
11 psl.

3 psl.

70-ieji leidimo metai 2018 m. sausio 20 d. šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 6/9195

http://www.anyksta.lt

2 psl.
šiupinys

asmenukė
Apie atlygį 
už draugystę

Netiesa, kad draugui nebūti-
na atsilyginti už dėmėsį, švel-
numą, rūpestį ar atjautą. 

Visos sąskaitos kada nors pa-
teikiamos apmokėti.

Tik sąskaita už draugystę at-
eina tada, kai netenki draugo. Ir 
tai žiauriai didelė sąskaitą, ku-
rią apmoki širdies skausmu.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

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

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

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

5 psl. 12 psl.4 psl.

Anykščių ligoninės vyriau-
siasis gydytojas Dalis Vaiginas 
rajono merui Kęstučiui Tubiui 
rašė pasiaiškinimą, kodėl dar-
bo metu išvažiavo iš Anykščių 
rajono ribų. 

Tiesa, meras K.Tubis „Anykš-
tai“ sakė, kad tai buvęs ne pa-
siaiškinimas, o paaiškinimas. 

Meras važinės autobusais Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 14-ąją, sekmadienį, Val-
dovų rūmuose vyko disidentės 
Nijolės Sadūnaitės pagerbimo 
renginys. Dieną prieš tai LR Sei-
mo Laisvės premija N. Sadūnai-
tei buvo įteikta Seime. 

Iš Seimo tribūnos iš Anykščių 
kilusi disidentė vienuolė dėko-
dama už įvertinimą prabilo ne-
populiaria tema – renginyje da-
lyvavusios Prezidentės ir Seimo 
pirmininko prašė iki Vasario –16 
–osios atsakyti, ar gyva Deimantė 
Kedytė, o jeigu ne, prašė pasa-
kyti, kur jos kapelis. Neišgirdusi 
atsakymo, kuris rūpi Lietuvai, 
aštuoniasdešimtmetė N. Sadūnai-
tė kalbėjo negalėsianti džiaugtis 
artėjančiu šimtmečio jubiliejumi, 
nes „savo nekaltų žmonių aima-
noms ir kančioms akla valstybė ir 
visuomenė neturi ateities“.

Laisvės premijos laureatė Nijolė Sadūnaitė 
vadinama šventu žmogumi Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Gali būti, jog netrukus maršrutiniai autobusai sulauks garbių keleivių. Ligoninės vyriausiasis gy-
dytojas ne  tik pats pasiryžęs važinėtis autobusais, bet ir į kompaniją kviečiasi Anykščių rajono merą 
Kęstutį Tubį. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Ligoninių asociacijų posėdžiai
nėra darbinė veikla 

Problema dėl D.Vaigino „emigra-
cijos“ už rajono ribų kilo gruodžio 
pabaigoje. Situaciją meras K.Tubis 
paaiškino šitaip: „D.Vaiginas yra li-
goninių vadovų klubo narys ir yra 
rajoninių ligoninių asociacijos prezi-
dentas. Jis dažnai vyksta į visokius 
renginius. Jis dažnai važiuodavo ir 
dažnai gaudavo leidimus. Tą kartą 
mano patarėjas jam skambino dėl li-
goninės finansavimo. Kaip tik prieš 
rajono tarybos posėdį. Jis sako: „Esu 
išvykęs“. Prieš Tarybos posėdį mes 
norėjome dar su 
juo pasišnekėti. 

Laisvės statulėlę disidentei vienuolei Nijolei Sadūnaitei įteikė 
LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Aktas. Po beveik šimtmečio 
Lietuvos Nepriklausomybės Ak-
tas grįžo į Lietuvą. Trečiadienį 
Vokietija dokumentą penkeriems 
metams paskolino Lietuvai. Ce-
remonijoje dalyvavo ir anykštė-
nų delegacija, televizijos ekrane 
matėsi salėje, per porą eilių už 
Lietuvos Respublikos Preziden-
tės sėdintis Kurklių seniūnas Al-
gimantas Jurkus.

Slidinėja. Antradienį pradėjo 
veikti Kalitos kalnų slidinėjimo 
trasa. Šeštadienį ir sekmadienį 
ant kalno vyks respublikiniai ren-
giniai – „Sniego diena“ bei slidi-
nėjimo varžybos, tačiau kalnas 
priims ir neprofesionalius slidi-
ninkus. Sportininkams paruošta 
viena trasa, mėgėjams - kita.

 
Parakas. Anykščių rajono 

mero Kęstučio Tubio patarėjas, 
Darbo partijos Anykščių skyriaus 
tarybos narys Donaldas Vaičiū-
nas atskleidė, kad Darbo partijos 
Anykščių skyriaus narių gretos 
šiek tiek „praretintos“. „Kai ku-
rie nariai neaktyvūs arba nemoka 
nario mokesčio. Buvo apie 400 
narių, dabar, manau, liko aktyvių 
200 – 300“, - sakė D.Vaičiūnas, 
kurio įsitikinimu, skyriuje „para-
ko dar yra“.

Iniciatyva. Anykštėnė Dalė 
Bražionytė Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-sioms metinėms 
pakvietė sukurti bendrą sveiki-
nimą. „Kviečiu visus: ir mažus 
piešiniais, o kitus rašant sveiki-
nimo žodžius sukurti sveikini-
mą Lietuvai. Tiek piešiniai, tiek 
sveikinimai turi būti rašomi ant 
geltonos, žalios ir raudonos spal-
vos lapų. Po to bus suklijuoti į 
bendrą sveikinimą“, - kviečia 
D.Bražionytė. Buvusi Anykščių 
rajono policijos komisariato pa-
reigūnė D.Bražionytė prisijungti 
prie jos sumanytos akcijos kvie-
čia asmeniškai. Moteris lanko 
įvairias įstaigas ir ten palieka 
spalvotus lapus, ant kurių galima 
rašyti sveikinimus.

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

Katilinėje rastas 
negyvas UAB 
„Anykščių 
šiluma” kūrikas

Serialo kūrėjai 
„užstūmė“ ant 
Kavarsko

Galėjęs būti 
geriausiu...

Upės potvynis – 
reklama 
Anykščiams
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Temidės svarstyklės
Konfliktas. Sausio 15 dieną 

apie 12 val. Viešintose tarp blai-
vių sugyventinių moters (g.1964 

m.) ir vyro (g.1961 m.), kilus žo-
diniam konfliktui, vyras naudojo 
fizinį smurtą, taip sukeldamas fizi-
nį skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir užda-

rytas į areštinę.

Mirtis. Sausio 18 dieną apie 
14 val. Svėdasuose, autobusu sto-
telėje, staiga mirė vyras (g.1947 

m.), gyvenęs Svėdasų seniūnijos 
Vikonių kaime. Kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

spektras

UAB „Anykščių šiluma“ direkto-
rius Virgilijus Vaičiulis „Anykštai“ 
sakė, kad miręs bendrovės kūrikas, 
gyvenęs Kavarsko seniūnijos Pum-
pučių kaime, aptiktas besikeičiant 
darbuotojų pamainai.

Katilinėje rastas negyvas UAB 
„Anykščių šiluma” kūrikas

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Pirmadienį, sausio 15 dieną,  apie 7.45 val. Kurkliuose, UAB 
„Anykščių šiluma“ katilinėje, rastas miręs 50 – metis kūrikas.

V.Vaičiulis sakė, kad tai nebuvo 
nei smurtinė mirtis ar nelaimingas at-
sitikimas darbo vietoje. Darbuotojas 
greičiausiai mirė dėl sveikatos sutri-
kimų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Sutapimas –  prieš trejus metus 
lygiai tą pačią dieną, sausio 15-ąją, 
UAB „Anykščių šiluma“ teritorijoje 
sprogo cisterna, kurioje laikyta skalū-
nų alyva. Sunkiai sužeistas bendrovė-
je vairuotoju dirbęs  60-metis vyras. 
Kritinės būklės jis buvo nuvežtas į 
Anykščių ligoninės reanimacijos sky-
rių. Po kelių valandų vyras mirė.

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro socialinę dar-
buotoją Miglę Vaičiulienę. Pa-
šnekovė pasakojo apie globėjų 
(įtėvių) rengimo programą.

Pasak M.Vaičiulienės, Aulelių 
vaikų globos namuose šiuo metu 
be tėvų globos auga 41 vaikas – tai 
ir yra atsakymas, kodėl reikalinga 
globėjų (įtėvių) rengimo programa, 
trunkanti maždaug tris mėnesius.

„Vyksta ir praktiniai užsiėmimai, 
programos dalyviai atlieka namų 
darbus. Pavyzdžiui, vakar globė-
jams uždavėme namų darbą – pa-
daryti savo šeimos genogramą“, 
- apie globėjų (įtėvių) rengimo pro-
gramą pasakojo M.Vaičiulienė.

Nuo 2009 metų Anykščių rajone 
globėjų (įtėvių) rengimo programos 
metu parengti 55 globėjai. Po per-
traukos atnaujinus šios programos 
vykdymą, nuo 2016 metų vasaros 

Tradiciškai, akivaizdžiu balsavi-
mo lyderiu buvo UAB „Anykštos 
redakcija“ leidinių grupės vyriausio-
sios redaktorės Gražinos Šmigels-
kienės „Redaktorės skiltis“, surinku-
si penktadalį, t.y. 20 proc. balsų.

Trumpas žinias bei pliusus minu-
sus pirmiausiai peržvelgė 15,6 proc, 
balsavusiųjų. Po 11,1 proc. balsų su-
rinko žurnalisto Ryčio Kulboko 13 
klausimų alpinistui Vladui Vitkaus-
kui bei Vidmanto Šmigelsko atlikta 
Utenos regiono įmonių darbuotojų 
algų analizė („Apskrities realybė: 
chirurgai uždirba mažiau už valyto-
jas“). 

Po 6,7 proc. balsų surinko 
V.Šmigelsko pokalbis su didžiausios 
Seime Valstiečių ir žaliųjų frakcijos 
lyderiu Ramūnu Karbauskiu („Pa-
grindinis Lietuvos Ramūnas“), pa-
sakojimas apie Troškūnų bažnyčią 
– „Troškūnų bernardinų lobiai“ bei 
redakcijos bendradarbio, žurnalisto 
Vytauto Bagdono linksma žinutė 
apie dažnai įvairiose šventėse mato-

Redaktorės skiltis – 
neįveikiama rubrika
Išleidę paskutinįjį 2017 metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 

numerį, portale anyksta.lt skaitytojų klausėme, kuriuos žurnalo 
tekstus jie perskaitė pirmiausiai.

Sprogimas įvyko, kai UAB 
„Anykščių šiluma“ darbuotojas  kam-
piniu šlifuokliu pjovė cisternos, ku-
rioje buvo skalūnų alyva, dangtį. Nuo 
kibirkšties sprogo cisternoje susikau-
pę dujos. Smūgio banga bloškė vyrą, 
jam sužeista galva, apdegė kūnas. Po-
žeminis skalūnų alyvos rezervuaras 
- 25 kubinių metrų talpos, jame buvo 
apie 17 tonų skalūnų alyvos. Dangtis 
buvo pjaunamas dėl to, kad ketinta 
dalį skalūnų alyvos pervežti į Svėda-
sus. Darbuotojai nesugebėjo atsukti 
dangčio varžtų, todėl buvo nuspręst 
imtis kampinio šlifuoklio.

Būsimiems globėjams 
užduoda ir namų darbų

parengta dar 18 globėjų.
Anykščių rajono socialinių pas-

laugų centro socialinę darbuoto-
ją M.Vaičiulienę kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro socialinė 
darbuotoja Miglė Vaičiulienė 
tikino, kad globėjų (įtėvių) 
mokymai nėra labai sunkūs, 
o dėstytojos – negriežtos.mą asmenį – „Pupų Dėdė pagaliau 

virto Ūpo Dėde“.
„Aukštaitiškas formatas“ leidžia-

mas 3 000 egzempliorių tiražu. Jis 
parduodamas visose Utenos regi-
ono prekybos vietose bei Vilniuje 
(R-kiosk), Panevėžyje, Kupiškyje ir 
Ukmergėje. Žurnalas prenumeruoja-
mas visoje Lietuvoje.      -ANYKŠTA

Trečdalis gyventojų teigia pernai gyvenę prasčiau

Pernai augusios vidutinės gy-
ventojų pajamos neatsvėrė žmonių 
nepasitenkinimo kainų augimu. 
Toliau didėja socialinė atskirtis, 
nes finansinės padėties pablogėji-
mą dažniausiai nurodo paprastai 

mažiau pajamų gaunantys vyresnio 
amžiaus gyventojai ir bedarbiai.

RAIT gruodį apklausė per 1 
tūkst. gyventojų, jų buvo prašoma 
įvertinti, kaip keitėsi jų finansinė 
padėtis 2017 metais, palyginti su 

Beveik trečdalis šalies gyventojų teigia 2017-aisiais gyvenę 
prasčiau nei ankstesniais metais. Kiek daugiau nei pusė gyvento-
jų teigė, kad jų finansinė padėtis per metus nepakito, o pagerėji-
mą pajuto vos vienas iš dešimties, rodo naujienų agentūros BNS 
užsakymu rinkos tyrimų kompanijos RAIT atlikta apklausa.

2016-aisiais. 53 proc. apklaustųjų 
teigė, kad jų finansinė padėtis ne-
pasikeitė, 32 proc. – kad pablogė-
jo, 11 proc. – kad pagerėjo. Dar 4 
proc. teigė neturintys nuomonės.

Dažniausiai finansinės padėties 
pablogėjimą nurodė vyresnio am-
žiaus (55–64 metų), pensininkai 
ar bedarbiai bei žemiausių pajamų 
(iki 240 eurų per mėnesį) gaunan-
tys tyrimo dalyviai. Pagerėjusią 
finansinė padėtį dažniausiai nu-
rodė 25-34 metų amžiaus asme-

nys, aukštąjį išsilavinimą turintys 
respondentai, įmonių vadovai ar 
savininkai ir aukščiausių pajamų 
(daugiau kaip 450 eurų per mėne-
sį) gyventojai.

Ekonomistų teigimu, per šiuos 
metus reikšmingų pokyčių gyven-
tojų lūkesčiuose nesitikima. Pasak 
jų, Vyriausybės inicijuoti pokyčiai 
gyventojų piniginių reikšmingai 
nepapildys, o kainų augimas ir to-
liau formuos žmonių nuotaikas.

-BNS

Palauks. Kontrolieriams nusta-
čius alkoholio reklamos pažeidi-
mų, alkoholiu prekiaujančios įmo-
nės kol kas yra įspėjamos, o baudos 
bus skiriamos vėliau, sako Narko-
tikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentas (NTAKD). Šiemet 
taip pat nustatyta atvejų, kai alko-
holiniai gėrimai buvo parduodami 
jaunesniems nei 20 metų jaunuo-
liams ar išsinešami iš prekybos 
vietų, pasibaigus prekybos laikui. 
Už šiuos pažeidimus jau yra skir-
tos baudos. Departamentas nuo 
sausio dešimčiai įmonių pateikė 
rekomendacijas dėl galimos alko-
holio reklamos socialinių tinklų 
paskyrose arba interneto svetainė-
se. Departamento Tabako ir alko-
holio kontrolės skyriaus vedėjas 
Jurgis Kazlauskas BNS teigė, kad 
baudos verslui už reklamos pažei-
dimus nebus skiriamos pirmąjį šių 
metų ketvirtį.

Pasiūlymas. Seimo narys kon-
servatorius Mykolas Majauskas 
kreipėsi į sveikatos apsaugos mi-
nistrą Aurelijų Verygą su siūlymu 
inicijuoti nereceptinių erekcijos 
sutrikimus gydančių vaistų regis-
travimą Lietuvoje. Parlamentaro 
teigimu, galimybė įsigyti erekci-
jos sutrikimus gydančių vaistų be 
recepto paskatintų vyrus, vengian-
čius medikų, apsilankyti vaistinėje. 
Anot jo, vaistininko konsultacija 
prieš parduodant šiuos medika-
mentus motyvuotų vyrus atidžiau 
pasidomėti savo sveikata ir tai 
padėtų užkirsti kelią rimtesnėms 
ligoms.

Pokyčiai. Darbą palieka sveika-
tos apsaugos viceministrė Gintarė 
Šakalytė, kuravusi asmens sveika-
tos priežiūros sritį, Europos Sąjun-
gos (ES) investicijų projektus. Kaip 
BNS nurodė ministerijos atstovai, 
paskutinė viceministrės darbo die-
na bus pirmadienis. Medikės išsi-
lavinimą ir kardiologės profesinę 
patirtį turinti profesorė G. Šakalytė 
nusprendė tęsti medikės darbą, tei-
gia ministerija. Pastaruoju menu 
buvo ir daugiau pasikeitimų minis-
tro komandoje: gruodį pasitraukė 
viceministrė Aušra Motiejūnienė 
Bilotienė, patarėjas Danas Bakša, 
praėjusią savaitę pradėjo dirbti 
naujas sveikatos apsaugos vicemi-
nistras Algirdas Šešelgis.

Įsilaužė. Ketvirtadienio vakarą 
įsilaužus į naujienų portalą tv3.lt 
ir paskelbus išgalvotą žinią apie 
krašto apsaugos ministrą Raimun-
dą Karoblį, kartu išplatinti laiškai 
su kenkėjiška programa, teigia 
Krašto apsaugos ministerija. Na-
cionalinio kibernetinio saugumo 
centras nustatė, kad ketvirtadienį 
Vyriausybei, ministerijoms, am-
basadoms ir kitiems adresatams 
išsiųsti laiškai turėjo prisegtą failą 
ne tik su šmeižiančiu tekstu, bet ir 
įterptą kenksmingą kodą. „Gavė-
jai, kurie atsidarė prisegtus failus, 
skatinami imtis papildomų apsau-
gos priemonių – laikinai atjungti 
kompiuterį nuo tinklo, kreiptis 
į savo institucijos kompiuterių 
saugumo specialistus“, – nurodo 
KAM. Įsilaužimas į naujienų por-
talą įvyko 19 val. 15 min., o po 
devynių minučių pasirodė šmeiži-
kiškas rašinys. Portalas jį pašalino 
po penkių minučių. Rašinys buvo 
parašytas gana taisyklinga lietuvių 
kalba. Pirminiais duomenimis, pa-
gal IP adresą nustatyta, kad įsilauž-
ta iš Sankt Peterburgo.

Prieš ketverius metus vykusioje 
Sočio olimpiadoje V.Strolia varžėsi 
slidinėjimo trasose. Kartą jis finišavo 
67-as, o dvejose rungtyse užėmė 70-
ąsias vietas.  

Biatlonininkai gausiausiai atsto-
vaus Lietuvą. Į olimpiadą dar vyks ir 

Tomas Kaukėnas, Natalija Kočergina 
bei Diana Rasimovičiūtė. Iškilmin-
goje žaidynių atidarymo ceremoni-
joje nešti Lietuvos vėliavą patikėta 
T.Kaukėnui. Slidininkų rinktinėje – 
trys sportininkai. Antrą kartą olimpi-
nėse žaidynėse startuos Mantas Stro-

Vytautas Strolia startuos antrojoje savo olimpiadoje
25-erių metų anykštėnas biatlonininkas Vytautas Strolia vyks 

į savo antrąją olimpiadą. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) vykdomojo komiteto posėdyje penktadienį patvirtintos 
pavardės sportininkų, atstovausiančių Lietuvai žiemos olimpinė-
se žaidynėse Pjongčange. Į Pietų Korėją vyks devyni sportininkai, 
tarp šių laimingųjų pateko ir anykštėnas.

lia ir Modestas Vaičiulis, žaidynėse 
debiutuos Marija Kaznačenko. Dar 
du Lietuvos sportininkus matysime 
kalnų slidinėjimo varžybose. Savo 
antrose olimpinėse žaidynėse var-
žysis Ieva Januškevičiūtė, o debiuto 
laukia Šveicarijoje gyvenantis ir besi-
treniruojantis Andrejus Drukarovas. 

Pjongčango žiemos olimpinės žai-
dynės Pietų Korėjoje vyks vasario 
9-25 dienomis. Žaidynėse dalyvaus 
apie 3000 sportininkų iš 95 šalių. 
Jiems bus išdalinti 102 medalių kom-
plektai.                          

 -ANYKŠTA

196 cm ūgio 25-erių metų 
anykštėnas Vytautas Stro-
lia bus vienas aukščiausių 
Pjongčango olimpiadoje star-
tuosiančių biatlonininkų.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Ar žiema
kelininkams 
vėl atėjo 
netikėtai? 

Kalbino
 Vidmantas  ŠMIGELSKAS

Meras važinės autobusais

Įstaigų vadovai yra pavaldūs me-
rui, įstatyme taip numatyta. Ir aš 
paprašiau parašyti paaiškinimą, kur 
jis buvo“.

Ligoninės vyriausiasis gydytojas 
D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, jog tą 
dieną, dėl kurios kilo problema, jis 
buvo išvykęs ne ligoninių asociaci-
jos, o konkrečiai Anykščių ligoni-
nės reikalais. 

Mero K.Tubio klausėme, ko-
kiu būdu galima atsieti D.Vaigino 
dalyvavimą Lietuvos ligoninių 
asociacijos veikloje nuo Anykščių 
ligoninės. Juk nebūtų D.Vaiginas 
Anykščių ligoninės vyriausiasis 
gydytojas - nebūtų ir regionų li-
goninių asociacijos prezidentas. 
Meras K.Tubis kalbėjo, kad kada 
ir ką D.Vaiginas atstovauja - reikia 
išsiaiškinti. „Jeigu jis atstovauja 
Anykščių ligoninę - taip, bet jei 
jis yra kažkokios visuomeninės 
organizacijos atstovas ir važiuoja 
Anykščių ligoninės arba kitos įs-
taigos automobiliu, tai čia abejotini 
dalykai“. – „Anykštai“ sakė meras. 

Koordinuos biudžetininkų 
logistiką

Meras K.Tubis tvirtino, kad 
D.Vaigino vojažų į visokias minis-
terijas ir asociacijų posėdžius kon-
trole, neapsiribos. Jis ketina visose 
rajono biudžetinėse ir viešosiose 
įstaigose padaryti tvarką.  

„Mes ruošiam Tarybos posė-
džiui medžiagą, kad tos įstaigos, 
kurios važiuoja į kažkokį miestą, 
informuotų mus, kad mes galėtu-
me koordinuoti, kad į tą patį miestą 
vienu metu iš Anykščių nevažiuotų 
dešimt automobilių. Taupyti reikia 
lėšas. Jeigu vienas išvažiuoja, kitas 
išvažiuoja...  Dešimt automobilių iš 
Anykščių įstaigų... Tai čia yra ne-
tvarka“. - tvirtino meras. Valdinin-
kų logistika jis sakė užsiims ne pats 
asmeniškai, šitas darbas bus patikė-
tas savivaldybės administracijai.   

„Koordinuoti turi šitą dalyką 
administracija. Ir nesuprantamas 
dalykas, kai išvažiuoja įstaigos va-
dovas į Vilnių ir gali nuvežti mūsų 
dar du darbuotojus, bet nenuveža. 
Koordinavimą turi atlikti admi-
nistracija“. - tikino meras. Pasak 
K.Tubio, kartais atsitinka taip, kad 
net į tą patį renginį Vilniuje varomi 
keli skirtingų įstaigų automobiliai. 

Meras kalbėjo, jog kai įstaigų va-

Egidijus MATIUKAS, UAB 
„Anykščių šiluma“ juristas: 

-Ketvirtadienį važiuodamas į 
darbą pykau ant kelininkų, o penk-
tadienį kelias buvo geras. Iš esmės 
šiais metais didelių priekaištų ke-
lininkams neturiu, kita vertus, ne-
daug jie turėjo progų ir pasireikšti.

Arūnas GIRAITIS, Kultūros 
paveldo departamento Utenos 
skyriaus vedėjas: 

-Nesupratau, kodėl taip storai 
ketvirtadienį druska nubarstytas 
Biržinės kelias. Kelias Ukmergė-
Zarasai buvo mažesniu druskos 
sluoksniu barstytas. O Troškūnų 
kelias ketvirtadienį buvo bjaurus. 
Bet, vis dėlto manau, kad už eismo 
saugumą atsakingi patys vairuoto-
jai, jei kelias prastas - nelėk.

Virgilijus Aloyzas MILA-
KNIS, Aknystos pensionato dar-
buotojas: 

- Kelias, kuriuo nuolat važinėju 
iki Debeikių, - normaliai prižiūri-
mas. Manau, kad eismo saugumas 
priklauso ne nuo kelininkų, o nuo 
vairuotojo įgūdžių, padangų, auto-
mobilio techninės būklės. Nesaugu 
važiuoti 100 km per valandą - va-
žiuok 50-ies greičiu. Manau, esmi-
nis dalykas – įvertinti, koks esant 
tam tikrom eismo sąlygom yra sau-
gus greitis ir neviršyti to greičio.    

dovai be jo žinios kažkur važinėja, 
tada nebeaišku, ar teisingai užpildyti 
jų darbo valandų tabeliai. „Gali kie-
kvieną dieną važiuoti po pusę dienos 
kažkur, o ne užsiimti įstaigos vado-
vavimu. O tabelyje nesimato, kad jis 
išvykęs buvo. Tabelius pateikia po 
mėnesio ir tada - mere, patvirtink. 
Aš tada nematau, kur tos aštuonios 
darbo valandos, kurias jis dirbo. Tai 
tikrai netvarka. Nes įstaigų vadovų 
tabelius tvirtina meras. Įstaigų vado-
vų kontrolės jokios nebūtų... Kur kas 
nori, ten tas važiuoja“.

Už rajono ribų - tik leidus 
merui 

Anykščių ligoninės vyriausias 
gydytojas Dalis Vaiginas „Anykš-
tai“ sakė, gavęs du raštus iš savi-
valdybės administracijos, kuriais 
aiškinama, kokias procedūras 
įstaigų vadovams reikia atlikti iš-
važiuojant už rajono ribų. Spren-
džiant pagal griežtesnį raštą, pasak 

D.Vaigino, biudžetinių įstaigų ir 
viešųjų įstaigų vadovai už rajono 
ribų ir vienai dienai gali išvažiuo-
ti tik merui pasirašius rezoliuciją. 
„Jokių problemų. Vykdysiu nurody-
mus“. – „Anykštai“ sakė ligoninės 
vyriausiasis gydytojas D.Vaiginas. 

Autobuse patogu aptarti 
problemas

D.Vaiginas tikino, kad jam pro-
blemų nekels ir grupinė komandi-
ruotė į Vilnių, net jei jam pačiam į 
Sveikatos ministeriją reikės nuvykti 
14 valandai, o „Anykščių šilumos“ 
direktoriui Virgilijui Vaičiuliui į 
Kainų ir energetikos kontrolės ko-
misiją - 9 valandai. „Nieko tokio. 
Palauksiu.“ - ironizavo D.Vaiginas. 
„Manau, apskritai, reikia atsisakyti 
tarnybinių automobilių. Visuome-
ninis transportas yra labai patogus, 
komfortiškas. Iš Vilniaus autobusų 
stoties į reikiamas įstaigas galima 
važiuoti troleibusais. Jokių proble-
mų. Kaip valdžia nurodys, taip ir 
darysiu“ - ironišką gaidą tęsė ligo-
ninės vyriausiasis gydytojas. 

D.Vaiginas aiškino, jog mero iš-
sakytą logistikos koncepciją taikant 
paraidžiui, maršrutiniais autobusais 
bent kartais važinės ir pats meras. 
„Ligoninių asociacija jungia ne fi-
zinius, o juridinius vienetus. Mero 
K.Tubio dalyvavimas Lietuvos sa-
vivaldybių asociacijos posėdžiuose 
yra analogiškas mano dalyvavimui 
ligoninių asociacijos posėdžiuose.“ 
- paraleles vedė ligoninės vyriau-
siasis gydytojas D.Vaiginas. 

„Viskas tuose autobusuose - ge-
rai. Važiuojant patogu aptarti darbi-
nius reikalus“ - kalbėjo D.Vaiginas 
besivildamas, kad kartais tokiems 
mobiliems posėdžiams vadovaus 
pats meras.

Įstaigų vadovų važinėjimas 
maršrutiniais autobusais padėtų 
kokybiškiau atlikti ir kontrolės 
funkciją - ant bilietų nurodomas 
autobusų išvykimo laikas. Bilietus 
būtų galima segti prie darbo valan-
dų tabelių.

Aušros BREdELYTĖS pieš.

Na, ir gausit kryžium per 
kuprą

Nerijus ŠIRVYS, režisierius, 
kurio filme Kavarskas vadina-
mas „šiknos skyle“: 

„Manome, kad kavarskiečiai 
mums atleis, nes yra tikri dievoti 
krikščionys, ką supratome iš kry-
žių, kuriais nusėtas Kavarskas“.

Tai negi dabar mėšlavežio 
lauksim?

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, supykęs ant 
režisieriaus N.Širvio dėl jo filme 
negražiai apibūdinto Kavarsko 
aiškino, kada ateis metas pamo-
kyti režisierių:  

„Adventas, kalėdinis laikotar-
pis, kažkaip netinkamas laikas 
kalbėti apie šiknos skyles. Mėgin-
sim po Kalėdų kažką ieškoti.“

Būtų iš Juodupės, ne taip 
stebintų?

Romaldas GIŽINSKAS, poli-
tikas, apie režisierių N.Širvį:

„Mane stebina iš Obelių kilusio 
režisieriaus chamizmas Kavarsko 
žmonių atžvilgiu“.

Savivaldybėje bus logistikos 
projektų vadovo etatas?

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie tai, jog skirtin-
gų įstaigų vadovai ir darbuotojai 
į tą patį miestą neturėtų važinėti 
skirtingais automobiliais: 

„Koordinuoti turi šitą dalyką 
administracija. Ir nesuprantamas 
dalykas, kai išvažiuoja įstaigos 
vadovas į Vilnių ir gali nuvežti 
mūsų dar du darbuotojus, bet ne-
nuveža“.

Ten, kur Jus komandiruos, 
visuomeninis transportas 
neveža

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydytojas 
ironizavo, jog įstaigų vadovams 
apskritai tarnybinis transportas 
nėra būtinas: 

„Manau, apskritai, reikia atsi-
sakyti tarnybinių automobilių. Vi-
suomeninis transportas yra labai 
patogus, komfortiškas“.

Ir dar beveik visi 
pusnuogiai...

Sonata VERŠELIENĖ, 
Anykščių baseino vadovė, apie 
kainomis besipiktinusią lanky-
toją: 

„Tačiau, skundo autorei mes 
siūlėme į baseiną eiti už įprastą 
kainą, taigi jai bilietas nepabran-
go. Tuomet ji pyko, kad baseine 
labai daug žmonių“.

Labiausiai aršūs tampa 
politiniais lavonais

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas aiškino, kodėl iš seniūnų 
sueigos išprašo žurnalistus: 

„Kaip mes mušamės, baramės 
jums matyti nereikia“. 
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Man gerai. Man patinka. Šituos, 
atsiprašant direktorius, seniai 
reikėjo padėti į vietą. Pastabusis 
mero patarėjas donaldas Vaičiū-
nas prieš rajono Tarybos posėdį 
paskambino Anykščių ligoninės 
vyriausiajam gydytojui daliui Vai-
ginui. Sako: „Taip ir taip, yra čia 
dar vienas kitas toks klausimėlis, 
tėvas nori su tavimi aptarti, užbėk 
staigiai į mūsų kontorą. Telefonu, 
pats žinai, geriau nešnekėt apie 
tuos reikalus“. O d.Vaiginas 
užbėgt negali, d.Vaiginas ne 
Anykščiuos, d.Vaiginas Vilniun 
išvažiavo. Kad tave galas. Meras 
nori pašnekėt, o jo nėra. Meras 
labai supyko, liepė gydytojui 

paaiškinimą parašyti: kur, ko ir 
su kuo važiavai? Meras įtaria, 
kad vyriausiasis gydytojas darbo 
metu valdiška mašina važinėja 
į Lietuvos ligoninių asociacijos 
posėdžius, kurios jis, nesikeikiant, 
prezidentu yra. „Anykštai“ meras 
sakė, kad tarp įstaigų direktorių 
vis dar pasitaiko tokių direktorių, 
kurie į tą patį miestą tą pačią 
dieną važinėja skirtingomis maši-
nomis. Nuo šiol viskas! „Kranty“! 
Jokių asociacijų, jokių preziden-
tų. Į Vilnių savivaldybės įstaigų 
vadovai galės važiuoti tik merui 
pasirašius rezoliuciją ir, matyt, 
tik tada, kai bus sukomplektuotas 
pilnas ekipažas. 

„Šita, ministras, galit tik 20 
kovo priimti? Ai, kaip negerai... 
Nesusitiksim. Mes iš Anykščių tik 
19 ir 29 Vilniun važiuojam. A, pats 
ministras, šita, negali iki Anykščių 
palėkt? A?“ - panašiai taip dėl 
susitikimų nuo šiol tarsis mūsų 
valdiškų kontorų vadovai.

Beje, ar tikrai d.Vaičiūnas 
d.Vaiginui skambino - nežinau, tik 
spėju. Nors donaldą gerbiu vien 
už tai, kad jis buvo Sibire, bet pri-
valau konstatuoti, jog jei jam yra 
proga patekti į kuriozinę situaciją 
- donaldas būtinai į ją ir pateks. 

Bet šiaip viskas gerai. Labai 
viskas tvarkoje. direktoriai, prezi-
dentai, atsiprašant. Mes su žmona 
darban kasdien (pirmyn ir atgal 
susidaro 50 km) važinėjame skir-
tingais automobiliais, mat vienam 
vienas laikas darbingesnis, kitam 
kitas. Na, bet mes ne biudžeti-
ninkai. Biudžetininkai, nors jie ir 
direktoriai, gali 
kooperuotis. 
Galės vienas 
kito „Akropo-
lyje“ palaukti, 
kiną pažiūrėti, 
spragėsių pa-
valgyti. Vis tiek 
ir darbe, kaip 
žmonės sako: 
ne velnią veikia.  

Vienas (arba viena; - čia, kad 
sunkiau būtų identifikuoti) Anykš-
čių biudžetinės įstaigos vadovų 
prasitarė: „Mes visą energiją 
išnaudojame taupymui, pinigų 
uždirbimui energijos nebelieka“. 
Matyt, žmogus (žmogė) buvo 
teisus... Kuriem galam landžioti 
po valdiškas Vilniaus konto-
ras, kuriose greičiausiai patirsi 
neigiamų emocijų ir, tikėtina, 
nieko neišspręsi, jeigu galima ir 
nelandžioti. Net pageidautina, 

kad nelandžiotum. Kuriem galam 
d.Vaiginui būti tos ligoninių aso-
ciacijos prezidentu? didelis jau 
jis berniukas, septintoje dešimtyje, 
išgyvens be šitų antpečių...      

Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio pastebėjimas, kad net 
į tuos pačius renginius Vilniuje 
skirtingų įstaigų vadovai skirtin-

gais automobi-
liais suvažiuo-
ja, regis, yra 
logiškas. Bet 
su viena išlyga 
- tokių rengi-
nių sostinėje, 
kuriuose kaip 
įstaigų vadovai 
galėtų daly-

vauti Kultūros centro direktorė 
dijana Petrokaitė ir „Anykščių 
vandenų“ viršininkas Arvydas 
Katuoka nedažnai pasitaiko. 
Nors bala žino, gal su Lietuva 
atsisveikindamas Kinijos amba-
sadorius į priėmimą kviečiasi 
ne tik mūsų rajono merą, bet ir 
A.Katuoką? Gal vandentiekio 
projektas Ažuožeriai-Šiczjačžu-
anis (beje, 2,5 mln. gyventojų 
turintis miestas) jau seniai 
parengtas?

Valdžios idėjos geros, valdi-

ninkų kontrolės projektai beveik 
tobuli. Tačiau, taip sakant - 
nereikia apsiriboti pasiekimais. 
Iki Raguvėlės ir Vaitkūnų - beveik 
po 40 km. Paskambins, sakykim 
d.Vaičiūnas „Anykščių šilumos“ 
direktoriui Virgilijui Vaičiuliui, 
perduos jam, kad meras jį po pen-
kių minučių nori matyti kontoroje. 
O V.Vaičiulis tuo metu Raguvėlės 
katilinėje rąstus skaičiuoja ar 
iš pečkurio „opelio“ bagažinės 
valdišką anglį valstybei grąži-
na... Išmozos suodinom rankom 
V.Vaičiulis valdiškos mašinos vai-
rą ir vis tiek „neišims“ Juostinin-
kų posūkio. Tik rezoliucijos ir vis 
gerėjanti kontrolė gali išsaugoti 
švarų „Anykščių šilumos“ auto-
mobilio vairą. 

Pageidautina, kad be mero ži-
nios darbo valandomis valdininkai 
judėtų tik po įstaigos teritoriją. O 
po darbo - tik po namų zoną. Nuo 
17.00  iki 17.30 - laisvas laikas, 
kurį kiekvienas gali išnaudoti 
pagal poreikius ir galimybes. 
Autsaideriai per tą pusvalandį 
spės tik iki namų „dašliaužti“, o 
žvitriausiesiems pakaks laiko ir 
„Maximai“, ir meilužei. 22.00 
– „otboi“. Ramaus Jums miego, 
ponai. Iki 6.00...

Portale anyksta.lt paskelbus seri-
alo „Varom į miestą“ anonso vaizdo 
įrašą, skaitytojai reagavo skirtingai 
– vieni tik kvatojosi, kiti piktinosi, 
kad serialo autoriai tyčiojasi ne tik iš 
kavarskiečių, bet ir iš visų Anykščių 
rajono gyventojų. Komedinio seri-
alo „Varom į miestą“ režisierius N. 
Širvys „Anykštai“ papasakojo, kaip 
seriale atsirado Kavarskas.

„Nenorėjau gauti į galvą nuo 
savų. Kavarskiečiai nežino, kur esu 

Serialo kūrėjai „užstūmė“ 
ant Kavarsko Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Televizijos ekranus netrukus turėtų pasiekti naujas komedinis serialas „Varom į miestą“. Nerijaus 
Širvio režisuotame seriale pasakojama, kaip vaikinas iš provincijos atvyksta į didmiestį, o tikėdamasis 
jį užkariauti, susiduria su visai kitokia realybe. Internete jau galima išvysti serialo „Varom į miestą“ 
anonsą. Viename iš jo epizodų vaidinanti aktorė Milda Sutkevičiūtė tiesiai šviesiai rėžia: „Kaip galima 
gyventi tokioj šiknos skylėj kaip Kavarskas?“ 

Tokia frazė nepraslydo pro kavarskiečių ausis. Iš pradžių Kavarsko miesto ginti užsimojo net seniū-
nas Algirdas Gansiniauskas. 

Patys kavarskiečiai kalbėjo, kad dėl tokių serialo anonse nuskambėjusių  palyginimų kalta Anykščių 
rajono valdžia.

N. Širvys vylėsi, kad kavarskiečiai 
dėl to pernelyg nepyks.

„Manome, kad kavarskiečiai 
mums atleis, nes yra tikri dievoti 
krikščionys, ką supratome iš kryžių, 
kuriais nusėtas Kavarskas. Arba po 
kiekvienu kryžium tiesiog palaido-
tas kavarskiečių humoro jausmas. 
Bet kuriuo atveju, pasakojame tokių 
nepasiduodančių provincijos žmonių 
istorijas, vildamiesi, kad tai suteiks 
jiems vilties bei stiprybės“, - serialo 

(juokiasi). Iš tikro rinktis Kavarską 
paskatino masė legendų apie koldū-
nus. Norėjome patys įsitikinti, kad jie 
geriausi Lietuvoje. Ir, mano nuomo-
ne, Kavarskas - tai vieta, apie kurią 
daugelis girdėjo, bet mažai žino. O 
šiaip pasirodė labai gražus miestelis“, 
- paklaustas, kodėl serialui nepasirin-
ko, pavyzdžiui, savo gimtojo Obelių 
miestelio, sakė režisierius N. Širvys.

Seriale nuskambėjo gan aštrus pa-
sisakymas apie gyvenimą Kavarske. 

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas iš 
pradžių Kavarsko reklama serialo anonse liko 
labai nepatenkintas, žadėjo miesto garbę gin-
ti, bet galų gale savo pažadų išsižadėjo.

scenarijaus pagrindinę mintį atskleidė 
režisierius N. Širvys.

Režisierius N. Širvys yra žino-
miausio Lietuvos poeto Pauliaus Šir-
vio giminaitis, pats kilęs iš Rokiškio 
rajono, tad pasiteiravome, kaip jam 
provincijos gyvenimas atrodo šian-
dien.

„Nuoširdžiai bijau, kad artimoje 
ateityje gimtine vadinsiu vienišas 
sugriuvusias trobas neaprėpiamose 
dykrose. Viliuosi, kad serialas padės 
atkreipti dėmesį į provincijos proble-
mas, ypač jaunimo užimtumą“, - sakė 
serialo „Varom į miestą“ režisierius.

Kur ir kada bus galima pamatyti 
naująjį serialą „Varom į miestą“, N. 
Širvys kol kas tiksliai atsakyti negalė-
jo bei toliau juokavo apie Kavarską: 
„Deramės su televizija. Būtų gerai, 
kad kavarskiečiai mus užtartų ir neto-
limoje ateityje padėtų konsultuodami 
Kavarsko istorijos klausimais. Tiki-
me, kad Kavarske yra daugiau nei 
vien koldūnai.“

Į seriale „Varom į miestą” skam-
bančią leksiką apie Kavarską šios 
seniūnijos seniūnas Algirdas Gansi-
niauskas sureagavo gan griežtai.

„Tai akivaizdus įžeidimas. Nema-
lonu, ir aš ne vienas įsižeidęs. Mano 
abu vaikai kavarskiečiai. Išraiškų for-
mų yra įvairių, nebūtina pilti mėšlo 
kibiro ant visos gyvenamosios teri-
torijos“, - piktinosi A. Gansiniauskas, 
pastebėdamas, kad tokiais posakiais 
apie Kavarską režisierius N. Širvys 
tiesiog pademonstravęs savo kultūrą.

Kavarsko seniūnas A. Gansiniaus-
kas sakė, kad po Kalėdų imsis ginti 
Kavarsko miesto garbę.

„Adventas, kalėdinis laikotarpis, 
kažkaip netinkamas laikas kalbė-
ti apie šiknos skyles. Mėginsim po 
Kalėdų kažką ieškoti“, - visos šios 
istorijos ramybėje nepalikti žadėjo 
A. Gansiniauskas. Kavarsko seniūnas 
A. Gansiniauskas vylėsi, kad serialas 
„Varom į miestą“ televizijos ekranų 
nepasieks: „Yra kultūros komisija, 
gal ji to filmo rodyti nepraleis“.

Prieš Kalėdas žadėjęs ginti Kavars-
ko garbę, prasidėjus naujiems metams  
Kavarsko seniūnas A.Gansiniauskas 
savo pažadų išsižadėjo. 

Dabar seniūnas kalbėjo, kad pa-
lauksiantis, kol serialas „Varom į 
miestą“ pasirodys televizijos ekra-
nuose.

„Serialo anonsas trunka tik kiek 
daugiau nei minutę. Ką ten iš jo gali-

Režisierius Nerijus Širvys nusifilmavo klipe, 
kuriame prisistatė kandidatu į Kavarsko se-
niūnus.

Buvęs Anykščių rajono Ta-
rybos narys Romaldas Gi-
žinskas režisierių N.Širvį 
paragino viešai kavarskiečių 
atsiprašyti.

ma spręsti? Gal tame seriale labai gra-
žiai parodomas Kavarskas“, - svarstė 
A.Gansiniauskas.

Kavarsko seniūnas A. Gansiniaus-
kas sakė, kad norėtų asmeniškai pa-
sikalbėti su režisieriumi N.Širviu, ta-
čiau nežinantis jo telefono numerio.

Kavarsko centrinės bendruome-
nės pirmininkė Laimutė Kuojienė 
„Anykštai“ sakė, kad išgirdus žinią 
apie tai, kaip serialo „Varom į miestą“ 
kūrėjai pavadino Kavarską, aplankė 
„dvejopi jausmai“.

„Mylim tą Kavarską, ir kartu iš 
tikrųjų jie paskendę toje skylėje“, - 
sakė L. Kuojienė.

Kavarskietė sakė, kad į seriale 
skambančias replikas apie Kavarsko 
miestą geriausiai būtų visiškai nerea-
guoti. „Kiekvienas turime savo suvo-
kimą. Visi matome, kad nėra gražu ir 
gera tame Kavarske, bet kadangi mes 
čia gyvename, vis tiek jį turime mylė-
ti tokį, kokiame gyvename“, - kalbėjo 
L. Kuojienė.

Kavarsko centrinės bendruome-
nės pirmininkė L. Kuojienė minėjo, 
kad Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis, kuomet jį savivaldybėje lankė 
bendruomenės atstovai, žadėjo Ka-
varskui „daug padaryti“.

„Bet viskas baigėsi „bet“... Baigėsi 
turbūt su lėšų stygiumi“, - pašnekovės 
mintys nukrypo link to, kaip viešojo-
je erdvėje pašaipiai linksniuojamu 
Kavarsku rūpinasi Anykščių rajono 
valdžia.

...Biudžetininkai, nors jie ir  
direktoriai, gali kooperuotis. 
Galės vienas kito „Akropoly-
je“ palaukti, kiną pažiūrėti, 
spragėsių pavalgyti. Vis tiek 
ir darbe, kaip žmonės sako: 
ne velnią veikia...

(Nukelta į 14 p.)
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SPORTO ŽMONėS

Kol draugai dar miegojo, 
„treniravosi“ vienas   

E.Narbutas kalbėdamas su 
„Anykšta“ sakė, net gerai nepri-

simenantis savo pirmųjų pergalių 
rajono varžybose. Jis kalbėjo, kad 
gal septintoje ar aštuntoje kla-
sėje pradėjo lankyti slidinėjimo 
treniruotes ir kaip tik tais metais 

Galėjęs būti geriausiu... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykštoje“ pradedame publikacijų ciklą apie jau primirštus, bet savo laiku garsius ir perspek-
tyvius Anykščių krašto sportininkus. 

Pirmasis mūsų herojus - 59- erių metų Eugenijus Narbutas, praėjusio amžiaus aštuntajame de-
šimtmetyje buvęs bene perspektyviausiu Lietuvos bėgiku. E.Narbutas, matyt, buvo apdovanotas ne-
eiliniu talentu, nes į savo amžiaus grupės Lietuvos vidutinio ilgio bėgimų bei krosų lyderius įsiveržė 
be rimtų treniruočių. Anykščių vaikų ir jaunių sporto mokykloje tuo metu nebuvo, o ir dabar nėra, 
lengvosios atletikos sekcijos. 

nebuvo sniego, todėl slidininkai 
bėgiojo krosus. Po to palakstymo 
žiemą Eugenijus startavo rajono 
kroso varžybose, po kurių visiems 
buvo akivaizdu, kas rajono bėgimo 
lyderis.

Jono Biliūno vidurinėje moky-
kloje, kurioje mokėsi E.Narbutas, 
kūno kultūros mokytoju dirbo am-
žiną atilsį Petras Kulikauskas. Pats 
geru bėgiku buvęs P.Kulikauskas 
ėmėsi treniruoti gabų savo mokinį. 
Eugenijus atsiminė, kad vyresnėse 
klasėse jis per savaitę darydavo 
3-4 treniruotes. Kartais treniruo-
davosi savarankiškai, kartais mo-
kytojo prižiūrimas, o kartais tas 
treniruotes ir „numuilindavo“. Bet 
prigimtinių gabumų jam užteko 10 
ir 11 klasėse Lietuvoje kovoti dėl 
pirmųjų vietų tuomet prestižinėse 
„Tiesos“ kroso, profsąjungų kroso, 
„Nemuno“ sporto draugijos len-
gvosios atletikos varžybose. 

Pusiau juokais, pusiau rimtai 

E.Narbutas kalbėjo, kad jis akty-
viausiai treniravosi ankstyvoje vai-
kystėje. „Kol tėvai ir mano draugai 
Virgis ir Adomas dar miegodavo, 
pro langą išlįsdavau į lauką. Susi-
rasdavau medžio šaką ir įsivaizduo-
damas, kad tai motociklo vairas, 
lakstydavau Šventosios šlaitais. 
Kai visi atsikeldavo, aš jau būdavau 
„nusikalęs“ kaip šuo“. - pasakojo 
E.Narbutas. Beje, tie Eugenijaus 
vaikystės draugai - Virgis ir Ado-
mas - verslininkas Adomas Biliū-
nas ir „Anykščių šilumos“ direk-
torius Virgilijus Vaičiulis, kaip ir 
E.Narbutas gyvena tuose pačiuose 
namuose, kur augo - Janydžiuose, 
prie Šventosios, šalia vienas kito.  

Eugenijus (trečioje eilėje vidurinis) Kislovods-
ke, kartu su kitais Lietuvos jaunių rinktinės 
nariais. Jis atsimena, kad tai pirmoji jo stovy-
kla su rinktine, per kurią vyko naujokų „krikš-
tynos“. „Ant užpakalių leidomės nuo kalnų, 
kelnių užpakaliai vos nepradegė. Prisimenu, 
kad už tai nuo trenerių gavome daug pylos“. - 
juokėsi E.Narbutas.

Anykščių mokinių kroso varžybose E.Narbutas 
finišuodavo „išdidžioje vienatvėje“, varžovus 
palikęs toli už nugaros. Eugenijus atsimena, 
jog šios nuotraukos autorius - fotomenininkas 
ir sporto entuziastas Alfredas Motiejūnas.

Eugenijus Narbutas juokėsi, kad faktas, jog šioje nuotraukoje 
jis apirengęs treningu, nėra įrodymas, kad fotografuota po var-
žybų ar treniruočių. Iš sporto komiteto gautas treningas buvo 
mėgstamiausiu (gal ir prabangiausiu) drabužiu. 

Neišskiriami draugai - Augis, Adomas ir Virgis, pastarojo 60-
mečiui skirtame pokylyje. Iš kairės: Raimonda ir Eugenijus 
Narbutai, Nijolė ir Virgilijus Vaičiuliai, Almida ir Rimantas 
Navickai bei Aldona ir Adomas Biliūnai. R.Navickas - taip pat 
E.Narbuto vaikystės draugas, bet jo namas buvęs kiek toliau, 
kitoje gatvėje. 

Nuotraukos iš Eugenijaus NARBUTO albumo

Anykštėnai Raimonda ir Eugenijus Narbutai džiaugiasi dviem anūkais. 
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šiupinys

iš praeito amžiaus
Įteikė Lietuvos piliečio 
pažymėjimą

1991 – ųjų pradžioje anykštėnai atsisakinėjo TSRS pilietybės, jiems 
buvo įteikiami Lietuvos piliečio pažymėjimai. Tų metų sausio 23 – ioji 
buvo įsimintina ir Klykūnų kaimo gyventojui Rapolui Tylai. 

Tądien jam, vienam pirmųjų, Lietuvos piliečio pažymėjimą įteikė 
Anykščių pasų stalo darbuotoja Irena Rozmaricienė.

83 – iąjį gimtadienį atšventusiam R. Tylai tai buvo šventė, į kurią jis, 
neprarasdamas žmogiškojo orumo, ėjo per tremties kančias.  

žinojimas, kad štai pamažu klostosi 
besisiejančios istorijos, nauja tema ar 
naujas „kampas“. 

Šiuokart pasirinkimą lėmė noras 
pažvelgti į pokarį vaiko, paauglio aki-
mis – juolab, kad pats tuo metu buvau 
vaikas. Vienas prie kito sugulė trijų su 
Anykščiais artimai susijusių šeimų li-
kimai: gyvenusios Lietuvos kaime 
(Šventarėčio Jasiūnai), Sibiro trem-
tyje (A.Baranausko giminaičiai Kas-
peravičiai-Zlatkai) ir pasitraukusios į 
Vakarus (Inkūnų Šukiai-Kriaučiūnai). 
Trys skirtingos patirtys, trys skirtingi 
aspektai leido išvengti pasikartojimo, 
kuris man pačiam iškart kelia žiovulį. 
Prie šių likimų kažkaip savaime „pri-
lipo“, net į priekį iššoko prieš tai pa-
rašyta sakmė apie berniuką, svajojusį 
užrašinėti žmonių likimus. Jo svajonė 
išsipildė, tačiau ir nuliūdino: bendra-
amžių likimai pasirodė besą perdėm 
skausmingi. Ką padarysi, toks buvo 
metas, tokia lemtis...

Esu girdėjęs sakant, jog Vanagas 
„kepa“ knygas kaip blynus – atseit, 
vos ne konvejeriu, sudėliodamas jau 
gatavus senolių pasakojimus. Tai 
netiesa. Dar būdamas jaunas žurna-
listas, sąmoningai bandžiau įvairias 
apybraižos žanro galimybes, kiekvie-
ną rašiau kitaip nei ankstesnę. Tas pat 
ir su dokumentinės prozos knygo-
mis: kiekviena jų gimsta tik po ilgo 
įtempto darbo, vis kitaip sunarstyta, 
„apauginta“ įvairialype informacija, 
paremta daugybe kitų šaltinių, ver-
sijom ir variantais. Tik tuomet, kai 
mane sudominęs įvykis ar žmogus 
mano vaizduotėje jau įgyja aiškius 
kontūrus, galiu sau leisti šiek tiek be-
letristikos, įsivaizduojamų dialogų ar 
gamtos vaizdų. 

Dar vienas man svarbus metodas 
– atsirenku tik tai, kas mane patį jau-
dina, o svarbiausia – aktualu mūsų 
laikais, iš ko galima pasimokyti. Ra-
šyti vien apie atsietą praeitį man būtų 
visiška beprasmybė: ką besugundysi 
istorijos pelėsiais, trūnėsiais? Užtat, 
kai praeities žmonių išgyvenimus at-
šviežini, paverti gyvais, sugretini su, 
tarkim, šiandieninio jaunimo proble-
momis – tada jau verta pasigalynėti ir 
su požemių, dangaus dvasiomis, ir su 
pačiu savimi! 

- Kokio amžiaus skaitytojams 
skirtos šios jūsų serijos knygos?

- Visokio – nuo penktoko iki šimta-
mečio. Gaila tik, kad mūsų atžalos vis 
labiau tolsta nuo knygų – ir tai, mano 
galva, viena priežasčių, kodėl taip 
sparčiai nykstame, nutautėjame. Sten-
giuosi neprarasti vilties, jog anksčiau 
ar vėliau išauš diena, kai žmonės pra-
dės suprasti, jog be šaknų, gimtosios 
žemės syvų, be kultūros paveldo gijų 
esi tik vėjo blaškomas balionas. Todėl 
ir renku tas vadinamąsias „senienas“, 
pučiu joms dvasią – ir džiaugiuosi, 

Išplukdė septintąją 
„Sielių“ knygą
Pasirodė „Petro ofseto“ leidyklos išleista rašytojo Rimanto Va-

nago dokumentinės prozos „Sielių“ serijos knyga „Likimų me-
džiotojas“, skirta ypač sudėtingam ir daugeliui tragiškam poka-
riui ir jo vaikams. Tai jau septintoji ir, matyt, ne paskutinė šios 
serijos knyga.

susilaukęs gyvo atgarsio; nemanau, 
kad tokiu atveju džiaugtis būtų neku-
klu ar nepadoru.

Štai ir šiuokart. Knyga „Likimų 
medžiotojas“ vos tik išėjo, o iš Lan-
singo (JAV, Mičigano valstija) jau ga-
vau laišką, kurio autorius – Globalios 
Lietuvos premijos laureatas, kliniki-
nės psichologijos daktaras, Inkūnų 
vaikaitis Romualdas Kriaučiūnas. 
Nepaprastai susidomėjęs, kaip kny-
goje pavaizduotas jo šeimos likimas, 
jis be kita ko pasidalino įspūdžiais ir 
apie kitas knygos dalis:

„Pirmoje dalyje man jautėsi, lyg 
įvykius dėjote ant svarstyklių. Nebuvo 
tik geri ar tik blogi. Buvo visokių. (...) 
Antrą knygos dalį beskaitant, vienu 
metu kūnas pradėjo drebėti. drebėti 
ne nuo baimės, bet nuo šalčio. Taip 
gerai parašyta, kad aš įsijaučiau ir 
fiziologiškai reagavau. Šioje dalyje 
knygos autoriaus kaip ir nebuvo, jis 
liko gyvas aprašomuose asmenyse, o 
tie asmenys grįžo į gyvenimą visoje 
pilnatvėje. Jie ten betarpiškai su skai-
tytoju bendravo ir liko iki paskutinio 
puslapio. Baigęs tą dalį, ėjau į Goo-
gle daugiau pasiskaityti apie pamin-
klą Tit-Arų saloje. Tai tikrai išskirti-
nio dėmesio vertas įvykis, bet man 
nebuvo žinomas arba toks ryškus.

Paskutinėje dalyje grožėjausi Jūsų 
sugebėjimu tapti audėju. Surinkote 
visokių siūlų, siūlelių, gijų ir visa tai 
supynėte į gyvenimo kilimėlį ar aude-
klą.  Pažįstama, sava, bet pilna anks-
čiau nematytų ir negirdėtų siūlelių“.

Kai perskaitau tokias ir panašias 
eilutes, suprantu, kad knyga – taigi ir 
mano darbas – kažkam dar įdomūs 
bei reikalingi, man kažkaip savaime 
užsimiršta ir už pensijytę didesni mo-
kesčiai, ir vaikiškas honoraras, ir keleri 
metai paieškų, nenutrūkstantis galvoji-
mas apie knygą – net sapnuose.  

– Kas numatyta artimiausiuose 
jūsų kūrybiniuose planuose?

– Jeigu bus lemta ir leista, plukdy-
siu „Sielius“ toliau...

-ANYKŠTA

Pasak autoriaus, knygoje aprašomi 
trijų Aukštaitijos šeimų gyvenimai, 
kurių kiekvienas savaip papildo mūsų 
tautos kančios, kasdienybės istoriją. 
Tai dramatiškų patirčių kupinas epas, 
kurio pagrindiniai herojai – trakto-
rininkas Petras Jasiūnas, inžinierius 
elektrikas Vaidutis Kasperavičius, 
mokytoja Rožė Kriaučiūnienė ir jos 
sūnus JAV mokslininkas Romualdas 
Kriaučiūnas.

- Kaip ir kodėl gimė 7-oji „Sie-
lių“ serijos knyga „Likimų me-

džiotojas“?, - „Anykšta“ paklausė 
Anykščiuose, prie Šventosios, gyve-
nančio rašytojo.

- Dokumentinės prozos keliu pa-
sukau prieš ketvirtį amžiaus. Kai tiek 
metų gvildeni tą pačią temą (Anykš-
čių krašto gyvenimo XX amžiuje li-
teratūrinė rekonstrukcija), nejučiom 
pradedi eiti plačiu „frontu“. Nuolat 
renki, fiksuoji faktus, liudijimus, ne-
galvodamas apie tai, kada, kaip ir į 
kurią knygą juos sudėsi. Gi atskiros 
knygos turinį nulemia įvykių seka, 

„Kiekviena „Sielių“ serijos knyga apie Anykščių krašto žmones 
gimsta po ilgo, įtempto darbo, remiantis daugybe šaltinių, versi-
jų ir variantų“, - sakė rašytojas Rimantas Vanagas. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Autoriaus nuotr. 

KVIETIMAS

 ANYKŠČIŲ MIESTO INDIVIDUALIŲ 
VALDŲ SAVININKAMS

UAB Anykščių komunalinis ūkis kviečia individualių valdų savi-
ninkus atvykti sudaryti stiklo atliekų tvarkymo sutarčių į bendrovę, 
adresu Gegužės g. 47, Anykščiai. Prašome atvykus atnaujinti ir ko-
munalinių atliekų tvarkymo sutartis. Su savimi turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.

Gyventojai laukiami darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val., o penk-
tadieniais nuo 8.00 – 15.45 val., (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).  
UAB Anykščių komunalinis ūkis laukia iš savininkų aktyvumo, todėl  
bendrovė pasiruošusi š.m. sausio 22 d - vasario 23 d. aptarnauti dides-
nį klientų srautą.

           
Negalintiems išsivežti konteinerių savo transportu, mūsų 

bendrovė į Jūsų namus konteinerius pristatys nemokamai.

Primename, kad antrinės atliekos iš gyventojų išvežamos 
nemokamai.      

Fanatikai. Dvi Anykščių „Auk-
sinio proto“ komandos demons-
truoja, kad jose - šio žaidimo fa-
natikai. Pirmasis 2018-ųjų sezono 
turnyras Anykščiuose nevyko, ta-
čiau komandos „Nikė“ ir „Varpas“ 
vis tiek praėjusį antradienį žaidė 
protmūšį. Anykštėnai nuvyko į 
Kamajus (Rokiškio raj.). „Nikė“ 
„svetimoje aikštelėje“ surinko 
70 taškų ir užėmė antrąją vietą, o 
„Varpas“ su 57 taškais liko trečias. 
Ateinantį antradienį „Auksinių 
protų“ žaidimas jau turėtų vykti ir 
Anykščiuose, bibliotekoje.  

Grafikas. Anykščių rajono taryba 
tvirtins naują Anykščių savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojo Ramūno Blazarėno darbo 
grafiką. Pagal naują grafiką jis darbą 
pradės 7 val. 45 min., o antradienį ir 
trečiadienį kontoroje pasiliks kiek 
ilgiau nei visi kiti darbuotojai. Už 
tai antradienį ir trečiadienį po pietų 
į darbą jis grįš tik 14 valandą. Spren-
dimo projekte nenurodoma dėl kokių 
priežasčių stumdomas direktoriaus 
pavaduotojo darbo laikas, tačiau, 
matyt, toks sprendimas tvirtinamas 
dėl R.Blazarėno darbo Anykščių 
technologijos mokykloje. 

Pertvarka. Pagal Registrų cen-
tro pateiktą informaciją, sausio 
16-osios vakare visos 42 miškų 
urėdijos, tame tarpe ir Anykščių, 
išregistruotos iš Juridinių asmenų 
registro. Tai reiškia, kad buvusi 
valstybinių miškų ūkio valdymo 
sistema nustojo galioti. Miškų 
urėdijos tapo šiemet įsteigtos nau-
jos VĮ Valstybinių miškų urėdija 
regioniniais padaliniais (filialais). 
Aplinkos ministerija, konsoliduo-
dama valstybinių miškų valdymą, 
siūlo jų skaičių per šiuos metus su-
mažinti nuo 42 iki 26 padalinių.

Nedarbas. Anykščių rajone re-
kordiškai išaugo nedarbo rodikliai. 
Sausio 1 dieną buvo registruoti 
1749 bedarbiai ir jie sudarė 11,9 
proc. rajono darbingo amžiaus gy-
ventojų. Praėjusių metų pabaigoje 
rajone nedarbas siekė 10,6 proc. ir 
per mėnesį šoktelėjo net 1,3 proc.

Ieško. Policijoje nebaigtas ty-
rimas dėl gruodžio viduryje iš 
SPA Vilnius Anykščiai saugomos 
automobilių stovėjimo aikštelės 
dingusio Baltarusijos piliečiui pri-
klausančio automobilio BMW X5. 
Aikštelė stebima vaizdo kamero-
mis, dienomis įvažiavimo užkar-
das būna pakeltas. Automobilis iš 
aikštelės išvažiavo gruodžio 14-o-
sios pavakarę, kai vartai dar buvo 
atviri. Kitą dieną jo savininkas 
aikštelėje neradęs savo transporto 
priemonės, kreipėsi į policiją. Pa-
gal vieną iš tiriamų versijų - galėjo 
būti ne vagystė, o vagystės imitaci-
ja. Dingęs 2008 m. gamybos BMW 
X5 įvertintas 16 tūkst. eurų. 

Pasitarimas. Ketvirtadienį mero 
pavaduotojas Sigutis Oebelevičius 
dalyvavo pasitarime dėl Anykš-
čių literatūrinio miesto projekto. 
Priminsime, kad Anykščiai pernai 
siekė tapti UNESCO pasaulinio 
literatūrinių miestų tinklo nariais, 
tačiau savivaldybės Kultūros ta-
rybos pirmininko pavaduotojos 
Jurgitos Bugailiškienės įsteigtos 
bendrovės „Bugiris“ už rajono 
biudžeto pinigus rašyta paraiška 
sėkmės neatnešė.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai (k).
6.55 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“ (k). 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.25 Mūsų gyvūnai.  
11.50 Pasaulio dokumentika.  
13.30 Daktaras Jonas 
Basanavičius. Dokumentinė 
apybraiža.  
14.00 Nepriklausomybės Akto 
parodos atidarymas. Tiesioginė 
transliacija iš Signatarų namų.  
14.30 „Antanas Smetona“. 
15.15 Laisvės vėliavnešiai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas (k). 
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 „Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą“. 
21.55 „Ana Karenina“. N-14 
0.00 „Drakono širdis. Nauja 
pradžia“ (k). N-14 
1.25 Pasaulio dokumentika (k). 
2.20 Nepriklausomybės Akto 
parodos atidarymas (k). 
2.50 Savaitė (k). 
3.45 „Eurovizija 2018“ (k).

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.20 “ „Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.10 „Laikrodžių stabdytojai“. 
12.00 „Trys nindzės imasi veikti“. 
N-7 
13.45 „Lesė“. 
15.40 „Pričiupom!“  
16.10 „Vaikai šėlsta“. 
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Pramogų pasaulio apdo-
vanojimai „Žmonės 2018“.  
22.00 „Gangsterių medžiotojai“. 
N-14 
0.10 „Apsėstieji“. S 
1.50 „Laukinės aistros 2“ (k). 
N-14

6.30 „Aladinas“ (k). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.30 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“. N-7  
8.00 „Aladinas“. 
8.30 „Simpsonai“. N-7  
9.30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10.00 Pasaulis pagal moteris. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Skruzdėliukas Z“. N-7 
13.05 „Sugrįžimas į Nimės salą“. 
N-7 
15.00 „Maloningasis vaiduoklis“. 
N-7 
16.55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7 
18.00 Raudonas kilimas. 

18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „X Faktorius“. N-7 
22.30 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“. 
N-14 
0.55 „Juodoji auklės knygelė“. 
N-14 
2.30 „Kerė“ (k). S

6.35 Galiūnų čempionų lyga. 
Meksika. I d. (k).
7.35 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Galiūnų čempionų lyga.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandinės“. 
10.30 „Pragaro katytė“. 
11.30 „Liūčių sezono belau-
kiant“.  
12.40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“. 
13.40 Sveikinimai.  
16.00 „Policijos akademija“. N-7
17.00 LKL čempionatas. 
„Neptūnas“ – „Žalgiris“. 
19.30 „Seniai-plėšikai“. N-7  
21.20 „Juodasis sąrašas“. N-7 
22.15 „Gyvi numirėliai“. N-14 
23.10 Dakaras 2018. 
23.40 Misija „Neįmanoma“ 2 
(k). N-7 
1.45 „Ekstrasensų mūšis“ (k). 
N-7 

6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
8.45 „Surikatų namai“.  
9.15 „Žiniuonis“. N-7 
10.15 „Akloji“ (k). 
11.25 „Būrėja“. 
12.00 Moterys prieš vyrus. N-7 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7 
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
19.00 „Vakarėlis“. N-7 

21.00 „Džeki Broun“. N-14 
0.00 „Tu nesi tu“. N-14 
1.45 „Tėvas Motiejus“(k). N-7 
3.25 „Bekas. Bėgiai tamsoje“ 
(k). N-14 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 KT Tunstall koncertas (k). 
7.00 Mokslo sriuba (k). 
7.30 Kultūrų kryžkelė (k). 
8.30 Krikščionio žodis (k). 
8.45 Kelias.  
9.00 Euromaxx (k). 
9.30 „Padirbta, vogta - parduo-
ta!“ 
10.00 ARTS21.  
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno dienos 
(k).
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Kultmisijos.  
12.45 ARTi.  
13.00 Linija, spalva, forma.  
13.30 Stop juosta.  
14.00 Legendos.  
14.45 Šventadienio mintys. 
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.  
15.45 „Kaunas Sonorum 2017“.  
17.15 Kultūros teismas (k). 
18.00 Nes man tai rūpi.  
18.55 „Martyno Liuterio gyveni-
mas“ (k). 
19.10 „Antinas Hovardas“. N-7 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
21.55 „Margarita Diuras“. 
22.55 Naujametinis gala koncer-
tas „Auksiniai duetai“.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Kelias į namus (k). 
1.30 Kultmisijos (k). 
2.15 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai (k). 
3.00 Stambiu planu (k). 

3.45 Stilius (k). 
4.40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 
5.30 Panorama (k).

6.30 Bus visko (k). 
7.15 Nuo.. Iki.. (k).  
8.00 Apie žūklę (k).  
8.30 KK2 (k). N-7 
10.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
11.00 Ne vienas kelyje (k).  
11.35 Autopilotas (k).  
12.05 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.  
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“ (k). N-7 
7.30 „Įspūdingiausios atostogų 
vietos“ (k). 
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 „Įspūdingiausios atostogų 
vietos“. 
14.00 „Žygis palei Nilą“. N-7 
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 „Lūšnynų milijonierius“. 
N-7  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Daktaras Hausas“. N-7 
23.30 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14  

7.25 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7
8.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
8.30 „Geriausios nardymo vie-
tos“. N-7 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas.  
10.30 Ekovizija. 
10.40 „Gurovo bylos 5. 
Savivalė“. N-7 
12.45 „Namas su lelijomis“. N-7 
15.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.30 Mano Europos 
Parlamentas.  
19.00 „Juodosios katės“. N-7 
20.00 Žinios. 
20.30 „Juodosios katės“. N-7 
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios. 
23.00 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7 
1.10 „Gurovo bylos 5. Savivalė“. 
N-7 
2.55 „24/7“.  
3.35 „Didysis barjerinis rifas“. 
N-7 
5.15 „24/7“.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Savaitė (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
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.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT forumas.  
22.20 „Alfonsas Svarinskas“. 
23.15 „Kolekcija“. N-14 
0.15 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Gimę tą pačią dieną (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.05 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.30 Bus visko (k).  
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. N-7.  
20.00 „Meilė gydo“. 
20.30 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.30 „Išbandymų diena“. N-14 
0.50 „Kortų namelis“. N-14
1.45 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
2.30 „Gangsterių medžiotojai“ 
(k). N-14 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 „TV Pagalba“ (k). N-7 
12.00 Miestas ir kaimas (k). 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 „Miestas ar kaimas“.  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kobra 11“. N-7 
23.35 „Gaudynės“. N-7 
0.35 „Kaulai“. N-7 
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.20 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 

3.10 „Amerikiečiai“. N-7 
4.05 „Trapučio parkas“. N-14

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).  
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“(k). N-7
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Plėšikai“. N-14 
22.35 „Seniai-plėšikai“ (k). N-7 
0.20 „Gyvi numirėliai“ (k). N-14 
1.10 „Liūčių sezono belaukiant“ 
(k).  
2.00 „Reali mistika“ (k). N-7  
2.50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(k). N-7 
3.35 „Juodasis sąrašas“ (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7 

14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.25 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Ko nori moterys“. N-7 
23.25 „Gyvenimo šukės“. N-7 
1.10 „Geriausi Švedijos detekty-
vai.Dangaus akis“. N-7 
3.00 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7  
3.45 „Tu nesi tu“ (k). N-14 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
7.05 Mokslo sriuba (k). 
7.15 „Grizis ir lemingai“. 
7.25 „Lesė“ (k).
7.50 Stop juosta (k). 
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Durys atsidaro (k). 
12.40 „Antinas Hovardas“ (k). 
14.30 Nes man tai rūpi (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Kelias į namus. 
19.00 ARTS21 (k). 
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.25 „Prokurorai“. 
21.15 „Trečiasis pasaulinis 
karas. žvilgsnis iš vadavietės“. 

22.10 „Šarada“. N-7 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras. 
1.45 „Streikas“ (k). N-14 
3.00 Mokslo sriuba.  
3.15 Linija, spalva, forma (k). 
3.45 Stop juosta (k). 
4.15 Nes man tai rūpi (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

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

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Karys lenktynininkas“ (k). 
N-7  
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.00 „6 kadrai“. N-7 
14.30 „Televitrina“.  

15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 „Farai“. N-7 
23.00 „Krakenas. Gelmių pa-
baisa“. S 
0.50 „Kobra 11“. N-7 
1.45 „Daktaras Hausas“. N-7 
2.35 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Mano Europos 
Parlamentas.
7.15 „24/7“.  
8.15 „Sparnuočių gyvenimas. 
Žūklautojai“. N-7 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Svetimų troškimų sūku-
rys“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.30 Patriotai. N-7 
21.30 „Rasputinas“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 „Juodosios katės“. N-7 
0.45 „Tamsioji sielos pusė“. N-7 
1.45 „Jaunikliai“.  
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7 
3.45 „Bitininkas“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Beatos virtuvė (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „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.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.20 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.30 Klausimėlis.lt. (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 

9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.35 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 „Absoliutus blogis. 
Išnykimas“. N-14 
0.20 „Kortų namelis“. N-14 
1.10 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
1.55 „Išbandymų diena“ (k). N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7  
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
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 „Kulka į galvą“. N-14 
0.15 „Kaulai“. N-7 
1.15 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.05 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7

3.00 „Tironas“. N-7

6.40 „F. T. Budrioji akis“.  
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija“. N-14 
23.00 „Plėšikai“ (k). N-14 
0.35 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.25 „Pragaro katytė“ (k).  
2.15 „Liūčių sezono belaukiant“ 
(k). 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7  
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7  
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės X. Ir ateis Gitaristas“. N-7 
23.00 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.55 „Foilo karas. Vokietė“. N-7 
2.35 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7 
3.20 „Ko nori moterys“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
„Vilnius Jazz 2015“ (k).
7.05 „Grizis ir lemingai“. 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Kelias į namus (k). 
8.20 Septynios Kauno dienos (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx (k). 
12.45 „Ateinu“ (k). 
14.20 „Trečiasis pasaulinis karas. 
Žvilgsnis iš vadavietės“ (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Misija. Vilnija.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. „Neptūnas“ - Kapo d’Orlando 
„Sikeliarchivi“.  
21.00 Laisvės vėliavnešiai.  
21.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Sasario „Dinamo“ - Utenos 
„Juventus“.  
23.30 Mokslo sriuba (k). 
23.45 DW naujienos rusų kalba. 

0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Visagino Country 2017. 
1.40 „Šarada“ (k). N-7 
3.35 Kelias į namus (k). 

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

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Gyvūnų manija“ (k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 

21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Profas“. N-14 
23.20 „Aukščiausia pavara“. 
0.30 „Kobra 11“. N-7  
1.30 „Daktaras Hausas“. N-7 
2.20 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ (k). N-7 

6.45 Vantos lapas.  
7.15 Patriotai. N-7  
8.15 „Sparnuočių gyvenimas. 
Signalai ir giesmės“.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Svetimų troškimų sū-
kurys“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Baltoji strėlė“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai. 
20.30 Patriotai. N-7  
21.30 „Rasputinas“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 „Juodosios katės“. N-7 
1.15 „Tamsioji sielos pusė“ 
N-7 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7 
3.45 „Bitininkas“. N-7 
4.30 „Rojus“. N-7 
5.15 „Karo merginos“ (N-7). 
6.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Emigrantai (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „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 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 

9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7  
11.40 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Kitu kampu (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“. 
21.30 Žinios.  
22.30 „Pašalinti Karterį“. N-14 
0.30 „Kortų namelis“. N-14 
1.25 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
2.10 „Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ (k). N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7  
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
15.00 „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 „Viking Lotto“.  
22.30 „Bagažo atsiėmimas“. N-7 
0.30 „Kaulai“. N-7 
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7  
2.20 „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“. N-7 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7  
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Europa“. N-7 
22.45 „Apsuptyje 2. Tamsos 
teritorija“ (k). N-14 
0.40 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.30 „Pragaro katytė“ (k). 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7  
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“(k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 

16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės X. Mirtis ir dulkės“. N-7 
23.00 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.55 „Foilo karas. Baltoji plunks-
na“. N-7 
2.35 „Policija ir Ko“ (k). N-7  

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Visagino Country 2017 (k). 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k).  
7.50 Pradėk nuo savęs (k). 
8.20 Nacionalinis turtas (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 UEFA Tautų lygos turnyro 
burtų traukimo ceremonija.  
13.00 „Padirbta, vogta - parduo-
ta!“ (k). 
13.30 Legendos (k). 
14.20 Stilius (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 „Ką mums pasakė kara-
lius“.  
18.45 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Septynios Kauno dienos.  
19.50 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.45 Maistas ir aistros (k). 
21.15 „Trys Paryžių sukrėtusios 
dienos“. 
22.15 „Šok su juo“. N-7 
0.10 DW naujienos rusų kalba. 
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Visagino Country 2017. 

2.15 „Kaunas Sonorum 2017“ (k). 

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.  
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 
(k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“(k). N-7  
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
19.00 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 

Rytas“ - Turino „Fiat“.  
19.55 „Rungtynių pertraukoje - 
„Kartu mes - komanda“.  
20.05 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
Rytas“ - Turino „Fiat“.  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Mirtinas smūgis“. N-14  
23.25 Aukščiausia pavara. 
0.35 „Kobra 11“. N-7  
1.30 „Daktaras Hausas“. N-7  
2.25 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ (k). N-7

6.45 Skinsiu raudoną rožę.  
7.15 Patriotai. N-7 
8.15 „Sparnuočių gyvenimas.
Partnerių paieška“. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Svetimų troškimų sūku-
rys“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Patriotai. N-7
21.30 „Rasputinas“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 „Juodosios katės“. N-7 
0.45 „Tamsioji sielos pusė“. N-7 
1.45 „Jaunikliai“. 
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 7“. 
N-7 
11.40 Gyvenimas (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „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 „Auksinės bitės 2017“. 
23.45 „Laiptai į dangų. Rytojaus 
ilgesys“. N-7 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Laiptai į dangų. Rytojaus 
ilgesys“. N-7
1.25 „Mes esame autoriai“.
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 „Mes nugalėjom“ (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
12.35 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. 
Pokalbių laida  
21.30 Žinios.  
22.30 „Pavojingas sandėris“. 
N-14 
0.35 „Kortų namelis“. N-14 
1.35 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
2.20 Alchemija I. Kokia turi būti 
kultūros laida?  
2.45 Ciklas „Menininkų portretai“.

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Bruto ir Neto“. N-7 
20.00 Farai. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Amerikietiškas pyragas 
3. Vestuvės“. N-14 
0.20 „Kaulai“. N-7 
1.20 „Kaip išsisukt įvykdžius 

žmogžudystę“. N-7 
2.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7 
21.00 „Bėglys“. N-14 
23.00 „Europa“ (k). N-7 
0.45 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.30 Savaitės kriminalai (k). N-7 
1.55 „Siena nuo barbarų. Limas“.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k). 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7  
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtis Landuose“. N-14 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.45 „Foilo karas. Žudymo pa-
moka“. N-7 
2.25 „Policija ir Ko“ (k). N-7 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Visagino Country 2017 (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Linija, spalva, forma (k). 
8.20 Lietuva mūsų lūpose (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Maistas ir aistros (k). 
12.40 Klauskite daktaro (k). 
13.30 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai (k). 
14.15 „Trys Paryžių sukrėtusios 
dienos“ (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“ . 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.30 Anapus čia ir dabar.  
21.15 „Martyno Liuterio gyve-
nimas“. 
21.30 „Keliaukime kartu. 
Mykolajivas“. 
22.00 Mano tėviškė. 

22.20 „Nuo Lietuvos nepabėg-
si“. N-14  
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
„Vilnius Jazz 2015 
1.30 „Šok su juo“ (k). N-7 
3.25 Kultūrų kryžkelė (k). 

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

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“ (k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7  
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Holograma karaliui“. 
N-14  
23.20 „Eurolygos rungtynės. 
Atėnų „Panathinaikos“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
1.15 „Daktaras Hausas“. N-7  
2.05 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Karo ir pokario vaikai. 
Tremtinių vaikai. 
7.15 Patriotai. N-7 
8.15 „Sparnuočių gyvenimas. 
Rūpinimasis kiaušiniais“. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kita moteris“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai. 
20.30 Patriotai. N-7 
21.30 „Rasputinas“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 „Gurovo bylos 6. Bet 
kokia kaina“. N-7 
1.45 „Jaunikliai“.  
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 
8“. N-7 
11.40 Stilius (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „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 Šiandien prieš 100 metų.
21.30 Duokim garo! 
23.10 „Padaugintasis“. N-7 
1.10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Mūsų gyvūnai (k). 
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.25 „Tomas ir Džeris“. 

7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7  
12.35 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 Radijo stoties „Lietus” 
muzikos apdovanojimai „Aukso 
lašas“ 2017.
22.35 „12 kėdžių“. N-14 
0.40 „Beverli Hilso policininkas 
3“. N-7 
2.30 „Pavojingas sandėris“ (k). 
N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 TV Pagalba. N-7  
12.00 „Bruto ir Neto“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 M.A.M.A. apdovanojimai. 
Lietuva, 2018.
22.30 „Heraklis“. N-7  
0.15 „Lemtingas posūkis 3. 
Palikti mirčiai“. S  
2.00 „Bagažo atsiėmimas“. N-7 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
12.40 „Teisingumo agentai“ 
(k). N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. 
N-7 
19.30 Ekstrasensų mūšis. N-7  
21.45 „Akis už akį“. N-14 
23.50 „Bėglys“ (k). N-14 
1.40 „Juodasis sąrašas“. N-7 
2.25 „Akis už akį“ (k). N-14

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.15 „Būrėja“ (k). 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). 
N-7  
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). 
N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Modus“. N-14 
23.00 „Tikras išbandymas“. N-7 
1.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
1.50 „Ekspertė Džordan“ (k). 
N-7 
2.35 „Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtys Landuose“ (k). N-14 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
„Vilnius Jazz 2015“ (k). 
7.05 „Grizis ir lemingai“. 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (k). 
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip 
(k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 
6“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Stop juosta (k). 
12.40 Istorijos detektyvai.  
13.25 Stambiu planu (k). 
14.10 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 
15.00 Mano tėviškė (k). 
15.15 „Mažieji sekliai ir 
Baltosios Damos paslaptis“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Mokslo sriuba (k). 
18.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.30 Kultūros teismas.  
21.20 „Mylimas vaikas“. N-7 
22.50 Koncertas „Kerinti eks-
presija“.  

0.25 DW naujienos rusų kalba. 
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Džiazo muzikos vakaras. 
„Vilnius Jazz 2015“. 
2.00 „Nuo Lietuvos nepabėgsi“ 
(k). N-14 
3.25 Kultūros teismas (k). 
4.15 Kultmisijos (k). 
5.00 Euromaxx (k). 
5.30 Panorama (k).

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

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Praeities žvalgas“ (k). N-7 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7  
11.30 „CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  

15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikal-
timų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7  
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
20.30 „Farai“. N-7 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Dešimt jardų“. N-7 
0.40 „Profas“ (k). N-14  
2.15 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
7.15 Patriotai. N-7 
8.15 „Sparnuočių gyvenimas. 
Tėvystės rūpesčiai“.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kita moteris“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.47 Orai.
18.45 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Patriotai. N-7
21.30 „Rasputinas“. N-7 
22.30 Reporteris.  
22.57 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“. N-7 
1.10 „Delta“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7 
3.45 „Bitininkas“. N-7 
4.30 „Rojus“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Dokumentinė istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”.  
7.55 Premjera. Tobotai 1. 
8.20 Tatonka ir mažieji 
draugai. 
8.30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
8.45 Džiunglių knyga 1. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Įdomiausios 
pasaulio keistenybės (subti-
truota). 
13.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Slėpiningoji Indija (subti-
truota). 
14.05 Džesika Flečer. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 “Eurovizija 2017”. 
Nacionalinė atranka.  
22.55 Bridžitos Džouns 
dienoraštis. Ties proto riba. 
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.35 Džesika Flečer. N-7.  
4.10 Stilius.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

  
6.25 “Robomobilis Polis”. 
6.55 “Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
8.10 “Linksmieji detektyvai”. 

8.35 “Džiumandži”. 
9.00 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
9.55 KINO PUSRYČIAI 
Sniego žmogus Jokas. 
11.50 Nacionalinis saugu-
mas. N-7.  
13.35 Ieškokit Gudručio!. 
N-7.  
15.45 Žandaras veda. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Kempiniukas Plačiakelnis 2. 
21.15 Aš - šnipas. N-7. 
23.10 Mari Huanos ekspre-
sas. S.  
1.15 Terminatorius 3. Mašinų 
prisikėlimas. N14.

 
6.30 “Ančiukų istorijos” 
(kart.)  
7.00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 “Kempas ir draugai”.  
9.00 “Virtuvės istorijos”.  
9.30 “Grožio mėnuo”. N-7  
10.00 “Pasaulis pagal mo-
teris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11.00 Šoklusis bičiulis.  
12.40 Žiurkių lenkty-
nės. N-7.  
14.50 Greitis 2. Laivo užgro-
bimas. N-7.  
17.20 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.25 “Eurojackpot”. 
Loterija.  
19.30 “Aš - superhitas”. N-7  
21.30 Žvaigždžių kelias. 
N-7.  
0.00 Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia. S.  
1.45 Išsigelbėjimo bulva-

ras. N-14. 

  
6.15 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.10 “Blogas šuo!”.  
11.00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras “Savickas Classic”.  
12.05 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
12.35 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
13.40 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
14.45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
15.45 “Kas žudikas?”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 “Paskutinis faras”. 
N-7.  
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS 
Mirties traukinys. N14.  
23.30 AŠTRUS KINAS 
Stiklo namai. N14.  
1.30 “Dalasas”. N-7.  
3.00 Muzikinis iššūkis (k).  
4.35 “Blogas šuo!”.  

 
6.50 “Ar jūsų šuo - geni-
jus?”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Ar jūsų šuo - geni-
jus?”.  
11.30 “Sodo gyventojai”. 
12.00 “Silvijos itališki val-
giai”. 
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  

15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
17.05 Didžiosios lokės sū-
nūs. 1966 m.  
18.55 “Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 2. Vyriškis 
pagal skelbimą. N14.  
22.50 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.15 “Kas aprengs nuota-
ką?”  
1.10 Nuostabus protas. N14.  
3.20 Nusikaltimo vie-
ta. Komisaras Falkė. 
Žmogžudystė Langeoge. N-7.  
4.55 “Kas namie šeiminin-
kas?”

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias. Laida evange-
likams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Berniukų ir jaunuolių 
chorui “Ąžuoliukas” - 55.  
12.30 Šokių akademija 3. 
13.30 Kaip jums patinka 
(subtitruota). 
16.00 Kūrybos mįslė. 
17.00 Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos lau-
reato, poeto Kazio Bradūno 
100-osioms gimimo meti-
nėms. Poezijos ir muzikos 
vakaras.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Krantinėje. 1954 
m. N-7.  
22.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 3 
(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 L. A. Minkus. Baletas 
“Don Kichotas”.  
3.25 Kūrybos mįslė.  
4.15 Stop juosta. (kart.). 
4.45 Amžininkai.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Metrinės sistemos 
pradžia (k). 
20.30 Nuo... Iki... (k).  
21.30 Vilniečiai.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k).

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis.  N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Vienam gale kablys.  
9.00 NT žinios.  
9.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 

pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Gyvenimas iš naujo.  
N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 “LTeam” žiemos olim-
pinis festivalis.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Utenos 
“Juventus”. Tiesioginė trans-
liacija.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Šalutinis efektas. 
N-14.  
0.40 Sveiki atvykę į džiun-
gles. N-14.  

 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Dykumos“.  
09.30 Vantos lapas . 
10.00 „Mainai gamtoje“. N-7. 
11.00 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
13.00 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7. 
15.20 „Jaunikliai“.  
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. Laida apie 
krepšinį. 
17.00 Moterų balsas.  
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Paslapčių sala“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Paslapčių sala“. N-7. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Šetlando žmogžudys-
tės. Raudoni kaulai“. N-7. 
01.10 „Mafijos kronikos“ .. 
N-14. 
02.10 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
03.40 Moterų balsas. 
04.25 „Dykumos“. 
05.15 „Gamtos magija“.  

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas 
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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šeštadienis 2018 01 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė (k). 
7.00 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2“. 
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1“. 
7.30 „Detektyvė Miretė“. 
7.45 „Džeronimas 3“. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.50 Pasaulio dokumentika. 
13.40 „Puaro 13“. N-7 
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 „Eurovizija 2018“.  
23.20 „Tvirti vyrukai“. N-14 
1.00 Pasaulio dokumentika 
(k).
2.40 Klausimėlis.lt (k). 
3.05 Teisė žinoti (k). 
3.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
4.00 Karinės paslaptys.  
4.45 Auksinis protas (k).

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 

8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
9.55 „Ogis ir tarakonai“. 
10.05 „Tomas Litlis ir stebu-
klingas veidrodis“. 
11.40 „Denis - grėsmė visuo-
menei“. 
13.35 „Sidnė Vait“. N-7 
15.40 „Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai“. N-7 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Vėžliukai nindzės. 
Šešėlių įkaitai“. N-7 
21.35 „Tronas. Palikimas“. 
23.55 „Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deimantų“. N-14 
1.35 „12 kėdžių“ (k). N-14 

6.30 „Aladinas“. 
7.00 „Legenda apie Korą“. 
N-7  
7.30 „Keršytojų komanda“. 
N-7  
8.00 „Aladinas“. 
8.30 Superekspertai. 
9.00 Virtuvės istorijos. 
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Svajonių ūkis. 
10.30 „Ozo legendos. 
Sugrįžimas į Smaragdo mies-
tą“.  
12.15 „Vaikų darželio polici-
ninkas“. N-7  
14.40 „Parduotuvių maniakės 
išpažintis“. N-7  
16.50 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7  
18.00 Misija. Vestuvės. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 „Planas tėčiui“. N-7 
21.50 „Prometėjas“. N-14  
0.15 „Giria“. N-14 

2.00 „Heraklis“. N-7 

6.00 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“. 
10.30 „Pragaro katytė“. 
11.30 „Liūčių sezono belau-
kiant“.
12.40 „Reali mistika“. N-7 
13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. N-7  
14.40 „Kas žudikas?“. N-7  
17.00 LKL čempionatas. 
„Neptūnas“ – „Lietkabelis“.  
19.30 Dainuok mano dainą. 
21.30 „Misija „Neįmanoma 
3“. N-7  
23.55 „Sveiki atvykę į praei-
tį!“. N-7 
1.50 „Kas žudikas?“ (k). N-7 

6.50 „Afrika. Pavojinga tvir-
tovė“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
8.45 „Surikatų namai“. 
9.15 Anapus nežinomybės. 
N-7  
10.15 „Akloji“ (k). 
12.00 „Nekviesta meilė“. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7 
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
19.00 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7 
21.00 „Bekas 2. Keršto kai-
na“. N-14 
22.55 „Tėvas Motiejus“. N-7 
0.55 „Tikras išbandymas“ (k). 
N-7 

2.40 „Modus“ (k). N-14 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė (k). 
8.05 Misija. Vilnija (k). 
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 „Rasos lašeliai 2017“.  
12.05 „Piaf“. 
13.30 Klauskite daktaro. 
14.20 Stilius.  
15.10 „Giminės ir...“ 
16.00 Euromaxx.  
16.35 „Vaiva. Gyvenimas už 
lango“. 
17.30 Atspindžiai (k). 
18.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai.  
18.50 „Brižit Bardo. Klaida“. 
19.50 Filosofo Antano 
Maceinos 110-osioms gimimo 
metinėms. Kai mūzos prabyla.  
20.15 Stambiu planu.
21.00 „Rojaus alėja“. N-14 ( 
22.45 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Sraigės efektas“.. 
23.45 Mano tėviškė (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 „Mylimas vaikas“. N-7 
2.00 „Prokurorai“ (k). 
2.50 Atspindžiai (k). 
3.20 Lietuva mūsų lūpose (k). 
3.50 Klauskite daktaro (k). 
4.45 Istorijos detektyvai (k). 
5.30 Panorama (k).

6.30 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 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
20.00 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. 
Išvados. 
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
4.10 Tauro ragas (k). N-7 
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje (k). 

6.30 „Ledo kelias“ (k). N-7 
7.30 „Įspūdingiausios atosto-
gų vietos“ (k). 
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“ (k). 
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Karys lenktynininkas. 
N-7 
10.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės. 
11.00 „Išlikimas“. N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
13.00 „Įspūdingiausios atos-
togų vietos“.  
14.00 „Žygis palei Nilą“. N-7 
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  
18.00 Lietuvos talentai. N-7  
21.00 Dainų dvikova. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Naša Raša“. N-14  
23.00 „Mačetė žudo“. S  
1.10 „Mirtinas smūgis“ (k). 
N-14  
2.50 „Iš peties“ (k). N-7 

7.25 „Didysis barjerinis rifas“. 

N-7 
8.25 Vyrų šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė.  
9.00 Skinsiu raudoną rožę.  
9.30 Vantos lapas. 
10.00 „Vandenyno milžinai“. 
N-7 
11.00 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
13.00 „Vera. Vaiko nuotrau-
ka“. N-7 
15.00 „MMA „King of the 
Cage“ II tarptautinis tur-
nyras. Lietuva-Amerika. 
Atsakomosios kovos“ (1). Kovų 
narvuose turnyras. 2017 m. 
N-7
16.00 Žinios. 
16.18 Orai. 
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.27 Orai. 
18.30 4 kampai. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.  
20.00 Žinios. 
20.22 Orai. 
20.25 „Gurovo bylos 6. Bet 
kokia kaina“. N-7 
22.30 Žinios. 
22.57 Orai. 
23.00 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
1.00 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
2.40 „Vera. Vaiko nuotrauka“. 
N-7 
4.10 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7 
4.30 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
6.00 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
6.40 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7

Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ pa-
tiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalinti savo „firminių“ 
patiekalų receptais bei nuotraukomis. 

Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt, 
receptus taip pat galite siųsti į “Anykštos“ „Facebook“ paskyrą, 
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.

Jūsų receptais pasidalinsime laikraščio puslapiuose, o įdomiau-
sių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime. 

-ANYKŠTA

skaitytojai dalinasi

Šiuo receptu anyksta.lt feisbuke pasidalijo skaitytoja 
Inna Ragana. Siūlome pabandyti.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas — 
žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

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

1 porcijai reikės:

Alyvuogių aliejus - 1 valg. šaukš-
tas,

Viščiukų šlaunelė su nugaros da-
limi - 100 g ,

Pomidoras (vidutinis) - 1 vnt., 
Česnakai (vidutinio dydžio skilte-

lė) - 2 vnt., 
Agurkai - 2 vnt., 
Ryžiai, ilgagrūdžiai - 50 g (sausų, 

nevirtų).

Gaminimo eiga

Susmulkinti česnaką, suberti jį į 
dubenėlį, įdėti porą šaukštų aliejaus 
bei prieskonių vištienai. Odą atskirti 
nuo vištienos ir gautu mišiniu ištrin-
ti mėsą. Palikti pasimarinuoti pus-
valandžiui, po to kepti orkaitėje, iki 
kol apskrus. Patiekit su daržovėmis, 
ryžiais.

Kepta viščiuko 
šlaunelė
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(Nukelta į 13 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

spektras

Visu gyvenimu liudijo šviesą

Valdovų rūmuose per jos pagerbi-
mui skirtą renginį, kuris vyko žmo-
nių kupinoje didžiojoje rūmų salėje 
N. Sadūnaitė pasakė vos keletą žo-
džių, tačiau jie susilaukė labai gausių 
aplodismentų: „Jūs buvot už tiesą, 
už šviesą. Ačiū jums už tai. Švento 
Jono evangelisto žodis apie Joną 
Krikštytoją – jis pats nebuvo šviesa, 
bet turėjo liudyti apie šviesą. Liudy-
kime apie šviesą. Aleliuja“, - kalbėjo 
Laisvės premijos laureatė.

Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 m. 
Veronikos Rimkutės-Sadūnienės ir 
Jono Sadūno šeimoje Kaune. Šei-
moje augo du vaikai: Felicija Nijolė 
ir Jonas Aloyzas (g. 1935 m.). Šei-
ma buvo giliai tikinti. 1955 m. Ni-
jolė Sadūnaitė baigė Anykščių Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą. 1956 m. 
įstojo į Panevėžio pogrindinį vienuo-
lyną – Nekaltosios Mergelės Marijos 
tarnaičių kongregaciją.

Nijolė Sadūnaitė į KGB akiratį 
pateko 1970 m., kai už vaikų kate-
kizaciją teisiamam Molėtuose kun. 
Antanui Šeškevičiui pasamdė advo-
katą. Kunigui buvo atimta teisė turėti 
liudininkus. Nijolė, pamėginusi ginti 
tiesą, buvo suimta ir išvežta į Molėtų 
miliciją. Tai buvo pirmasis Nijolės 
kovos krikštas su okupaciniu režimu 
už tiesą, tikėjimo ir sąžinės laisvę. 

Tada ir prasidėjo jos visą gyvenimą 
trukusi „draugystė“ su KGB. 

1972 m. kovo 19 d. kun. Sigitas 
Tamkevičius pradėjo leisti „Lietuvos 
Katalikų bažnyčios kroniką“, Nijolė 
Sadūnaitė jo pakviesta bendradar-
biauti tapo aktyvia „Kronikos“ ben-
dradarbe; platino, daugino, vežė į 
Maskvą perduoti to meto Maskvos 
disidentams, kad šie savo kanalais 
perduotų į JAV. 1974 m. rugpjū-
čio 27 d. buvo areštuota, kai buvo 
sugauta savo namuose dauginant 
„Kronikos“ 11-ąjį numerį. KGB rū-
muose buvo tardoma ir laikoma jų 
rūsiuose 10 mėnesių. 1975 m. birže-
lio 17 d. už 6 puslapius padaugintos 
„Kronikos“ buvo nuteista 3 metams 
griežtojo režimo lagerių ir 3 metams 
tremties be teisių. 

Nijolių Sadūnaičių 
Lietuvoje nėra daug

Valdovų rūmuose vykusiame 
iškilmingame pagerbimo renginy-
je pasakodama apie sesers Nijolės 
iškentėtas kančias, mūsų kraštietė 
aktorė Dalia Michelevičiūtė negalė-
dama paslėpti virpančio balso, skaitė 
anuomet sovietų teisiamos vienuolės 
pasakytus žodžius: ,,Ši diena yra 
laimingiausia mano gyvenime. Esu 
teisiama už ,,Katalikų kroniką“. Va-
dinasi, esu teisiama už tiesą“. 

Žodį apie Nijolės Sadūnaitės dar-

Laisvės premijos laureatė Nijolė 
Sadūnaitė vadinama šventu žmogumi

bus kovojant už Lietuvos laisvę tarė 
ir žurnalistas, buvęs internetinio nau-
jienų portalo Bernardinai.lt vyr. re-
daktorius, religijotyrininkas Andrius 
Navickas. Jis pasakodamas apie 
disidentės patirtis prisiminė, kaip ji, 
tardoma KGB sakė, jog tardytojai – 
vargšeliai, netiki, o ji, vienuolė, lygi 
milijonierei, nes turi mylintį Dievą 
danguje. 

Politikas, taip pat Laisvės premi-
jos laureatas Vytautas Landsbergis 
sveikindamas Nijolę Sadūnaitę dė-
kojo jai šmaikštaudamas: ,,Sakoma, 
kad jau kai Dievas davė, tai drėbtelė-
jo. Lietuvai Dievas tų Nijolių Sadū-
naičių nedrėbtelėjo tiek daug“.

Kunigas Vincentas Lizdenis sakė, 
jog laisvė yra Dievo dovana ir kar-
tais nėra lengva suprasti, jog Dievas 
dovanoja ją visiems.

Renginio metu dalyvavo ir aktorė, 
Prancūzijos garbės ordino legionierė 
Karolina Masiulytė-Paliulienė, kuri 
1987 metais Prancūzijoje vaidino 
Nijolę Sadūnaitę spektaklyje „Auš-
ros vartai“. Aktorė vienuolę Nijolę 
Sadūnaitę sulygino su Antigone - 
kovotoja prieš neteisybę. 

Kraštietę, Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos absolventę Nijolę Sadū-
naitę sveikino ir mokyklos atstovai 
– mokytojas Gintaras Ražanskas 
ir du vyresniųjų klasių mokiniai – 
Daumantas ir mokyklos prezidentas 
Šarūnas Grigonis, kuris skaitė savo 

Iš kairės į dešinę: religijotyrininkas Andrius Navickas, Laisvės premijos laureatė vienuolė disidentė Nijolė Sadūnaitė, Sąjūdžio Seimo 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, aktorė Karolina Masiulytė-Paliulienė.

laišką Nijolei Sadūnaitei, dėkoda-
mas už galimybę gyventi laisvoje, 
nepriklausomoje Lietuvoje. O buvu-
si gimnazijos mokinė Simona Cim-
balistaitė disidentei skyrė dainą.

Muzikinius kūrinius renginio metu 
atliko Gabrielė Agilė Bajoraitė (for-
tepijonas), Lietuvos kariuomenės 
Vilniaus įgulos karininkų ramovės 
vyrų choras „Aidas“ (meno vadovas 
prof. Tadas Šumskas, chormeisteris 
ir solistas Vilius Grušnius, koncer-
tmeisterė Daivalija Genaitytė), akto-
rius Gediminas Storpirštis.

Priminė skaudžius 
Garliavos įvykius

Laisvės premijos teikimo dieną, 
sausio 13- ąją, Seime Nijolė Sadū-
naitė savo kalbą skyrė daugiau nei 
prieš penkerius metus Lietuvą sukrė-
tusiai Garliavos pedofilijos istorijai. 

13 -ame “Anykštos” laikraščio 
puslapyje publikuojame visą jos 
kalbą, pasakytą priimat Laisvės pre-
miją. 

Sausio – 13- os dienos pabaigo-
je N. Sadūnaitės Seime pasakytos 
kalbos nebuvo galima rasti pirmuo-
siuose didžiųjų naujienų portalų pus-
lapiuose. 

Tačiau šia tema plačiai aptarinėja-
ma socialiniuose tinkluose.  

Iš Anykščių kilusią kovotoją už laisvę sveikino buvusios jos mo-
kyklos – Jono Biliūno gimnazijos - atstovai: mokytojas Gintaras 
Ražanskas ir mokiniai Daumantas bei Šarūnas.

Autorės nuotr.

Laisvės premija
Laisvės premija – kasmetinė premija, įteikiama fiziniam arba ju-

ridiniam asmeniui, nusipelniusiam laisvei, demokratijai ir žmogaus 
teisėms. Premija įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją. 
Premiją Seimui siūlo įteikti Seimo Laisvės premijos komisija, o pre-
tendentus komisijai gali siūlyti visi asmenys.

Laisvės premijos laureatai: 
2011 m. Sergejus Kovaliovas,
2012 m. Antanas terleckas, 
2013 m. Sigitas Tamkevičius, 
2014 m. Adam Michnik, 
2015 m. Seimui atsisakius Vytautui Landsbergiui skirti premiją 
ji nebuvo niekam skirta, 
2016 m. Valdas Adamkus ir Vytautas Landsbergis, 
2017 m. Nijolė Sadūnaitė. 

Statistika. Lietuvos keliuose to-
liau žūsta pėstieji – pastarąją savaitę 
avarijos nusinešė 4 pėsčiųjų gyvybes. 
Vairuotojų ir keleivių žūčių neužre-
gistruota. Du žmonės žuvo partrenkti 
šviesiuoju paros metu, vienas iš jų – 
pėsčiųjų perėjoje. Tamsiuoju paros 
metu taip pat žuvo du žmonės. Žuvo 
3 vyrai ir 1 moteris, pranešė Lietuvos 
kelių policijos tarnyba. Sausio 12–18 
dienomis šalies keliuose įvyko 52 
eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 
žmonės. Sužeisti 54 žmonės, iš jų – 5 
nepilnamečiai (3 keleiviai ir 2 pėstie-
ji). Įvykiuose daugiausia nukentėjo 
vairuotojų – 27 ir pėsčiųjų – 15 (8 jų 
– pėsčiųjų perėjose), taip pat sužeisti 
9 keleiviai ir 3 dviračių vairuotojai.

Neblaivūs vairuotojai, pirminiais 
duomenimis, dalyvavo 4 eismo įvy-
kiuose: juose sužeisti 5 žmonės (4 
vairuotojai, 1 keleivis).

Vakarienė. Vilniui kitą savaitę mi-
nint miesto gimtadienį, Kauno savi-
valdybė žada, kad kauniečiai pavai-
šins iš sostinės atvykstančius svečius 
vakariene. Kauno miesto savivaldy-
bė, kaip ir pernai, žada ir nemokamas 
keliones autobusu. „Praėjusiais me-
tais per Vilniaus gimtadienį galutinai 
sugriuvo mitas apie dviejų didžiausių 
Lietuvos miestų priešpriešą. Šiuolai-
kinis Kaunas Vilnių laiko ne konku-
rentu, o draugu. Šiųmetinio gimtadie-
nio proga vilniečiams norime įteikti 
jaukią ir šiltą dovaną – kvietimą į 
namus ir skanią vakarienę. Tikiu, kad 
atsiras daug kauniečių, kurie prisidės 
prie šios dovanos Vilniui. Dabar vis-
kas – kauniečių rankose“, – savival-
dybės pranešime cituojamas Kauno 
meras Visvaldas Matijošaitis. Nors 
sostinė gimtadienį švęs ketvirtadienį, 
atvykti į Kauną vilniečiai kviečiami 
šeštadienį, visos vakarienės rengia-
mos nuo 18 valandos.

Vizitas. Popiežius Pranciškus ke-
tvirtadienį atvyko į Peru, kur užbaigs 
savo kelionę Pietų Amerikoje ir su-
sitikęs su vietos indėnais išklausys, 
kaip šalies aukso karštligė naikina 
dideles jų tėvynės Amazonės basei-
ne teritorijas. Anksčiau ketvirtadienį 
baigdamas kontroversijos temdytą 
vizitą Čilėje pontifikas akcentavo 
pažeidžiamų imigrantų padėtį, tačiau 
taip pat išreiškė tvirtą palaikymą vie-
nam vyskupui, kaltinamam slėpus, 
kad kitas kunigas seksualiai išnau-
dojo nepilnamečius. Popiežius Čilės 
šiaurėje esančiame Ikikės regione, 
kuris, pasak jo, yra „svajonių žemė“ 
daugybei žmonių, užsipuolė prekei-
vius žmonėmis ir kitus asmenis, sie-
kiančius pasinaudoti bejėgiais imi-
grantais. „Atkreipkime dėmesį į tuos, 
kurie pelnosi iš daugelio imigrantų, 
nemokančių kalbos ar neturinčių 
„tvarkingų“ dokumentų, ... statuso“, 
– spalvingai maždaug 50 tūkst. žmo-
nių miniai per mišias Ikikės Lobito 
paplūdimyje sakė Pranciškus.

Cigaretės. Latvijoje pernai sau-
sį-lapkritį į mažmeninę prekyba nu-
kreipta 1,757 mlrd. cigarečių - 1,4 
proc. mažiau nei prieš metus, pranešė 
Latvijos valstybės pajamų tarnybos 
Akcizinių prekių valdyba. Į varto-
jimą taip pat nukreipta 43,956 mln. 
cigarų (21,4 proc. mažiau), 46645 ki-
logramai rūkomojo tabako (1,6 proc. 
daugiau). Cigarečių importą Latvija 
palyginamuoju laikotarpiu sumažino 
8,7 proc. iki 4,059 mlrd., cigarų - 8,7 
proc. iki 99,612 mln., rūkomojo taba-
ko - 0,3 proc. iki 58082 kilogramų. 
2016-aisiais cigarečių paklausa La-
tvijos padidėjo 1,1 procento.

Parengta pagal 
BNS informaciją
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Nors dabar karvė kainuoja ma-
žiau už brangiausią išmanųjį tele-
foną, tačiau gyvenime žmonėms 
vis labiau reikia ne riestaragės 
Margutės, o naujo „Samsung“, ne 
šienapjūtės dainų lankoj, o daug 
interneto ir televizijos, kurios pro-
gramas galima bet kada atsisukti.  

„Lietuva pasaulyje garsėja dviem 
dalykais – krepšiniu ir internetu. Jei 
apie krepšinį suprantame tiek, kiek 
ir likę 3 milijonai Lietuvos „trene-
rių“, tai ryšių ir televizijos rinkoje 
subūrėme tikrą „svajonių koman-
dą“ – visą Lietuvą dengiantį grei-
čiausią mobilųjį ryšį, šviesolaidinio 
interneto tinklą ir išmaniąją televi-
ziją. Todėl žmonėms iš vienų rankų 
galime duoti daugiau paslaugų ir 
naudos, nei bet kas kitas Lietuvo-
je“, – sako „Telia“ vadovas Kęstutis 
Šliužas. 

Kas ta „Telia“?
„Telia“ Lietuvoje yra ne tik di-

džiausia, bet ir tuo pačiu ir jauniau-
sia telekomunikacijų bendrovė. 
Lygiai prieš metus Švedijos kapi-
talo įmonė buvo sukurta sujungus 
Lietuvos žmonėms gerai pažįsta-
mas įmones – stabilią ir patikimą 
„Teo“ bei pirmąją šalies mobiliojo 
ryšio bendrovę „Omnitel“. 

Anksčiau sukurtus jų prekių žen-
klus, tokius kaip „Zebra“, „Gala“ 
ar „Extra“ žmonės atsimena ir ver-

Kuo skiriasi telefonas nuo karvės arba kodėl kartu yra geriau, nei atskirai?
Ūkiškai galvojantys žmonės žino: turint karvę, geriausia turėti 

ir savo pievą, ir savo tvartą. Tas pats galioja ir telefono, interneto 
ar televizijos paslaugoms – turėti paslaugas kartu apsimoka labiau 
nei perkant jas iš skirtingų tiekėjų. Tam ir buvo sukurtas „Telia 
One“ – praktiškas ir populiarus telekomunikacijų bendrovės „Te-
lia“ sprendimas esamiems ir naujiems klientams visoje Lietuvoje.   

tina iki šiol. Tačiau dabar tai jau 
praeitis, nes „Telia“ žengia į naują 
amžių jungdama ne tik technolo-
gijas, bet ir paslaugas. Taip gimė 
„Telia One“ – pasiūlymų rinkinys 
esamiems ir būsimiems klientams.  

Kam to reikia, jei man ir taip 
gerai? 

Racionalūs žmonės visada tei-
sūs klausdami – o kokia man iš to 
nauda? Jei naudos nėra, tai kam 
keisti? Atsakymas patikrintas – jei 
duoda, imk. Ypač, kai pasiūlymas 
toks geras ir galioja tiek turintiems 
„Telia“ telefoną ar televiziją, tiek 
norintiems juos turėti.  

Paprastas pavyzdys: namuose jūs 
turite „Telia“ televiziją arba inter-
netą, o mobilųjį ryšį skambučiams 
ir mobiliesiems duomenims tele-

fone gaunate iš kito operatoriaus. 
Pasinaudoję „Telia One“ pasiūly-
mu ir pasirinkę jums labiausiai pa-
tinkantį „Telia“ mobilųjį planą, jūs 
nustebsite ne mažiau, nei Kalėdų 
naktį tvartelyje išgirdę kalbančią 
Margutę: jūsų televizija rodys dau-
giau kanalų, jūsų šviesolaidinis in-
ternetas bus tris kartus greitesnis, o 
pasirinktame mobiliojo ryšio plane 
bus tris kartus daugiau mobiliųjų 
duomenų. „Pala, pala, sakysite, o 
tai kiek man tai papildomai kai-
nuos?“ – paklausite. „Niekoooo-
oo“, – mūktels Margutė. 

Ir ji tikrai bus teisi. „Telia One“ 
nėra papildomos paslaugos už dau-
giau pinigų, kaip galėtų pasirodyti 
nieko apie tai nežinančiam žmo-
gui. „Telia One“ yra visų pirma ga-
limybės žmonėms pasiimti tai, kas 

jiems ir taip priklauso iš „Telia“. 
Ir tikriausiai geriausias to pa-

vyzdys – padėka už lojalumą. Jei 
namuose turite „Telia“ internetą 
ar televiziją, o jūsų telefone dega 
sparčiausio Lietuvoje operato-
riaus – „Telia“ ženklelis, ateikite 
į artimiausią „Telia“ saloną ir su 
„Telia One“ pasiimkite trigubas 
vertes už tiek pat.      

Jei norite sužinoti, kas jums 
priklauso su „Telia One“, pas-
kambinkite nemokamu klientų 
telefonu 1817, apsilankykite in-
ternetiniame puslapyje www.telia.
lt arba ateikite į artimiausią „Te-
lia“ saloną. Tik nesakykite nieko 
Margutei, ji jaustųsi nesmagiai 
negalėdama jums duoti tris kartus 
daugiau pieno nei davė iki šiol. 

Užsak. Nr. 64

Kaip tik ketvirtadienį Šventoji 
buvo pasiekusi aukščiausią ribą šį 
sezoną – upės vanduo nuo viduti-
nio daugiamečio vasaros lygmens 
buvo pakilęs 215 cm. Ketvirtadienį 
Šventoji prasigraužė pro ižo san-
grūdą ir vandens lygis ėmė kristi. 
Penktadienio rytą fiksuotas 199 cm 
aukščio vandens lygis. 

Dėl potvynio vandenyje atsidūrė 
didelė dalis pėsčiųjų tako, Anykščių 
kempingo pastatas, skęsta suolai, 
šiukšliadėžės, elektros stulpai. Dau-
gelyje vietų upėje braido medžiai. 
Pasak Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos Anykščių posto stebėtojo 
Petro Buterlevičiaus (nuotraukoje), 
rekordinis rudeninis potvynis (šis 
potvynis laikytinas rudeniniu) fik-
suotas bene prieš penkerius metus, 
kai upė buvo pakilusi 280 cm. 

Pasak P.Buterlevičiaus, Anykš-
čiuose – grėsmingesni pavasariniai 
potvyniai. Mat per rudeninius po-
tvynius ižas upę paprastai užtven-
kia gerokai žemiau miesto, o per 
pavasarinius – aukščiau Anykščių 

ir todėl skęsta kolektyviniai sodai. 
Per šios savaitės potvynį Šven-

tosios lygis žemiau ir aukščiau 
užtvankos buvo praktiškai susily-
ginęs, per patį piką likęs tik kelių 
centimetrų perkritimas. Vandens 
lygis, net ir žiūrint plika akimi, 
buvo pakilęs ir aukščiau užtvankos 
esančiuose Šventosios intakuose.

Anykščių kempingą valdanti 
Sonata Veršelienė tikisi, kad dėl 
potvynio didesnės žalos nepatirs - 
pagrindinis kempingo pastatas, ku-
ris iš visų pusių apsemtas, yra san-
darus metalinis jūrinis konteineris. 
S.Veršelienė valdišku statiniu nau-
dojasi pagal panaudos sutartį, pas-
tatas ir turtas yra drausti.

Tikėtina, kad dėl potvynio nu-
kentės medinės kairiojo Šventosios 
kranto pėsčiųjų tako dalys, kurios 
dabar po vandeniu. Iki stiklinių 
kairiojo Šventosios tako atitvarų, 
bent jau daugumoje vietų, upės le-
dai nepakilo. 

Kairiojo Šventosios kranto pro-
jektas kainavo apie 7 milijonus litų.

Upės potvynis – reklama 
Anykščiams Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Peržvelgę portalo anyksta.lt publikacijas Šventosios potvyniu 
susidomėjo ir LRT televizijos žurnalistai Zina Paškevičienė ir 
Skirmantas Pabedinskas. Ketvirtadienį televizija rodė jų pareng-
tą tiesioginį reportažą iš paupio.

Šventosios potvynis piką pasiekė ketvirtadienį.
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Laisvės premijos laureatė Nijolė 
Sadūnaitė vadinama šventu žmogumi

Garbė Jėzui Kristui!
Kai Dievas su mumis – kas prieš 

mus?
Pirmiausia, labai nuoširdžiai 

dėkoju visiems, visiems čia susi-
rinkusiems, (visi be galo garbingi 
žmonės), už parodytą dėmesį, už 
man labai brangų įvertinimą.

Buvau tiesos pusėje slogiais 
sovietmečio metais, ir dabar sten-
giuosi laisvoje Lietuvoje išlikti 
toje Tiesos pusėje. Siekdama Tie-
sos ir Teisingumo, taip kovoju už 
Laisvę – Laisvę nuo melo, nuo bai-
mės, nuo kitaminčių persekiojimo, 
nuo prisitaikėliškumo ir veidmai-
nystės.

Dievas yra Tiesa, ir Tiesa mus 
išlaisvina. Norėčiau pacituoti iš 
Evangelijos vieną mažą straipsne-
lį, nes tai yra Dievo žodis, kuris 
stiprino tūkstančius, tūkstančius 
partizanų, ir Sibire esančių, kai 
Dievas buvo mūsų jėga, stipry-
bė, džiaugsmas. Čia Švento Jono 
Evangelija 3,19-21.

„Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmo-
nės labiau mylėjo tamsą, nei šviesą, 
– nes jų darbai buvo pikti. Kiekvie-
nas nedorėlis neapkenčia šviesos ir 
neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn 
neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina 
į šviesą, kad išryškėtų jo darbai at-
likti Dieve“. (Citatą baigiu).

Daug skaudulių ir neteisybės ma-
tau šiandieninėje Lietuvoje. Prašau 
man atleisti, kad šią mums visiems 
taip brangią dieną, dabar su jumis 
pasidalinsiu ne džiaugsmais, o tuo, 
kas man neduoda ramybės, nelei-
džia visa širdimi džiaugtis Lietu-
vos laisve. Tikriausiai nujaučiate, 
kad kalbėsiu apie tragišką laisvoje 
Lietuvoje gimusios Deimantės Ke-
dytės likimą, kuriame, kaip van-
dens lašelyje atsispindi Lietuvos 
teisingumo situacija. Deja, labai 
liūdna situacija.

Niekada neužmiršiu šiurpaus 
2012 metų gegužės 17-osios ryto, 
kai valstybės vardu, dalyvaujant 
240 ginkluotų ir kaukėtų pareigū-
nų,  iš gimtųjų namų, kur užaugo, 
buvo išnešta klykianti, laužomom 
kojom, tuomet aštuonerių metukų 
Deimantė Kedytė. O atėję sergėti 
nuo pražūties, vien Lietuvos him-
nu ir malda „apsiginklavę“ žmonės 
(kaip Sausio 13 mes čia prie Sei-
mo),  pažeminti, suluošinti, o da-
bar jau ir nuteisti, ir dar teisiami.

Be galo gerbiama moteris Laima 
Bloznelytė-Plėšnienė, apie kurią čia 
Seime amžiną atilsį Algirdas Patac-
kas su priesaika pasakė: „Garbės žo-
dis. Aš ją pažįstu 50 metų – geresnio, 
kilnesnio, doresnio žmogaus savo 
gyvenime ne-su-ti-kau. Sušaudyk 
– ji nemeluos.“ Ir ją iki šiol tampo 
po teismus, iš universiteto išėjo, o ji 
onkologė – ji tūkstančiams žmonių 
padėjo gyvybę išgelbėti, pagelbėjo 
ligoje, ją kviečia Prancūzija, kviečia 
Anglija, konsultuojasi. Augina septy-
nis vaikus. Jos tėvelis buvo politinis 
kalinys – sąžinės kalinys, Magadane 
15 metų, per teismus buvo globoja-
mas, metus sirgo ir mirė. Mamytė 90 
metų, buvusi irgi gydytoja.

Ir tuose teismuose aš dalyvau-
ju, ir žinote taip – Laima teisme 
man (100 procentų) primena Kris-
tų pas Pilotą. Ir, bet labai skaudu, 
kad teismuose 5-6, daugiausia 12 
žmonių. Kodėl mes tokie abejin-
gi? Kodėl mes tokie abejingi kito 
skausmui?

Tie žmonės tikrai patys pilietiš-
kiausi, tie, kurie, kaip Sausio 13-
tą  plikomis rankomis stovėjo prieš 
okupantų tankus, dabar tie bandė 
apginti tą nekaltą kūdikį, kada net 
ir prokuroras pasakė, jo nuospren-
dis  buvo – mergaitė už rankytės su 
Stankūnaite išeina iš jos gimtųjų 
namų.

Visi matėm, kaip jie lauždami 
kojas mergaitę išnešė.

Prezidentė  pažadėjo ištirti, ar 
buvo smurtas prieš ją panaudotas. 
Man atrodo – atsakymo nebuvo. 
Deja.

Taip valstybės vardu įvykdyta 
liudininkės pašalinimo operacija 
(Deimantės, kaip liudininkės prieš 
prievartautojus) pavadinta  „vaiko 
grąžinimu motinai“. Tokiu būdu, 
neišsprendus baudžiamosios by-
los, prievartos auka buvo atiduota 
asmenims, prieš kuriuos ji liudijo. 
Ir –  teismuose yra visi įrodymai, 
keturios komisijos pripažino – 
buvo vaikas tvirkintas, nemeluoja, 
nefantazuoja, 3-4 metų mergaitė 
negali fantazuoti – nemokės pa-
pasakoti to, ką ji išgyveno daugelį 
kartų, nevienkartinį. 

Po visuomenę sukrėtusio bruta-
laus neteisybės akto, kuriame daly-
vavo dešimt kartų daugiau pareigū-
nų, negu neutralizuojant teroristą  
Osamą Binladeną –  240 (o ten 20 
tebuvo). Mes, visuomenė, mergai-
tės daugiau ne-ma-tė-me. Juk net 
nuteistiesiems iki gyvos galvos 
galima matytis su artimaisiais, bet 
Deimantėlei ir jos seneliams tokia 
teisė ne-su-teik-ta.

Ne vieną kartą lankiau Deiman-
tėlę jos gimtuosiuose namuose 
Garliavoje, kalbėjausi, meldžiausi 
kartu su ja. Gegužinės pamaldos 
vykdavo vakarais, ir ji, prisiglaudu-
si prie manęs, be „špargės“ giedo-
davo gegužinę litaniją. Todėl galiu 
atsakingai paliudyti, kad mergaitė 
čia jautėsi saugi, mylėjo savo sene-
lius ir tetą Neringą. Ir pati buvo be 
galo mylima, prižiūrėta, guvi, ben-
draujanti, turėjo didelį būrį ben-
draujančių draugų – pusseserių, su 
kuriomis žaidė „klasę“, „dūdavo“ 
su fleituke ir taip toliau – žodžiu, 
vaikas buvo be galo guvus, labai 
gražiai fotografavo.

Jai buvo 8 metai. Kas atsitiko 
Deimantei – iki šiol nežinome.  Jau 
beveik šešeri metai, kai jos niekas 
iš anksčiau pažinojusių, su ja ben-
dravusių, nematė ir negirdėjo.

Tiesa, iškart po Deimantės pa-
grobimo viešoje erdvėje pasirodė 
filmukas, kurį ir aš mačiau. Ku-
riame kažkokiomis medžiagomis 
apsvaiginta mergaitė, žiūrėdama 
į savo rankytes, stebisi ir  klausia 
šalia esančios mamos: „Kodėl pas 
mane aštuonios rankytės?“. Galvy-
tė nesilaiko, seilės bėga.

Kiek vėliau, „Lietuvos rytas“ (tarp 
kitko, išvadinęs man terorizmo gar-
bintoja, už tai kad kartu  su kitais 
pilietiškais Lietuvos šviesuoliais 
gyniau valstybės daugelį metų per-
sekiotą kitą Lietuvos kankinę, vėliau 
Aukščiausio teismo visiškai išteisin-
tą – Eglę Kusaitę.) ėmė spausdinti 
suklastotas Deimantės nuotraukas. 
Taip siekiant suklaidinti tiesiogiai 
Deimantėlės nemačiusią ir nepaži-
nojusią visuomenės dalį, kad, atseit, 
mergaitė sveika ir žvali.

Iki šiol joks pareigūnas, taip pat  
ir mergaitės paėmimo metu Polici-
jos generalinis komisaras (o dabar 
Premjeras) neprisiėmė atsakomy-
bės už valstybės neva saugomą, 
o iš tiesų tai –  visiškai izoliuotą  

mergaitę, kuri šiuo metu jau galė-
tų ir interneto erdvėje bendrauti. 
Deja, internetas tyli.

Visus tuos penkerius su puse 
metų nuo mergaitės pagrobimo iki 
dabar, jos likimu susirūpinę pilie-
čiai žadino visuomenę ir reikalavo 
iš valdžios pareigūnų bei institu-
cijų tiesos apie Deimantės likimą. 
Pirmą pusmetį rinkdavomės kas-
dien, vėliau kelis metus paeiliui 
kartą per savaitę, dar vėliau iki 
dabar kiekvieno mėnesio 17 dieną, 
su didžiuliais užrašais „Tie-SOS!“, 
su plakatais, renkasi prie Prezi-
dentūros, prie savivaldybių ir kitų 
valdžios įstaigų Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje.

Tačiau viskas veltui – atsakingi 
pareigūnai niekad į tai nereaguoja, 
atsirašinėja arba tyli, kaip ir laisva 
save vadinanti didžioji žiniasklai-
da. Šios analogų Lietuvos istorijo-
je neturinčios daugiametės pilieti-
nės akcijos atžvilgiu yra  vykdoma 
totali informacinė blokada. Apie ją 
sutartinai metų metus nieko nerašo 
didžioji žiniasklaida, nerodo nei 
viena televizija, tyli radijas. (Na 
tada, kada mes demonstracijoj pra-
šom tiesos  ir „Kur Deimantė?“).

Tad noriu jūsų  paklausti: „Kas 
čia?“. Apie tą Laisvę, dėl kurios 
mes negailėdami gyvybės auko-
jomės 1991 m. sausio 13-tą.  Bet 
nesunkiai perskaitysiu įtakingo žur-
nalisto, niekada nemačiusio mer-
gaitės, nebuvusio Garliavoje, nepa-
kalbinusio nei jos, nei jos artimųjų, 
piktus neišmanymo ir neapykantos 
pritvinkusius  postringavimus apie 
violetinį rūką temdantį akis, ir apie 
tai, kaip Laisvės premija pateko į 
Garliavos patvorius. Jai, sako (rodo 
į save), reikia kriminalinę bylą, į ka-
lėjimą ją sodinti, taip, taip, siaubas, 
siaubas! Dar kažkoks ten padėjo 
sveikatą. Reiškia – mes kovojam 
prieš Lietuvos nepriklausomybę, 
mes perversmą ruošiam!?

Su džiaugsmu, bet aš tik už Lais-
vą Lietuvą.

Naudojuosi proga, kadangi mane 
girdi Jos Ekselencija Prezidentė, 
daug garbių Seimo, Vyriausybės 
narių, teisėsaugos atstovų, taip no-
rėčiau atkreipti dėmesį ir priminti, 
kad Lietuva yra ratifikavusi tarp-
tautinę konvenciją dėl asmenų ap-
saugos nuo priverstinio dingimo.

Šios Konvencijos pačiame pir-
mame straipsnyje sakoma:

Niekas neturi tapti priverstinio 
dingimo auka.

Jokios išimtinės aplinkybės, net, 
jei tai būtų karo padėtis, ar karo 
grėsmė, vidaus politinis nestabi-
lumas, ar bet kokia kitokia nepa-
prastoji padėtis, negali pateisinti 
priverstinio dingimo.

Todėl klausiu jūsų, ar Deimantės 
Kedytės likimas nėra priverstinis 
dingimas? Ar negalime laikyti mer-
gaitę priverstinai dingusia, jei ją 
viešai ir brutaliai paėmę valstybės 
pareigūnai, ir apie ją jau penkeri su 
puse metų visuomenė neturi abso-
liučiai jokių žinių? Net nežino, ar 
tas nežinia kur esantis asmuo Dei-
mantė Kedytė yra gyva?

Pasakykite, prašau, ar Lietuva 
laikėsi, ar nepažeidė šios Konven-
cijos? Jei taip, tai kas rūpinasi ir 
gali atsakyti, ar Deimantė Kedytė 
nėra pradanginta?

O, geras Dieve! Šiandien, Lais-
vės gynėjų ir Laisvės premijos 

Laisvės premijos lauretės Nijolės Sadūnaitės kalba, 
pasakyta LR Seime, atsiimant apdovanojimą.

Vienas ryškiausių Lietuvos filosofų Krescencijus Stoškus vertin-
damas Nijolės Sadūnaitės kalbą Seime, pavadino ją ”moraliniu 
žygdarbiu”. „...per vieną rytą mes sužinojome daug neįkainoja-
mų dalykų: 1) kas yra tikrai Drąsus žmogus, 2) kad tas žmogus 
yra tikrai Šventas, 3) kad tokį Vieną Šventą Žmogų tikrai turi 
Lietuva, 4) kad tas žmogus ne tik buvo disidentas ir politinis ka-
linys, bet ir dabar tikrai yra vienintelis patikimas kriterijus ir ats-
pirties taškas visiems mūsų poelgiams vertinti, 5) kad tas žmogus 
tikrai yra visų padorumo nepraradusių žmonių sąžinės balsas ir 
6) kad tas žmogus tikrai yra Nijolė Sadūnaitė, įgijusi galimybę 
prabilti ne tik į Lietuvą, bet ir į visą civilizuotąjį pasaulį, 7) kad 
tas balsas negalės būti neišgirstas, nes neteisybės įjautrintų žmo-
nių Lietuvoje ir visame pasaulyje yra daug daugiau negu gali 
nujausti aptukusios širdys.“,- rašė K. Stoškus.

suteikimo dieną, man nėra nieko 
svarbiau, kaip sužinoti atsakymą 
į ne vienerius metus mano širdį, ir 
ne tik mano širdį, draskantį ir neat-
sakytą, ir nuo visuomenės visomis 
valstybės išgalėmis slepiamą klau-
simą. Todėl, stovėdama šioje aukš-
toje Seimo tribūnoje pirmąkart ir 
paskutinį gyvenime,  kreipiuosi į 
jus, pirmuosius valstybės asmenis:

Ponia Prezidente, Pone Premje-
re, Pone Pirmininke,

ir prašau jūsų iki vasario 16 
– Lietuvos valstybės 100-mečio 
minėjimo, man ir visuomenei as-
meniškai pateikti neginčijamus 
įrodymus, kad mūsų visų taip la-
bai mylėta ir daug mėnesių sergėta 
Deimantė Kedytė, kuriai už mėne-
sio  vasario 19-tą sukaks 14 metų, 
yra gyva ir sveika. O, jei ji jūsų 
valia ir valstybės vardu 2012 m. 
gegužės 17 dieną atplėšta nuo arti-
mųjų ir apsiimta saugoti (apsaugok 
Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia 
tai ištarti), galimai yra mirusi, nu-
žudyta, prašau tai nedelsiant viešai 
pripažinti ir prisiimti atsakomybę. 
Bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš 
nežinios kilę besisielojančių žmo-
nių įtarimai, ir tokia baisi nelaimė 
iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra 
mergaitės kapelis.  Kad mes ga-
lėtume visi, ją mylėjusieji, kartu 
su Deimantėlės seneliais iki šiol 
persekiojamais (po 9 bylas), kitais 
artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir 
Laisvės bendraminčiais aplankyti,  
padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasi-
melsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad 
nesugebėjom, Tavęs Deimantėle, 
išsaugoti. Dieve, mums atleisk.

Ir baigdama savo kalbą, su di-
džiule širdgėla privalau jums atvi-
rai prisipažinti. Nežinau, kaip Jūs 
visi, kurie mane girdite, tačiau aš, 
negavusi sąžiningo atsakymo į šį 
klausimą, tikrai negalėsiu džiaug-
tis Lietuvos 100-mečio sukaktimi 
ir jos švęsti. Prašau man atleisti.

Savo nekaltų žmonių aimanoms 
ir kančioms akla valstybė ir vi-
suomenė, apsimetanti, kad nematė 
vaiko ašarų, negirdėjo jo klyksmo, 
švenčianti ir šokanti ant savos pa-
čios suluošintų ir pražudytų vaikų 
kapų – neturi ateities. Dieve, mums 
atleisk.

Baigti noriu gerbiamojo kunigo 
Roberto Grigo eilėmis „Mergai-
tės ašara“. Jis ten beveik kasdien 
būdavo kartu su kitais šešiais ku-
nigais, kentėjusiais. Jis eilėraštį 
parašė praėjus trims mėnesiams po 
mergaitės pagrobimo.

Rasūnas (kun. Robertas Grigas)
Mergaitės ašara
Aš padėjau
Ant svarstyklių
Mažos Deimantės mažą ašarą –
Ir prezidentės aptakius kalbėji-

mus –
Nusvėrė ašara kaip usnies pūką 

juos.
Ir aš padėjau
Ant svarstyklių
Mažos mergaitės nevilties riks-

mą –
Ir seimo, teisdarių, ir paragrafų 

užkalbėjimus –
Nusvėrė ašara kaip pelenus, iš-

sklaidė vėjuose.
Ir aš padėjau
Ant svarstyklių
Mažo vaiko bejėgystę, išgąstį ir 

siaubą –
Taip pat Olimpo sportininkų 

auksus, sidabrus ir bronzas –
Ir tyro vaiko nuoskauda atsvėrė 

juos kaip dulkes.
Mergaitės ašaroje buvo Lietuva.
O kalbose, teismuose ir saliutuo-

se –
Tiktai išdavęs vaiką NIEKAS. 

tuštuma.
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įvairūs

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.
Vikšriniu buldozeriu Komatsu 

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

Statinių projektavimas, 
nelegalių statybų 

įteisinimas, 
statybos užbaigimo 

dokumentų ruošimas. 
Tel (8-628) 93099.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia ga-
rantiją. Pildo mašinų kondicionierius.

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

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 36372. 

Plautaus profilio statybininkas. 
Židinių, pečių statyba ir remontas.

Tel. (8-658) 38726.

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.

Nemokamai iškerta ir išveža iš 
laukų krūmus. Perka malkinę me-
dieną, kirstus ir nekirstus krūmus. 
Išvalo miškus.

Tel. (8-677) 20998.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

(Atkelta iš 5 p.)
Išmaišė Tarybų sąjungą

Panevėžio ir Vilniaus internati-
nių sporto mokyklų treneriai Euge-
nijų kvietė mokytis ir treniruotis, 
tačiau mirė tėtis ir paauglys jautėsi 
esąs šeimos galva, negalintis pa-
likti mamos. Eugenijus kviestas į 
Lietuvos jaunių rinktinę. Su rink-
tine jis išmaišė Tarybų sąjungą, 
startavo Tbilisyje, Baku, Alušto-
je, įvairiuose Rusijos miestuose. 
Kartą su rinktine vyko į varžybas 
Taškente, nors buvo traumuotas 
ir buvo aišku, kad bėgti negalės. 
„Matyt, treneris vežėsi į ekskursi-
ją“ - šypsojosi E.Narbutas. 

Lietuvos bėgikų treniruočių sto-
vyklos vykdavusios Kaukazo kal-
nuose, Kislavodske. Kasmet, bent 
po mėnesį bėgikai pragyvendavo 
šiame kalnų kurorte. Treniruočių 
stovyklose jau tikrai reikėjo „arti“ 
- sportininkus akylai prižiūrėjo tre-
neriai. Papildomu stimulu treniruo-
tis buvo ir kartu stovyklaudavę vy-
resnieji „bepročiai“ - Aleksandras 
Antipovas bei Romas Sausaitis. Iki 
šiol 5000 m ir 10 000 m bėgimų 
Lietuvos rekordai, pasiekti beveik 
prieš keturiasdešimt metų priklau-
so A.Antipovui. Abu minimi spor-
tininkai buvę bėgimo fanatikai, 
pasak E.Narbuto, A.Antipovas be 
vakarinio kroso net negalėjo už-
migti. A.Antipovas gana tragiškai 
pasitraukė iš didžiojo sporto. Per 

Maskvos olimpiadą A.Antipovas 
dėl eksperimentinio kraujo per-
pylinėjimo sportininkams, vos 
išvengė mirties ir buvo priverstas 
baigti karjerą. Pasak E.Narbuto, 
su jaunimu treneriai neeksperi-
mentavo, bent jau pačiam neteko 
būti eksperimentiniu triušiu. „Mes 
net jokių papildų ar kažkokių kitų 
nenatūralių medžiagų negaudavo-
me.“ - dėstė E.Narbutas.   

Sąjunginiuose „Pravdos“ kro-
suose E.Narbutas finišuodavo 
pirmajame trisdešimtuke. O pats 
aukščiausias jo pasiekimas - antro-
ji vieta TSRS kaimo jaunimo kroso 
varžybose 1976-aisiais vykusiose 
Kryme, Aluštoje. Po šios pergalės 
E.Narbutas pateko į Tarybų sąjun-
gos rinktinės kandidatų sąrašus, 
bet už sąjungos rinktinę taip nieka-
da ir nestartavo.

Treniravosi pas 
Romualdą Bitę

Kaip vieną įspūdingesnių star-
tų E.Narbutas atsiminė varžybas 
po paskutiniojo skambučio. „Kitą 
dieną po paskutinio skambučio 
mane iki autobuso lydėjo visa kla-
sė. Atsimenu, kaip užsukome pas 
Alfredą Motiejūną į namus pasiim-
ti startukų. Paskui ilgos atkarpos 
neatsimenu. 

Gražiausia, kad tose respubliki-
nėse varžybose finišavau antras“. 
- juokėsi Eugenijus.

Po vidurinės baigimo dėl 
E.Narbuto varžėsi aukštosios mo-
kyklos. to meto garsiausias Lie-
tuvos lengvosios atletikos treneris 
Povilas Karoblis kvietėsi pas save 
į Vilniaus pedagoginį institutą, ta-
čiau Eugenijus pasirinko Vilniaus 
inžinierinį statybos institutą, kur 
treneriu dirbo Miuncheno olimpia-
dos finalininkas Romualdas Bitė. 

Šį trenerį E.Narbutas atsimena 
ypač šiltai. „Paleisdavo per treni-
ruotes bėgti vadinamą „fartleką“, 
per kurį kilometrą bėgdavom visu 
tempu, paskui 200 metrų lėtai, 
paskui vėl kilometrą visu tempu. 
Ir taip per treniruotę - penki kilo-
metriniai pagreitėjimai, o R.Bitė 
važiuodavo „žiguliuku“ ir mus ste-
bėdavo. Tada jį keikėme. Tačiau, 
treneris buvo žmogiškai griežtas 
ir teisingas. Mums jis buvo ne tik 
treneris, bet ir vyresnis draugas 
ar tėvas“ - prisiminė E.Narbutas. 
Jis šypsojosi, kad įspūdingiausias 
jo sportinis trofėjus buvę R.Bitės 
olimpiniai startukai. „Gal tik du 
kartus jais startavau, bet jie man 
buvo labai brangūs.“ - dėstė Euge-
nijus.

Stadione E.Narbutas paprastai 
bėgdavo 1500 m. Geriausias jo re-
zultatas - 3 min. 58,1 sek. Daugiau 
niekas iš visų laikų anykštėnų, 
bėgdamas 1500 m nėra „išlipęs“ iš 
keturių minučių. Neolimpinės, bet 
tarybiniais metais populiarios 1000 
metrų rungties, E.Narbuto rezulta-

Galėjęs būti geriausiu... tas - kiek greičiau nei 2 min. 30 
sek. Iki sporto meistro normatyvo 
anykštėnui šiek tiek pritrūko, kar-
jerą jis baigė būdamas kandidatu į 
sporto meistrus. 

Mokyklos laikais per rajono 
sporto komitetą E.Narbutas gau-
davo vieną treninginį kostiumą ir 
čekiškus sportbačius, o studijų me-
tais jam buvo skirti talonai maistui. 
Eugenijus kalbėjo, kad dienai gau-
davo 4 rublių 80 kapeikų vertės ta-
loną pavalgyti „Sporto“ viešbučio 
valgykloje. „Tiek vienas nepraval-
gydavau - vesdavausi draugus...“ - 
šypsojosi E.Narbutas.    

Deja, Eugenijaus mokslai tęsėsi 
neilgai. Jau pirmajame kurse jis 
prisirinko skolų - sportą tais lai-
kais buvo sunku derinti su moks-
lu, todėl pirmajame antrojo kurso 
semestre jam teko palikti VISI. 
„R.Bitė siūlė pasirūpinti tarnyba 
armijoje, sakė galįs mane įtaisyti 
į Rygos armijos sporto klubą. Bet 
atsisakiau pagalbos, nusprendžiau 
armijoje tarnauti be blato, pats.“ 
- aiškino E.Narbutas, kuriam ak-
tyvus sportas baigėsi, kai baigėsi 
studijos VISI.

Kariškiai rezultatu 
nepatikėjo

Pradžioje R.Narbutas kariuome-
nėje pateko į virėjų mokyklą Guse-
ve (Kaliningrado sritis), o tarnybą 
baigė Rygoje. Jis prisimena žygį, 
vadinamąjį, „marš brosok“ Guse-
ve. „Liepė bėgti kažkiek kilometrų 
su pilna amunicija. Pažadėjo, kad 
kas laimės - gaus atostogų. Kaip 

roviau! Antrąją vietą užėmusį ap-
lenkiau septyniomis minutėmis. 
Špygą gavau, ne atostogas - kari-
ninkai nusprendė, kad trasą „nukir-
tau“ - pasakojo Eugenijus.

Po kariuomenės Eugenijus grįžo 
į  Anykščius, dirbo vairuotoju, vė-
liau statybose. Kurį laiko uždarbia-
vo Norvegijoje. 

Devintajame dešimtmetyje jis 
dar dalyvaudavo rajoninėse var-
žybose. 1986-1987 metais, nedaug 
likus iki starto, E.Narbutas užge-
sindavo cigaretę ir rajoniniuose 
krosuose bėgo greičiau už dešim-
tmečiu jaunesnius. „Tai buvo nebe 
sportas. Darbe prašydavo - prabėk 
už įmonę. Kodėl gi ne? Ne gi sun-
ku? Smagi ir varžybų dvasia, ir su 
„chebra“ norėjosi susitikti“. - kal-
bėjo Eugenijus.    

Sūnūs grįžo į Anykščius 

Eugenijus vedęs anglų kalbos 
mokytoją Raimondą. Jos tėtis, tur-
būt visų anykštėnų aviatorių moky-
tojas Algirdas Kavoliūnas. Narbu-
tai užaugino tris vaikus - Moniką, 
Vytautą ir Algirdą. Monika sene-
liams jau padovanojo du anūkus. 
Ji šaknis įleido Norvegijoje, šioje 
šalyje kurį laiką gyveno ir dirbo ir 
broliai. Tačiau, jie po emigracijos 
grįžo į Anykščius ir kartu su dviem 
bičiuliais (vienas jų Eugenijaus 
draugo Adomo sūnus) atidarė res-
toranėlį „Mandri puodai“. 

Sūnūs Eugenijaus pėdomis nėjo, 
nebuvo dideli sporto entuziastai, 
o Monika mokyklos laikais lankė 
tautinius šokius. 

Skaitytojai, norintieji užsisakyti „Anykštą“, turi kviesti mobilųjį laiškanešį tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste „Anykštą“ platina Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Serialo kūrėjai „užstūmė“ ant Kavarsko

Eureka!!!: „Kokia reklama Kavarskui! Ir nemokama. Turistai iš viso 
pasaulio pasipils ieškoti tos Kavarsko... skylės ir atras koldūninę!!! Eurai 
liesis laisvai”. 

Kavarskiete: „Ir vėl seniūnui reklamos reikia, juk jau seniai rašė laikraš-
čiai, tai reikia pasireikšti. Geriau žiūrėtų tvarkos Kavarske, tai ir nebūtų tas 
Kavarskas minimas kaip skylė. Čia nieko nėra gero, tik pensininkams gera 
gyventi, o jauniems tai tikras košmaras”.

LAZERIS: „Pakeitus seniūną, pasikeistų ir Kavarskas. Iš seniūno nėra 
pagalbos žmogui. Kavarsko bitliukai žada po Šv. Kalėdų daugiau nekoncer-
tuoti. Kavarske nėra jokių pramogų. Taigi po Kalėdų - tikra ŠIKNASKYLĖ”.

Gaila: „Bet tokia realybė... Kas vyksta Kavarske, ogi nieko... Jaunimui 
turgelis, o pensininkui bažnyčia ( Pažvelkim į Troškūnus, va ten „verda“ 
gyvenimas)”.

Keičiam seniūną!: „Seniūnui reikėjo galvoti apie Kavarsko vardo vie-
šinimą filmavimams vykstant, o ne po fakto.. Koks seniūnas turi būti, jog 
nežino, kas jo valdose vyksta”.

balsai internete (anyksta.lt):
Ką apie serialo „Varom į miestą“ 

kūrėjų akibrokštą mano, „Anykšta“ 
norėjo pakalbinti ir Kavarsko kleboną 
dr.Nerijų Vyšniauską, tačiau jis į tele-
foninius skambučius neatsakinėja.

Netylėti serialo „Varom į miestą“ 
anonsą išvydęs nusprendė ir buvęs 
Anykščių rajono Tarybos bei savival-
dybės Kultūros tarybos narys Romal-
das Gižinskas.

 „Mane stebina iš Obelių kilusio 
režisieriaus chamizmas Kavarsko 
žmonių atžvilgiu. Beje, N. Širvys yra 
garsiojo Pauliaus Širvio giminaitis. 
Jis savo leksikonu niekina P. Širvio 
atminimą ir visą Lietuvą. Jeigu P. 
Širvys buvo lietuviškas beržas, tai šis 
pseudo režisierius, mano galva,-dvo-
kiantis kurbezdalis. Gražiausia būtų, 

kad šis ponaitis viešai atsiprašytų 
Kavarsko žmonių“, - portale anyksta.
lt parašytame komentare piktinasi R. 
Gižinskas.

Išvydęs, kokios reakcijos portale 
anyksta.lt susilaukė serialo „Varom į 
miestą“ anonsas, iš Rokiškio rajono 
Obelių kilęs režisierius N.Širvys ir to-
liau nusprendė pasismaginti Kavars-
ko tema bei po Naujųjų metų sukūrė 
naują vaizdo klipą. Šįsyk jame nusi-
filmavo pats N.Širvys.

„Mieli Kavarsko žmonės, į jus 
kreipiasi naujas kandidatas į seniūnus. 
Nuo šiol iš Kavarsko niekas nesišai-
pys, nes mes patys iš kitų šaipysimės. 
Koldūnus valgys ne tik Užkalnis, bet 
ir mes patys, ir pigiai. Per kitas Kalė-
das mūsų eglė bus gražiausia Europo-
je, o dovanų gausite kompiuterius, o 

ne tapkes. Smurtauti prieš artimą ne-
bereikės, bus taika ir ramybė. Nebent 
tiems, kurie to nusipelnė. Nuskendusi 
katė šaltinyje taps mūsų simboliu. Jog 
skęsta tas, kas nemoka plaukti. Nuo 
šiol bus gera gyvent ir perėt vaikus.
Tad gražių jums ateinančių 2020 
metų, 2019 metų linki naujas kandi-
datas į seniūnus“, - vaizdo klipe kalba 
N.Širvys.

Apie besitęsiančias „provokacijas“ 
iš režisieriaus N.Širvio pusės Kavars-
ko seniūną A.Gansiniauską norėjo pa-
kalbinti „ANYKŠTA“ TV, tačiau iš-
girdęs, kad pokalbis bus ir apie serialą 
„Varom  į miestą“, A.Gansiniauskas 
padėjo ragelį net nebaigęs telefoninio 
pokalbio.

Anykščių rajono savivaldy-
bėje sutiktas Kavarsko seniūnas 

A.Gansiniauskas paklaustas, ko-
dėl taip nepagarbiai bendrauja su 
žurnalistais, citavo Šventąjį Raštą: 

„Čia kaip Šventajame Rašte parašyta: 
jei Dievas tau davė nešti kryžių, tai ir 
nešiu iki gyvenimo galo.“

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

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-612) 93386.



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 3300  egz.     Užs. Nr. 46
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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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.

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.

Gyvulių skerdykloje, 
Paežerio I k., Panevėžio r. 
Kiaulių subproduktų rinkinys 
TIK 4 Eur !!!  Perkant 10 rin-

kinių - 1 rinkinys dovanų! 
Pažandės tik 1 Eur! 

Kiaulių skerdenų puselės - 
2,30 Eur/kg.

Tel. (8-656) 80339 
(nuo 8 iki 17 val.)

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SAUSIO 21 d. (sekmadienį) prekiausi-

me “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. 
Jei vėluosime, prašome palaukti. Tel. (8-608) 
69189.  
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 7:15, 
Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:30, Debeikiai 15:40, Rubikiai 
15:50, Burbiškis 16:00, Anykščiai 16:15 (ūk.
turgus), Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.

siūlo darbą

UAB “CESTA” firminėje mė-
sos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 
reikalingas (-a) pardavėjas 
(-a) - kasininkas (-ė). Darbas 
slenkančiu grafiku: 4 darbo 
dienos ir 4 poilsio dienos. 
Darbo patirtis prekybos srity-
je - pageidautina. 

Kreiptis telefonu 
(8-620) 42754.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir 
įvairius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715. 

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

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

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

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius iki 6 mėn., 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Dainiaus fi rma 
PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroni-

nėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš-
karto, siūlyti jau dabar. 

Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie ežero, upės ar miško, 
vaizdingose vietovėse gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 

Tel. (8-684) 44444.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 

ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

SUPERKAME KARVES, 
BULIUS IR TELYČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Ofi cialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

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

siūlo darbą UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 
IEŠKO AUTOVEŽIŲ 

VAIRUOTOJŲ!!!
 Įmonė siūlo:

 *Neturintiems CE kategorijos 
ir 95 kodo-APMOKAME vaira-

vimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patir-

ties – APMOKOME!!!
 

Tel. +370 65520003.

Nuoširdžiai dėkojame artimiesiems, kaimynams, drau-
gams, šauliams, gėlininkams, bitininkams - visiems, kurie 
užjautė ir padėjo sunkią netekties valandą, palydint į pasku-
tinę kelionę vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį Joną JUODELĮ.

Žmona, vaikai su šeimomis, anūkai, proanūkiai

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039. 

Brangiai - miškus visoje 
Lietuvoje.  Nebrangiai atlieka vi-
sus geodezinius matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

Automobiliai

Skubiai - automobilius.
Tel. (8-621) 60671.

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

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vieto-
je. 

Tel. (8-608) 01085.

Kita

Bendrovė - grūdus, kvie-
čius, miežius, rapsus, žirnius. 
Atsiskaito iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų 
metų derliaus.

Tel.: (8-656) 06060, 
(8-610) 62827.

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali

 paruošti ir atspausdinti

A3 ir A4 
dydžio

 plakatus. 

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

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

Kita

Ieško senų medinių pastatų nu-
griovimui. Reikalingos senos pil-
kos lentos, brusai, gegnės. 

Tel. (8-600) 22872.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

parduoda
Šiltnamius (polikarbonatiniai, 

cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį 
įsigykite pigiau! 

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

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Techniškai tvarkingą BMW 530, 
benzinas, 3 l, 170 kw, TA iki 2019-
12. Kaina 1900 Eur. Galima derė-
tis.

Tel. (8-686) 04913.

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

Tel. (8-682) 88151.

Kuras

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

Tel. (8-612) 59532.

Malkas - beržines, alksnines. 3 
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų 
veža su miškavežiu. Brangiai per-
ka mišką.

Tel. (8-619) 67120.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Durpių briketus, pjuvenų briketus, 
anglis didmaišiuose. Sveria kliento 
kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Lapuočio medžio supjaustytas atrai-
žas. Sausas pušines malkas.

Tel. (8-621) 30354.

Kita

Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose, 12-
18 Eur/vnt. + PVM. 

Tel. (8-682) 47854.

UAB “Diksta” nuolatiniam darbui 
reikalingos (-i) siuvėjos (-ai) ir ly-
gintoja (-as).

Tel.: (8-381) 52364, 
(8-381) 51457.

C, CE kategorijos vairuotojams. 
Maršrutais Lietuva - Suomija - 
Lietuva, savaitgaliai namuose.

Tel. (8-645) 67060.

Reikalingas tarptautinių per-
vežimų vairuotojas. Siūlo gerai 
apmokamą darbą kanencijomis 
Skandinavijoje. 

Tel.: (8-699) 31400, (8-699) 66091.

Kavinė ieško virėjo (-s), picų 
kepėjo (-s). Siūlo socialines ga-
rantijas, laiku mokamą atlyginimą, 
lankstų darbo grafiką. Darbo patir-
tis privalumas. 

Daugiau informacijos 
tel. (8-626) 98328.

Įmonei Pnevėžyje reikalingi gy-
vulių skerdikai, mėsos išpjaustyto-
jas, vairuotojas - ekspeditorius.

Tel. (8-656) 49074.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė ruošiasi ginti Tėvynę

apklausa

oras

-4

-3

mėnulis
sausio 20-22 d. jaunatis

Agnietė, Galiginas, Garsė, 
Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

Fabijonas, Sebastijonas, Dau-
gvydas, Nomeda.

šiandien

sausio 21 d.

sausio 22 d.

Anastazas, Gaudentas, 
Vincentas, Aušrius, Skaistė, 
Džiugas, Vincas.

vardadieniai

Kuris Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, Jūsų nuomone, 

reikšmingiausias valstybės isto-
rijoje?

( balsavo 273 )

Piešė Aušra BREdELYTĖ
rašė Antonas FELJETONAS

3. Deja, kai samagono aparatas jau buvo parengtas darbui, pa-
sirodė draugovininkai ir daug nesiaiškindami išliejo visą kubilo 
turinį į griovį. 

Paparacio šūvis

1. Šį rudenį derlius buvo geras. Kviečiai užaugo kaip kukurūzai, 
o kukurūzai buvo tiesiog skiedrų dydžio.

2. Džiaugėsi ūkininkas, kad grūdų užteks ir duonai, ir košei, ir 
brogai. Didelį kubilą ūkininkas užraugė ir jau ėmė skaičiuoti, 
kiek litrų naminukės privarvės.

Vėjai pučia ir žvarbu,
Amiliutei neramu.
Skelbia armija šaukimą,
Bet jaunimą siaubas ima.

Vienas sako – emigruoju,
Kitas guodžias – skauda koją,
Trečias žais už Barseloną,
O ketvirtas rinksis „zoną“.

Amiliutė patriotė
Ir tikrai ji ne mazgotė.
Jei reikės karius ji ragins,
O galbūt rytais net žadins.

Sako armijoj sunku,
Bet dėl rusų nesaugu.
Kai atšliauš Ramybėn tankai,               
Nestabdys gi emigrantai.

Eis ji bent jau savanore
Ir žygiuos ištiesus koją.
Nešis naują automatą,
Ir diedam darys sarmatą. 

Dalia Grybauskaitė
8.1% Antanas 

Smetona
19.4% 

Alek-
sandras 

Stulgins-
kis
5.9%

Kazys 
Grinius

4%  
Algirdas Mykolas 

Brazauskas
30%  

Valdas 
Adam-

kus
24.9%  

Rolandas 
Paksas
7.7%  

redaktorei nežinantNNN

Internautai skundžiasi, kad keli-
ninkai ir toliau ne tik prastai valo 
kelius, bet ir žmonėms pridaro pa-
pildomo darbo

„Kelininkai negerbia žmogaus 
darbo. Repšėnuos žmogus nuvalo 
stotelę, o kelininkai važiuodami 
ją užverčia sniegu. Tai matosi, 
kokie darbininkai dirba kontoroj. 
Repšėnai Kavarsko sen.“, - portale 
anyksta.lt rašo „pikta močiutė“.

O individualių namų savininkai 
su kelininkais netgi žaidžia savo-

tišką „žaidimą“.
„Manau, problema yra valant 

gatves mieste prie individualių gy-
venamų namų – visada  užstumia-
mas įvažiavimas į kiemą. Po to rei-
kia jau patiems tą sniegą atsikasti 
ir kur jį dėti - vėl stumti į gatvę?“, 
- klausia skaitytojas.

Štai taip vieni nuo kitų gyven-
tojai bei kelininkai ir stumdo snie-
gą... 

Tad, iš kur tie geri atsiliepimai 
apie puikų kelininkų darbą žiemą?

Skaitytojai kelininkams 
ir vėl davė pylos
Anykščių rajone gausiau pasnigus, prisiminta legendinė frazė: 

„Kelininkus žiema užklupo nepasiruošusius“. Kadangi tai nutiko 
tik sausio viduryje, buvo nemažai vilčių, kad internautai kelinin-
kus šįsyk dėl puikiai valomų kelių apibers padėkomis ir kompli-
mentais. Deja...


