatas 
4 436 eurų nuostolis”. Todėl Anykš-
čių rajono savivaldybei pateiktuose 
dokumentuose: viešosios įstaigos 
Anykščių verslo informacinio centro 
finansinių ataskaitų rinkinyje, vei-
klos ataskaitoje, vadovo ataskaitoje 
nurodyti neteisingi duomenys apie 
uždirbtas pajamas ir įsiskolinimus”, 
- rašoma audito ataskaitoje, kurią Ta-
rybos nariams skaitė A. Gališanka.

„Gavus tokią audito medžiagą, 
jums, kaip vadovui, reikėjo kreiptis į 
tam tikras institucijas. Jūs dangstote 
nusikaltimus“, - gudriai patarė soci-
aldemokratas, rajono Tarybos narys 
Vilius Juodelis. Jam meras Kęstutis 
Tubis nuoširdžiai atsakė: „Gerbia-
mas Viliau, visi šokinėja, kad žmo-
gus atleistas. Pristatė komunalinia-
me ūkyje, kas rasta, čia, kas rasta, ir 
kai kurie žmonės naudojasi situacija 
- visi kalti, tik ne tie vadovai. Jeigu 
jūs būtumėte buvęs kabinete, būtu-
mėt matęs, kaip vadovė atsakinėja: 
„Nežinau, neatsimenu“. Tada man 
nekilo abejonių, kad jos prašymą 
reikėtų patenkinti ir, kiek įmanoma, 
greičiau. Jeigu mes būtume pagal 
teisę nustatę terminus per kurį laiką, 
būtų sirgusi pusę metų ir daugiau ir 
būtume tempę tuos reikalus ilgiau-
siai. Todėl buvo priimtas sprendi-
mas. Teisingas sprendimas, teisiškai 
pagrįstas. Dėl kitų dalykų pažeidimų 
mes bet kada galime kreiptis kur 
reikia. Bet kada... kai nustatysime 
papildomas aplinkybes, kurios dabar 
paaiškėja. Ir tik teisiškai, o ne emoci-
jomis. Dalis tiesos pasakoma. Dalis 
tiesos pasakoma viešoje erdvėje ir 
organizuojamas užkulisinis darbas 
ir į šituos dalykus pats nesivelsiu. 
Atsakomybė yra pagal Savivaldybės 
įstatymo 22 straipsnį. Meras privalo 
organizuoti kontrolę įstaigų vadovų 
ir darbo organizavimą. Mes tą da-

lyką darome ir darysime. Ir vogti 
iš valstybės ir savivaldybės nieka-
da neleisiu. Kas kaip benorėtų (Čia 
ir kitur mero kalba netaisyta, - red.
past.).“

Socialdemokratui Dainiui Žioge-
liui paklausus, kokią finansinę žalą 
padarė Anykščių verslo informaci-
jos centro direktorė Renata Gudo-
nienė, savivaldybės Vidaus audito 
skyriaus vedėja Lina Vinciūnienė 
atsakė, kad per auditą žala nebuvo 
nustatinėjama, buvo vertinami tik 
apskaitos dokumentai.  

Plačiau atsakyti į šį klausimą vėl 
ėmėsi meras. „Dainiau, Jūsų klausi-
mas labai logiškas. Jeigu rutuliosis 
tokia pat tvarka čia kai kurių asmenų 
iniciatyva ir Tarybos narių, taip pat 
gynimo kabutėse. Čia ne gynimo, 
čia išsiaiškinimo... Mes ne emocijo-
mis turime vadovautis, mes turime 
vadovautis... mes turime vadovautis 
tik audito išvadomis ir teise. Ir jei 
tokie dalykai toliau tęsis, tai tikrai 
bus nustatoma, kokia gi žala, patei-
kus nebūtus ūkinius įvykius, kiek 
tada gavo priedų, kiek tada gavo 
išmokų, kiek važiavo kartų. Trijų li-
trų variklio automobiliu važinėja ir 
panašiai įforminus. Kadangi didelę 
sumą sudaro kuro sąnaudos. Visus 
šituos dalykus tada ir suskaičiuosi-
me. Mes teisiškai turime parengti 
medžiagą“, -  per rajono Tarybos 
posėdį kalbėjo rajono vadovas. 

Laikinąja Anykščių verslo infor-
macijos centro vadove jau trečiadienį 
paskirta ne šios įstaigos, o Anykščių 
turizmo informacijos centro darbuo-
toja Justina Verbickaitė.

„Asocijuojasi su jėgos 
struktūrų darbu“

Nuomonės apie situaciją paklaus-
tas anykštėnas verslininkas Rimas 
Jasiūnas kalbėjo, jog tai, kas vyksta 
Anykščiuose, „asocijuojasi su jėgos 
struktūrų darbu“. Pasak R. Jasiūno, 
vieną po kito iš darbo atleidžiant įs-
taigų vadovus ir valdininkus, tiesio-
giai kenkiama Anykščiams. „Noriu, 
kad Anykščiai klestėtų, o visa jėga 
– specialistuose, asmenybėse“,  - 
kalbėjo verslininkas.

„Ką išlošė Anykščiai iš darbo at-
leidus Daivą Gasiūnienę, Kęstutį 
Čepulį, Saulių Pesliaką, Kazį Šapo-
ką?“, - retoriškai klausė R. Jasiūnas.

„Plika akimi matėsi, kaip K. 
Šapoka dirba. Iš paskutinių jėgų, 
dantis sukandęs dirbo... Anykščių 
verslo informacijos centro direkto-
rės Renatos Gudonienės darbą ma-
čiau nuo centro įkūrimo. Mačiau, 
kaip centras keitėsi, augo. Na, ne-
tikiu, kad galima rasti už ją labiau 
kompetentingesnės, dalykiškesnės, 
organizuotesnės, pareigingesnės 
vadovės“, - kalbėjo R. Jasiūnas.

Verslininkas kalbėjo, kad būtina 
reaguoti į tai, kas vyksta Anykš-
čiuose, kitaip „valymai“ niekada 
nesibaigs. „Manau, visuomeninėms 
organizacijoms reaguoti reikėjo jau 
anksčiau. Kuo toliau, tuo sunkiau 
procesus bus įmanoma sustabdyti“, 
- dėstė R. Jasiūnas.

„Auditas nėra pagrindas
bausmei“

Anykštėnas verslininkas Vygan-
tas Šližys, komentuodamas dabarti-
nės rajono valdžios veiklą, pirmiau-
sia pagyrė merą K. Tubį. 

„Ne man merą vertint, vertins rin-
kėjai. Bet kai aš kreipiausi dėl adre-
sų keitimo, meras K. Tubis proble-
mą išsprendė neįtikėtinai staigiai. O 
buvusiam merui Sigučiui Obelevi-
čiui tai būtų buvusi neišsprendžia-
ma užduotis”, - sakė V. Šližys. 

Tačiau savivaldybės kadrų po-

litika verslinikui yra nepriimtina. 
„Esu merui sakęs, kad vyriausiosios 
architektės Daivos Gasiūnienės at-
leidimas yra klaida ir rajonas jaus 
ilgalaikes pasekmes. Ir dėl kitų sky-
rių vedėjų atleidimo mano požiūris 
kitoks nei rajono vadovų. Gal su 
kažkuo reikėjo atsisveikinti, tačiau 
reikėjo tai daryti kitais metodais”, - 
savo požiūrį dėstė V. Šližys. 

Kalbėdamas apie R. Gudonienę 
bei kiek anksčiau darbo netekusį 
UAB “Anykščių komunalinis ūkis” 
vadovą Kazį Šapoką, V. Šližys aiški-
no, jog pirmiausia reikia įsisąmonin-
ti, jog audito išvados negali būti pa-
grindu bausmei. „Perlenkta lazda ir 
viršyti įgaliojimai. Negalima vadovo 
kaltinti remiantis audito išvadomis - 
auditas daromas tam, kad atitaisytų 
klaidas, nurodytų, kaip jas ištaisyti. 
Kita vertus, jei Anykščių verslo in-
formacijos centre bei „Anykščių ko-
munaliniame ūkyje“ buvo padaryta 
klaidų, už jas atsakingi ne tik vado-
vai, bet ir savivaldybės atstovai. Juk 
šios įstaigos turi valdybas ar tarybas. 
R. Gudonienė turi didelę patirtį, yra 
daug nuveikusi ir man jos gaila. La-
bai sunkiai įsivaizduoju, kad atsiras 
žmogus, kuris galės ją deramai pa-
keisti. O jei ir atsiras, bent pusę metų 
turės mokytis, kol „įeis į vėžes“. Val-
džia padarė drastišką žingsnį, tikrai 
žinau, kad geri specialistai „nesimė-
to“, - apgailestavo verslininkas V. 
Šližys. Pasak jo, Verslo informaci-
jos centro patalpų antspaudavimas 
apskritai buvęs „parodomojo po-
būdžio“. „Nereikėtų taip elgtis, na, 
negražiai atrodo“, - sakė V. Šližys. 

Jo įsitikinimu, negeros žinios 
apie Anykščius pasklido plačiai ir 
tai jau trukdo ir verslui. „Labai jau 
toli tas šleifas pasklidęs. Bet kuris 
investuotojas tyrinėja aplinką, gali-
mybes ir tik tada sprendžia, ar eiti, 
ar investuoti. Anykščių šleifas for-
muoja neigiamas verslo nuostatas“, 
- dėstė verslininkas V. Šližys.   

Sąrašas vis ilgėja

Nuo 2015-ųjų pavasario, kai į 
rajono valdžią atėjo mero K. Tubio 
komanda, darbo neteko Anykščių 
savivaldybės administracijos Staty-
bos skyriaus vedėjai Albertas Miš-
kinis ir Kęstutis Jurkevičius, Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas Alfredas Bulota, 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėjos Daiva Gasiūnienė ir 
Jurgita Gudelevičienė, šio skyriaus 
darbuotojai Saulius Pesliakas ir 
Vita Bubliauskaitė, Švietimo sky-
riaus vedėja Vida Dičiūnaitė, So-
cialinės paramos skyriaus vedėjos 
pavaduotoja Gintarė Noliūtė, nuo 
Naujųjų metų iš darbo išeina Inves-
ticijų ir projektų valdymo skyriaus 
vedėjas Mantas Vaičiulevičius. Iš 
darbo atleistas Anykščių turizmo 
informacijos centro direktorius Ri-
mantas Sereičikas, Kalitos pramogų 
ir sporto centro vadovas Liudvikas 
Avietė, A. Vienuolio progimnazijos 
direktorė Irena Andrukaitienė, A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
direktorė Ona Repečkienė, Anykš-
čių ugniagesių vadovas Rimantas 
Bilinskas, „Anykščių komunali-
nio ūkio“ vadovas Kazys Šapoka, 
Anykščių sporto centro direktorius 
Kęstutis Čepulis ir jo pavaduoto-
ja Jolanta Česlikauskienė, UAB 
„Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas Daukša, 
Viešintų seniūnė Janė Každailienė. 
Prieš metus, skilus K.Tubio koman-
dai, iš darbo pasitraukė ir savival-
dybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas bei mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas.

Verslininkas Rimas Jasiūnas 
mano, kad po tokios dabarti-
nės valdžios kadrų politikos 
rajonui bus sunku atsigauti.

Verslininko Vyganto Šližio įsi-
tikinimu, žinios apie situaciją 
rajone pasklidusios plačiai ir 
tai atbaido net investuotojus.

(Atkelta iš 1 p.)
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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. Vedėja 
Rasa Eilunavičienė. 
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. 
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. N-7.  
21.55 Premjera. (Ne)Tikros 
prancūziškos vestuvės. N-7.  
23.30 Gyvulių ūkis. N-7.  
1.00 Pasaulio dokumentika.  

 
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 „Peliukas“.  
9.25 „Tinginių miestelis“.  
10.10 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Narsusis riteris 
Justinas. 
12.05 Galaktikos gelbėtojai. N-7. 
14.15 Mirtinas ginklas 3. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas. Finalinės 
kovos.  
22.00 Žaibiškas kerštas N14.  
0.05 Goblinas. N14.  
1.50 Paskutinis uošvių išbandy-
mas. 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 „Rodencija ir dantukų 
fėja “.  
13.15 „Daktaras Dolitlis 3“. N-7  
15.05 „Sugalvok norą“. N-7  
16.55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7  
18.00 „Raudonas kilimas“.  
18.30 „TV3 žinios“.   
19.30 „X Faktorius“. N-7  
22.00 VAKARO KINO 
TEATRAS „Ji - šnipė“. N-14  
0.35 „Mirties klika“. N-14 

 
6.30 Galiūnų čempionų lygos 

etapas.  
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.  
17.00 LKL čempionatas. Pieno 
žvaigždės - Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija. 
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7.  
21.30 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
22.30 „Sostų karai“. N14.  
0.15 Užkratas. N14.  
2.10 „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“. N-7.  
10.15 „Akloji“.  
10.50 „Būrėja“.  
12.00 Su cinkeliu. N-7.  
13.50 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
14.50 „Širdele mano“. N-7.  
16.50 „Akloji“.  
18.00 „Būrėja“.  
19.10 TV1 KOMEDIJA „Rožinės 
panteros sūnus“. N-7.  
21.00 „Mano vaivorų naktys“. 
N14.  
23.00 „Mari Huanos ekspresas“. 
S.  
1.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
1.55 „Bekas. Gyvas masalas“. 
N14.  
3.25 „Pasisvėrę ir laimingi“.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Proper Heat“.  
7.00 Mokslo sriuba.  
7.30 Kultūrų kryžkelė.  
8.30 Krikščionio žodis.  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
9.00 Euromaxx. DW kultūros ir 
gyvenimo būdo žurnalas. Ved. 
Ugnė Galadauskaitė. (kart.). 
9.30 Premjera. Skonio pasaka. 
10.00 ARTS21.  
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno dienos.  
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Kalbantys tekstai.  
12.45 ARTi. Veidai.  
13.00 Kelias į namus.  
13.30 Ian Maksin ir „Vilnius 
Guitar Trio“ koncerte „Come 
Together“. 
15.00 Linija, spalva, forma.  
15.30 Stop juosta.  
16.00 Šventadienio mintys. 
16.30 Skrendam.  
17.00 Stilius.  
18.00 Socialinės akcijos 
„Dovanok šilumą“ koncertas.  
19.30 Premjera. Didysis Barnio 
nuotykis. 
20.45 Martyno Liuterio gyve-
nimas. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
22.00 27-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“. „Theatre of 
Voices“ (Danija). 
23.15 Stambiu planu.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Pasienis. N-14.  
2.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Proper Heat“.  

3.15 Linija, spalva, forma.  
3.45 Stilius.  

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

 
6.30 „Visureigiais per Aliaską“. 
N-7 (kart.)  
7.30 „Azija iš paukščio skrydžio“.  
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 „Azija iš paukščio skry-
džio“.  
14.00 „Nepaprasta ištvermė. 
Lenktynės į ašigalį“. N-7  
15.00 NAUJAS SEZONAS 
„Ledo kelias“. N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  

18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „Trys muškietininkai. 
Gyvenimas - kaip kinas“. N-7  
21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Nakties TOP“. N-14. 
23.00 „Daktaras Hausas“. N-14. 
0.00 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
07.25 „Žemė iš paukščio skry-
džio“. N-7. 
08.30 „Kaimo akademija“. 
09.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7. 
10.35 „Gurovo bylos 2. 
Maitvanagiai“. N-7. 
12.45 „Tarp meilės ir neapykan-
tos“. N-7. 
14.55 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Sandrauga“. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
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 2. 
Maitvanagiai“. N-7. 
02.00 „Žemė iš paukščio skry-
džio“. N-7. 
02.50 „24/7“. 
03.30 „Gurovo bylos 2. 
Maitvanagiai“. N-7. 
05.00 „Žemė iš paukščio skry-
džio“. 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.  
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 reindže-
ris“. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).   
13.25 „Rožių karas“. N-7.  
14.25  „Dvi širdys“.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Nuo... Iki... 
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS 
„Piktas vairuotojas“. N14.  
0.35 „Sekso magistrai“. N14.  
1.40 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.25 „Žaibiškas kerštas“. 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 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-14. 
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14. 

 
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 Didvyrių būrys. N14. 
23.05 Šikšnosparniai. 
Sunaikinimo operacija. S.  
0.55 „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. 
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30„Policija ir Ko“. N-7  
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.35 „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 Kelyje po Europą. N14.  
22.50 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.35 „Nusikaltimas“. N14.  
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7. 
4.15 Mano vaivorų naktys. N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo vakaras.  
7.10 Šikšnosparnis Patas. 
7.25 Heidė. 
7.50 ARTS21.  
8.20 Atspindžiai.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Durys atsidaro.  
12.35 Didysis Barnio nuotykis 
(subtitruota, kart.). 
13.50 Pradėk nuo savęs.  
14.20 Wajda. Kino pamoka 
(kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Misija. Vilnija.  
18.30 Kelias į namus. 
19.00 Euromaxx. 
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas. N-7.  
20.30 Nes man tai rūpi.  
21.15 Premjera. Europos var-
guomenė. 
22.10 Socialinės akcijos 

„Dovanok šilumą“ koncertas. 
(kart.). 
23.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Bliuzo vakaras.  
1.15 ARTi.  
1.30 Edeno sodas. Drama.  
3.05 27-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“. „Theatre 
of Voices“ (Danija).  
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 (k). 
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. 
11.00 „Tėtušiai“. 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 PREMJERA „Nebylios 
dvasios“. S. 
1.00 „Kobra 11“. N-7. 
1.55 „Daktaras Hausas“. N-7.

 
06.50 Muzikiniai sveikinimai.   
7.50 „24/7“.  
8.50 4 kampai.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Spąstai Pelenei“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Krikšto tėvas“. 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. 
4.10 „Rojus“. N-7. 
5.00 „Vienišas vilkas“ N-7. 
5.45 „Albanas“. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas 3. 
N-7.  
11.40 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 Stilius..  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Istorijos perimetrai. 3 d.  
4.05 Emigrantai.  

 
6.35 „Stebuklingi vaikai“.  
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 Nuo... Iki... (k).  
13.25 „Rožių karas“. 
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 
„Skolos kaina“. N14.  
0.35 „Sekso magistrai“. N14.  
1.40 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.25 „Piktas vairuotojas“. 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 „Penktoji valdžia“. 
N-14. 
1.05 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-14. 
1.55 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14. 

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

9.35 „Tokia tarnyba“. 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.  
15.55 „Tokia tarnyba“. 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 Žudikai. N-7.  
23.45 Didvyrių būrys. N14.  
1.35 „Begėdis“. S.  
2.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.20 Farai (k). N-7.  
3.45 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
4.30 „Žemė - dykumų planeta“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30„Policija ir Ko“. N-7  
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.35 „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 IX. 
Namas miške. N-7.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.50 „Nusikaltimas“. N14.  
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.40 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
4.25 Kelyje po Europą. N14.  

 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. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx.  
12.40 Klauskite daktaro.  
13.30 Nes man tai rūpi.  
14.15 Europos varguomenė 
(kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Misija. Vilnija.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Utenos „Juventus“ 
- „Murcia“.  
21.00 Laisvės vėliavnešiai.  
21.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Tenerifės „Iberostar“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“.  
23.30 Antradienio detektyvas. 
Šerlokas 3. N-7.  

1.00 DW naujienos rusų kalba. 
1.10 Dabar pasaulyje.  
1.40 Džiazo muzikos vakaras.  
2.30 Lietuvos televizijos jubiliejui. 
TV šou „60 akimirkų“.  
4.10 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.  
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. 
11.00 „Tėtušiai“. N-7.
 11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „6 kadrai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 

19.00 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Belgrado „Partizan“. 
Tiesioginė transliacija. 
19.50 „Rungtynių pertraukoje - 
„Kartu mes - komanda“. 
20.05 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Belgrado „Partizan“. 
Tiesioginė transliacija. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Bayern Munchen“ 
- „Paris Saint-Germain FC“.  
23.40 „Naša Raša“. N-14. 
0.40 „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 „Spąstai Pelenei“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Krikšto tėvas“. 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. 
4.10 „Rojus“. N-7. 
5.00 „Vienišas vilkas“ 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.  
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 Rezistentai. N-14.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas. N-7.  
1.05 Nacionalinė ekspedicija.  
2.05 Klauskite daktaro.  

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

18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA „Ledo kariai“. N14.  
0.25 „Sekso magistrai“. N14.  
1.30 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.15 „Skolos kaina“. 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 „Širdžių ėdikas“. N-7. 
0.35 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-14. 
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14. 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. 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.  
15.55 „Tokia tarnyba“. 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 Prakeikta upė. N14.  
23.05 Žudikai. N-7.  
1.35 „Begėdis“. S.  
2.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
N-7.  
3.20 Farai (k). N-7.  
3.45 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30„Policija ir Ko“. N-7  
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.35 „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 IX. 
Užmiršti laiškai. N-7.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.50 „Nusikaltimas“. N14.  
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.40 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.00 Riteris Rūdžius. 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.25 Heidė. 
7.50 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. (kart.). 
13.35 Kultūros teismas.  
14.20 Laisvės vėliavnešiai.  
14.45 Misija. Vilnija.  
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 Premjera. Zoologijos sodo 
daktarė 4. 
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.  
0.10 DW naujienos rusų kalba. 
0.20 Dabar pasaulyje.  

0.50 ARTi. Veidai.  
1.05 Šerlokas 3. N-7.  
2.35 Ian Maksin ir „Vilnius Guitar 
Trio“ koncerte „Come Together“. 
(kart.). 
4.05 Stilius.  
5.00 Panorama.  

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

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“..  
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.00 „Tėtušiai“. N-7.
 11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „6 kadrai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
17.00 „Kvantikas“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Europos taurės krep-
šinio rungtynės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Miuncheno 
„Bayern“. Tiesioginė transliacija. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Real Madrid CF“ - 
„Borussia Dortmund“. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 „Naša Raša“. N-14. 
0.40 „Kobra 11“. N-7. 
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7.

 
06.50 „Skinsiu raudoną rožę“.
07.20 Nuoga tiesa. N-7. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Spąstai Pelenei“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Krikšto tėvas“. 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 „Bitininkas“. 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“ 
(4). N-7. 
1.45 Reporteris. 
2.25 Lietuva tiesiogiai. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. gruodžio 2 d.

ketvirtadienis 2017 12 07

penktadienis 2017 12 08

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 3. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. 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 Legendinis Brukas. 
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.05 Specialus tyrimas. 
Tiriamosios žurnalistikos laida.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
3.30 Laisvės vėliavnešiai.  

 
6.35 „Stebuklingi vaikai“.  
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 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 
„Keršto valanda“. N14.  
0.05 „Sekso magistrai“. N14.  
1.10 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.00 Alchemija. Švietimo amžius.  
2.30 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 „Pasienio miestas“. 
N-14. 
0.50 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-14. 
1.40 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14. 

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

8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. 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.  
15.55 „Tokia tarnyba“. 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 Universalus karys. 
Sugrįžimas. N14.  
22.45 Prakeikta upė. N14.  
0.45 „Begėdis“. S.  
1.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
2.55 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30„Policija ir Ko“. N-7  
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.35 „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. 
Susitarimas. N14.  
23.10 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.55 „Nusikaltimas“. N14.  
2.55 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.40 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
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 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Maistas ir aistros.  
12.45 Stambiu planu.  
13.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.20 Hablo kosminis telesko-
pas. Misija - Visata (subtitruota, 
kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.35 Premjera. Zoologijos sodo 
daktarė 4. 
20.30 Legendos.  
21.15 Premjera. Martyno 
Liuterio gyvenimas (subtitruota). 
21.30 Lietuvos menininkų por-

tretai. Sigutė.  
22.00 Kolekcionierė.. N-14. HD 
(subtitruota). 
23.30 DW naujienos rusų kalba. 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Džiazo muzikos vakaras.  
1.15 Elito kinas. Metų pilietis. 
N-14.  
3.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Proper Heat“.  
4.15 Legendos.  
5.00 Panorama. 
 

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

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Vienam gale kablys“. 
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.00 „Tėtušiai“. N-7.
 11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 

12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „6 kadrai“. N-7. 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „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 „Rezidentai“. N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Eurolygos rungty-
nės. Kauno „Žalgiris“ - Atėnų 
„Panathinaikos“. Vaizdo įrašas. 
23.55 „Naša Raša“. N-14. 
0.50 „Kobra 11“. N-7. 
1.50 „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 2“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Gluchariovas“. 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 „Bitininkas“. 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.  
2.25 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 „Moterų daktaras“. 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. 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. Dvylika beždžionių. N-14.  
1.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Mūsų gyvūnai.  
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.05 Stilius.  
5.00 Seserys. N-7.  

 
6.35 „Stebuklingi vaikai“.  
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 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 
„Druska“. N-7.  
23.05 „Pragaro vaikis“. N-7.  
1.20 „Keršto valanda“. 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 „Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga“. N-7. 
21.15 „Bėgantis labirintu“. N-14. 
23.35 „Ekstraordinarių džentel-
menų lyga“. N-7. 
1.40 „Širdžių ėdikas“. N-7. 

 
6.40 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“.  N-7 
7.35 „Farų karai“ N-7.  
8.30 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
9.35 „Tokia tarnyba“. 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.  
15.55 „Tokia tarnyba“. 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.  
22.05 Juodasis griaustinis. 
N14.  
0.00 Universalus karys. 
Sugrįžimas (k). N14.  
1.30 „Begėdis“ S.  
2.25 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.10 Juodasis griaustinis. N14.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai“.
8.15 „Būrėja“.  
8.50 „Akloji“. 
9.25„Juodieji meilės deimantai“. 
10.30„Policija ir Ko“. N-7  
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7  
12.35 „CSI. Niujorkas“. N-7 
13.35 „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. Šalta 
mirtis. N14.  

23.00 SNOBO KINAS 
Krikštatėvis. N14.  
2.20 „Nusikaltimas“. N14.  
4.20 „Nebylus liudijimas“. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras.  
7.00 Riteris Rūdžius. 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.25 Heidė. 
7.50 Skrendam.  
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Stop juosta.  
12.40 Kalbantys tekstai.  
13.30 Legendos.  
14.15 Lietuvos menininkų por-
tretai. Sigutė.  
14.45 Linija, spalva, forma.  
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 Mokslo sriuba.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.35 Premjera. Zoologijos 
sodo daktarė 4. 
20.30 Kultūros teismas.  
21.15 Europos kinas. Premjera. 
Taigi viskas gerai. N-14.  
22.45 XII tarptautinis folkloro 
festivalis „Pokrovskije kolokola“.  
23.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 „Concerto Grosso Bach 
Plus“.  

1.50 Atspindžiai.  
2.20 27-asis aktualiosios muzi-
kos festivalis „Gaida“.  
3.30 Kultūros teismas.  
4.15 Kalbantys tekstai.  
5.00 Euromaxx.  
5.30 Panorama.  

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

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Praeities žvalgas“. 
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7. 
11.00 „Tėtušiai“. N-7.
 11.30 „Melas ir paslaptys“. N-7. 
12.30 „Kvantikas“. N-7. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7. 
14.00 „Rezidentai“. N-7. 

14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 NAUJAS SEZONAS 
„Rouzvudas“. N-7. 
17.00 NAUJAS SEZONAS 
„Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Rezidentai“. N-7. 
20.30 „Farai“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Kalinių lėktuvas“. N-14. 
0.55 „Nebylios dvasios“. S 
(kart.). 
2.30 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14. 

 
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 2.“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Gluchariovas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Tarp meilės ir neapykan-
tos“. N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“. 
18.55 „Bitininkas“. 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.

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 Premjera. Detektyvė 
Miretė. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.50 Pasaulio dokumentika. 
Neįmintos ungurio paslaptys 
(subtitruota). 
12.45 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai (subti-
truota). 
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 Teisė žinoti.  
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Dainuoju Lietuvą.  
23.20 Premjera. Vasara vasarį. 
N-14.  
1.05 Pasaulio dokumentika.  
2.45 Klausimėlis.lt.  
3.05 Teisė žinoti.  
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 „Peliukas Stiuartas Litlis“.  
9.30 „Tinginių miestelis“.  
9.55 KINO PUSRYČIAI 
„Anapus tvoros“. 
11.35 „Meškiukas Jogis“. 
13.15 „Jau baigėm?“. 
15.05 „Kelionė į Ameriką“. N-7. 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS „Alvinas ir 
burundukai 3“. 
21.15 „Paskutinis tėvų išbandy-
mas. Mažieji Fokeriai“. N-7.  
23.10 PREMJERA „Sekso 
abėcėlė“. S.  
1.10 „Druska“. N-7. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7. 
7.30 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Kur giria žaliuoja“.  
9.00 „Virtuvės istorijos“.  
9.30 „Gardu Gardu“.  
10.00 „Svajonių ūkis“.  
10.30 „Barbė ir rokenrolas“. 
12.10 „Niko. Kelias į žvaigž-
des“. 
13.50 „Flinstounai“. N-7. 
15.25 „Princesė“. 
17.20 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“.  
19.30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 
KINO TEATRAS „Vienas na-
muose“. N-7. 

21.35 ŠEŠTADIENIO GERO 
KINO VAKARAS „Atkirtis“. N-14. 
23.50 „Juodabarzdis“. N-7.

 
6.00 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Autopilotas.   
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 „Keturios stichijos“.  
12.40 „Reali mistika“.  
13.50 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. N-7.  
14.50 „Kas žudikas?“. N-7.  
17.00 LKL čempionatas. 
Vytautas - Lietkabelis. Tiesioginė 
transliacija 
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS Kartą 
Meksikoje. N14.  
0.10 AŠTRUS KINAS 
Urvarausiai. S.  
1.55 „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. Ikonų kolekcionierius. 
N14.  
22.55 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
23.50 Krikštatėvis. N14. 1972 
m.  
2.50 Brokenvudo paslaptys. 
Šalta mirtis. N14.  
4.20 „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 Tramtatulis 2017.  
12.20 Thomas Bernhardas. 
Minetis.  
13.40 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou „60 akimirkų“.  
15.10 Giminės.  
16.00 Projektas Pi. 
16.25 Mažesnieji broliai.  
17.00 Klauskite daktaro.  
18.00 Keliaukime kartu. 
Truskavecas ir Drohobyčas. 
18.30 Izabela Roselini.  
19.30 Istorijos detektyvai.  
20.15 Stambiu planu.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Amerikos grafičiai. 1973 m. N-7.  
22.55 LRT OPUS ORE. Grupė 
B.A.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Europos kinas. Taigi viskas 
gerai. N-14.  
2.00 XII tarptautinis folkloro 
festivalis „Pokrovskije kolokola“.  
3.05 ARTi. Veidai.  
3.25 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.  
18.00 Pasirinkę Lietuvą.  
18.30 Farai (k). N-7.  
19.00 #zemesukis.  
19.30 Pasivaikščiojimai.  
20.00 Burlaivio „Brabander“ 
ekspedicija. 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 Raudona Linija. N-7. 
22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. Išvados.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
4.10 Tauro ragas (k). N-7.  
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje (k). 

 
6.30 „Ledo kelias“. N-7  
7.30 „Azija iš paukščio skry-
džio“. (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  
13.00 „Azija iš paukščio skry-
džio“.  
14.00 „Nepaprasta ištvermė. 
Lenktynės į ašigalį“. N-7  
15.00 „Ledo kelias“. 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 „Nuotykių ieškotojas“. 
N-7. 
0.20 „Kalinių lėktuvas“. N-14 
(kart.). 
2.30 „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“. N-7
15.00 „MMA „King of the 
Cage“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
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. Varno spąstai“. 
N-7. 
04.10 „Detektyvas Morsas“. 
N-7. 
05.40 Muzikiniai sveikinimai. 
06.20 „Mainai gamtoje“. N-7.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsaky-
mas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

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

 UAB „Anykščių vandenys“ 
atlieka šias paslaugas:

 nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

 lauko tualetų išsiurbimas ir 
išplovimas

  nuotekų tinklo išplovimas

  drenažo tinklo išplovimas

Informacija suteikiama
tel. (8-650) 16057.
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UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vai-
ruotojų kursus. 
Renkama nauja grupė 2017 m. gruodžio 7 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.

(Atkelta iš 1 p.)
Laikinuoju viešosios įstaigos 

„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ direktoriumi pasiūlyta mažai 
kam girdėta  kandidatūra Anykščių 
rajono tarybą nustebino. 

Pirmasis M. Jucevičiaus kan-
didatūra posėdyje susidomėjo 
liberalas Saulius Rasalas. Rajo-
no Tarybos narys klausė, ar prieš 
tvirtinant jo kandidatūrą laikinuoju 
direktoriumi, nereikėtų jį posėdyje 
pamatyti ir išsiaiškinti, kas tai per 
asmuo.

„Mane ta pavardė suintrigavo ir 
aš vakare „guglinaus“, - kalbėjo 
socialdemokratas Dainius Žioge-
lis, taip pat prisipažinęs, kad nieko 
apie M. Jucevičiaus asmenybę in-
ternete nepavykę surasti.

Iš pradžių abstrakčiai bandęs 
aiškinti, kaip sprendimo projekte 
atsirado M. Jucevičiaus pavar-
dė, savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 

galų gale nusprendė atskleisti visas 
kortas, kaip jis čia atsirado.

„Paskelbėme konkursą į laiki-
ną valstybės tarnautojo pareigybę 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriuje. Konkursą laimėjo Jo-
lanta Jucevičienė, M. Jucevičiaus 
sutuoktinė. Tai natūralu, kad at-
važiavo M. Jucevičius ir pristatė 
savo kompetencijas. Tuo metu, 
kai pristatė, niekur nedirbo ir tie-
siog atvažiavo gyventi į Anykščių 
rajoną“, - aiškino A. Gališanka, 
pridurdamas, kad minėto kandi-
dato išsilavinimas yra susijęs su 
geležinkelio infrastruktūra, jis 
dirbęs privačioje įmonėje audito-
riumi.

Rajono Tarybos posėdyje ne-
pritarta laikinojo „Aukštaitijos 
siaurojo geležinkelio“ direktoriaus 
Vismanto Užalinsko 2016 metų 
ataskaitai, o tik prieš posėdį atsi-
radusiu naujos redakcijos spren-
dimu laikinuoju įstaigos vadovu 

Siaurajam geležinkeliui vadovaus buvusio FNTT vado brolis 
paskirtas minėtasis M. Jucevičius. 
Beje, naujos redakcijos sprendimo 
projektą liberalė Danutė Mažvy-
lienė vadino „suveltu“, o balsavi-
mas įvyko gan padrikai, kai kurie 
politikai vėliau nesuprato už kurį 
– pirminį ar naująjį - sprendimo 
projektą kėlę rankas.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius A. Gališanka 
„Anykštai“ teigė, kad M. Jucevi-
čius jam nesigyrė savo giminėmis. 

„Atėjo, prisistatė, paliko CV, 
ir viskas. Jokių čia pagyrų nebu-
vo. Paliko gyvenimo aprašymą ir 
pokalbis baigėsi“, - „Anykštai“ 
aiškino A. Gališanka.  Paklaustas, 
kada sužinojo, kad M. Jucevičius 
yra buvusio FNTT vado brolis, 
A. Gališanka pastebimai suirzo. 
„Paklauskit klausimą rimtą arba 
nešnekam visiškai. Aš gi į jūsų 
fantazijas neatsakinėsiu. Klauskit 
tiesiai, koks klausimas. Aš nieko 
nežinau - jis (pats M. Jucevičius 
– red. past.) tikrai tokioms struk-
tūroms nepriklauso”, - kalbėjo 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius.

Anykščių rajono meras Kęstu-
tis Tubis tikino, kad asmeniškai 
M. Jucevičiaus nepažįsta. Meras 
kalbėjo, jog skiriant nepažįstamą 
žmogų yra rizika priimti neteisingą 

Rajono Tarybos posėdyje šį ke-
tvirtadienį skambėjo anglų kalba 
– į posėdį atvyko norvegų politi-
kas Arnfinn Nergård. Jam suteiktas 
Anykščių krašto garbės ambasado-
riaus vardas.

„Frankas Sinatra sakė, kad širdį 
pametė San Franciske, o aš palikau 
širdį Anykščiuose“, - sakė svečias, 
savo kalbą paįvairinęs ir išmoktais 
lietuviškais žodžiais.

Anykščių krašto garbės ambasa-
doriaus vardą suteikti Norvegijos 
politikui pasiūlė Anykščių muzikos 
mokykla, Jokūbavos šeimyna bei 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centras.

Rajono Tarybos posėdyje skambėjo anglų 
kalba ir bauginimai apie vilkus
Lapkričio 30 dieną vykęs 34-asis Anykščių rajono tarybos posė-

dis užtruko kiek daugiau nei dvi valandas. Anykštėnų išrinktieji 
priėmė 29 sprendimus. Daugiausia laiko atėmė diskusijos apie 
naująjį viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ lai-
kinąjį vadovą Mindaugą Jucevičių, Anykščių verslo informacinio 
centro reorganizaciją, 2018 metų žemės mokesčio dydį bei rajone 
siaučiančius vilkus. (Pateikiame dalį informacijos apie svarstytus 
klausimu. Tęsinys – artimiausioje „Anykštoje“). 

„Teikimas grindžiamas kandidato 
profesine darbo ir visuomeninės vei-
klos patirtimi, ilgamečiu Anykščių 
krašto ir Os komunos ryšių puose-
lėjimu meno sklaidos bei socialinės 
paramos, vienijant bendruomenes, 
srityse bei nepriekaištinga reputaci-
ja“, - rašoma rajono Tarybai pateik-
tame sprendimo projekte.

Priminsime, kad Anykščių krašto 
garbės ambasadoriumi Ukrainoje 
rajono Tarybos sprendimu anksčiau 
yra paskirtas verslininkas Virginijus 
Strolia.

Tiek V. Stroliai, tiek ir A. Nergård 
savivaldybės vadovai dovanojo spe-
cialius ambasadoriaus ženklelius, 

kuriuos pagamino savivaldybės 
Kultūros tarybos pirmininko pava-
duotojos Jurgitos Bugailiškienės 
įsteigta ir įvairias paslaugas – nuo 
savivaldybės automobilių remonto 
iki pasaulinio lygio projektų rašy-
mo – teikianti UAB „Bugiris“.

Rajono Taryba patenkino Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
direktoriaus Žilvino Ovsiuko pra-
šymą už 24 000 Eur leisti įsigyti 
naują mikroautobusą. Rajono Tary-
bai pateiktame sprendimo projekte 
buvo rašoma, kad mikroautobusas 
įstaigai reikalingas vykti į sporto 
varžybas bei stovyklas. Teigiama, 
kad įsigijus transporto priemonę, 
bus taupomos rajono biudžeto lėšos, 
nes dabar autobusą tenka nuomotis. 
2017 m. spalio 1 d. duomenimis,  
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centre 10-ies sporto šakų užsiėmi-
mus lanko 313 mokinių.

Svarstant sprendimo projektą dėl 
2017 metų  biudžeto pakeitimo, po-
sėdyje įvyko pirmasis žodinis „su-
sirėmimas“ tarp opozicijai priklau-
sančių socialdemokratų ir rajono 
mero Kęstučio Tubio.

Socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis suabejojo, ar tikslinga 
išskaidyti lėšas skirtingų įstaigų ap-
švietimo reikmėms.

„Ar nereikėjo organizuoti bendro 
pirkimo? Būtume sutaupę žmogiš-
kuosius išteklius, konkurso metu 
nusiderėtume ir laimėtume dau-
giau“, - pastebėjo D. Krikštaponis.

Rajono Tarybos narys D. Krikš-
taponis taip pat pažėrė kritikos, kad 
Anykščiuose labai prastai apšvies-
tas savivaldybės pastatas.

„Vakare labai liūdnai atrodo sa-
vivaldybės pastatas. Kai važiuoji 
per kitus miestus, Uteną, Ukmergę, 
administracijos pastatai yra išskirti-
nai apšviesti ir sutvarkyti“, - kalbė-

Į rajono Tarybos posėdį atvyko Norvegijos politikas Arnfinn 
Nergård, kuriam suteiktas Anykščių krašto garbės ambasado-
riaus vardas.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

jo D. Krikštaponis.
Reaguodamas į D. Krikštaponio 

replikas apie neracionaliai miesto 
apšvietimui leidžiamas lėšas, meras 
K. Tubis  sakė: „Anykščiai turėtų 
būti šviečiantys, žydintys, kvepian-
tys“.

Rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė D. Krikštaponiui replikavo, 
kad tai, ką jis vardija, jam užimant 
vieno iš rajono vadovų pareigas, per 
aštuonerius metus jau buvo galima 
įgyvendinti, tačiau socialdemokra-
tas aiškino, kad tuomet, skirtingai 
nei dabar, rajono biudžete nebuvo 
perteklinių lėšų. 

„Perteklinės lėšos atsiranda dir-
bant aktyviai ir racionaliai dirbant“, 
- didžiavosi meras K. Tubis, tuoj pat 
sulaukęs D. Krikštaponio replikų, 
kad daugelis dabar įgyvendinamų 
projektų buvo pradėti ankstesnės 
kadencijos valdžių, o ši net nesuge-
ba sklandžiai pradėti medinės pilies 
statybų.

Nagrinėjant sprendimo projektą 
dėl Anykščių rajono savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo speci-
aliosios programos 2017 m. prie-
monių patvirtinimo pakeitimo, po-
sėdžių salėje įsisiūbavo diskusijos 
apie rajone siaučiančius vilkus ir jų 
padarytos žalos atlyginimą ūkinin-
kams.

„Vilkų populiacija yra saugoma 
ir tai iš principo jau yra valstybės 
problema, o ne savivaldybės. Ma-
nau, kad vilkų padaryta žala turėtų 
būti atlyginama tik valstybės biu-
džeto lėšomis“, - dėstė mero pa-
vaduotojas, konservatorius Sigutis 
Obelevičius.

Rajono Tarybos narys, socialde-
mokratas Dainius Žiogelis prisi-
pažino, kad Anykščių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos spe-
cialistams jau trūksta kantrybės, nes 

pas tą patį žmogų dėl vilkų padary-
tos žalos tenka vykti penkis kartus 
per metus.

„Tas avis numetęs tarp miškų, 
kažkokia juosta aptverta. Sako, ir 
gerą žmogų iš kelio geras daiktas 
numestas išveda, tai kur čia vilkų 
neišves iš kelio? Bet aš vilkų negi-
nu“, - kalbėjo D. Žiogelis.

Rajono Tarybos sprendimu, ke-
tvirtadienį skirti papildomi  2 655, 
46 Eur kompensacijoms ūkinin-
kams už vilkų padarytą žalą.

2018 metų žemės mokesčio tarifų 
nustatymas – dar viena tema, kuria 
posėdyje panoro pasisakyti nemažai 
rajono Tarybos narių. Rajono Tary-
bos bei Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus narys D. Žioge-
lis priminė, kad šiemet dėl lietingų 
orų Anykščių rajono ūkininkai pa-
gal patirtos žalos mastus užėmė an-
trąją vietą visoje Lietuvoje ir siūlė 
žemės ūkio paskirties žemei mažin-
ti mokestinį tarifą.

„Daug pinigų neprarasime, o pa-
rodysime šiokį tokį dėmesį ūkinin-
kams“, - sakė D. Žiogelis.

Rajono Tarybos narys, liberalas 
Lukas Pakeltis taip pat pritarė D. 
Žiogelio minčiai ir  aktyviai domė-
josi, kiek ūkininkai moka mokesčių 
už žemę. Jam Žemės ūkio skyriaus 
specialistė Birutė Kavolienė aiški-
no, kad vidutiniškai už 100 ha že-
mės mokestis siekia 290 Eur.

Gan skeptiškai dėl žemės mokes-
čio lengvatų ūkininkams posėdy-
je pasisakė mero pavaduotojas S. 
Obelevičius.

„Su mokesčiais Tarybai tikrai 
siūlyčiau nežaisti. Sumažintas mo-
kesčio koeficientas ūkininko iš 
principo neišgelbės. Aš, tarkim, tu-
riu 10 ha. Ar aš sumokėsiu 20 ar 25 
Eur žemės mokesčio. Ką tai keičia? 
Nieko nekeičia. O į savivaldybės 
biudžetą pinigai neateina“, - kalbė-
jo S. Obelevičius.

Beje, labai įdomu, kad priimtą 
sprendimą dėl žemės mokesčio ta-
rifų anykštėnų išrinktieji suvokė vi-
siškai skirtingai. Vieni, žvelgdami į 
skaičius, tikino, kad mokestis didė-
ja, kiti aiškino, kad mažėja...

sprendimą, tačiau, pasak K. Tubio, 
geriau suklysti skiriant laikinąjį nei 
nuolatinį vadovą. 

„Aš pažįstų bent šimtą genero-
lų“, - paklaustas, ar pažįsta buvusį 
FNTT vadą, būsimojo VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ va-
dovo brolį, juokėsi meras.    

Jucevičiai kilę iš kaimyninio 
Molėtų rajono, Balninkų seniūni-
jos. Vyresnysis brolis Kęstutis yra 
buvęs dabartinio rajono vicemero 
Sigučio Obelevičiaus mokinys. M. 
Jucevičius yra baigęs VGTU - jis 
geležinkelio transporto inžinierius. 

M. Jucevičiaus kandidatūrą dar 
turės tvirtinti VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkų 
susirinkimas.

VšĮ „Aukštaitijos siaurojo gele-
žinkelio“ dabartinis laikinasis va-
dovas V. Užalinskas - buvusi dide-
lė rakštis įstaigos dalininkams, iš 
kurių vienas yra Anykščių rajono 
savivaldybė. Pralaimėjęs nuolati-
nio vadovo konkursą, jo rezultatus 
jis apskundė teismui - teismas pa-
naikino konkurso rezultatus. Teis-
mas panaikino ir dalininkų skirtą 
nuobaudą V. Užalinskui.  Kol kas 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ valdo du dalininkai - Su-
sisiekimo ministerija ir Anykščių 
rajono savivaldybė. 

užjaučia

Žvaigždė užgęsta netikėtai, 
žmogus išeina nelauktai... 
Mirus broliui Stasiui, reiš-
kiame nuoširdžią užuojautą 
Vladui PETROŠIUI.

Kaimynai: Vanagienė, Re-
pečkienė, Šinkūnai, Grikevi-
čiai, Valančius
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Trečioji našlelė

Brangus „firminio“ Chabarovs-
kas -Vladivostokas traukinio bilie-
tas kėlė skausmą dėl 60 eurų, bet 
suteikė galimybę pagaliau išsiaiš-
kinti, kas gi tas „firminis“ trauki-
nys, per naktį nuvešiantis į Ramio-
jo vandenyno pakrantę. Į jį įlipus 
palydovė išbarė, kad įvėžlinau ne-
nusivalęs kojų. „Geras ženklas!“ - 
pagalvojau. Kitu geru ženklu buvo 
trečioji „našlelė“.  Kupė pasidėję 
kuprines išėjome į lauką, kas pa-
skutinį kartą pakvėpuoti Chaba-
rovsko oru, kas parūkyti. Grįžtame 
į kupė, ten sėdi močiutė be kelnių. 
Atsiprašome. Ji sako, kad nieko to-
kio, užeikit, jau baigiu persirengti. 
Po šios kelionės kilo pagrįstas įta-
rimas, jog į kupė, kuriuo važiuoja 
trys solidaus amžiaus vyrai, įsodi-
namos tik dar solidesnio amžiaus 
moterys.

„Firminio“ traukinio gultai - 
minkšti kaip sofos. Viršutiniai gul-
tai jau buvo pakloti, apatiniai taip 
pat pasiklojo patys, nuleidus papil-
domą atlošą. Konstrukciškai apati-
nius gultus galima išlankstyti taip, 
jog visas kupė pasidarytų vientisa 
sofa. Gavome vienkartines šlepe-
tes, dantų šepetėlius, pusryčius. 

Pusryčių rinkinukas panašus kaip 
lėktuvuose, tik blynus palydovė 
pamiršo pašildyti... O kondicionie-
rius veikė taip, jog prireikė antklo-
džių. 

Paskutiniosios „našlelės“ nekal-
binome. Jau buvome sotūs įžvalgų 
apie Rusiją - taikiausią pasaulio 
šalį, užtektinai sukaupėme ir grybų 
marinavimo receptų.

Vladivostoko geležinkelio sto-
tis sąlyginai kukli, nedidelė. Pas-
kui prisiminiau, kad tai logiška, 
juk Vladivostokas - tai paskutinė 
maršruto „stotelė“, o bėgiai nuo 
jos veda tik į vieną pusę. Solides-
nis keleivinio jūrų uosto laukia-
masis. Šalia keleivinio uosto gro-
teskiška automobilių saugojimo 
aikštelė - visi saugomi automobi-
liai perpjauti į dvi dalis... Iš Japo-
nijos automobilius rusai gabenasi 
šitaip „išskerstus”, neva įveža au-
tomobilių detales, kurioms taikomi 
mažesni muitai. Paskui „lavonas“ 
suvirinamas, perdažomas ir par-
duodamas. „Visai naujas, pirma 
savaitė po suvirinimo“, - matyt, 
kažkaip šitaip parduodamus auto-
mobilius reklamuoja Vladivostoko 
prekeiviai. Vienas iš taksistų aiški-
no, kad į Rusiją įvežamiems  senes-
niems nei 10 metų automobiliams 
taikomas milijono rublių - per 14 
tūkst. eurų muitas. Žinoma, taksis-
tas, sakė tai, kas jam ant seilės, ir, 

Paklausus „ko norėtum dovanų?“, 
dažnas atsako „baik tu, nieko nerei-
kia“. Bet ar tikrai džiaugtumėtės, jei 
po kalėdine eglute nieko nerastumė-
te? Atsiminkite, perdėtas kuklumas 
dar niekam nepagelbėjo. 

Be to, mokslinių tyrimų duome-
nimis, Kalėdos daugeliui gyventojų 
kelia stresą, kuris dažnai susijęs su 
ilgomis valandomis, skirtomis kalė-
dinių dovanų paieškoms. Prisimin-
kite ir save situacijose, kada artėjant 

mylimo žmogaus gimtadieniui, ilgai 
sukote galvą, kokia dovana jį pra-
džiugintų. Tai tikrai ne pats maloniau-
sias procesas. Subtiliai užsiminę apie 
savo svajonę, nuo streso apsaugosite 
ir savo Kalėdų senelį.

Kaip apsaugoti Kalėdų senelius nuo streso?
Prisipažinkite, visi esame gavę dovanų, kurios dabar dulka tamsiame lentynos kampe. 

Arba esame buvę situacijoje, kai įteikę dovaną iš mandagaus „aaačiūūū...“ supratome, kad 
šįkart nepataikėme. Ką daryti, kad per šių metų Kalėdas visi gautų tai, ko nori? Duokite 
Kalėdų seneliams užuominas, kurias su „Telia“ jie lengviausiai pavers dovanomis. 

Apie svajones pasakokite 
žaismingai

Nebūtina tiesiai šviesiai išrėžti, kad 
Kalėdoms norėtumėte naujo televi-
zoriaus. Tiek jums, tiek jūsų artimie-
siems ir pačiam Kalėdų seneliui bus 
daug smagiau, jei apie savo svajones 
papasakosite žaidimo forma.

Pavyzdžiui, rinkitės saldų kelią ir 
savo kalėdinį norą išpieškite karštu 
šokoladu arba aviečių uogiene ant 
namiškiams iškeptų blynų. Kai kartu 
su vaikais karpysite snaiges ir kalėdi-
nius varpelius šventinei girliandai, iš 
popieriaus iškirpkite ir savo svajonių 
dovanos kontūrus. Juos galite išpiešti 
ir ant aprasojusio veidrodžio stiklo – į 
darbus besiruošiantys namiškiai tikrai 
tai pastebės. Svarbiausia – nebijokite 
žaisti.

Nukreipkite teisinga linkme

Jei jau esate nusižiūrėjęs savo sva-
jonių dovaną ir žinote, kur ją galima 
įsigyti pigiau, papasakokite apie tai. 

Taip sutaupysite Kalėdų senelio laiką 
ir pinigus – juk jis nebūtinai žino, kur 
už vos 1 centą galima gauti „Sony 
Playstation 4“.

O idėjų, ką norėtumėte dovanų sau 
arba savo artimiesiems galite prisi-
rinkti užsukę į „Telia“ saloną. Per šias 
šventes čia visų laukia ne tik įspū-
dingos nuolaidos įrangai bei paslau-
goms, bet ir itin vertingos dovanos. 
Štai jų sąrašas: 

- Žaidimų kompiuteris „Sony 
Playstation 4“ už 1 ct užsisakius 
„Telia“ namų interneto ir televizijos 
rinkinį „Namai 3“ ir pasirašius dvejų 
metų sutartį;

- Planšetinis kompiuteris „Leno-
vo Tab 10“ už 1 ct užsisakius 4G ar 
šviesolaidinį internetą namams ir pa-
sirašius dvejų metų sutartį;

- Iki 399 eurų kainuojančias JBL 
arba „Harman Kardon“ kolonėles 
už 1 ct įsigyjant išmanųjį telefoną 
kartu su mobiliojo ryšio paslaugų 
planu;

- Išmaniąją televizija tris mėne-
sius nemokamai perkant televizorių.

Atsiminkite, kad gauti tai, ko no-
rite, yra visai paprasta – tereikia tik 
užsiminti. Kalėdų seneliai užuominas 
tikrai supras.             Užsak.Nr 1388

Dešimt tūkstančių kilometrų su 
našlelėmis (XVI dalis) Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

matyt, muitą padidino, norėdamas 
stipriai priblokšti užsieniečius.

Ne tik Chabarovske ir Vladivos-
toke, bet ir tolokai nuo Japonijos 
esančiame Irkutske vyrauja auto-
mobiliai, kurių vairai dešinėje pu-
sėje, tad keleivio bandymas sėstis 
taksistui ant kelių pastarojo nešo-
kiruoja.   

Teisingas Leninas

Prie Vladivostoko geležinkelio 
stoties stovėjo moteriškė Simso-
no Mardžės šukuosena, raganos 
rūbais ir reklamavo butų nuomą. 
Nors mes didžiai drąsūs, bet iš jos 
buto neimame - klausinėjame tak-
sistų, skambinėjame ant sienų ir 
tvorų skelbiamais telefonų nume-
riais. Ir nieko. Butų nuomos kaina 
prasideda nuo 5 tūkst. rublių (70 
eurų arba 2,5 karto brangiau nei 
Chabarovske), bet vietų nėra. Ten-
ka ilgam sėsti kavinėje, naršyti po 
internetą - užrašų knygelėje turiu 
du puslapius Vladivostoko tele-
fonų numerių. Gal tik koks 15-as 
skambutis buvo laimingas. Butas 
senos statybos namo vienuolikta-
me aukšte, toli nuo miesto centro 
už 6 tūkst. rublių dviem paroms... 
Įsikrausčius paaiškėja, kad Wi-Fi 
neveikia, o ir karštam vandeniui - 
išeiginės. Nuomotojas kilniai nu-
leidžia 500 rublių.

Vladivostokas iškart sužavi tei-
singu Leninu. Didysis vadas turis-
tams ranka ryžtingai rodo kryptį į 
šalia jo įsikūrusį supermarketą. 

Pirmąją dieną tik teoriškai su-
prantame, kad Vladivostokas - 
gražus miestas. Kalvų ir įlankų 
išvagotas miestas, kurio dalis įkur-
ta salose, turi bent tris įspūdingus 
tiltus - ilgiausias tiltas per Amūro 
įlanką 4,3 km ilgio. Rusų tiltas į 
Rusų salą - 3,1 km, Aukso tiltas - 
2,1 km. Pastarąjį, patį trumpiausią, 
pabandėme patikrinti pėsčiomis, 
bet apsimesti nematomais nepa-
vyko, tiltu vaikščioti pėstiesiems 
draudžiama ir apsauginis mikliai 
mus nuo jo nukrapštė. Tiesa, nieko 

mes nuo to tilto nebūtume išvydę - 
Vladivostokas visą dieną skendėjo 
rūke, juokavome, kad jei ir pasku-
tinę mūsų viešnagės Sibire dieną 
bus tiek pat rūko, reikės internete 
ieškoti miesto nuotraukų, jog bent 
įsivaizduotume, kaip jis atrodo.       

 
Žuvis triskart pigesnė 

Vladivostokas įsikūręs tose pa-
čiose platumose kaip Krymas ir 
šiaurinė Japonijos Hokaido sala. 
Mieste apie 600 tūkst. gyventojų. 
Tarybiniais metais tai buvo užda-
ras karinis miestas, o ir dabar tai 
pagrindinė Rusijos karo bazė Ra-
miajame vandenyne. Chabarovsko 
ir Vladivostoko gatvėse čiauška 
būriai azijiečių, tiesa, negaliu tvir-
tinti, jog visi turistai kinai - išo-
riškai kinų neskiriu nuo japonų ar 
korėjiečių. Kinų kalbos mano Bal-
ninkų vidurinėje taip pat nemokė... 
Tiesa, Vladivostoko turistai garsiai 
rėkė ir labai aktyviai fotografavosi 
prie tarybinių monumentų, tad gal 
vis dėlto jie kinai...

Keistenybės su karo atmintimi. 
Regis, Rusijoje kuo toliau nuo 
karo, tuo daugiau monumentų. 
Antrojo Pasaulinio karo didvy-
rių pagerbimui ir Chabarovske, 
ir Vladivostoke skirtas ne vienas 
milijonas. Eurų, žinoma, ne rublių. 
Vladivostoke mačiau Pasaulinio 
karo veteranų namus, tokį neva 
veteranų klubą. Ciniška, bet nori-
si skaičiuoti keli tie veteranai dar 
gyvi likę ir koks reikiamas kritinis 
veteranų skaičius, kad klubas dar 
išsilaikytų.

Militarizmas „dirba” Vladivos-
toką lankantiems turistams - pa-
krantėje „primėtyta“ povandeninių 
laivų, kariniai įtvirtinimai paversti 
muziejais. Beje, į vieną muziejų 
įeidamas turėjau nusivilti tarp-
tautinio žurnalisto pažymėjimo 
veiksnumu. „Pas mus tik pensi-
ninkai nemokamai įleidžiami. Jūs 
dar ne pensininkas ir tai yra gerai. 
Mokėkite“, - pamatęs žurnalisto 
pažymėjimą šyptelėjo kasininkas 

ir už prisilietimą prie sovietinių 
pabūklų teko sumokėti gal 3 eurus, 
gal 4 eurus. Bilietai į Rusijos mies-
tuose esančius muziejus paprastai 
kainuoja 2, 3, kartais 5 eurus. Šios 
sumos nėra skausmingos, bet kiek 
turiu „muziejinės“ patirties - nau-
dos ir malonumo iš jų lankymo 
taip pat nėra daug. Panašiai kaip ir 
dėl cerkvių lankymo -  jei turi tiks-
lą kelionėje praverti penkiasdešim-
ties šventovių duris, tada pirmyn, 
tačiau vargu ar toks kolekcionavi-
mas turi pažintinę prasmę. 

Pirmąjį vakarą Vladivostoke 
surengėme žuvies balių. Lašišos 
ir krevetės Vladivostoke bent tris 
kartus pigesnės nei Lietuvoje. 
Mieste daug specializuotų žuvies 
parduotuvių, tiesa, jose vyrauja ža-
lia, ne ypač patrauklios išvaizdos 
žuvis. Tačiau žmogus, suprantantis 
apie jūros gerybes, šiame Ramiojo 
vandenyno pakrantės mieste, ma-
tyt, galėtų pasidaryti didžią šventę 
pilvui.

(Bus daugiau)

Vladivostoko Leninas reklamuoja prekybos centrą.

Prabangiai vakarienei - pra-
bangi staltiesė, maistas sudė-
tas ant laikraščių.

Autoriaus nuotr. 
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- Esate anykštėnas - tebestovi 
Bičionyse Jūsų gimtasis namas, 
kuris buvo sovietų nacionalizuotas. 
Kokios emocijos kyla prisiminus 
vaikystę? Neseniai feisbuko tinkle 
mačiau seną nuotrauką su Jūsų tė-
viškės namu. Ar jame dabar gyve-
na kas nors iš Tylų giminės? Ar Ty-
los tebėra anykštėnai Anykščiuose, 

o ne tik Pasaulio anykštėnų bendri-
joje, kuri vienija išsibarsčiusius po 
svečius kraštus anykštėnus? 

- Gimtasis namas Bičionyse, sta-
tytas 1928 m., – tai atminties ir nos-
talgijos albumas. Jame sutelkta visos 
mūsų šeimos – tėvelių Antano ir Juli-
jonos, sesės Julės, jos sūnaus Albino, 
ir mūsų šešių brolių: Kazio, Juozo, 

Iš čia tėvų palaiminti skrido 
ieškoti savo dalios

Povilo, Broniaus, manęs ir Jono - la-
bai reikšminga kiekvienam ir visiems 
kartu gyvenimo atkarpa. Ten krykš-
tavo visų mūsų, gimusių po 1928 
m., vaikystė, brendo vyresniųjų jau-
nystė, iš ten mes visi tėvų palaiminti 
skridom ieškoti savo dalios. Tebėra 
tos durys, pro kurias du kartus tėvai, 
sesė su sūnum Albinu, brolis Jonas 
buvo ištremti, pirmą kartą į Sibirą, 
antrą kartą – į nežinią. Po 56 metų – 
2007 m. - grįžom į šeimos šventovę, 
atkūrėm. Tačiau pastoviai gyventi, 
kad kasdien pro dūmtraukį kiltų dū-
mai, nebebuvo kam. Apsilankymai 
nenutrūko, bet retėjo. Vien meilės 
neužtenka, reikia fizinio aktyvumo. 
Labiausiai senelių palikimas mielas 
mano Gediminui. Kilnojo sparnus ten 
įsikurti... Namai, amžina poilsio tėvų 
ir brolių vieta Burbiškio ir Anykščių 
kapinėse, Anykščių krašto istorijos 
tyrimai ir prie Anykščių gyvenanti 
sesės Julės šeima saugo mano ir mūsų 
anykštėnišką tapatybę. 

- Daugelį metų vadovavote Pa-
saulio anykštėnų bendrijai. Ar 
pavyko sutelkti išsibarsčiusius po 
pasaulį anykštėnus? 

- Pasaulio anykštėnų telkimas yra 
nesibaigiantis procesas ir jo rezultatai 
priklausys nuo abipusės iniciatyvos.

- Pasaulio anykštėnų bendrija 
vienijo labiau vyresnės kartos žmo-
nes. Portalo anyksta.lt programa 
rodo, kad žinias apie Anykščių 
kraštą skaito Airijoje ir Norvegijo-
je, Danijoje ir Ukrainoje, taip pat 
Amerikoje, Naujojoje Zelandijo-
je... Ar Pasaulio anykštėnų bendri-
ja mezga ryšius su atkurtos Lietu-
vos valstybės emigrantais? 

- Be abejo. Ryšiai priklauso nuo 
abipusio suinteresuotumo. Geriau 
apie tai galėtų paaiškinti PAB Tary-
bos pirmininkas, jo pavaduotojas.

- Mokslininkai nesiryžta pro-
gnozuoti, kaip atrodys Lietuva po 
10 metų. Skelbiama, kad Anykščių 
kraštas po 5 metų neteks dar 11 
procentų gyventojų, kai lyginant su 

1990-aisiais jau esame nukraujavę 
maždaug 12 tūkstančių žmonių. 
Kaip manote, ar dar galima išgel-
bėti Lietuvos valstybę kaip darinį, 
kurio pagrindinė etninė sudėtis 
būtų lietuvių tautos žmonės? 

- Dabartinė demografinė ir ekono-
minė Lietuvos padėtis kelia daug ne-
rimo. Tačiau ekonominiai poslinkiai 
Kauno regione rodo, kad net sunku 
nuspėti, kaip Europos ekonomika 
savo investicijomis gali padaryti per-
silaužimą. Lietuva patyrė ne vieną 
dramatišką išbandymą: kryžiuočių ne 
vieną šimtmetį besitęsusius naikinan-
čius žygius, Rusijos gausesnių pajėgų 
įsibrovimą ir šalies ekonominį ir de-
mografinį nusiaubimą XVII a. vidu-
ryje, XVIII a. pr. svetimų šalių karinį 
antpuolį, badą, marą ir demografinę 
katastrofą, 1863 m. Rusijos represijas, 
tremtį, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių 
karų padarytus sugriovimus, žmonių 
žudynes, sovietinius masinius trėmi-
mus, kolchozinio žemės ūkio pertvar-
kymus. Tai rodo, kaip šiame krašte 
įvairiais laikotarpiais buvo žiūrima 
į žmogų, tradicijas, sukurtas materi-
alines vertybes, jų reikšmę tolesnei 
plėtrai ne tik Lietuvos valstybėje, bet 
ir visame Europos regione. Visi tie 
dramatiški įvykiai stabdė mūsų pro-
gresą, kaimas prarasdavo sukauptus 
išteklius, negalėjo ekonomiškai pa-
kilti, sutvirtėti, ir tai atsiliepdavo visai 
krašto ekonomikai, kultūrinei raidai. 
Tačiau lietuvių tauta ir visa visuo-
menė išsaugojo savo gyvybingumą 
ir energiją tolesnei plėtrai. Tikiu, kad 
šiandieniniai sunkumai negali tęstis 
be galo, jie bus įveikti.

-Praeitais metais pasirodė Jūsų 
knyga „Apie Anykščius ir anykš-
tėnus“. Ar galėtumėte apibūdinti, 
kokie žmonės yra anykštėnai? Ar 
jie turi kokių specifinių būdo bruo-
žų, kurie išskiria juos iš kitų Lietu-
vos regionų gyventojų? 

- Turbūt nesuklysiu sakydamas, 
kad vienas iš anykštėnams charak-
teringų bruožų yra prisirišimas prie 

Šiltas lapkričio 25-ios rytas pa-
slaptingai skendėjo ūkuose. Žygis 
prasidėjo 98-ame Dabužių - Troš-
kūnų miško kvartale, kur tikėjomės 
surasti ir legendinį Barboros akme-
nį. Deja, dešimtmečio smiltimis ap-
dulkėjusi atmintis klaidino, pasiųsti 
žvalgai akmens nesurado, net pagal-
vojom, kad minimas velnias jį į kitą 
vietą nutempė. 

Nužygiavę iki Nevėžkos vienkie-
mio, kuriame dar visai neseniai gy-
veno Audrius Čekanauskas, vadina-
mas Liūtu. Nusprendžiau pagalbos 
kreiptis į  netoliese gyvenantį Troš-
kūnų girininką Audrių Kustą. Jis 
nepatingėjo ir automobiliu atlėkė, 
parodė, kaip surasti jau kaimyninė-
je, Kavarsko girininkijoje, stūksan-
čio milžino vietą. Nenuostabu, kad 
ir nesuradome - miškas neatpažįsta-
mai pasikeitęs, iškirstas, o rodyklė, 
matyt, kliudyta miškakirčių tech-
nikos, nulaužta ir įvirtusi į griovį 
taip, kad visai nesimato. Akmens 
paieška buvo šauliškos avalynės 
išbandymas arba tikriausia rizika - 
nusiauti batus ir nubristi basomis. 
Juk kai įkaitęs ir pasiryžęs, nešal-
ta. Samanotas, pirčiukės dydžio 
akmuo dar kartą žavėjo dievišku 

grožiu. Sako, jį čia atitempęs vel-
nias - norėjęs sudaužyti Troškūnų 
bažnyčią. Betempdamas pavargęs, 
pasidėjęs valandėlei, bet tas į raistą 
tiek įsmuko, kad išlupti nebevalio-
jo, net šėtoniškos jėgos nepakako. 
Kitos legendos jau apie Barboras - 
vieną neturtingą ir išmintingą, antrą 
- turtingą ir nelaimingą, mat tėvams 
neleidus tekėti už mylimo prasčio-
ko šoko nuo akmens į čia kadaise 
telkšojusį ežerėlį ir prisigirdė. Na, 
ir šiemet vandens čia tiek, kad pa-
skęsti panorus nebūtų didelio var-
go. Manau, kad užsidirbome iš Ka-
varsko miškininkų kalėdinę dovaną 
- nuverstą nuorodą įkasėme į žeme 
ties miško kryžkele - kas panorės, 
dabar Barboros akmenį suras. 

Smagiai po raistus pasibraidę, 
leidomės Troškūnų link. Margavo 
šaulių uniformos, jie įsiklausydami 
į jaunesniųjų vadų komandas sten-
gėsi žygiuoti tvarkingomis voro-
mis. Jie - žygį gelbstintys šaunuo-
liai nuo Utenos. Vyresnieji  - Vida 
Valančiauskienė, broliai Valdas ir 
Raimondas Juodkos bei anykštėnas 
Romas Pabarška tik kartais jiems 
pagelbėdavo. Laisvu žingsniu žengė 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 

Troškūnų šaulių atminčiai - dvylika tūkstančių žingsnių...
Tradicinis žygis Troškūnų šauliams, žuvusiems 1920 metų lap-

kričio 22-ąją susirėmime su lenkų kariuomenės Vilniaus ulonų 
pulko raiteliais, atminti šiemet driekėsi nuo Nevėžio versmių, 
Barboros akmens, per mistiškus raistus iki Troškūnų.

Šiemet žygyje dalyvavo daugiau negu trys dešimtys jaunųjų 
šaulių, gimnazistų ir jų vadovų.

istorijos mokytoja Jūratė Musteikie-
nė bei smagioji gimnazistų trijulė: 
Daumantas, Konradas ir Paulius. 
Užnugarį sergėjo iš paskos lėtai 
mikroautobusiuku judėjęs Ričardas 
Puodžiukas. 

Priekyje plazdėjo lietuviškoji tris-
palvė bei karingai raudona su šuo-
liuojančio kario siluetu Aukštaitijos 
vėliava, smagu buvo, ypač patiems 
mažiausiems jas nešti. Nuotykiai ir 
kadaise labai graži, langinėmis besi-
puošianti, tačiau apleista Čekanaus-
kų sodyba paskatino mūsų misiją 
pavadinti kodiniu vardu „Operacija 
Liūtas”. Kelias puikus, visai šalia 
grioviu srūvantis Nevėžis. Vingiuo-
ja kelias, praeinant prie vienos “al-
kūnės” rymančią Kaulakių sodybą 
priminiau, kaip jos šeimininkas su 
bičiuliais 1991-ųjų rudenį nuvertė 
Troškūnų dvare stovėjusį Lenino 
paminklą. Gretimas Nevėžninkų 
kaimas skendėjo rūkų apgaubtose 
tolumose...

Įžengę į vieškelį stabtelėjom. Ža-
lioji, dvi milžiniškos eglės ir tarp 
jų stūksantis akmeninis kryžius, jau 
trečią amžių pakeleiviams sėkmės 
linkintis. 

Raimondas GUOBIS

Žygio pradžia - miško kelias tarp Dabužių ir Troškūnų.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Lietuvos Mokslų akademijos narys, profesorius, habilituotas 
daktaras, 14 knygų autorius, istorikas Antanas Tyla - vienas ar-
čiausiai savo šaknų esantis Anykščių krašto esantis šviesuolis. 

Joks didesnis Anykščių rajono įvykis ar kultūros reiškinys ne-
įvyksta be profesoriaus A. Tylos dalyvavimo. 80–metį atšventęs 
profesorius aktyviai reiškiasi visuomenės veikloje, rašo ir publi-
kuoja straipsnius ir knygas, kurių veikėjai dabar  dažniausiai  yra 
Anykščių krašto žmonės. 

Garbųjį anykštėną paprašėme atsakyti į keletą klausimų apie 
krašto tapatybę ir savito kelio paieškas. 

Profesorius Antanas Tyla mano, kad vienas iš anykštėnų cha-
rakteringų bruožų yra meilė gamtai.

gamtos, meilė gamtai, jos puoselėji-
mas, globojimas. Antano Baranausko 
„Anykščių šilelis“ rodo, kaip šiame 
krašte buvo žiūrima šį mišką, į medį, 
į visą augmeniją ir gyvūniją. Kitas 
anykštėnų bruožas – meilė laisvei, 
jos gynimui, aukojimuisi už ją. An-
tikos mąstytojas Pereiklis sakė, kad 
žmonių laimė kyla iš laisvės, o laisvė 
- iš narsos. Butiškio ir Šimonių girios 
laisvės kovų paminklai rodo anykštė-
nų pagarbą laisvei ir narsą, ją saugant 
asmeniškai. Tai egzistencinės filoso-
fijos sudėtinė dalis. 

- Kokį anykštėną iš mūsų didžių-
jų įvardintumėte, kaip labiausiai 
nusipelniusį Lietuvai, o gal ir pa-
sauliui? 

- Manyčiau, kad tai būtų Antanas 
Baranauskas, įvedęs Anykščius į pa-
saulinę literatūrą, ir Antanas Slučka, 
laisvę vertinęs aukščiau už gyveni-
mą.

- Anykščiai keičia savo krašto ta-
patybę. Buvome literatūros miestu, 
tačiau naujosiose rajono strategijo-
se Anykščiai akcentuoja turistinio 
miesto kryptį. Kaip manote, ar tai 
teisinga kryptis? 

- Ir literatūros sostinė, ir turistinis 
miesto pobūdis yra integralios, viena 
kitą papildančios savybės.

- Anykščių savivaldybė siekė pri-
sijungti prie UNESCO pasaulinio 
literatūros miestų tinklo, tačiau 
Generalinė konferencija Anykščių 
ten nepakvietė. Daugelis mano, 
kad tai nepagrįstai didelės ambici-
jos. Kokia būtų Jūsų nuomonė? Ar 
realu Anykščiams tapti UNESCO 
pasaulinio tinklo dalimi? Ar ne per 
maži mes esame?

- Turint galvoje Anykščių litera-
tūrines tradicijas ir nesibaigiantį li-
teratūrinio gyvenimo procesą, reikia 
siekti ir įtikinti UNESCO vertinti tai, 
kaip kad buvo įvertintos sutartinės, 
kryždirbystė. Žydiška patarlė sako: 
„Nenulenk per žemai galvos, užlips 
tau ant kaklo“.

- Ir pabaigai klausimas apie me-
dinę pilį. Kodėl Jūs pasisakote už 
tai, kad ant Šeimyniškėlių būtų pa-
statyta medinė pilis? Ką tai duotų 
Anykščiams?

- Archeologinė medžiaga leidžia 
tai, sujungus su protinga fantazija, 
statyti, tai praturtinkim mūsų vaiz-
duotę vizualiu istoriniu paminklu.  

(Nukelta į 14 p.)
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įvairūs

parduoda

Sėkmingai baigtas ūkininkų 
mokymas visoje Lietuvoje

Alantos technologijos ir verslo mokykla 2016-2017 metais vykdė 
projektą „Darnus ūkininkavimas“(Nr.14PM-KU-15-1-03191-PR001). 
Projektas buvo skirtas ūkininkams, jų partneriams, ūkių darbuoto-
jams, kitiems, su žemės ūkiu susijusiems asmenims, norintiems 
pakelti kvalifikaciją, teikiantiems paraiškas finansavimui gauti ar tu-
rintiems įsipareigojimus išklausyti mokymų kursus pagal Programos 
Leader neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programas. Projekto 
metu aplankyti 31 šalies rajonai ir vykdyti mokymai pagal penkias 
mokymo programas: 

Tausojamasis ūkininkavimas (396185008), 24 ak. val.
Aplinkosauga ir tręšimo planavimas (296185010), 10 ak. val. 
Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas (296185007), 

18 ak. val. 
Bioenergijos (biodujų) gamyba žemės ūkyje (296152206), 8 ak. 

val. 
Saulės vėjo ir geoterminės energijos panaudojimas ūkininko ūkyje 

(396152205), 16 ak. val. 
Projekto metu lektoriai pagal atnaujintas mokymo programas pa-

rengė mokymo bei dalomąją medžiagą, mokymų metu dalyviai buvo 
aprūpinti kanceliarinėmis prekėmis, maitinimu ir transportu, reikalin-
gu mokymams vykdyti. Mokymai vyko tiek auditorijose, tiek prakti-
kos vietose – biodujų gamybos ūkiuose dalyviai turėjo galimybes 
apžiūrėti, susipažinti su alternatyvia energija iš arčiau.

Mokymuose dalyvavo daugiau nei 1860 dalyvių iš visos Lietuvos.
Projektas finansuojamas Lietuvos respublikos ir Europos sąjungos 

paramos fondų lėšomis, o skirtos paramos intensyvumas  – 100 
proc. 

Ateinančiais metais planuojama pratęsti mokymus ūkininkams su 
naujomis programomis ir nauju finansavimu. Lauksime jūsų moky-
muose kitąmet!

Projekto vadovė  Justina Levenauskienė

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

Susitvarkyk nuotekas dar šiemet! 
Sertifikuoti nuotekų valymo įrenginiai 

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

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

Gyvulių skerdykloje, 

Paežerio I k., Panevėžio r. 

kiaulių skerdenų puselės 

- 2,35 Eur/kg. AKCIJA! Iki 

pat Šv. Kalėdų kiaulių su-

bproduktų rinkinys TIK 4 

Eur!!!

Perkant 10 rinkinių - 1 

rinkinys dovanų! Pažandės 

tik 1,20 Eur! Perkant 10 

kg, kaina tik 1 Eur!

Tel. (8-656) 49074.

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.

Dviejų kambarių butą Pušyno 
mikrorajone (I aukštas). Kaina su-
tartinė. Be tarpininkų.

Tel. (8-673) 57449.

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

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

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

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

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

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

Tel. (8-612) 59532.

Nebrangiai - beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas, trime-
trėmis. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-609) 91007.

Išdžiūvusias alksnio, beržo mal-
kas. Turi spygliuočių sausuolių ir 
maišytų malkų. Veža po 5-8 er-
dmetrius. 

Tel. (8-613) 11010.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Paruoštus darbui sodo traktoriu-
kus ir grandininius pjūklus. 

Tel. (8-674) 31027.

Prie Anykščių turgaus vartų rasta 
piniginė.

Tel. (8-676) 42843. 

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

Tel. (8-604) 39539.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Veža krovinius Lietuvoje ir ES šaly-
se. Teikia perkraustymo paslaugas. 
Perveža prekes iš parduotuvių.

Tel.: (8-611) 41002,  (8-611) 96814.

Vidaus apdaila: dailylentės, gipsas, 
plytelės, dažymas, tapetavimas, la-
minatas. Atveža medžiagas.

Tel. (8-648) 94051.

Nestandartinių baldų gamyba, virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Gamina ir montuoja indėklus, pri-
statomus kaminus. Valo kaminus. 
Naudoja 0,5-0,8 mm nerūdijančio 
plieno skardą. 

Tel. (8-656) 24531.

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

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

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

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-656) 77315.

Troškūnų šaulių atminčiai - dvylika tūkstančių žingsnių...

Čia kalbėjomės apie Lietuvos 
bajorus, jų kaimus šviesiose tarpu-
miškėse, jų narsą ir išdidumą. Kal-
bėjome apie šiuo keliu nuo Traupio 
tą įsimintiną dieną plūdusius lenkų 
raitelius, Vilniaus ulonų pulko vyrus, 
vadovaujamus rotmistro Fiodorovi-
čiaus. Ir mes leidomės pirmyn. Užlu-
pio upelis, Varšauka, kurios sodyboje 
nuo neatmenamų laikų gyveno eigu-

liai, prisiminėm Vilkončių, Meškaus-
ką ir dabartinį šeimininką, jau minėtą 
girininką A. Kustą. Išlindus iš miško 
atsivėrė lygus laukas, pribarstytas 
ūkininko susuktų pašaro rulonų, o 
priekyje praplyšusioje migloje spin-
dėjo rausvas Troškūnų bažnyčios 
bokštas. 

Stabtelėjome prie tilto per Juostos 
upelį. Čia prasidėjo tos istorinės kau-
tynės, kai du lietuvių šauliai apšaudė į 

miestą plūstančius raitelius. Žengėme 
gatve į centrą prie bažnyčios, kur vyko 
ano amžiaus pradžios drama. Čia prie 
mūsų prisijungė būrelis Troškūnų 
gimnazijos jaunųjų šaulių, vadovau-
jamų mokytojo Algirdo Pupkio. Pa-
minėjimui susispietėme prie senosios 
gimnazijos mūro, Vilniaus ąžuolo 
ūksmėje. Juk tuomet vyko kovos už 
Vilnių. Atplėšusios brangią sostinę 
ir didelę dalį šalies teritorijos lenkų 

pajėgos ties Širvintomis, Giedraičiais 
buvo sumuštos, o tai sužinojusi kelių 
šimtų raitelių brigada, siautėjusi kraš-
to gilumoje, jau grįžinėjo prisijungti 
prie pagrindinių pajėgų, kai Troškūnų 
šauliai jiems pastojo kelią. Deja, mū-
šis užtruko neilgai, jėgos buvo labai 
jau nelygios, vos keli šautuvais gin-
kluoti lietuviai greitai pritrūko šau-
dmenų. Vienas žuvo mūšyje, o keturi 
pakliuvo į priešų nagus gyvi. Šlubas 

vadas įsakė juos sušaudyti. 
Jų žūties vietą žymi marmuri-

nė lenta su didvyrių vardais: Petras 
Tunkevičius, Petras Liktoras, Jonas 
Budrevičius, Antanas Žarskus ir An-
tanas Miškeliūnas. Jų garbei gėlės, 
žvakės, susimąstymas, žodžiai, dai-
nos. Utenos Prano Saladžiaus 909 
rinktinės šaulių vardu kalbėjo Valdas 
Juodka, nuo anykštėnų - Prima Petry-
lienė, troškūniečių - Arūnas Giraitis. 
Pagarbios atminties valandėlę vaini-
kavo giesmė „Lietuva, brangi“ ir trys 
smarkūs „Valio” Lietuvai.
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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.

A. Juškos ūkis
PERKAME

kirstus,  nekirstus,  išvežtus, 
nevežtus krūmus, menkavertę 
medieną. Nemokamai iškertame 
ir išvežame.

Tel. (8-677) 20998.

“Agrojavai” Kupiškyje gero-
mis kainomis superka įvairių 

rūšių grūdus.
Padidėjo ir pašarinių grūdų 

kainos.
Abiejų pusių susitarimu per-
kame ir daugiau padygusius 

pašarinius grūdus.
Teirautis tel.: (8-686) 73067, 

(8-686) 75511. 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.

siūlo darbą

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, aku-
muliatorius. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-670) 37592.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, autobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarkome dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

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 au-
ginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

Kita

Grikius. Gali būti ir mažas kiekis.
Tel. (8-681) 68975.

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(is)-apskaitininkė(-as)
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. 

Reikalinga atvažiuojanti šeiminin-
kė namų ruošos darbams 3 kartus 
per savaitę. Darbo laiką galima su-
derinti. 

Tel. (8-686) 08196. 

Ūkyje reikalingas fermos darbuo-
tojas, šėrikas. Apgyvendina. 

Tel. (8-650) 86625.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė ir senoviniai 
gydymosi metodai

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

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

Platintojas: Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Prenumeratorių laukia 
prizai ! 

Pagrindinis prenumeratos 
prizas - benzopjūklas 
„Stihl“ MS 170.

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

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

Prizų aruodas dar pildosi...

Prenumeratos kainos 2018 metams

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

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

apklausa

oras

-1

2

mėnulis

gruodžio 2-4 d. pilnatis.

Pranciškus, Gailintas, Audin-
ga, Ksaveras.

Liucijus, Svirgailas, Milman-
tė, Aurelija, Paulina.

šiandien

gruodžio 3 d.

gruodžio 4 d.

Barbora, Osmundas, Vaino-
tas, Liugailė.

vardadieniai

Ką manote apie Anykščių 
pilies statybas?

( balsavo 193 )

„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

Man “dzin”, 
tegul stato ir 
kosmodromą

18.1% 

Pritariu 
statyboms, lėšų 

šaltinis man nėra 
svarbus

15.5%  

Pritariu 
statyboms, bet 
pilis turi būti 

statoma ne ra-
jono biudžeto 

lėšomis
19.2% 

Esu 
prieš pilies 

statybas
47.2%  

Kai gyvenimas sunkus,
Reikia valgyti ledus,
Dar pridėti saldainiukų,
Negailėti sausainiukų.

Jei užpuola liūdesys,
Tvarką tortas padarys,
O jei išvervuoja vyras –
Padeda purus zefyras.

Šaukštais medų kabini -
Ir depresiją gini.
Kai nepakeli visuomenės,
Sukapoji šmotą šoninės.

Protėviams
Ne veltui maistas
Buvo pats
Svarbiausias vaistas.


