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administraciniame pastate) 

Užsakymai priimami telefonu (8-698) 83638.
Facebook MB Anyksciu Dvaras

Anykščių vadovų klubas prakalbo apie 
mero atšaukimo mechanizmą Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Anykščių  rajono vadovų 
klubas šią savaitę susitiko su 
anykštėnais LR Seimo nariais 
Antanu Baura ir Sergejumi 
Jovaiša. Verslininkai klausinė-
jo Seimo narių apie biudžeto 
pinigus rajono infrastruktūrai, 
domėjosi, kokie valdžios planai 
dėl ligoninės ateities. 

Daugiausiai laiko susitikime 
buvo skirta savivaldybės ka-
drų problemoms, Anykščių ra-
jono mero Kęstučio Tubio cha-
rakterio ypatumams ir savitam 
valdymo stiliui.

LR Seimo nariai Antanas Baura ir Sergejus Jovaiša su Anykščių vadovų klubu diskutavo apie merų 
atšaukimo galimybę.                   Autorės nuotr.

MUZIKĖČIOS. Gruodžio 19 d. 
(antradienį) 17:30 val. Sakralinio 
meno centre skambės kompozito-
riaus Antano Kučinsko muzikėčios 
pagal Kristijoną Donelaitį „Apie 
žvėris ir žmones“. Jas atliks aktorius 
Andrius Bialobžeskis (skaitovas), 
kamerinis ansamblis „Vilniaus arse-
nalas“. Renginys nemokamas.

Ligoninė. Anykščių rajono tary-
bai pateiktas sprendimo projektas, 
kuriame numatyta pakeisti Anykščių 
ligoninės struktūrą. Chirurgijos ir 
traumatologijos skyriai bus sujung-
ti į vieną skyrių. Prie šio jungtinio 
skyriaus bus pridėta ir ginekologi-
ja. Mat Akušerijos ir ginekologijos 
skyrius naikinamas, atsisakant aku-
šerijos paslaugos teikimo Anykščių 
ligoninėje.

Šiluma. Gruodžio  mėnesį UAB 
„Anykščių šiluma“ vartotojai už 
kilovatvalandę mokės 6,78 ct. Ma-
žiausia šilumos kaina yra Utenoje 
(4,33 ct/kWh , didžiausia – Biržų 
rajone (9,32 ct/kWh).

Gaminys. Penktadienį įteikti kon-
kurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ 
apdovanojimai. Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos rengiamame 
konkurse aukso medaliu šiais metais 
įvertintas bendras Anykščių rajono 
savivaldybės ir AB „Panevėžio ke-
liai“ rengtas projektas „Nestandarti-
niai vizualiniai sprendimai Anykščių 
miesto gatvėse“. Konkursui buvo 
pristatyta Žiburio ir Vilniaus gatvių 
rekonstrukcija Anykščių mieste.

Protai. „Auksinio proto“ rudens 
turnyro Anykščiuose nugalėtojai 
„Nikė“ praėjusį savaitgalį dalyvavo 
Lietuvos finalinėse varžybose. Kau-
ne vykusiame finale dalyvavo 38 ge-
riausios Lietuvos protmūšių koman-
dos. Anykštėnai užėmė 26-ąją vietą.

Gaisras. Ketvirtadienį Anykš-
čių seniūnijos Naujųjų Elmininkų 
kaime, Sodų gatvėje, sandėliavimo 
paskirties pastate kilo gaisras. Atvira 
liepsna degė 10 kv. m pastato stogo, 
dengto šiferiu. Prie pastato priblo-
kuoto mūrinio priestato pastogės 
patalpoje degė ventiliatorius ir greta 
buvusios pjuvenos (apie 3 kub.m). 
Išdegė ir išardyta 10 kv.m stogo. Su-
degė patalpa, įrengta ant priestato, 
apdegė ventiliatorius.

Švietimas
Asmenybes švietime seniai pa-

keitė kvalifikacijos pažymėjimai, 
atmosferą – reitingai, o sistemin-
gas žinias –inovacijos.  O jeigu 
apibendrinsim, ko vaikai išmoksta 
mokyklose, tai vieno – naudotis 
mobiliuoju telefonu. 

Linas BITVINSKAS

„Siaurukui“ 
neskyrė 
papildomų
lėšų

Svėdasuose 
gimusi, 
Anykščiuose 
žydėjusi...

Senamiestyje
apsigyveno 
nykštukas

Pinigų žadėjo vaikams ir 
pensininkams

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Gruodžio 15 d., penktadienį, Anykščių muzikos mokyklos salėje 
vyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio susi-
tikimas su Anykščių rajono gyventojais. Ministrą atlydėjo jo patarėja 
Kristina Paulikė bei LR Seimo narys Antanas Baura.

Pagrindiniai susitikimo metu aptarti klausimai – nuo 2018 m. sausio 
1 d. įsigaliosiantys įstatymų pakeitimai socialinės apsaugos srityje. 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukurai-
tis lankydamasis Anykščiuose „gavo pylos“ ir už kitų ministrų 
sprendimus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė. Gruodžio 7 die-

ną,  apie 12 val., Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazijoje, fizinio 
lavinimo pamokos metu, iš 
neužrakintame persirengimo 
kambaryje paliktos nepilname-
tės (g. 2005 m.) kuprinės  pa-

grobtas mobiliojo ryšio telefo-
nas HUAWEY HONOR 7 LITE 
su pakrovėju. Padaryta 350 eurų 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Smurtas. Gruodžio 13 dieną,  
apie 21 val., namuose Anykš-
čių seniūnijos Ažupiečių kaime  

konflikto metu neblaivus (nusta-
tytas 2,09 prom. girtumas) vy-
ras (g. 1947 m.) smurtavo prieš 
žmoną  (g. 1949 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

Grasinimai. Gruodžio 14 
dieną,  apie 21.25 val., Anykš-

čių seniūnijos Pagirių kaime ne-
blaivus (nustatytas 3,04 prom. 
girtumas) sūnus (g. 1988 m.) 
grasino sumušti ir nužudyti ne-
blaivų (nustatytas 1,85 prom. 
girtumas) tėvą (g. 1963 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Įtariamasis sulaikytas ir patal-
pintas į areštinę.

Visus interviu galite pamatyti 
portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Interpeliacija. Seimas svarstė 
klausimą dėl interpeliacijos sveika-
tos apsaugos ministrui Aurelijui Ve-
rygai. Išklausę ministro atsakymus į 
klausimus Seimo nariai nubalsavo, 
kad ministras gali dirbti toliau. Už 
tai balsavo 68 Seimo nariai, prieš 
buvo 33, susilaikė 4 parlamentarai.

Medikai. Rusijos propagandinio 
karo taikiniu tapo Lietuvos didžių-
jų miestų medikai. Populiariame 
rusiškame tinklalapyje išplatinta 
publikacija, kurioje mūsų gydytojai 
vadinami žudikais, pacientus auko-
jantys dėl pinigų, nes juos gydo „ne 
tais vaistais“. Žurnalistinio tyrimo 
metu paaiškėjo, jog tiek tariamo 
straipsnio autorė, tiek jos pašneko-
vė gydytoja - fiktyvūs asmenys. Pa-
aiškėjo, kad Lietuvoje pašnekovei 
Valentinai Samoilovai apskritai nie-
kada nebuvo išduota licencija. Per 
interneto paieškos sistemą pavyko 
išsiaiškinti, kad tariama V. Samoi-
lova iš tiesų yra Marina Lukina, ji 
tikrai yra endokrinologė,. Ji dirba 
Rusijoje.

Parama. Lietuvos valstybė keti-
na finansiškai paremti kai kuriuos 
užsienyje studijuojančius Lietuvos 
jaunuolius ir taip pristabdyti protų 
nutekėjimą iš šalies - tikimasi, kad 
paremti jauni specialistai po studijų 
užsienyje grįš į Lietuvą. Studijuo-
jantiesiems užsienyje remti numa-
toma kasmet skirti po 100 tūkst. 
eurų. Tačiau užsienyje studijuojan-
tys jaunuoliai atkerta, jog valstybės 
numatomi skirti pinigai - labai men-
ki, kad jais tarsi riestainiu pavyktų 
juos privilioti grįžti. 

Gimnazija. Kauno technologijos 
universiteto gimnazijoje - skilimas. 
Mokytojo, kurį įžeidė nepriklau-
somas įvertinimas, ginti stojo keli 
kolegos ir mokiniai, neišsigandę 
pedagogo vartojamo gatvės žargo-
no. Kas teisus? Per pamokas riebūs 
keiksmažodžiai ir atviri pokalbiai 
apie sifilį, o mokymosi medžiaga 
tik uždaroje feisbuko paskyroje. 
Toks Kauno technologijos univer-
siteto gimnazijos (KTUG) istorijos 
mokytojo Domo Boguševičiaus 
bendravimas su moksleiviais viešoj 
oje erdvėje sukėlė diskusijų audrą, o 
staiga išgarsėjęs mokytojas susirgo 
ir pasiprašė atleidžiamas iš darbo. 

Dantys. Apsimetęs odontologu 
ir klientų dantis replėmis rakinėjęs 
stalius Artūras Girsas nebus siun-
čiamas į kalėjimą - apsimetėliui 
skirtas lygtinis vienų metų laisvės 
atėmimas. 59 metų kaunietis A. 
Girsas kalėjime neatsidurs, jei per 
trejus metus nepadarys naujo nu-
sikaltimo. Kauno teisėjas Dainius 
Ročys vakar taip pat įpareigojo A. 
Girsą atlyginti nukentėjusiesiems 
18 963 eurų dydžio turtinę ir 8,4 
tūkst. eurų neturtinę žalą. 

Įranga. Ketvirtadienio naktį, apie 
0.20 val., Šiaulių apskrities polici-
jos patruliai Kuršėnuose patikrinti 
sustabdė įtarimų sukėlusį automo-
bilį „Audi A6“. Mašinoje, kuria va-
žiavo trys vyrai, pareigūnai aptiko 
elektros prietaisą žuvims gaudyti, 
du akumuliatorius, įtampos keitiklį, 
pripučiamą valtį ir gausų brakonie-
rių laimikį: 23 lydekas, 2 lynus, 2 
ešerius bei 15 kuojų. Apie įkliuvu-
sius brakonierius policininkai ne-
delsiant informavo Šiaulių regiono 
aplinkosaugininkus. 

Parengta pagal 
BNS informaciją

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos direk-
torių Romą Kutką.

„Kol kas neteko girdėti, kad 
būtų numatomas uždaryti bent 
vienas filialas. Neseniai skaičiau 
„Facebook“ ar kažkurioje spe-
cifinėje literatūroje apie vieną 
miestelio filialą, kuriame skaito 
net šeši ateinantys skaitytojai. 
Tai jau yra daug“, - paklaustas, 
ar rajono valdžia neplanuoja 
optimizuoti 24 bibliotekos filia-
lų tinklo rajono kaimuose, sakė 
R. Kutka.

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka prisipažino neabejojan-

Net ir šeši skaitytojai jau yra daug
tis, kad ir ateityje „knyga bus 
gyva“.

„Kaip pavyzdys - elektroninės 
skaityklės, kurios pas mus yra 
bibliotekoje. Aš bent praeidamas  
pro šalį nė karto nemačiau, kad 
skaitytojas jas skaitytų“, - sakė 
R. Kutka.

„ANYKŠTA“ TV pašnekovas 
atskleidė, kad erdviose, patogio-
se ir šiltose bibliotekos patalpose 
pasitaikė atvejų, kai praeiviai už-
suko net su alaus buteliu. R. Kut-
ka perspėjo, kad bibliotekoje yra 
„prievaizdai“, kurie savo „skvar-
biais žvilgsniais“ stebi, kad pana-
šių incidentų neįvyktų.

R.Kutką kalbino portalo anyks-
ta.lt redaktorius Robertas Alek-
siejūnas.

Portalo anyksta.lt skaitytojus nustebino žinia, kad bibliotekoje 
vyksta net sporto užsiėmimai. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos direktorius Romas Kutka sakė, kad tokia veikla 
bibliotekai neša finansinę naudą.

Šiuo metu  VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ valdo du 
dalininkai - Susisiekimo minis-
terija bei Anykščių rajono savi-
valdybė. Ministerija, nusprendusi 
trauktis iš dalininkų, pasiūlė per-
skirstyti VšĮ dalininkų dalis trims 
savivaldybėms - Anykščių rajono, 

Panevėžio rajono bei Panevėžio 
miesto. Abiejų Panevėžio savival-
dybių tarybos priėmė sprendimus 
tapti vienais iš trijų VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ dali-
ninkais, tuo tarpu Anykščių rajo-
no tarybos sprendimas - vieniems 
valdyti siauruką.

„Siaurukui“ neskyrė papildomų lėšų
Anykščių rajono tarybos noras vieniems valdyti VšĮ „Aukštaiti-

jos siaurasis geležinkelis“ Anykščių rajono biudžetui gali brangiai 
kainuoti.  Seimas neskyrė papildomo 150 tūkst. eurų finansavimo 
iš šalies biudžeto VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, tad šią 
sumą turės savo biudžetuose susirasti įstaigos dalininkai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prasidėjus tarsavivaldybiniam 
jovalui, Susisiekimo ministerija 
bent jau kol kas sustabdė siauru-
ko perdalijimą - dalininkais lieka 
ministerija ir Anykščių rajono sa-
vivaldybė.   

Papildomas lėšas VšĮ „Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“ Seime 
siūlė skirti anykštėnai, Seimo na-
riai „valstietis“ Antanas Baura bei 
konservatorius Sergejus Jovaiša 
bei „valstietis“ iš Biržų Viktoras 
Rinkevičius. Tačiau parlamento 
dauguma šiam siūlymui neprita-

rė. Panevėžio portalas paninfo.lt 
rašo, kad Susisiekimo ministerija 
„siauruko“ išlaikymui per metus 
skirdavo 363 tūkst. eurų, o šiemet 
jam skirta tik 200 tūkst. eurų. 

„Trūkstant pinigų, VŠĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
dalininkams neliks nieko kito, 
tik pridėti trūkstamų lėšų iš savo 
kišenės, arba tikintis sutaupyti, 
duoti nurodymą nutraukti veiklą 
Panevėžyje, paliekant veikiantį 
Anykščių-Rubikių ruožą.” - rašo 
paninfo.lt

Tai Anykščių senmiestyje įsi-
kūrusio restorano „5 taškai“ savi-
ninkų ir aktyvių senamiesčio gy-
ventojų sumanymas. Pasak šiemet 
„Verslo žiburių“ šventės laureatės 
nominacijoje „Sėkmingiausias 
projektas rajone“ Giedrės Lei-
tonės, kalėdinį nykštuko namelį 
kultūrinėje senamiesčio erdvėje 
pastatė rėmėjai UAB „Galanis“. 

Anykščių senamiesčio gyven-

toja Daiva Diržienė teigė, kad tai 
vienas iš šventinių akcentų sena-
miesčio skvero kultūrinėje erdvė-
je. „Mus knygomis remia biblio-
teka, tad į namelį užsukę vaikai 
galės skaityti kalėdines pasakas, 
o vakare užėję suaugusieji ir gies-
mes giedoti, - sakė D. Diržienė. – 
Rinksime kalėdinį paštą, pasiūly-
sime kalėdinių atvirukų, šventinių 
smulkmenų“.

Senamiestyje apsigyveno nykštukas Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių senamiestyje pastatytas dailus namelis, šalia jo – iš-
puošta eglutė, o pritemus namelyje įsižiebia šviesa, vaikus ir su-
augusius pasitinka nykštukas. 

Senamiesčio skvere, už teismo rūmų, stovintis nykštuko namelis 
laukia vaikučių ir jų tėvelių.

Autoriaus nuotr. 

lačkos meno kolekcija“ (D. Taran-
daitė – atvirukų rinkinio tekstų au-
torė),  2011 m. su kitais rengėjais 
išleido knygą „Sakralinio meno 
puoselėtojas monsinjoras Albertas 
Talačka“, 2016 m. D. Tarandaitė 
parengė ir išleido knygą „Anykš-
čių menas. Dailė ir architektūra“.

Taip pat D. Tarandaitės kultūri-
nė veikla 2011 m. įvertinta Teresės 
Mikeliūnaitės Anykščių kultūros 
premija.

-ANYKŠTA

Daliai Tarandaitei skirta Kultūros 
ministerijos premija
Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, Vilniaus Rotušėje kultūros minis-

trė Liana Ruokytė-Jonsson įteikė Kultūros ministerijos premijas.
Tarp laureatų ir anyškštėnė menotyrininkė, Lietuvos dailės mu-

ziejaus Vaizduojamosios dailės skyriaus vyriausioji dailėtyrininkė-
rinkinio kuratorė – Dalia Tarandaitė. Jai premija skirta už muzie-
jininkystės darbus.

D. Tarandaitė sudarė, parengė ir 
išleido daugiau kaip dešimt knygų 
bei leidinių apie dailę, dailininkus, 
muziejus.

Kelios jos parengtos ir išleis-

tos knygos siejasi ir su Anykš-
čiais. 2009 m. buvo išleista knyga 
„Anykščių Šv. Mato bažnyčia: va-
dovas“, 2010 m. pasirodė atvirukų 
rinkinys „Monsinjoro Alberto Ta-

Dalios Tarandaitės darbai 
įvertinti Kultūros ministeri-
jos premija. 
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savaitės citatos???

Ar daug 
išleisite 
kalėdinėms 
dovanoms?

Kalbino ir fotografavo
 Jonas JUNEVIČIUS

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

(Atkelta iš 1 p.)
Kasmet gyventi bus vis
geriau

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša patikino rajono 
įstaigų ir įmonių vadovus, kad 
nėra jokių šansų iš šalies biudže-
to gauti pinigų medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio staty-
boms. „Greičiausiai savivaldybė 
lėšas piliai paims iš kitų dalykų 
finansavimo, tačiau aš tam nepri-
tarčiau“, - kalbėjo S. Jovaiša.

Seimo narys, Lietuvos valstie-
čių ir Žaliųjų sąjungos narys An-
tanas Baura dalinosi įspūdžiais 
apie puikų Vyriausybės darbą. A. 
Bauros teigimu, kasmet gyventi 
bus vis geriau - vidutiniškai 13 
eurų jau padidėjo pensijos ir dar 
padidės 30 eurų kitąmet.

„Ar dienai?“ , - replikavo va-
dovai. Tačiau A. Baura neprarado 
entuziazmo ir toliau vardino lau-
kiančias geroves – vienam vaikui 
bus skiriama 30 eurų mėnesiui, 
o apie 2020 m. parama vienam 
vaikui Lietuvoje pasieksianti da-
bartinį Lenkijos lygį – 100 eurų 
mėnesiui. Seimo narys džiaugėsi, 
kad šiemet į Lietuvą sugrįžo 26 
tūkstančiai žmonių, nepaisant to, 
kad emigravo 55 tūkstančiai. 

„Tik 10 tūkstančių atvykusių - 
ne lietuviai“ , - įsiterpė S. Jovaiša. 

Vadovai kalbėjo, kad Anykš-
čiuose Juškų šiltnamius taip pat 
statė ukrainiečiai ir baltarusiai, 
nors firma buvo lenkų. Verslinin-
kas Vygantas Šližys atkreipė Sei-
mo narių dėmesį, kad imigracijos 
įstatymais, kurie leidžia atvykti į 
šalį dirbti žmonėms iš Rytų vals-
tybių, Lietuva gerokai atsilieka 
nuo kitų šalių, kuriose mažėja gy-
ventojų dėl emigracijos „Lenkijos 
politika darbo jėgos iš Baltarusi-
jos ir Ukrainos atžvilgiu yra kur 
kas lankstesnė“ , - kalbėjo vienas 
sėkmingiausių Anykščių versli-
ninkų V. Šližys. 

A. Baura taip pat sakė, kad į 
rajoną kitąmet atkeliaus pinigai 
„beždžionių tiltui“ per Šventąją 
prie Lajų tako statyti bei įrengti 
1 km ilgio dviračių takui dešinia-
jame Šventosios krante. „Svarbu 
gauti pinigų pradžiai. Juk žinome, 
kad šita Vyriausybė pirmiausiai 
skiria lėšų baigti pradėtus objek-
tus“,- kalbėjo valdančiosios dau-
gumos atstovas A. Baura.

Kas geriau mato veryginėje
migloje

Anykščių vadovų klubo prezi-
dentui, Anykščių ligoninės vyriau-
siajam gydytojui Daliui Vaiginui 
pasiteiravus, kaip šalies valdžia 
mato Anykščių ligoninės ateitį, 
kai „sumažinus finansavimą reikia 
pakelti medikų darbo užmokestį 
ir išsaugoti paslaugas“, A. Baura 
prisiminė A. A. Algirdą Mykolą 
Brazauską. „Dar Brazauskas sakė, 
kad negali būti šalies, kurioje ke-
turiasdešimties kilometrų spindu-
liu išstatytos tokios ligoninės“ ir 
siūlė stengtis, kad Anykščių ligo-
ninės išlaikymu daugiau rūpintųsi 
savivaldybė. 

O Seimo narys S. Jovaiša ap-
siribojo pastaba, kad „veryginėje 
migloje Antanas gal geriau mato 

ir gali paaiškinti, ką mato“.

Antspauduotos durys 
nuteikia niūriai

Verslininkas V. Šližys kalbėjo, 
kad vadovų klubas „jautriai reaga-
vo į antspauduotas duris ir  vado-
vų klubo narių Kazimiero ir Re-
natos atleidimus“ (turimi galvoje 
Anykščių vadovų klubo nariai, 
neseniai po savivaldybės atlikto 
audito savo noru po pokalbio su 
Anykščių meru K. Tubiu iš dar-
bo išėję UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“, kurios akcijos pri-
klauso savivaldybei, direktorius 
Kazimieras Šapoka ir Anykščių 
verslo informacijos centro direk-
torė Renata Gudonienė). „Žinios 
apie antspauduotas duris nuteikia 
niūriai. Garsas apie tai pasiekė 
Vilnių. Manęs  verslo žmonės 
klausia, „kas pas jus ten Anykš-
čiuose vyksta?“. Kai pasklinda 
toks garsas, ataidės ir neigiamas 
aidas“ ,- kalbėjo V. Šližys apie tai, 
kad Anykščiai tampa nepatrauklūs 
investicijoms. Jis klausė, ar Seime 
diskutuojama dėl merų atstatydi-
nimo mechanizmo. 

Seimo nariai sakė, kad Seime 
kalbama, kad reikia kurti merų at-
šaukimo mechanizmą ir džiaugė-
si, kad bent nepriimtas tiesioginių 
seniūnų rinkimų įstatymas, nors 
anksčiau buvo ketinimų seniūnus, 
kaip ir merus, rinkti tiesiogiai.

S. Jovaiša sakė, kad tuose ra-
jonuose, kur į merus išrinktas 
„talkovas žmogus“, galimybe tie-
siogiai rinkti merą gyventojai net 
labai patenkinti. Tačiau ten, kur 
merai nevykę, atšaukti tiesiogiai 
išrinkto rajono vadovo yra prak-
tiškai neįmanoma. „Nežinau, į 
kurią kategoriją reikėtų priskirti 
mūsų merą, tačiau girdėjau, kad 
anykštėnai meru nėra patenkinti. 
Ar jau išsprendė rajono vyriausio-
jo architekto klausimą?“, - domė-
josi S. Jovaiša, kodėl Anykščiai 
jau beveik dvejus metus neranda, 
kas pakeistų į Panevėžį išvažia-
vusią ilgametę vyriausiąją rajono 
architektę Daivą Gasiūnienę, kuri 
savivaldybę paliko po rinkimų dėl 
nesutarimų su į valdžią atėjusiais 
liberalais.

Kad būtina kurti merų atšauki-
mo mechanizmą, aiškino ir buvęs 
Anykščių rajono vicemeras, kai-
mo turizmo sodybos savininkas, 
rajono Tarybos narys Donatas 
Krikštaponis: „Jeigu dirba ge-
rai, tegul dirba, o jeigu su meru 
niekas nesusikalba, jeigu blogai 
dirba? Ar gali taip rajono vado-
vas nesiskaityti su žmonėmis? 
Ar žinote, ką reiškia turėti gerus 
darbuotojus? Gerus specialistus? 
Architektūros skyrius sunaikintas, 
investicijų skyrius taip pat. Speci-
alistų savivaldybėje neliko. Rajo-
nas lekia žemyn. Giriamasi, kad 
liko sutaupytų pinigų, tačiau pini-
gai liko tik dėl to, kad neįvyksta 
konkursai...“

„Kiek tų žmonių išėjo ne savo 
noru?“ , - teiravosi Seimo narys S. 
Jovaiša. 

„O jūs jų pačių paklauskit“, - at-
kirto D. Krikštaponis. 

„Ir kaip tas noras gimsta...“ ,- 
įsiterpė į diskusiją verslininkas, 
rajono Tarybos narys, į rinkimus 

ėjęs drauge su meru K. Tubiu, bet 
vėliau su liberalais pasitraukęs į 
opoziciją Lukas Pakeltis. 

„Jūs esate ir savo partijų skyrių 
lyderiai. Paklauskite konserva-
torių ir valstiečių, kurie yra koa-
licijoje su Tubiu, kodėl balsuoja 
užsidengę  ranka akis. Kad niekas 
nepažintų?“, - spaudė A. Baurą ir 
S. Jovaišą socialdemokratas D. 
Krikštaponis. O rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis sakė, kad savivaldybė 
neturi net normalaus juristo – Vy-
riausybės atstovo tarnyba nuolat 
grąžina iš naujo svarstyti priimtus 
sprendimus. „Balsuojam ir bal-
suojam iš naujo... Socialdemokra-
tai net nusišalina nuo balsavimo, 
kad į jovalą nepatektume“,  - kal-
bėjo D. Žiogelis. 

Ilgai tylėjęs ilgametis Anykščių 
vadovų klubo prezidentas Alvy-
das Bitinas pasakojo, kad po R. 
Gudonienės atleidimo iš Anykš-
čių verslo informacijos centro 
buvo nuėjęs pas merą K. Tubį. 
„Tačiau diplomatiniais keliais ei-
damas nieko nepasiekiau. Iš karto 
prakalbo apie prokuratūrą... Tada 
medžioklė...“, - įspūdžių iš mero 
kabineto nuotrupomis dalinosi 
kelių dešimtmečių vadovavimo 
įmonei patirtį turintis A. Biti-
nas. „Brežnevas irgi žinome, kad 
penktadieniais nedirbo, medžio-
davo...“ , - kalbėjo Vadovų klubo 
garbės prezidentas, sukeldamas 
juoko bangą.

Vadovų klubo nariai nuogąs-
tavo, kad Anykščiuose baigiasi 
idėjos, kad Anykščiuose vykdomi 
tie projektai, kuriems leidimus iš-
davė dar D. Gasiūnienė. 

„Mes tik viešinamės ir kalba-
me. Naujų idėjų be pilių statybos 
ir asfaltuojamų gatvių rajone ne-
bėra. Apmaudu, kad Gasiūnienė 
tiko Panevėžio miestui, o mums 
netiko. Gaila, kad praradome ge-
rus žmones. Dabar bijoma ką nors 
daryti, bijoma kūrybiškos veiklos, 
nes jeigu nepasiseks, būsi apkal-
tintas ir atleistas. Liko vieno žmo-
gaus nuomonė“, - kalbėjo Vadovų 
klubo narys verslininkas Rimas 
Jasiūnas.

AB „Anykščių varis“ direkto-
rius Vladas Gavėnas kalbėjo, kad 
nors turi didelę vadovavimo pa-
tirtį iš darbo „Coca cola“, tačiau 
savivaldybėje net jam būtų dirbti 
sunku, nes darbas savivaldybėje 
reikalauja didelio kūrybiškumo, o 
koks gali būti kūrybiškumas, kai 
žmonės bijo už menką nieką būti 
atleisti. Tada jie renkasi verčiau 
nieko neveikti.

Anykščių rajono mero K. Tu-
bio veikla džiaugėsi tik Anykščių 
kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė. Ji pasakojo, kad Kul-
tūros ministerijoje yra mačiusi 
raštą, jog Anykščių kultūros cen-
tro renovacijos užbaigimui skirta 
tik 400 tūkst. eurų. „Po to, kai 
meras nuvažiavo į Kultūros min-
siteriją, Kultūros centrui atsirado 
milijonas du šimtai“, - džiaugėsi 
D. Petrokaitė.

 Anykščių rajono vadovų klubo 
nariai kalbėjo, kad laikas susitikti 
su partijų skyrių vadovais, meru 
ir tartis, kaip Anykščiams gyventi 
toliau, nes į rajoną atėjo stagnaci-
ja.

Anykščių vadovų klubas prakalbo apie 
mero atšaukimo mechanizmą

Jurgita BELOZAREVIČIE-
NĖ, Anykščiuose viešinti vilnie-
tė:

- Išleisime labai kukliai, ne do-
vanos per šv. Kalėdas svarbiausia. 
Papuošta eglutė, gera šventinė 
nuotaika, susėdimas ir bendravi-
mas prie Kūčių stalo, o dovanėlės 
bus kiekvienam artimam mielos 
smulkmenos. 

Arvydas MAČIULIS, Ažupie-
čių (Anykščių sen.) gyventojas:

- Dovanoms išleisiu minimaliai. 
Dovanėles pirksiu patiems arti-
miausiems. Man svarbiausia per 
šv. Kalėdas pradžiuginti penkis 
anūkus. Dovanosiu jiems knygų. 

Julius UZDONAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Įdomus klausimas. Mūsų šei-
moje tradicija per Kalėdas dovano-
ti vieni kitiems dovanas nėra labai 
prigijusi. Daugiausia pinigų dėl 
švenčių teks išleisti maistui. At-
važiuos sūnus, marti, 4 anūkai su 
žmonomis ir netgi proanūkis.

    

Tačiau šalies gynyba juk 
prioritetas!

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie lėšų medinės pilies ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio staty-
bų šaltinius:

 „Greičiausiai savivaldybė lėšas 
piliai paims iš kitų dalykų finansa-
vimo, tačiau aš tam nepritarčiau.“

Vakar stovėjome ant bedugnės
krašto. Šiandien žengiam 
į priekį!  

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
socialdemokratas, apie rajono 
valdymą: 

„Architektūros skyrius sunai-
kintas, investicijų skyrius taip pat. 
Specialistų savivaldybėje neliko. 
Rajonas lekia žemyn.“

Išeitų, jog valdžios strategija 
pasiteisina 

Dainius ŽIOGELIS, LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininkas, 
rajono Tarybos narys, apie ne-
tinkamai paruoštus sprendimų 
projektus: 

„Balsuojam ir balsuojam iš nau-
jo... Socialdemokratai net nusiša-
lina nuo balsavimo, kad į jovalą 
nepatektume.“

Seniūnaičiai - savivaldybės
biznis!

Adelė AGLINSKAITĖ, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
specialistė ryšiams su visuomene, 
aiškino, kodėl nepraneša kandi-
datų į seniūnaičius pavardžių: 

„Mes esame Anykščių rajono 
savivaldybė. Mes organizuojame 
šiuos rinkimus. Mūsų informaci-
nėse priemonėse jos pirma turi būti 
paskelbtos.“ 

Priminkit, kokia partija 
dabar valdžioje?

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas, apie mokesčių politi-
ką:

„Iš esmės šiai dienai nematau 
didelio skirtumo tarp ūkininko ir 
verslininko, todėl visa mokestinė 
našta turėtų būti vienoda abiem.“ 

Visi lygus, bet dalis - lygesni...

Aleksas ALEKSIŪNAS, vers-
lininkas, apie mokesčius:

 „Taikant mokesčių įstatymus, 
visi mokesčių mokėtojai turėtų 
būti lygūs, bet mokesčių įstatymai 
numato ir šio bendro apmokestini-
mo išimtis.“ 

Kitaip tariant - Jus kiekvienas
šuo pažįsta...

Rolandas LANČICKAS, bu-
vęs Anykščių „žaliasis patrulis“, 
apie tai, kaip buvo įkalbėtas da-
lyvauti seniūnaičio rinkimuose: 

„Sako, tu žinai visą tą virtuvę 
bendravai su seniūnais ir savival-
dybėje nemažą laiką dirbai.“   
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Rytis KULBOKAS

Nėra nieko simboliškiau už, sto-
vint ant valstybės šimtmečio slenks-
čio, griūnantį Gedimino pilies kalną 
sostinėje. Simboliška, nes Gedimino 
kalnas ir pateikiamas kaip valstybės 
simbolis, todėl jis turi būti toks, kaip 
ir valstybė. O valstybė, bent jau 
didžiajai jos gyventojų daliai tikrai 
neprimena sėkmės istorijos. 

Pamenu, kai ėmė kirsti medžius 
ant Gedimino pilies kalno, jau tada 
skambėjo įspėjimai, kad kalno 
šlaitai neišlaikys. Bet aukščiausi 
valstybės specialistai, tarnybos 
patikino, kad kalnas nenugrius... 

Nors bene kiekvienas, susidūręs su 
erozija, žino, kad medžių šaknys 
natūraliai stiprina šlaitus. 

Ir tada maniau, ir dabar, kad spe-
cialistai turėjo eiti į kompromisą su 
sąžine. Kitaip valstybėje, kurią var-
gu ar galima pavadinti pilietine, su 
iš anksto politinių ar kitokių motyvų 
nulemtais ir priimtais sprendimais 
nesutinkantiems, liktų pasirinki-
mas paliki pareigas „savo noru“. 
Jei nesinorės išeiti „savo noru“, 
visada galima prisiminti posakį – 
yra žmogus – bus ir straipsnis. Juk 
nuo mongoliškų supratimų niekur 
nedingome: aš vadas – tu kvailys, tu 
vadas – aš kvailys. Paklusimas turi 
būti aklas. O ir kituose požiūriuose 
vadovaujamasi mongoliškomis 
taisyklėmis – jei vienas nusižengė, 
tai bausim būrį, nusižengė būrys 
– bausim pulką. Todėl, jei jau 
valdžios ima „kariauti“ su kokiu 
reiškiniu, tai kovoja ne su pažeidė-
jais, bet riboja ir kontroliuoja visus. 
Kovoja net prevenciškai su apskri-
tai galimybe nusižengti. Ir tai visur, 
kur bepažvelgsi, nuo kelių eismo 
taisyklių iki asmeninio gyvenimo. 
Palengvinimai – ne šios valstybės 
sąvokos. 

„Modernios Lietuvos šimtme-
tis – sėkmės istorija. Svarbiausi 
laimėjimai: Lietuvos valstybė 
tapo Europos ir pasaulio istorijos 
subjektu; susiformavo moderni pi-
liečių visuomenė, suvokianti laisvės 
ir su laisve susijusios atsakomy-
bės svarbą; Lietuvos valstybei ir 
visuomenei atvertos naujos veiklos 
erdvės“, - taip valstybės jubiliejaus 
minėjimas pristatomas šimtmečio 
minėjimo programoje, kurią patvir-
tino Vyriausybė. 

Bet kaip galima valstybės 
šimtmetį vadinti sėkmės istorija, 
jei valstybė virsta dykra? Sėkmės 
istorija, jei gyventojų nykimas 
vienas sparčiausių pasaulyje? Jei 
uždarinėjami rajoninių ligoninių 
skyriai, mokyklos, net paštai, grįž-
tama į tas pačias sąlygas, kaip 
1918 metais skelbiant nepriklau-
somybę? Maža to – tai pateikiama 
vos ne kaip siekiamybė. Ar sėkmės 
istorija, kai dirbantis žmogus 
turi prašyti pašalpų ir būti nuolat 
gąsdinamas – to nepadarei, tą 
pažeidi, tos pažymos nepristatei, 
pavėlavai? Sėkmės istorija - 
statistiškai augantys atlyginimai? 
O kainos? Beje, kokie sėkmės 

istoriją išgyvenančios šalies 
atlyginimai, lyginant su kitų, 
trečio pasaulio šalių atlygiais, net 
nepadoru kalbėti. Ne todėl, kad 
joms labai toli iki mūsų. Žiūrint 
dokumentiką apie pasaulį, šoki-
ruoja, kad dirbantys trečiajame 
pasaulyje nedirba taip pigiai, kaip 
gali atrodyti. Pavyzdžiui, prieš 
kamerą miškovežio vairuotojas 
Gabone prisipažįsta – darbas 
sunkus, bet atlyginimas 1500 eurų 
per mėnesį, miško darbininkas, 
sielių plukdytojas tame pačiame 
Gabone pasakoja uždirba 700 
eurų (o dirba ten tik todėl, kad, 
sakosi, kitos išeities neturėjęs), 
piemuo Brazilijoje – 570 eurų ir 
gauna nemokamą būstą šeimai, 
maitinimą ir sveikatos draudimą. 
O dar pas juos ir žiemos šalčių 
nėra. Tai kur ta Lietuvos sėkmės 
istorija? Kuo didžiuotis?

Dar įdomiau, kad sėkmės 
simbolių, regis, valdžios vengia. 
Konkretus pavyzdys – Vilniuje, 
Lukiškių aikštėje norima statyti 
nebe Vytį, bet bunkerį (nors Seimas 
lyg ir bando apeiti specialistų ko-
misijos, bet ne visuomenės sprendi-
mą). Reprezentacinėje valstybės 

vietoje. Ką simbolizuoja Vytis, o 
ir kovos raitelis apskritai?  Kovą, 
veržlumą, drąsą, iniciatyvumą, 
nepasidavimą, šviesą. Ką simbo-
lizuoja bunkeris ir urvas? Baimę, 
slapstymąsi, tamsą, kančią, šaltį, 
silpnumą, neveiklumą ir malonės 
iš kitų laukimą. Šiuo atveju ir itin 
susipriešinančiai žmonių vertina-
mą pokarį. O simbolis yra raktas. 
Simbolis, kuris stovėtų aikštėje, 
būtų raktas į tai, kaip save kitiems 
pateikia valstybė. Tad, kodėl 
norima statyti ne tautą vienijantį 
ir skatinantį žvelgti į priekį Vytį, o 
baimę ir susipriešinimą reiškiantį 
bunkerį? Net patys laisvės kovoto-
jai pareikalavo statyti Vytį, kitaip 
užims aikštę ir statys joje palapinių 
miestelį...

Nuolatinis visuomenės grupių 
priešinimas – tai ta korta, kuria 
naudojamasi bent jau gerą ketvirtį 
amžiaus, kurią visada galima 
ištraukti, kad nukreipti dėmesį nuo 
problemų. 

Tai kur ta sėkmės istorija, didžia-
vimasis, kad turime valstybę? Nejau 
užtenka to, kaip Džordžo Orvelo sa-
tyrinėje apysakoje „Gyvulių ūkis“, 
kad negrįžtų fermeris Džonsas?   

Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.
Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

Mylimą žmoną, mamą, senelę, prosenelę 
Elvyrą BlauzdiEnę, gyvenančią anykščių rajono Traupio seniūni-

jos alukėnų kaime, garbingo 80-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikina 

vyras antanas, dukros, žentas, anūkai bei proanūkiai.

Lietuvoje labiausiai skursta 
senjorai ir vaikai

„Situacija socialinėje srityje yra la-
bai bloga. Tuo tarpu ekonominė pusė 
– mes esame pirmaujantys: bendras 
vidaus produktas (BVP), tenkantis 
vienam gyventojui, yra didesnis negu 
Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Ven-
grijoje. Tad „paėmus“ ekonominę 
dalį, mes turėtume būti turtingesni už 
jau minėtų šalių gyventojus. O taip 
nėra... Viena priežastis, kodėl taip 
yra, kad mes surenkame labai mažai 
lėšų į biudžetą, pvz., estai surenka 34 
proc. nuo BVP, nors pas juos „šešė-
lis“ irgi yra gana didelis, o mes suren-
kame 30 proc. Kitas dalykas, netgi 
tai, ką mes surenkam, perskirstom 
labai prastai – pvz., socialinei sričiai 
nuo BVP mes mokame 13 proc., kai 
Europos vidurkis yra arti 20 proc. Va-
dinasi, trečdaliu mažiau pinigų tenka 
socialinei sričiai. Tuo tarpu švietimui 
– labai panašiai kaip Europoje. Dvi 
grupės Lietuvoje labiausiai skurta, tai 
– senjorai ir vaikai. Senjorų 35 proc. 
gyvena skurde, vaikų – 33 proc., tai 
reiškia, kad mes nei savo praeitimi, 
nei savo ateitimi nesirūpinam. To-
dėl tas pensijų kėlimas, kuris buvo 
numatytas ir yra numatomas toliau, 
yra absoliutus prioritetas. Kasmet vi-
dutiniškai pensija turėtų didėti 20-30 
eurų. Kita skurstanti grupė – vaikai, 
tad imdamiesi išmokų reformos šioje 
srityje, atsigręžėme į vaikus“, – susi-
tikime įžanginį žodį tarė ministras L. 
Kukuraitis.

Kaupiantys II pakopos pensijų 
fonduose gaus mažesnes pensijas

Į susitikimą su ministru atvyko dau-
giausia garbingo amžiaus anykštėnų, 
kurie kėlė jiems opias problemas. 
Tiesa, į renginį dirbantiems žmonėms 
atvykti buvo sudėtinga, nes ministras 
L. Kukuraitis Anykščiuose lankėsi 11 
valandą.

Daug dėmesio buvo skirta pensijų 
sistemos pasikeitimams. Turbūt ne 
visi žino, jog pagal naująją tvarką 
tie, kurie pensijai papildomai kau-
pia II pakopos pensijų fonde, išėję į 
pensiją, ją gaus 10-15 proc. mažes-
nę. „Pertvarkos reikia bent jau dėl 
dviejų dalykų: kol kas pirma ir antra 

pakopos yra priešinamos dėl to, kad 
iš „Sodros“ yra pervedamos lėšos į 
antrą pakopą. Vadinasi, dabartiniai 
pensininkai gauna mažesnes pensijas. 
Jie teigia ir mes pritariam, – jie mokė-
jo mokesčius tuomet, kai pensininkai 
gavo šimtaprocentines išmokas, o ne 
mažesnes“, – kal-
bėjo ministras. 

Iš karto salėje 
nuaidėjo mintis, 
kad tada never-
ta kaupti papil-
domai, nes bus 
jaučiamas būsimos pensijos sumažė-
jimas. Tačiau, pasak L. Kukuraičio, 
pertvarka reikštų, kad valstybės įmo-
kos į II pakopos pensijų fondus būtų 
pervedamos ne iš „Sodros“, o iš vals-
tybės biudžeto. Pasak jo, tai reikštų, 
kad būsimiesiems pensininkams, 
kaupiantiems papildomai, ateityje 
pensijos nesumažėtų 10–15 proc., 
kaip yra dabar.

L. Kukuraitis kalbėjo, jog pats yra 
už papildomą kaupimą ir valstybė 
ateityje skatins tai daryti, tačiau pa-
klausus, kaip tai bus daroma, L. Ku-
kuraitis buvo lakoniškas: „Gudriai“. 

Įvairių pasiūlymų, kaip pakeis-
ti pensijų mokėjimo tvarką, turėjo 
anykštėnė pensininkė Marijona Fer-
gizienė. Ji kalbėjo, jog reikia imti 
pavyzdį iš australų. „Australijoje, 
nepaisant to, kuo tu dirbai – valytoju 
ar ministru, visi gauna vienodo dy-
džio pensijas. O tokiems, kaip pvz. 
Ramūnas Karbauskis, kurie yra labai 
turtingi, turi didžiulį kapitalą, pensi-
jos iš viso nėra mokamos“, – dėstė 
M. Fergizienė. 

Ministras L. Kukuraitis iš tiesų pri-
pažino, kad tikrai pasaulyje yra šalių, 
kuriose visiems piliečiams mokamos 
vienodo dydžio pensijos. Vis dėlto 
ministras pabrėžė, kad šios Vyriau-
sybės tikslas ne suvienodinti pensi-
jas, o didinti jas, kad skurdžiausiai 
gyvenanti piliečių grupė galėtų oriau 
gyventi.

M. Fergizienė pateikė ir dar vieną 
pasiūlymą – šį kartą tai buvo kalba 
apie našlio (-ės) pensijas. Pasak jos, 
jeigu vyras gyveno su viena žmona, 
staiga pasimaišė jaunesnė ir tas vyras 
vedė jaunesnę ir numirė, našlės pen-
siją turėtų gauti ne antroji žmona, o 
abi moterys. Kažkam replikavus, jog, 
ką daryti, jeigu būta, pvz., keturių su-

Pinigų žadėjo vaikams ir pensininkams
tuoktinių, tai pasiūlymas buvo pensiją 
dalinti į keturias dalis. Šiuo metu naš-
lio (-ės) pensija siekia 21 eurą per mė-
nesį. Nuo kitų metų ši pensija padidės 
kiek daugiau nei 1,4 euro. 

Beje, L. Kukuraitis prabilo ir apie 
naujieną, kuri galbūt bus pradėta vyk-

dyti nuo 2019 m. 
„Išmoka netekus 
sutuoktinio yra 
skiriama todėl, 
kad kaip be-
skaičiuotumėm 
išgyventi vie-

nam žmogui yra sunkiau nei dviese. 
Aišku, 21 euras – labai maži pinigai, 
tačiau ir tai yra pinigai. Yra planų nuo 
2019 m. vienišiems pensininkams 
mokėti papildomą priedą – nesvar-
bu, ar jis našlys (-ė), ar tiesiog šiaip 
vienišas žmogus“, – apie galbūt lau-
kiančias papildomas išmokas kalbėjo 
ministras L. Kukuraitis. 

Įvedamos „Sodros“ „grindys“

Dar viena naujovė nuo 2018 m. 
sausio 1 d. - vadinamosios „Sodros“ 
„grindys“ už samdomą darbą dirban-
čius asmenis. Šis pasikeitimas reiškia, 
kad darbdavys, samdantis darbuotoją 
ne visai darbo dienai, atlyginimą jam 
galės mokėti tiek, kiek „kainuos“ 
žmogaus darbas, tačiau mokesčius už 
jį mokės kaip už visu etatu dirbantį 
žmogų.

Ministras L. Kukuraitis teigė, jog 
tokia naujovė mažins „šešėlį“ valsty-
bėje bei bus užtikrinama, kad išėję į 

pensiją asmenys gaus didesnes pen-
sijas. 

„Jeigu dirbant pusę etato yra oficia-
liai mokama pusė darbo užmokesčio, 
tai ir stažo per metus sukaupiama tik 
pusė. Dabar darbas ne visu etatu jau 
virsta karčiais vaisiais. Kiekvienais 
metais ketvirtadalis į pensiją išeinan-
čių žmonių neturi sukaupę būtinojo 
30 metų stažo, o iš viso tokių pensi-
ninkų šiuo metu yra virš 51 000. Jų 
vidutinis stažas – 22,5 metų.

Šiuo metu nesukaupus būtinojo 
stažo pensija siekia 158,8 Eur. Jiems 
skaičiuojama mažesnė pagrindinė ir 
papildoma pensija, jie taip pat negau-
na ir priedo už stažo metus. Žmonių, 
turinčių 30 metų ir ilgesnį stažą, vidu-
tinė senatvės pensija yra 287,3 Eur“, 
– kalbėjo ministras.

Tuo tarpu, darbdaviai nepritaria 
tokiai įstatymo pataisai ir teigia, kad 
tai ne tik nesumažins „šešėlio“, bet ir 
padidins nedarbą. 

Visi Lietuvos vaikai gaus pinigų

Nuo 2018 m. sausio 1 d. visi Lie-
tuvos vaikai iki 18 m. amžiaus gaus 
vadinamuosius „vaiko pinigus“ – 30 
Eur per mėnesį. Vaikus auginantys 
tėvai iki šiol galėjo susimažinti pa-
jamų mokestį, tačiau ši lengvata nai-
kinama, kartu nustatant išmokas už 
vaikus. Neapmokestinamasis pajamų 
dydis už kiekvieną vaiką siekia 200 
eurų, tokiu būdu dirbantiems tėvams 
už kiekvieną vaiką grįždavo iki 30 
eurų, tai yra praktiškai ta pati „vaiko“ 

išmoka. Tačiau kuo buvo mažesnis 
tėvų atlyginimas, tuo ir „vaiko“ pini-
gai buvo mažesni.

„Pagal dabartinį modelį, „vaiko“ 
pinigų buvo išmokama apie 54 tūkst. 
eurų. Nuo kitų metų ši suma beveik 
trigubės – kai kiekvienas vaikas gaus 
po 30 eurų, šių išmokų bus išmokėta 
už 200 tūkstančių eurų. Nejaugi tai 
blogai?“, –susirinkusiųjų klausė mi-
nistras.

Žmonės replikavo, kad „vaiko“ 
pinigai paskatins asocialias šeimas 
gimdyti vaikus tik tam, kad būtų iš 
valstybės gaunami pinigai, o juos 
gavę tėvai paprasčiausiai pragers. 

Ministras stengėsi nuraminti saky-
damas, jog ir toliau socialiniai dar-
buotojai kontroliuos rizikos grupėms 
priklausančias šeimas ir „vaiko“ pini-
gai galės būti skiriami įvairiais pavi-
dalais – maistu, drabužiais, būreliais 
ir t.t.

Senjorai piktinosi, kad dabartiniai 
tėvai vis „rauda“ kaip jiems sunku 
auginti vaikus ir kaip būtina, jog vals-
tybė juos remtų. „Mano mama užau-
gino 9 vaikus. Tėtis žuvo vežamas į 
Sibirą. Ir jokių pinigų neprašė, ir visi 
vaikai užaugo, visi baigė mokslus“, – 
kalbėjo viena anykštėnė.

Jai pritarė ir kita salėje sėdėjusi 
moteris: „Vis kalbama, kad pensinin-
kams pinigų nereikia, reikia tik vai-
kams. Tai vežkit mums tuos vaikus ir 
mes juos auginsim“.

L. Kukuraitis sakė, jog dabartiniai 
tėvai vis dėlto nelygina savęs su savo 
tėvų ar senelių karta, o tapatina su 
savo bendraamžiais, gyvenančiais 
Europos šalyse, kur pagalba šeimai, 
auginančiai vaikus, yra kur kas dides-
nė nei Lietuvoje. 

... „vaiko“ pinigai galės būti 
skiriami įvairiais pavidalais – 
maistu, drabužiais, būreliais 
ir t.t...

(Atkelta iš 1 p.)
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Pranas APANAVIČIUS
Raimondas GUOBIS

Svėdasai ir platusis pasaulis

Gimė mūsų herojė, būsima 
rašytoja Bronė Buitvydaitė, ji 
Buivydaite tapo tik vėliau, ma-
tyt, kažkurio laikmečio nelabai 
stropiems raštininkams išduodant 
kaskart naujus dokumentus įvė-
lus klaidą, kurios kažkodėl vėliau 
neištaisė. Prisiminimų labai daug 
neužsiliko, tik, kad gyveno pačia-
me Svėdasų miestelio centre, prie 
turgaus aikštės, kad ta vieta bu-
vusi patogi prekybai, „targovna“. 
Todėl apie 1900 m. savo namelius 
sėkmingai pardavę išvyko gyventi 
į Anykščius. 

Išvažiavo, tėvelis Steponas savo 
pačią, mažą dukrelę ir kitą gėrį 
į vežimą susikrovęs per Švento-
sios tiltą, didelį slėnį ties Leliū-
nais,  pro molio smuklę Čekonyse 
iki pat didesnio, perspektyvesnio 
Anykščių miestelio. Įsikūrė tuo 
metu visai nebloguose namuose 
prie upelio, miesto centre, prie pat 
bažnyčios. Nors ir nedidelė tro-
belė, bet dviejų aukštų, dideliais 
šviesiais langais, kurioje šeima 
pagausėjo dar - viena po kitos 
gimė dukrelės Steputė ir Aliu-
tė. Neramus svėdasiškis, matyt, 
norėdamas gerokai geriau gyventi 
nei iki tol, laimės ieškoti išvyko į 

Svėdasuose gimusi, Anykščiuose 
žydėjusi...

Rašytoja Bronė Buivydaitė (1895 - 1984), gal kiek mažiau žinoma, rečiau minima, gal kiek blan-
kesnė praeityje rašiusių bei dabar kuriančių anykštėnų Sietyno žvaigždelė. Anykščiuose, šalia 
smagios Šaltupio upelio tėkmės, žalioje trobelėje 1990 m. įkurtas memorialinis rašytojos muziejus, 
įprasmintas kuklus, paprastas gyvenimas ir raštai, kuriuose ir Anykščių legendos, ir nepakartojama 
gyvenimo mieste XX amžiuje dvasia ir aktualus šiandien socialinių klausimų sprendimas - tiesiog 
pamokanti, paskatinanti apysaka „Auksinis batelis“.

Pietų Afriką, apsigyveno Johanes-
burge, dirbo, stengėsi, kad galėtų 
uždirbęs šeimyną užlaikyti. Bet 
teatsiunčia truputėlį pinigų - už 
juos perkama rankinė siuvimo 
mašina „Singer“, kuri išlikusi iki 
šių dienų. Labai greitai jis suserga 
ir miršta - nebelieka nei svajotų 
pinigų, nei žmogaus brangiausio. 
Motina viena geba išauginti mer-
gaites, visuomet ir jas prie darbų 
pajungdama. Darbų pas mieste-
lio turtinguosius bei verslininkus 
niekuomet nestigdavo, tik už juos 
labai jau menkai mokėdavo...

Voronežas, mokslai ir kūryba

Mokytis sąlygų nebuvo, to-
dėl raides pažinti, rašyti pramo-
ko iš miestelio „daraktoriaus“, 
apie 1911 - 1912 m. Kaune bai-
gė „Saulės“ draugijos buhalterių 
kursus, ėmė darbuotis prekyboje, 
tačiau nelabai patiko, todėl gabi 
mergina iki 1915-ųjų per dvejus 

metus baigė Utenos keturių klasių 
mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo 
metais B. Buivydaitė pasitraukė į 
Rusijos gilumą, mokėsi lietuviš-
koje gimnazijoje Voroneže, ir ten 
užbaigtų aštuonių klasių pakako, 
kad sugrįžusi į tėvynę galėtų dirb-
ti mokytoja. Dėstė lietuvių kalbą 
Skuodo, Veiverių gimnazijose, po 
to Panevėžio mokytojų seminari-
joje, savo žinias gilino įvairiuose 
kursuose.

 Poetiška prigimtis, gilus mąs-
tymas ir suvokimas didžiausių to 
meto problemų. Straipsnius, ei-
lėraščius spausdina provincijos 
periodiniuose leidiniuose, taip pat 
žurnaluose „Židinys“, „Naujoji 
Romuva“, „Naujoji Vaidilutė”, 

ima rašyti pjeses, ypatingo pasi-
sekimo susilaukia pirmiausia su 
savais mokinukais suvaidinti vei-
kalėliai „Stebuklingoji radasta“ ir 
„Mėlynasis drugelis“. Po to imasi 
stambesnių kūrinių, dar parašo 
„Anykščių balades“ (1930),  po 
to išleidžiamas eilėraščių rinkinys 
„Vasaros šnekos“. Tai buvo pir-
masis moters eilėraščių rinkinys 
mūsų literatūroje ir pelnė anykštė-
nei pirmosios tautos lyrikės vardą.  
Stambus romanas „Atversti lapai“ 
iš gimnazijos mokinių gyvenimo, 
apysaka „Trys draugai“, tačiau 
aukščiausio įvertinimo susilau-
kia ir 1934 m. „Sakalo“ leidyklos 
premiją pelno apysaka „Auksinis 
batelis“. 

Namelis prie Šaltupio.

Mažasis knygų namelis.

Jau daugiau negu dvidešimt metų B. Buivydaitės muziejuje triūsia Rita Jurkėnienė.

Ir kas gi patikėtų, kad ši kažkiek rytietiškų bruožų mergina - 
Bronė Buivydaitė...
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Gimnazistus A. Motiejūnas fo-
tografijos moko daugiau kaip 15 
metų ir dalyvauja konkursuose, 
tačiau tokio įvertinimo, kai jo mo-
kiniai aplenkė didžiųjų Lietuvos 
miestų moksleivius, susilaukė pir-
mą kartą. Nuotraukas vertino Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos na-
riai: Vėtrė Antanavičiūtė, Alvydas 
Lukys ir Stanislovas Žvirgždas. 

Konkurse dalyvavo 8 biliūnie-

čiai, šeši iš jų buvo apdovanoti. 
Abiturientę Laurą Dundulytę ko-
misija pripažino laureate už nuo-
traukų serijas „Po vienu stogu“ ir 
„Nutrūkus nuo mamos sijono“. Pa-
sak A. Motiejūno, serija „Po vienu 
stogu“ - tai įtaigus, nuoširdus foto-
pasakojimas apie dvi iš mokyklos 
parėjusias sesutes, kurios pačios 
darosi pietus, ruošia pamokas, pra-
mogauja. „Tai tikroviškas įtaigus 

Alfredo Motiejūno mokinių triumfas
Kasmetiniame Lietuvos mokinių fotografijos konkurse šiemet laureatais ir prizininkais tapo šeši 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniai, kuriuos fotografijos moko fotomenininkas Alfredas 
Motiejūnas. Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, vyko konkurso parodos atida-
rymas, buvo apdovanoti nugalėtojai.  2017 metų Lietuvos mokinių fotografijos konkurse dalyvavo 
134 autoriai, kurie pateikė 1 245 darbus. 

kūrybiškai panaudojo pamokose 
įgytas žinias, jai pozavo draugė 
Urtė Jovaišaitė, tai tarsi atsisveiki-
nimas su vaikyste“.

Lietuvos mokinių neforma-
liojo švietimo centro pagyri-
mo raštais ir fotomenininkų 
sąjungos prizais apdovanoti gim-
nazistai Kornelija Augustinavičiū-
tė, už nuotraukas „Rudens brolis“, 
Lukas Aleksandravičius, už nuo-
trauką „Stop rudeniui“, Rita Ku-
liešaitė, už nuotraukas „Šokio 
repeticija“, Laura Vanagaitė, už 
nuotrauką „Pusryčiams – dribs-
niai“, šiais metais gimnaziją bai-
gusi „Anykštos“ laikraščio foto-
konkurso „Aš fotografuoju vasarą“ 
nugalėtoja Aušrinė Ražanskaitė 
įvertinta už nuotrauką „Ledinis 
karštis“ ir natiurmortų seriją.

Konkurse dalyvavo Urtė Kontau-
taitė ir Gabija Matijaškaitė, kurios 
sukurtomis montažinėmis fotogra-
fijomis iliustruotas 2018 metų Lie-
tuvos mokinių neformaliojo švie-
timo centro išleistas kalendorius. 
Jame dar yra Ritos Kuliešaitės ir 
Aušrinės Ražanskaitės nuotraukos. 
Paroda, kurioje eksponuojamos ir 
anykštėnų nuotraukos, veiks iki 
sausio 30 dienos.

ANYKŠTA

Fotografijos mokytojas Alfredas Motiejūnas su savo auklėtiniais po apdovanojimų ceremonijos. Iš 
kairės – Lukas Aleksandravičius, Laura Dundulytė, Laura Vanagaitė, Kornelija Augustinavičiūtė, 
Alfredas Motiejūnas, Aušrinė Ražanskaitė, ir Rita Kuliešaitė. 

Iš serijos „Nutrūkus nuo mamos sijono“. Lauros DUNDULY-
TĖS nuotr. 

Šokio repeticija. Ritos KULIEŠAITĖS nuotr.  
Stop rudeniui. Luko ALEKSANDRAVIČIAUS nuotr. 

Natiurmortas. Aušrinės RAŽANSKAITĖS nuotr.

Rudens brolis. Kornelijos 
AUGUSTANAVIČIŪTĖS 
nuotr.

Pusryčiams - dribsniai. Lau-
ros VANAGAITĖS nuotr. 

fotopasakojimas“, - pastebėjo mo-
kytojas. 

A. Motiejūnas sako: „Antrajai  
režisuotai nuotraukų serijai „Nu-
trūkus nuo mamos sijono“ autorė 

šiupinys
Maitintojas. Teismas pripažino 

Anykščių rajono mokinių maitini-
mo paslaugos viešąjį pirkimą tei-
sėtu. Anykščių savivaldybės admi-
nistracija gali pasirašyti sutartį su 
konkurso nugalėtojais UAB „Grūs-
tė“. Sutartis įsigalios sausio 1-ąją.

 
Sniegas. Ketvirtadienio naktį 

pramogų ir sporto  centre „Kali-
ta“ buvo intensyviai gaminamas 
sniegas, tačiau rytą darbą teko nu-
traukti. Viliamasi, kad didžiosioms 
metų šventėms pavyks paruošti sli-
dinėjimo trasą ir pradėti slidinėjimo 
sezoną.  

Pienas. Lapkričio mėnesį vidu-
tinė natūralaus (4,38 proc. riebumo 
ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno 
supirkimo kaina buvo 332 Eur už 
toną. Anykščių rajone veikianti ko-
operatinė bendrovė „Žalioji lanka“ 
už toną pieno vidutiniškai mokėjo 
258,9 Eur.

Perspėjimas. Anykščių viešojo 
maitinimo įstaigos griebiasi netra-
dicinių  priemonių, kaip atkreipti 
žiemos metu išretėjusių klientų 
dėmesį. Mieste veikianti „UNO 
pica“ paskelbė rengianti picų val-
gymo varžybas. Šių varžybų da-
lyviai rungtyniavo, kuris greičiau 
suvalgys šeimyninę picą. Anykščių 
rajono tarybos narė, gydytoja Dalia 
Kazlauskienė atkreipė dėmesį, kad 
tokie konkursai gali turėti neigia-
mos įtakos vyresniojo amžiaus da-
lyvių sveikatai

„Samagonas“. Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
duomenimis, šiemet Anykščių ra-
jone nustatytas vienas nelegalaus 
alkoholio „taškas“. Daugiausia  ne-
legalaus alkoholio „taškų“ Utenos 
regione policijos pareigūnai šiais 
metais aptiko Ignalinos rajone – 5.  
Visoje apskrityje tokių demaskuota 
13.

Medžioklė. Utenos regiono 
aplinkos apsaugos departamento 
pareigūnai informuoja, kad nuo 
gruodžio 13 dienos Anykščių rajo-
ne nutraukiamas vilkų medžiojimas 
šį sezoną.

Pagalba. Trečiadienį, apie 18 
val., Traupio seniūnijos Levaniškio 
kaime ugniagesiai ištraukė bekelėje 
užklimpusį automobilį „Isuzu“.

Aukcionas. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijoje penk-
tadienį vyko Kalėdinis meduolių 
aukcionas. Jau ketvirtą kartą mo-
kykloje organizuojamo aukciono 
metu buvo galima įsigyti unikalius 
kalėdinius meduolius, kuriuos pa-
gamino progimnazijos mokiniai bei 
jų tėveliai ir mokytojai. Praėjusiais 
metais vykusiame aukcione buvo 
surinkta 470 eurų, kurie panaudoti 
mokyklos erdvėms, skirtoms mo-
kinių poilsiui, atnaujinti. Nupirkti 
modernūs suoleliai bei sėdmaišiai.

Išvyka. „Gruodžio 12 d. mes, 
Traupio pagrindinės mokyklos mo-
kiniai, buvome išvykę į prieškarinės 
Lietuvos laikinosios sostinės – Kau-
no – Prezidentūrą. Susipažinome su 
Vasario 16-osios Nepriklausomybės 
akto signatarais ir jų darbais Lietu-
vos valstybei“, - apie tai „Anykštai“ 
parašė Indrė Musteikytė.

Šviesa. Trečiadienį Medžių lajų 
take buvo švenčiama Šviesos diena. 
Takas nušvito žibintų švieselėmis. 
Renginį organizavo Anykščių regi-
oninio parko direkcija.



2017 m. gruodžio 16 d.

pirmadienis 2017 12 18

sekmadienis 2017 12 17

 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Istorijos detektyvai.  
7.00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė Šri Lankos 
gamta (subtitruota). 
12.50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabiausios Indonezijos 
salos (subtitruota). 
13.40 Puaro. N-7.  
15.15 Laisvės vėliavnešiai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas.  
17.15 Klausimėlis.lt. 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Laisvės kaina. 
Partizanai.  
21.55 Snieguolė ir medžiotojas. 
N-14.  
24.00 Bramo Stokerio „Drakula“. 
N-14.  

 
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“.  
10.00 KINO PUSRYČIAI „Tomas 
ir Džeris. Stebuklingas žiedas“. 
11.10 „Misija „Karvės“. 
12.40 „Eisas Ventura. Kai gamta 
šaukia“. 
14.30 „Aukštyn kojom“. N-7. 
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Lietuvos balsas. Finalinės 
kovos.  
22.30 „O, ne! O, taip! “ N14.  
0.35 „Kuždesių sala“. N14. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7. 
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Mamyčių klubas“.  
9.00 „Kulinariniai triukai“.  
9.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.  
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.  
10.30 „Svajonių sodai“.  
11.30 „Gnomeo ir Džiuljeta“. N-7. 
13.05 „Pašėlęs Raselas“. N-7. 
15.00 „L.O.L.“. N-7. 
16.55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7. 
18.00 „Raudonas kilimas“.  
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „X Faktorius“. N-7. 
22.30 VAKARO KINO TEATRAS 
„Naktinis pasimatymas“. N-7. 
0.15 „Ledo žmogus“. N-14. 

 
6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Jordanija (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  

9.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Graikija. 2017 m.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 „Keturios stichijos“.  
12.40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  
13.40 Sveikinimai.  
16.00 „Policijos akademija“. N-7.  
17.00 LKL čempionatas. Lietuvos 
rytas - Šiauliai. Tiesioginė trans-
liacija 
19.30 „Amerikietiškos imtynės“. 
N-7.  
21.30 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
22.30 „Gyvi numirėliai“. N14.  
23.30 Pagieža 3. S.  
1.20 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
3.15 Pasaulį pakeitusios civilizaci-
jos. Kaip romėnai pakeitė pasaulį. 

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Keisčiausi pasaulio resto-
ranai“.  
9.15 „Žiniuonis“. N-7.  
10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“  
12.00 Su cinkeliu. N-7. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.05 „Akloji“.   
17.15 „Akloji“.  
18.25 TV1 KOMEDIJA Didysis 
pasivaikščiojimas. 1966 m.  
21.00 Tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis. 1963 m.  
0.05 Gėlėti sapnai. N14.  
2.20 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 „Chopin Jazz Inn“ su Evelina 
Sašenko.  

7.15 Mokslo sriuba. Ved.: Ignas 
Kančys.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
8.30 Krikščionio žodis.  
8.45 Kelias.  
9.00 Euromaxx.  
9.30 Pradėk nuo savęs.  
10.00 ARTS21.  
10.30 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame baseine. 
Atrankos plaukimai. Tiesioginė 
transliacija iš Kopenhagos.  
12.00 Kalbantys tekstai.  
12.45 ARTi.  
13.00 Durys atsidaro.  
13.25 Su muzika per Europą. IX 
tarptautinio muzikos festivalio „Le 
strade d’Europa. Lietuva - Italija 
2017“ koncertas. 
14.30 Atspindžiai.  
15.00 Linija, spalva, forma.  
15.30 Stop juosta.  
16.00 Šventadienio mintys. 
16.30 Skrendam.  
17.00 Stilius.  
18.00 Europos plaukimo čem-
pionatas trumpajame baseine. 
Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė 
transliacija iš Kopenhagos.  
20.15 Legendos.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
22.00 Martyno Liuterio gyvenimas 
(subtitruota, kart.). 
22.15 Išganingoji meilė. V-ojo 
Vilniaus fortepijono festivalio pra-
džios koncertas.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Pašėlęs gyvenimas Ridžmonto 
vidurinėje. N-14.  
2.00 „Chopin Jazz Inn“ su Evelina 
Sašenko.  
3.15 Linija, spalva, forma.  
3.45 Stilius.  
4.35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  

5.30 Panorama. 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Bus visko (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
11.00 Ne vienas kelyje (k).  
11.35 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 Farai (k). N-7.  
23.30 Savaitės panorama (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.30 24 valandos (k). N-7.  
4.10 Autopilotas (k).  
4.35 Ne vienas kelyje (k).  
5.05 Savaitės panorama (k).  
5.30 Kitu kampu (k). 

 
6.30 „Ledo kelias“. N-7  
7.30 „Didžiosios katės. Nepaprastų 
gyvūnų šeima“. 
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7. 
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 „Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima“. 
14.00  „Žygis per Amerikas“. 
15.00 „Ledo kelias“. N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  
18.00 „Elementaru“. N-7. 
19.00 „Asteriksas olimpinėse 

žaidynėse“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Nakties TOP“. N-14. 
23.00 „Daktaras Hausas“. N-7. 
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 Mano Europos 
Parlamentas. 
10.35 „Gurovo bylos 3. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“. N-7. 
12.45 PREMJERA. „Namas su 
lelijomis“. N-7. 
15.15 PREMJERA. „Pasaulio 
turgūs. Mumbajus“. Kelionių doku-
mentika. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Mano Europos 
Parlamentas.  
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“. N-7. 
00.00 „Gurovo bylos 3. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“. 
N-7. 
02.00 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7. 
02.50 „24/7“.  
03.30 „Gurovo bylos 3. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“. 
N-7. 
05.00 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“. N-7. 
05.50 „24/7“. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. 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. Iki pabaigos.
 23.20 Modernus serialas. 
Medičiai, Florencijos valdovai. 
N-7.  
0.15 Premjera. Detektyvas 
Monkas. 
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 “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.  
12.40 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 
„Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra“. N14.  
0.20 „Kortų namelis“. N14.  
1.10 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.00 „O, ne! O, taip!“ (k). 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 “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 geriau“. 
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. 
2.20 „Pelkė“. N-7. 
3.10 „Piramidė“. S  

 

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 „Nepataisomi“. 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.  
18.30 „PREMJERA Teisingumo 
agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Vyrai juodais drabužiais 
2. N-7.  
22.45 Raudonojo spalio medžio-
klė. N-7.  
1.20 „Gyvi numirėliai“. N14.  
2.100 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.55 Farai (k). N-7.  
3.20 „Reali mistika“.
4.05 „Keturios stichijos“. 

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 „Žmogus-voras“.  
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 Pirmieji metai. Pasitikime 
protėvius!. N14.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.50 „Policija ir Ko“. N-7.  
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
2.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
3.15 Tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis. 1963 
m. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kelias į namus. (kart.). 
6.35 Kultūros teismas.  
7.25 Heidė (Heidi).
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.  
12.40 Barbora Radvilaitė. 
„Pažaislio muzikos festivalio 
2017“ spektaklis.  
14.45 Septynios Kauno dienos.  
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Kelias į namus. 
19.00 Euromaxx.  
19.35 Premjera. Zoologijos sodo 
daktarė 4. 
20.30 Nes man tai rūpi.  

21.15 Premjera. Ježis 
Popeluška. Tiesos pasiuntinys. 
22.45 Kai sutiksi aukštą tamsia-
plaukį. N-7.  
0.20 DW naujienos rusų kalba. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Aurora. Fantastinė drama. 
N-14.  
3.00 ARTi. Veidai.  
3.15 Išganingoji meilė.  
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.  
15.35 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.  
21.30 Info diena (k).  
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Kobra 11”. N-7. 
8.00 „Kaulai“. N-7  
9.00 „Kur giria žaliuoja“.  
9.30 „CSI Majamis“. N-7. 
10.30 „Grainderis“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 

16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Rezidentai“.  N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Farai“. N-7  
23.00 „Vatikano įrašai“. S  
0.40 „Kobra 11“. N-7  
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7  

 
06.50 Muzikiniai sveikinimai.   
7.50 „24/7“.  
8.50 4 kampai.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Marionečių šokiai“.  N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Krikšto tėvas“. 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 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
23.50 Gyvenimo būdas. N-7. 
0.50 Šiandien kimba.  
01.50 „Geriausios nardymo 
vietos“. 
2.15 „Moterų daktaras“. 
N-7. 
3.00 „Albanas“. N-7. 
4.30 „Rojus“. N-7. 
5.20 „Albanas“. N-7. 
06.05 „Geriausios nardymo 
vietos“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2017 12 19

trečiadienis 2017 12 20

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.  
11.40 Beatos virtuvė.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
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.  
1.15 Klausimėlis.lt.  
1.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
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 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. 
PREMJERA „Leidimas žudyti“. 
N14.  
0.25 „Kortų namelis“. N14.  
1.25 „Vampyro dienoraščiai“. 
N14.  
2.15 „Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra“. 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 
„Mafija“. N-7  
0.10 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“. N-14  
1.10 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-14  
2.10 „Pelkė“. N-7  

 
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 gatvės“. 
N-7.  
11.35 „Nepataisomi“. N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „PREMJERA Teisingumo 
agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Antrininkas. N14.  
23.05 Vyrai juodais drabužiais 
2. N-7.  
0.45 „Begėdis“. S.  
1.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.20 Farai (k). N-7.  
2.45 „Juodasis sąrašas“. N-7.  
3.30 „Keturios stichijos“.  

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 - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XI. 
Pakrikimas. N-7.  
23.10 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.50 „Policija ir Ko“. N-7.  
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
2.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
3.15 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai.  
6.50 Grizis ir lemingai. 
7.00 Riteris Rūdžius. 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.25 Heidė. 
7.50 Stop juosta.  
8.20 Septynios Kauno dienos.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
2 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx.  
12.50 Nes man tai rūpi.  
13.40 Ježis Popeluška. Tiesos 
pasiuntinys (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 čempionų 
lyga. „Ventspils“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė transliacija 
iš Ventspilio. 
21.00 Laisvės vėliavnešiai. 
21.25 Premjera. Hillary Clinton. 
Gyvenimo kelias. 
22.10 Antradienio detektyvas. 

Šerlokas 3. N-7.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Tarptautinis dainuojamo-
sios poezijos festivalis „Tai - aš“. 
Koncertas „Tai mes“. 
2.10 Kai sutiksi aukštą tamsia-
plaukį. N-7.  
3.45 Kelias į namus. (kart.). 
4.15 Nes man tai rūpi.  
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.  
15.35 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 „Grainderis“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Panevėžio „Lietkabelis“ 
- Stambulo „Galatasaray“.  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 „Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Bambergo 
„Brose“. Vaizdo įrašas.  
23.50 „Naša Raša“. N-14 (kart.)  
0.50 „Kobra 11“. N-7  
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7  

06.45 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
06.50 Vantos lapas. 
07.20 Muzikinės kovos. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 2.“. N-7. 
11.30 „Albanas“. N-7. 
12.35 „Krikšto tėvas“. 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 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris.  
20.25 „Juodosios katės“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.
23.50 Mano Europos 
Parlamentas. 
00.20 Nuoga tiesa. N-7. 
02.10 „Jaunikliai 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija. N-7.  
10.55 Detektyvas Monkas. N-7.  
11.40 Emigrantai.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.).  
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 reindžeris“. 
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“. 
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 „Merginų kovos“. N14.  
0.35 „Kortų namelis“. N14.  
1.25 „Vampyro dienoraščiai“. 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 
„Įtariamasis“. N-14  
0.45 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“. N-14  
1.45 „Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę“. N-14  
2.45 „Pelkė“. N-7  

 
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 gatvės“. 
N-7.  
11.35 „Nepataisomi“. N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“. N-7 

13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „PREMJERA Teisingumo 
agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Farai. N-7
21.00 Žemė - nauja pradžia. N-7.  
22.55 Antrininkas. N14.  
0.55 „Begėdis“. S.  
1.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7.  
2.30 Farai (k). N-7.  
2.55 „Pragaro katytė“.  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo 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 - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XVI. 
Kalėdų vaiduokliai. N-7.  
22.55 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.40 „Policija ir Ko“. N-7.  
1.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
2.20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“. N-7.  
3.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
3.50 Midsomerio žmogžudystės XI. 
Pakrikimas. N-7.
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Tarptautinis dainuojamosios 
poezijos festivalis „Tai - aš“.  
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 Kelias į namus. (kart.). 
12.45 Stilius.  
13.40 Kultūros teismas.  
14.30 Hillary Clinton. Gyvenimo 
kelias (kart.). 
15.15 Riteris Rūdžius. 
15.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
15.40 Heidė. 
16.05 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
16.30 Laba diena, Lietuva.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Utenos „Juventus“ - „Pinar 
Karsiyaka“. Tiesioginė transliacija iš 
Utenos. 
21.00 Kultūra.  
21.20 Premjera. Hablo kosminis 
teleskopas. Misija - Visata (subti-
truota). 
22.10 Elito kinas. Karlosas Šakalas. 
N-14.  
0.50 DW naujienos rusų kalba. 
1.00 Dabar pasaulyje.  
1.30 Šerlokas 3. N-7.  
3.00 Su muzika per Europą. IX 
tarptautinio muzikos festivalio „Le 
strade d’Europa.  
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 „Grainderis“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 

Rytas“ - Berlyno „ALBA“. Tiesioginė 
transliacija.  
19.50 „Rungtynių pertraukoje - 
„Kartu mes - komanda“.  
20.05 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Berlyno „ALBA“. Tiesioginė 
transliacija.  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 „Pagrobimas 3“. N-14  
0.10 „Naša Raša“. N-14 (kart.)  
0.40 „Kobra 11“. N-7  
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7  

06.45 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
06.50 „Skinsiu raudoną rožę“. 
Laida sodininkams mėgėjams. 
Vedėja Rūta Janutienė. 
07.20 Nuoga tiesa. Debatų laida. 
Vedėja R. Janutienė. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“. N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Juodosios katės“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Deimantų medžiotojai“. N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.25 „Juodosios katės“. N-7. 
21.30 Moterų balsas. Dabar.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
23.50 Patriotai. N-7. 
00.50 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva-
Amerika. Atsakomosios kovos“. N-7. 
01.50 „Geriausios nardymo vietos“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. gruodžio 16 d.

ketvirtadienis 2017 12 21

penktadienis 2017 12 22

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija. 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.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Maltiečių sriuba 2017.  
23.10 Premjera. Kontrabanda. 
N-14.  
1.05 Specialus tyrimas.  
2.05 Klauskite daktaro.  
3.05 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“.  

 
6.35 “Stebuklingi vaikai” 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“.  
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.25 KK2 (k). N-7. 
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 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   

22.30 VAKARO SEANSAS 
„Atpildas“. N14.  
0.40 „Kortų namelis“. N14.  
1.35 „Vampyro dienoraščiai“. N14.  
2.20 Alchemija.  
2.50 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“. 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 „TV3 vakaro žinios“.   
22.30 VAKARO KINO TEATRAS 
„Apokalipto“. N-14  
1.20 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“. N-14  
2.10 „Pelkė“. N-7  
3.00 „Apokalipto“. N-14 (kart.)  

 
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 gatvės“. 
N-7.  
11.35 „Nepataisomi“. N-7 

12.40 „Teisingumo agentai“. N-7 
13.45 „Farų karai“. N-7 
14.45 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7.  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7.  
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7
18.00 Info diena.  
18.30 „PREMJERA Teisingumo 
agentai“. N-7 
19.30 „Nepataisomi“. N-7 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 Žydrasis griaustinis. N14.  
23.15 Žemė - nauja pradžia. N-7.  
1.05 „Begėdis“. S.  
2.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. N-7.  
2.50 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
3.15 Pasaulį pakeitusios civilizaci-
jos. Kaip vikingai pakeitė pasaulį.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydy-
tojo 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 - žmogžudystė“. 
N-7.  
14.35 „Zigis ir Ryklys“. N-7.  
15.05 „Žmogus-voras“.  
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“.  
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.  
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis pilies griuvėsiuose. N14.  
23.05 „Nakties karalienė“. N-7.  
0.50 „Policija ir Ko“. N-7.  
1.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.  

2.30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“. N-7.  
3.15 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.  
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Riteris Rūdžius. 
6.30 Drakoniukas Kokosas 1. 
7.00 Heidė. 
7.50 Linija, spalva, forma.  
8.20 Lietuva mūsų lūpose.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Maistas ir aistros.  
12.45 Stambiu planu.  
13.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.20 Hablo kosminis teleskopas. 
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 Triukšmadarys.  
21.45 Suokalbio antologija.  
22.15 Ragnarok.  
22.20 Kupranugaris.  
22.35 Apytiksliai.  
22.40 Miškas.  
22.55 Tardytojas.  
23.15 Šaknys karčios.  
23.35 8 minutės.  
23.50 Mano gyvenimo žuvis.  
24.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Elito kinas. Karlosas Šakalas. 

3.20 „Chopin Jazz Inn“ su Evelina 
Sašenko.  
 

 
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.  
16.00 KK2 (k). N-7. Infošou. 
Vedėjai Justė Žičkutė ir Tomas 
Ališauskas.  
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 „Grainderis“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 
16.00 „Rouzvudas“. N-7. 

17.00 „Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų“. N-7. 
18.00 „CSI Majamis“. N-7. 
19.00 „Kobra 11“. N-7. 
20.00 „Rezidentai“.  N-7. 
21.00 „Naša Raša“. N-14. 
22.00 „Blicas“. N-14  
0.00 „Eurolygos rungtynės. 
Valensijos „Basket“ - Kauno 
„Žalgiris“. Vaizdo įrašas.  
1.50 „Daktaras Hausas“. N-7  

06.45 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
06.50 „Kaimo akademija“. 
07.20 „Šiandien kimba“.. 
08.20 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų 
laida. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“. N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Gluchariovas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Deimantų medžiotojai“. N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Kalėdų skanėstai su Liucina. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.25 „Juodosios katės“. N-7. 
21.30 Gyvenimo būdas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Kalėdų skanėstai su Liucina.  
23.50 „Gurovo bylos 3. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“. N-7. 
01.50 „Geriausios nardymo vietos“. 
N-7. 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7. 
3.00 „Albanas“. N-7. 
4.30 „Rojus“. N-7. 
5.20 „Albanas“. N-7. 
06.05 „Geriausios nardymo vietos“.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.05 Senis  N-7.  
10.05 Premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija. 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.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Premjera. Seserys. N-7.  
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
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 penkta-
dienis. Premjera. King Kongas. 
N-14.  
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.  

12.25 KK2 (k). N-7. 
13.25 „Rožių karas“. 
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 „Karibų 
piratai. Pasaulio pakrašty“. N-7.  
0.15 PREMJERA „Kaulinis 
tomahaukas“. N14.  
2.35 „Atpildas“. 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 DIDYSIS 
PENKTADIENIO FILMAS 
„Ledynmetis. Žemynų atsiradi-
mas“. N-7  
21.10 „LTeam apdovanojimai 
2017“.  
22.40 PREMJERA 
„Centurionas“. N-14 
0.40 „Vaizdo dienoraštis“. N-14  
2.05 „Įtariamasis“. N-14 (kart.)  
4.00 „Kobra 11“. N-7  

 
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 „Nepataisomi“. N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“. 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.  
18.30 „PREMJERA Teisingumo 
agentai“. N-7 
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
21.35 Absoliutus blogis. N14.  
23.35 Žydrasis griaustinis. N14.  
1.40 „Pasiutę šunys“. N14.  
2.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.20 Absoliutus blogis 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 „Žmogus-voras“.  
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 paslap-

tys. Lyg niekur nieko. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Krikštatėvis III. N14.  
2.05 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
2.50 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.  
3.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7. 
 

 kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
7.00 Riteris Rūdžius (kart.). 
7.10 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
7.25 Heidė. 
7.50 Skrendam.  
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Stop juosta.  
12.40 Kalbantys tekstai.  
13.25 Legendos.  
14.10 Su muzika per Europą.  
15.15 Premjera. Grizis ir lemin-
gai. 
15.25 Premjera. Vakaro pasa-
kėlės. 
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. Bankų 
plėšikė. N-14.  
23.10 Luko Geniušo rečitalis. 
0.30 DW naujienos rusų kalba. 
0.40 Dabar pasaulyje.  

1.10 Atspindžiai.  
1.45 Išganingoji meilė.  
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. 
Aktualijų laida.  
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 „Grainderis“. N-7. 
11.30 „Rouzvudas“. N-7. 
12.30 „Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų“. N-7. 
13.30 „Rezidentai“. N-7. 
14.00 „6 kadrai“.
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Kaulai“. N-7. 

16.00 „Rouzvudas“. N-7. 
17.00 „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 „Karalius Artūras“. N-7  
1.00 „Pagrobimas 3“. N-14 
(kart.)  
2.55 „Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai“. N-14 
 

06.45 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
06.50 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
07.20 Moterų balsas. Dabar.  
08.20 Gyvenimo būdas. N-7. 
09.20 „Likimo melodija“. N-7. 
10.25 „Gurovo bylos 3. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“. N-7. 
11.30 „Delta“. N-7. 
12.35 „Gluchariovas“. N-7. 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7. 
15.00 „Bitininkas“. N-7. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.50 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
18.55 „Bitininkas“. N-7. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Kalėdų skanėstai su 
Liucina. 
23.05 „Gluchariovas“. N-7. 
01.10 „Delta“. N-7. 
03.00 „Albanas“. N-7. 
03.45 „Vienišas vilkas“. N-7. 
04.30 „Rojus“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė.  
7.00 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2. 
7.20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
7.30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
7.45 Premjera. Džeronimas 3. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.50 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios orkos - pokyčių prana-
šės (subtitruota). 
12.45 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Leopardai žvejai (sub-
titruota). 
13.40 Puaro. 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. Muzikinis 
šeštadienio šou. Finalas.  
23.45 Premjera. Kalėdinis atsis-
veikinimas. N-7.  
1.15 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios orkos - pokyčių prana-
šės (subtitruota, kart.). 
2.15 Pasaulio dokumentika. 
Leopardai žvejai (subtitruota, kart.). 
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“.  
9.25 „Tinginių miestelis“.  
9.55 „Tomo ir Džerio Kalėdos“.  
10.15 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA „Sniego mūšis“. 
12.00 „Haris Poteris ir Išminties 
akmuo“. N-7.  
15.05 „Ponas Bynas. Kalėdos“. 
N-7.  
15.35 „Pelės medžioklė“. 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS „Operacija 
„Y“ ir kiti Šuriko nuotykiai“. 
21.30 „Asteriksas ir Obeliksas. 
Misija Kleopatra“. N-7.  
23.50 PREMJERA „Kosminė 
stotis 76“. N14.  
1.45 „Kaulinis tomahaukas“. N14. 

6.30 „Ančiukų istorijos“ (kart.). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7. 
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7. 
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7  
9.00 „Virtuvės istorijos“.  
9.30 „Gardu Gardu“.  
10.00 „Simpsonai“. N-7  
10.30 „Sosto įpėdinis“. N-7  
12.30 „Ledo princesė“.  
14.35 „Artefaktų medžiotojai“. N-7  
16.20 „Karalius Ralfas“. N-7  
18.30 „TV3 žinios“.   
19.25 „Eurojackpot“.  
19.30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 
KINO TEATRAS „Vienas namuse 

3“. N-7  
21.35 PREMJERA „Bruklinas“. 
N-7  
23.50 „Jūros vilkas“. N-7  
3.20 „Centurionas“. N-14 

 
6.00 „Diagnozė - žmogžudystė“.  
N-7 
8.45 Sveikatos ABC televitrina.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
10.30 „Pragaro katytė“.  
11.30 Iš liūtukų - į liūtus karalius.  
12.40 „Reali mistika“. N-7.  
13.45 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“. N-7.  
14.45 „Kas žudikas?“. N-7.  
17.00 LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Lietuvos rytas. 
Tiesioginė transliacija. 
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.05 MANO HEROJUS 
Žudymo sezonas. N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS Gyvų 
neliks. S.  
1.25 „Begėdis“. S.  
2.20 „Pasiutę šunys“. N14.  
3.15 „Kas žudikas?“. N-7.

6.50 „Monstrų karai“.  
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
8.45 „Surikatų namai“.  
9.15 Anapus nežinomybės. N-7.  
10.15 „Būrėja“.  
10.50 „Akloji“  
12.00 „Nekviesta meilė“. N-7.  
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Širdele mano“. N-7.  
17.10 „Akloji“.  
18.20 „Būrėja“.  
19.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

Bekas. Akis už akį. N14.  
22.55 „Detektyvė Rizoli“. N-7.  
23.45 Krikštatėvis III. N14.  
2.40 Brokenvudo paslaptys. Lyg 
niekur nieko. N14.  
4.10 „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 Rasos lašeliai 2017.  
12.05 Doloresos Kazragytės 
prisiminimai.  
12.55 Linija, spalva, forma.  
13.25 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“.  
15.05 Giminės. 
16.00 Projektas Pi. 
16.25 Mažesnieji broliai.  
17.00 Klauskite daktaro.  
17.55 Keliaukime kartu. 
Černigovas. 
18.25 Marčelas Mastrojanis. 
Tobulas italas. 
19.20 Kino režisieriaus, poeto 
Jono Meko 95-mečiui. Kultūros 
metraščiai. 
20.15 Stambiu planu. 
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Kalėdų skrynelės pa-
slaptis. N-7.  
22.30 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Solo Ansamblis“.  
23.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Kristian Benedikt ir užsienio 
operos solistai gala koncerte. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Europos kinas. Bankų plė-
šikė. N-14.  
2.25 Luko Geniušo rečitalis. 
(kart.). 

3.45 Klauskite daktaro.  
4.40 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.  
18.00 Vilniečiai.  
18.35 Farai (k). N-7.  
19.30 Pasivaikščiojimai.  
20.05 Kitu kampu (k).  
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
22.00 Žinios.  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
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 „Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima“. (kart.)  
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „Statybų gidas“.  
9.30 „Iš peties“. N-7  
10.30 „Lietuvos mokyklų žaidy-
nės“.  
11.00 „Išlikimas“. N-7  
12.00 „Jokių kliūčių!“. N-7. 
13.00 PREMJERA „Didžiosios 
katės. Nepaprastų gyvūnų šeima“. 
„Didysis drugelių nuotykis“. 
14.00 PREMJERA „Žygis per 
Amerikas“. 
15.00 „Ledo kelias“. N-7  
16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  
18.00 „Dainų dvikova“.  
18.30 „Lietuvos talentai“. N-7  

21.30 „TV3 žinios“.   
22.30 „Alpinistas“. N-14  
0.45 „Blicas“. N-14 (kart.)  
2.25 „Rizikingiausi policijos darbo 
epizodai“. N-14  

07.20 „Žemė iš paukščio skry-
džio“. N-7. 
08.25 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
08.30 „4 kampai“.  
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09.35 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
09.40 „Keturi metų laikai“.  
10.50 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
11.00 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
13.00 „Vera. Vaiduoklis“. N-7. 
15.05 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
15.15 „Pasaulio turgūs. 
Mumbajus“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europos 
Parlamentas.  
16.50 Kalėdų skanėstai su 
Liucina.  
16.55 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 „Pasaulis iš viršaus“. N-7. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
Sveikinimų laida. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
01.00 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
02.45 „Vera. Vaiduoklis“. N-7. 
04.15 „Detektyvas Morsas“. N-7. 
05.45 „Slaptas augalų gyveni-
mas. Sandrauga“. 
06.35 „Pavojingiausios kelionės. 
Mianmaras“. N-7.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. 
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(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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(Atkelta iš 5 p.)

aKiratiS

Svėdasuose gimusi, Anykščiuose žydėjusi...

Tai tikriausia sėkmės istori-
ja, kaip vienturtis našlės sūnus, 
įveikęs visus gyvenimo pavojus, 
klastas, savo darbštumu, atkaklu-
mu tampa puikiu amatininku, ge-
riausiu batsiuviu. Premijos pinigai 
išleidžiami keliaujant po Europą, 
kurioje vėrėsi grožybės, bet jau tel-
kėsi artėjančių katastrofų debesys. 

Sugrįžimas į žaliąjį namelį

Br. Buivydaitė nuo 1940 m. 
ėmė darbuotis Alytaus gimnazijo-
je, ten išteka, tačiau kuomet 1948 
m. areštuoja ir į Karelijos lagerius 
išgabena jos vyrą, mokytoją Juozą 
Mičiulį, sugrįžta į Anykščius, į na-
melį prie mažojo upelio. 

Gyveno pelnydamasi rankų dar-
bu - nedidelio darželio ir sodelio 
vaisius parduodama, nukaršino 
vieną pasilikusią motiną. Braškės, 
radijo programų iš Vakarų Europos 
klausymasis, pokalbiai su įdomiau-
siu mieste žmogumi A. Vienuoliu 
ir nė eilutės sovietinei vadžiai, nė 
minties apie bendradarbiavimą. 
Jau geriau savo veido prakaitu 
pelnyti duoną ir nors kukliai, gal 
net vargingai, bet garbingai gyven-
ti.. Metai bėga, amžius artėja prie 
septyniasdešimties, akių šviesa 
prigęsta, nuo 1971 m. ja ima rū-
pintis globėja, vadinamoji sekre-
torė Rožė Klimašauskaitė, kuri 
užrašinėja kaip naujų knygų dalis 
pasakojamus tekstus - ar ne puikus 
to meto valdžios rūpestis, pagarba 
praeities atminimų, žodžio išsau-
gojimui? Taip gimsta pluoštas nau-
jų eilėraščių, įdomiausios biografi-
nės knygos „Pro vaikystės langą“ 

ir „Vargai vartus kiloja“. Išgyvena 
vos ne devyniasdešimt metų, mirš-
ta ir jos prašymu šarvojama su tau-
tiniais rūbais. Ilsisi kape po balto 
angelo skulptūra senosiose Anykš-
čių kapinėse ir visus pasveikina 
paminkle iškalta epitafija: „Išėjau į 
šviesą, kad praregėčiau tiesą...”.

Memorialinis muziejus atvėrė 
duris 

Kaip mes atrodysime, jei nebus 
B. Buivydaitės muziejaus, jos 90-
metį pažymint? Ir iš tiesų - 1990 
m. Vytautui Balčiūnui ypatingai 
rūpinantis muziejus atvėrė duris. 
Autentiškų daiktų labai daug ... 
Ant mažo stalelio elegantiška, vo-
kiška, Leipcige pagaminta rašomo-
ji mašinėlė „Olimpia“, stalas, kė-
dės, dar kitas apskritas stalas, jau 
gerokai pokarinis radijo imtuvas. 
Lentynėlės bei spintos, kur daug 
knygų - senų ir naujesnių iš rašy-
tojos bibliotekos. Kažko ypatingo 
tarsi ir nėra, gal daug kas bebėgant 
iš Alytaus pražuvo.

Lankytojai specifiniai, dažniau-
siai giliai besidomintys, neseniai 
suradę šią rašytoją, nustebinti, su-
žavėti, kuo daugiau sužinoti ištroš-
kę, kai kurie gana ilgai užsibūna, 
tampa bičiuliais, tampa B. Buivy-
daitės kūrybos gerbėjais.

„Auksinio batelio“ knygynėly-
je (taip pavadintas mažytis knygų 
ir kitokių anykštėniškų suveny-
rų kampelis), galima įsigyti šį tą 
įdomaus. Labai tikėtina, kad jei 
finansinių sunkumų nukamuotas 
„Pegaso“ knygynas užsidarytų, čia 
pasiliks vienintelis lietuvių litera-
tūros sostinėje kampelis, knygynė-
liu vadinamas. Vieta, kur ateinama 

ne pratybų, kanceliarinių dalykė-
lių, bet tiesiog knygų.

Trobos remontai, ekspozicijos 
modernumas, svečių bei pažintinių 
užsiėmimų vaikučiams mokymų 
kambarys. Čia patys mažiausieji 
mokinukai renkasi ir mokslo metų 
popietėmis, taip pat surengia-
mos bene trys stovyklėlės vasaros 
metu. Vaikučiai susipažįsta su ra-
šytojos kūryba, skaito jos eiles bei 
prozos kūrinėlius, karpo ir lanksto 
popieriaus grožybes, lipdo gipsines 
lėles, klijuoja kaukes, lieja dekupa-
žinius indelius, o svarbiausia sma-
gioje draugijoje gerai leidžia laiką, 
susibičiuliauja. Muziejininkė Rita 
Jurkėnienė geba sudominti, suburti 
ir sumaniai jiems vadovauja, tad 
tėveliai savo atžalas jai patiki su 
viltimi.

Yra čia ir tik šiltiesiems kraštams 
būdingo, jaudulingo žavesio - nuolat 
baugina potvynių pavojus nuolatinis. 
Mat vasarą, kai po liūties stipriai pa-
tvinsta iš kalvynų tekantis, atrodytų 
toks mažas ir nekaltas Šaltupio upe-
lis ir jo vanduo nespėja pratekėti pro 
gatvės perlaidą, tas susidaręs ežeras 
užlieja kiemą ir kartais net tyvuliuoja 
virš trobelės grindų. Dažniausiai to-
kie dalykai įvyksta naktį, todėl jokios 
pagalbos nesulaukiama. Upelio van-
duo ne kartą buvo užliejęs ir jau ki-
toje gatvės pusėje, kiek žemiau esan-
čios kaimyninės trobelės kambarius. 
Ištekėdamas atgal paliko ant kilimų 
storas smėlio sąnašas. Egzotika. Tarsi 
šiltųjų kraštų liūtys, tarsi tropikai, tar-
si stebuklingas pasakų upelis.

Svėdasietiškas epilogas

Sugrįžimai į Svėdasus taip pat 
siūlomi muziejaus lankytojams, 

nes, pasak didžiojo poeto Gėtės, jei 
nori kūrėjo dvasią pažinti, keliauk 
į jo tėviškę. Tėviškė tarsi skyla į 
dvi dalis - juk gimė Svėdasuose, 
ten penkerius metus gyveno, o po 
to jau buvo Anykščių pasaulis. Ta-
čiau, pasak rytietiškų teorijų, žmo-
gus savo esmę įgauna per pirmus 
ketverius metus. Tad manykime, 
jog B. Buivydaitė savo dvasia yra 
pati tikriausia svėdasiškė, kažkuo 

net panaši į Vaižgantą - savo ne-
dideliu ūgiu, temperamentu, gabu-
mais.  Tad jos gimties ir mirties so-
lidžiosios sukaktys nuolat minimos 
jos gimtame miestelyje. Visuomet 
su pamaldomis, su tautiniu pakylė-
jimu. Prie menamos gimtinės, ant 
ilgo seno namo, prigludusio prie 
senosios turgaus aikštės, dabar 
B. Buivydaitės vardu vadinamos, 
laiptų uždegama žvakelė.  

Rašytojos 

B. Buivydaitės muziejus

Vilniaus g. 21, Anykščiai. 
tel. (8-381) 5-81-38

Dirba 8 - 16 val. liepos - 
rugpjūčio mėn. 10 - 18 val.

Bilieto kaina
 (kartu su smagiuoju pus-

valandžiu)
 tik 50 centų

Dubuo iš akmens - laumėms?
Autoriaus nuotr.

Prisėskim - juk čia svėdasiškio meisterio Osvaldo Neniškio iš-
skobtas iš akmens suolelis...

Pirmoji moteriškos lietuviškos lyrikos knyga.

Rašytojos rašomosios mašinėlės „Olimpia“ fragmentas.

Bronės Buivydaitės muziejuje vyksta edukacinės programos, užsuka daug svečių. Rašytojai ir jos 
muziejui sentimentų turi ir į Anykščius atvykęs, į muziejų atėjęs režisierius Gytis Padegimas. 
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Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Dešimt tūkstančių kilometrų 
su našlelėmis (XVI dalis)

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

Maskvos kainos tapo
 priimtinomis

Prieš aštuonerius metus pirmojo-
je Sibiro kelionėje man labai nepa-
tiko Maskvos kainos - alaus bokalas 
ar kavos puodelis Arbato kavinėje 
kainavo 12-15 litų, pietūs - bent 
100 litų. Traukiniu iš Vnukovo oro 
uosto iki Maskvos centro tada ke-
liavome už 25 litus.

Šį kartą kompleksinius pietus pi-
cerijoje Maskvos centre suvalgėme 
už kelis eurus, taksi iš oro uosto iki 
Raudonosios aikštės atvažiavome 
už 2200 rublių (kiek daugiau nei 
30 eurų). Ir Arbato kavinės pasi-
rodė man dabar pigios... Tiesa, po 
konvertavimų suskaičiavau, kad 4 
eurai už bokalą alaus dabar Arbate 
tas pats, kas prieš aštuonerius metus 
buvo tie 12-15 litų.   

Pas mus per tuos aštuonerius me-
tus kainos aptarnavimo sektoriuje 
žiauriai augo. Maskvoje, skaičiuo-
jant rubliais, kainos taip pat kilo, bet 

rublio kursas krito ne procentais, o 
kartais. Taigi, Maskvoje vidutines 
pajamas turinčiam turistui lietuviui 
vėl galima jaustis žmogumi.

Dingo ir absurdiška tradicija ae-
rouostuose į celofaną pakuoti ba-
gažą. Prieš aštuonerius metus visi 
iki vieno krepšiai buvo pakuojami. 
Lyg ir neprivaloma šito daryti, ta-
čiau visi keleiviai į tokią apsaugą 
investavo po kelis eurus. Tuomet 
spėliojome, kad gal veikia vietinė 
oro uostų mafija - jei pagailėjai pi-
nigų celofanui, tavo krepšį privalu 
kiek pratuštinti. 

Vienas geras dalykas, kuris 
liko nepasikeitęs, prabangiajame 
„GUM“-e šalia Raudonosios aikš-
tės tebeveikia valgykla Nr. 57. Kaž-
kada gražiausioje Tarybos Sąjungos 
parduotuvėje (GUM-as, lietuviškai 
šifruojasi - Valstybinė universali-
nė parduotuvė) įsikūrę brangių (ir 
prabangių) prekinių ženklų par-
duotuvės. Vyresni galbūt prisime-
na Vladimiro Visockio dainą apie 
kolūkietį kartu su jaučiu Buhajumi 
atvažiavusį į liaudies ūkio parodą. 
Laiške žmonai jis rašo, kad GUM-

as toks pats kaip jų kolūkio parduo-
tuvė, tiktai su stiklais. Tai, štai toje 
gražioje parduotuvėje su stiklais 
gali pavalgyti už „Anykščių vyno“ 
valgyklos kainą. Spėju, jog valgykla 
Nr.57 yra pati artimiausia Leninui 
tiesiogine prasme. Iki Mauzoliejaus 
nuo jos gal tik koks šimtas metrų.

Mauzoliejus tą dieną priiminėjo 
lankytojus. Tačiau eilė į jį rikiavosi 
jau Raudonosios aikštės prieigose. 
Pasvarstėme, kad didįjį vadą aplan-
kysime kitą kartą, šiaip ar taip į lai-

gi darbo dieną, buvo pilna žmonių. 
Tiesa, nemaža jos dalis buvo už-
tverta, darbininkai montavo sceną. 
Įpratus prie Sibire klegančių vienas 
į kitą panašių kinų, Raudonosios 
aikštės turistų minia - labai jau 
spalvinga, daugybė tautų, daugybė 
kalbų...

Maskvos širdyje dirba kelios gru-
pės aktorių. Grupėje dažniausiai ke-
turi personažai - Leninas, Stalinas 
bei moteriškė ir vyras blizgančiais 
rūbais. Lenino ir Stalino persona-
žai panašūs į prototipus, vienas su 
barzdele, kitas - su ūsais. O bliz-
giuosius ponus vargu ar įmanoma 
pagal išvaizdą identifikuoti, tačiau 
galima nuspėti, kad tai žymiausios 
XVIII amžiaus personos Petras I ir  
Jakaterina II.

Vienas iš Petrų prikibo prie mūsų 
siūlydamas fotografuotis. Sakau, 
jei jūsų Petras I - 175 cm, vadina-
si, su aktoriais deficitas... „Ieškokit 
didesnio Petro“ - vaipiausi.  Įžei-
dinėjamas caras neatlyžo, siūlė 
fotografuotis su Stalinu... Žodžiu, 
aktoriai kibo, kol sutikome su jais 
fotografuotis. Na, mažai tikėtina, 
kad istorinių veikėjų ketvertukas 
yra valdžios pasamdyti animatoriai, 
tačiau nesitikėjome, jog jie taip „na-
chališkai“ pinigus išmušinės. Po fo-
tosesijos Petras pareikalavo pinigų - 
iš kiekvieno po 1000 rublių (beveik 
po 15 eurų). Šaipėmės, jog ne mes 
fotosesijos pageidavome, o jie, bet 
atmosfera kaito. Petras darėsi vis 
piktesnis, jau ir Leninas su Stalinu 
ėmė rankomis mosikuoti.  

Nusprendėme palikti Raudonąją 
aikštę, kol nepasirodė NKVD.        

(Bus daugiau)

dotuves jau gerokai pavėlavome.     

Rusijoje bent milijonas kirgizų

Prie oro uosto taksi ekipažus 
komplektavo ir dėl kainos derėjosi 
rusas vadybininkas. Mums jis skyrė 
kirgizą vairuotoją, kuris neblogai 
kalbėjo rusiškai ir dalinosi savo 
įžvalgomis. Kirgizas dėstė, jog, jo 
supratimu, Rusijoje gyvena ir dirba 
apie milijoną jo tautiečių. Vyras aiš-
kino, jog Kirgizijoje vidutinė alga 
yra 10 tūkst. rublių (apie 140 eurų), 
o Maskvoje - apie 50 tūkst. (apie 
700 eurų). Paklaustas, ar jo tautie-
čiai Maskvoje uždirba tiek pat, kiek 
vietiniai, kirgizas nustebo, jog gali 
būti diskriminacija dėl tautybės, 
bet, regis, susimąstė. Jaučiau, kad 
kirgizui pasėjau nepasitikėjimo sė-
klą darbdaviu.

Taksistas pademonstravo, kaip 
taupomi pinigai. Taksi stovėjo mo-
kamoje aikštelėje, sistema analogiš-
ka kaip ir pas mus - įvažiuodamas 
į aikštelę gauni popierėli, išvažiuo-
damas iš jos susimoki, popierėlį 
įkiši į skylę ir šlagbaumas atsidaro. 
Tačiau, pasirodo, jeigu važiuoji be-
veik liesdamas priekyje esantį au-
tomobilį, šlagbaumas galvoja, kad 
važiuoja Siamo dvyniai, ir išleidžia 
abu. 

Raudonoji aikštė antradienį, tai-

Neįspūdingo stoto Petras I labai atkakliai bandė išsimušti pinigus už nuotraukas, nors fotografuotis 
su mumis prašėsi patys personažai.                                                                             Autoriaus nuotr. 
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MIŠRIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2018 metams
1.Keblonys, Bičionys, Burbiškis, Rubikiai, Gečionys, Mačionys, 
Skiemonys, aniūnai, Mikoliškis, Žiogai, Voversiai, Remeikiai, diktarai, 
Gikonys,  Sintautai, Bijeikiai, Kiškeliai, nagurkiškiai, Kurkleliai, 
Pašiliai, Katlėriai, SB “ Šaltupys “, Juškonys, Želtiškiai.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   7   6   5   5

 
2.Troškūnai, Smėlynė, Vaidlonys, Pajuosčio vns.,Troškūnėliai, 
Varšauka, Milaikiškiai, Juostininkai, Titeikiai, Kirmėliai, Rukiškis, 
Raguvėlė.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   1   7   6   6

 

2.Troškūnai mst.
Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 4, 18 1, 15 1, 15 5, 19 3, 17 7, 21 5, 19 2, 16 6, 20 4, 18 1, 15 6, 20
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   1   7   6   6

      
3.laukagaliai, Traupis, Klaibūnai, levaniškis, Mickūniškiai, 
alukėnai,Mociūnai, Surdaugiai, degsniai, Janapolis,Varšauka, 
Pusbačkiai, degionys, Repšėnai, Pienionys, narbutai, Vaidevučiai, 
Mackeliškiai. 

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   13   12   11   11

4.naujieji Elmininkai, Elmininkai i, niūronys, Pavariai, Vosgėliai, 
Bikūnai, Stakiai, SB “Voruta”, Gojus, Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

Šeimyniškėliai, aknystos SGM, Kiaušai. sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   14   13   12   12

4.naujieji Elmininkai
Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 10, 25 14, 22 14, 28 11, 26 9, 24 13, 28 11, 26 8, 23 12, 27 10, 25 14, 22 12, 27
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   14   13   12   12

5. Vėjeliškis, Vikonys, Piktgalys, ažuožeriai, Pagiriai, Šeimyniškiai, 
Šepetiškis, dabužiai, Šeriai,Pravydžiai, Jakšiškis, Judinis.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   20   19   18   18

 
6.Ragaišiai,Grikiapeliai,Vikonys,Svėdasai,daujočiai, 
auleliai,Vaitkūnai,Kunigiškiai, Pauriškiai, Sliepšiškis, Žalioji, Butėnai, 
Mičionys, Girelė, narbūčiai, Moliakalnis, Galvydžiai, Sausalaukė, 
Butėnai, Vilkabrukiai, liepagiriai, netikiškiai, Kraštai, Jotkonys, 
Čiukai, Bajorai, Pūstinka.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   21   20   19   19

6. Svėdasai mst.
Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 5, 17 2, 21 2, 21 6, 18 4, 16 1, 20 6, 18 3, 15 7, 19 5, 17 2, 21 7, 19
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   21   20   19   19

7.Peniankos, andrioniškis, Sedeikiai, Mikieriai, Padvarninkai, 
Maželiai, Paandrioniškis, zabelynė, Griežioniškiai, Vertimai, 
Šilagaliai, Butkiškis,  Balčiūniškiai, Skudai, laičiai, laiteliai, Valečkai, 
Šilai, Varneliškiai, Gilvydžiai, Karūniai, didžiuliškiai, Jurgiškis, 
akmena, Paežeriai, Papiliai, Viešintėlės, Viešintos, lašiniai.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   27   26   25   25

 
8. Kalnuočiai, Žiedonys, Troškūnai, Troškūnėliai, Pajuostė, Smėlynė, 
Vaidlonys, Varšalka, latavėnai, nakonys, Vašuokėnai, Gudeliai, 
umėnai, Surdegis, Mitašiūnai, Žukauskai, Kiaušagalys, Pasmodai, 
Karčiai, Žviliūnai, Mediškiai, Vidugiriai, Pienagalis, Žudžgalys.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   15   21   20   20

 
9.Šlavėnai, Katlėriai, Storiai, Maigiai, Gražumynas, Bliuvonys, 
liūdiškiai, ažugojai, Kurkliai, didžiakaimis, Staškūniškis,Pavirinčiai, 
Rundžiai, Mūrai, Kunigiškiai, Padvarninkai, užušiliai, Šerelinė, 
dejūnai, lobai, zizdra, Kurkleliai, Kališkos, antakalniai, Vildžiūnai, 
Šližiai, Gudeliai, Pakalniai, desiukiškės, užunvėžiai, Verbuvka, 
dembuvka, adomava, Klenuvka, Valakiniai, Paulinava, Kurkliai i, 
Vyliaudiškis, Kolonija, Janapolis, Buteikiai, Sargūnai, Medinos, 
Medžiočiai, Šližiai, Gudeliai, Karališkiai, dejūnai, Rundžiai, Janonys, 
Sarickai, Gyvatynė, dalinka, Miškiniškiai, Pūstalaukiai, Jurzdiko k.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   28   27   26   26
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uaB „anykštos  redakcija“ gali 
 paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio plakatus. 

10.Čekonys, Kalveliai, Meldučiai, debeikiai,Radiškis, 
aušra,aknystos, Papšiai, Varkujai, Sterkiškis, leliūnai, Mickūnai, 
zigmantava, Ąžuolynė, Peštiniai, Gerkonys, Jurzdikas, Gudeliai, 
Bebarzdžiai, Puodžiai, Sindriai, Rašimai, Gintiniai, aknystės, 
Ramuldava, Šventupis, Janonys, Vainiūnai, Kurtiniai, antupiai

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   22   28   27   27

11. zaviesiškis, Bebrūnai, Janušava, Kavarskas, Kavarsko vns., 
Pumpučiai, Maželiai, dauginčiai, Budriai, Šoveniai, 
 ii Svirnai, Jurgėnai, Kalnuočiai, Kabošiai, anulynas, Vaivadiškiai, 
Vaišviliškis, abromiškis, Riklikai, domeikiai, Purveliai, Pasusienis.

Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

MiŠRiŲ atliekų konteineriai 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   8   14   13   13

11. Kavarskas mst.
Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 11, 26 8, 23 8, 23 12, 27 10, 25 14, 22 12, 27 9, 24 13, 28 11, 26 8, 23 13, 28
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   8   14   13   13

12. Gylių k.
Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 1 12 12 9 7 4 2 13 10 8 5 3
KOnTEinERiS tamsiai pilkas su mėlynu dangčiu 1 12 12 9 7 4 2 13 10 8 5 3
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   12   4   10   3

kas antrą savaitę Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.
anykščių miestas, PiRMadiEniO grafikas sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 1, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 1 12 12 9 7 4 2 13 10 8 5 3
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   12   4   10   3

kas antrą savaitę Mišrių ir antrinių atliekų išvežimo grafikas 2018 m.
       anykščių miestas, anTRadiEniO grafikas sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
MiŠRiŲ atliekų konteineriai 2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
MĖlYnOS spalvos maišas arba konteineris (su mėlynu dangčiu) 2 13 13 10 8 5 3 14 11 9 6 4
ŽaliOS spalvos maišas arba konteineris (su žaliu dangčiu)   13   5   11   4

Pavojų keliančių 
medžių pjovimas, 

genėjimas, 
surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

siūlo darbą

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);
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 (-a) fermos darbinin-
kas (-ė) ŽŪB .

Tel. (8-682) 97420.

ieško darbo
Šaltkalvio - suvirintojo darbo. 

Ilgametė patirtis.
Tel. (8-676) 69399.

įvairūs
dovanoja

Gražūs 1 mėn. vikšuniukai ieško 
mylinčių šeimininkų. Moka ėsti, 
sargūs - jau loja.

Tel.: (8-625) 43420, 
(8-610) 00521.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Švenčių proga pigiai pasidova-
nokite sau tvenkinį. 

Tel. (8-646) 19349.

Nestandartinių baldų gamyba, 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

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

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

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

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Veža krovinius Lietuvoje ir ES 
šalyse. Teikia perkraustymo pas-
laugas. Parveža prekes iš parduo-
tuvių.

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

Pjauna pavojingai augančius 
medžius prie pastatų, elektros li-
nijų, sodybose. Geni šakas, valo 
pakrantes.

Tel. (8-644) 41260.
 
Nemokamai iškerta krūmus ir 

kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

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

UAB “Anykščių komunalinis ūkis”

MIŠRIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2018 metams
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perka

Redaktorius

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3600  egz.     Užs. Nr. 1043

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, mob.
(8-671) 76995.
Projektų vadovas Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Daiva Goštautaitė, tel. 5-42-48, mob. (8-673) 11320. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-94-58, 
Maketuotojas Justas Navašinskas, tel. 5-82-46.
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Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58.

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.

parduoda

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-683) 91121.

Vieno kambario butą Panevėžyje 
Tulpių g. 30,6 kv. m, 1 aukštas iš 
5. Tvarkingas.

Tel. (8-601) 94135.

Žemės ūkio technika

“Belarus 570”, kultivatorių (3,60 
m), purkštuvą (400 l), plūgą (3 
korpusų), šienapjovę KUHN (1,60 
m).

Tel. (8-682) 88151.

Traktorius MTZ-80, DT-14, DT-
20, automobilį GAZ-51. Kainos 
sutartinės.

Tel. (8-641) 57036.

Gyvuliai

Telyčią.
Tel. (8-620) 80915.

Bekoną.
Tel. (8-381) 4-96-74.

Kuras

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

Tel. (8-612) 59532.

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

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

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-609) 91007.

Skaldytas pušines malkas. 
Supjaustytas atraižas. Turi sausų. 
Atveža.

Tel. (8-604) 61191.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Kita

500 kg svarstykles, šakniavaisių 
smulkintuvą malūną.

Tel. (8-614) 44910.

Seną stogo dangą už simbolinę 
kainą.

Tel. (8-682) 21721.

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

Tel. (8-605) 49513.

PERKaME 
ĮVaiRŲ MiŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KaRVES, 
BuliuS iR TElYČiaS 

„KREKEnaVOS 
aGROFiRMOS“ 

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

PERKaME MiŠKuS 
ViSOJE liETuVOJE 

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

Tel. (8-687) 71663.

Brangiai superkame 
MiŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

ĮMOnĖ
PERKa MiŠKĄ Su 

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

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

auTOMOBiliŲ 
SuPiRKiMaS

Tel. (8-614) 14777.

PERKaME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

Perkame įvairų 
mišką

visoje Lietuvoje
atsiskaitome iškarto.
Tel. (8-681) 60552.

Brangiai superkame automobi-
lius visoje lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-647) 87959.

a. Juškos ūkis
PERKaME

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

Tel. (8-677) 20998.

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.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-670) 37592.

1-2 kambarių butą Anykščiuose. 
Tel. (8-633) 51323.

automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Išrašo reikiamus dokumen-
tus. 

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 auginti. 
Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - jaučius, telyčias, karves, 
veršelius. 

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

Senus, traumuotus arklius ir kitus 
galvijus. Išsiveža patys.

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

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė iš kiniškų plastikinių 
eglučių nori sukurti eglutę

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.   

oras

-2

0

mėnulis
gruodžio 16-18 d. delčia

Olimpija, Mantgailas, 
Drovydė, Jolanta.

Albina, Vygaudas, Audronė, 
Algina, Alina, Adas.

šiandien

gruodžio 17 d.

gruodžio 18 d.

Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 
Gracijus.

vardadieniai

„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

Kas geriau begali būti - 
Kiniška žalia eglutė.
Patikėkit, patogu,
Susilanksto ir saugu.

Žinote, tokie laikai - 
Ant jos kiniški žaislai
Ir Senelis – kaip vaikinas
Toks mažutis žalias kinas. 

Bet kad saugočiau miškus,
Miesto džiuginčiau svečius,
Reikia dvi egles paimti,
Vieną gražią susirinkti.

Guli stalčiuj brėžiniai,
Ji - juk genijus seniai,
Juos iš stalčiaus išsiims,
Miestui eglę pagamins. 

Durnynas, du durniai sugalvojo 
pabėgti iš durnyno, vienas sako 
kitam: 

- Bėgsim vakare, tik nueik ap-
žiūrėti, ar yra tvora, jei didelė, tai 
prasikasime, o jei maža, tai perlip-
sim.

 Nueina pažiūrėti, po kiek laiko 
grįžta draugas ,ir sako:

- Neapsimoka bėgti
Kitas klausia:
- Kodėl?
- Tvoros nėra, - atsako kitas

***

Žmogelis prieina prie picerijos. 
Mato užrašą:  TIK ŠIĄ SAVAITĘ! 
PIRK 2 PICAS, 4 GAUSI NEMO-
KAMAI!!!

 Tada šalia perskaito: ,,P.S pasiū-
lymas negalioja nuo antradienio iki 
sekmadienio. Pirmadieniais nedir-
bame!


