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Už atliekas mokėsime daugiau Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmadienį Anykščių rajono tarybos nariai buvo sukviesti į sa-
vivaldybę išklausyti samdytos firmos - UAB „Ekonominės kon-
sultacijos ir tyrimai“ paskaitos, kodėl anykštėnams reikia bran-
ginti atliekų surinkimą. 

Iš Kijevo parsivežė idėjų 
ir patirties

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnų delegacija, lapkričio pradžioje viešėjusi Ukrainoje, apžiūrėjo, kaip statoma medinė 
pilis netoli Kijevo. Kitaip tariant, sėmėsi medinių pilių statybos patirties. Anykščių meras Kęstu-
tis Tubis „Anykštai“ sakė, jog jis dėl pilies į Ukrainą vykęs jau antrą kartą, apie pirmąjį jo vizitą 
skelbta nebuvo, meras į Ukrainą pirmą sykį vyko per savo atostogas. Ši kartą rajono vadovas vežėsi 
ir Anykščių medinės pilies statybas prižiūrintį savivaldybės administracijos darbuotoją Ramūną 
Žemaitį. Taip pat į Kijevą vyko ir rangovas Povilas Gurklys bei archeologas dr. Gintautas Zabiela.

Apie 50 kilometrų nuo Ukrainos sostinės statoma pilis-miestas, kurio apžiūrėti važiavo Anykščių savival-
dybės delegacija, savo dydžiu ir vaizdu turėtų būti toks, koks buvo Kijevas IX amžiuje.

Anykščių rajono tarybos nariai dėl atliekų branginimo nedisku-
tavo, buvo kalbėta tik apie apmokestinimo metodiką.

Nepartinis Anykščių rajono tarybos narys Arūnas Liogė (vidury-
je) siekia, kad už atliekas anykštėnai mokėtų pagal jų sukauptą 
kiekį, o ne pagal normas.

Mane vis įtikinėja, kad jeigu 
noriu būti stiprus kaip arklys 
arba jautis, turiu keisti mity-
bą, nes jie maitinasi augalais 
ir štai kokie - galiūnai.

Bet, gerbiamieji, faktas, kad 
kai kada ir arkliai, taip sveikai 
besimaitindami, pariebėja, bet 
dar negirdėjau, kad sustambė-
jusį arklį kas nors būtų paso-
dinęs ant vištienos dietos.

Linas BITVINSKAS

Dietinis 
maitinimas

Etikos sargai 
neįžvelgė mero 
interesų 
supainiojimo

Premija. Žinoma naujoji Antano 
Baranausko literatūrinės premijos 
laureatė. Premiją siūloma skirti 
poetei, vertėjai, literatūros kritikei, 
Lietuvos rašytojų sąjungos narei ir 
šios sąjungos valdybos narei Eri-
kai Drungytei už eilėraščių knygą 
„Patria“. A. Baranausko premiją 
Anykščių savivaldybė įsteigė kartu 
su Lietuvos rašytojų sąjunga. Pla-
čiau apie laureatę –  „Anykštoje“.

Teismas. Panevėžio apygardos 
teismas nusprendė anykštėno ūki-
ninko Audriaus Juškos šiltnamių 
bylą grąžinti Anykščių rajono apy-
linkės teismui nagrinėti iš esmės. 
Mūsų rajono apylinkės teismas prieš 
kurį laiką patvirtino šalių (ieškovas 
- Valstybinė teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcija, atsakovas – A. 
Juška) taikos sutartį, tačiau ją aukš-
tesnės instancijos - Panevėžio apy-
gardos teismui apskundė trečioji 
šalis – AB „Anykščių kvarcas“. 

Komitetai. Naujos kadencijos 
Seimas trečiadienį sudarė parla-
mentinius komitetus. Anykščių – 
Panevėžio apygardoje išrinkta Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovė Greta Kildišienė dirbs šioje 
kadencijoje įkurtame Kultūros 
komitete. Seimo narys, konserva-
torius Sergejus Jovaiša dirbs Žmo-
gaus teisių komitete.

Sodas. Mero pavaduotojas Si-
gutis Obelevičius skelbia, kad per 
šiuos metus Traupio botanikos 
sode pasodino 1040 naujų augalų 
taksonų (rūšių, veislių, formų) bei 
per 300 naujų svogūninių gėlių.

Bortai. Anykščių rajono savival-
dybės administracija gyventojus 
pakvietė teikti pasiūlymus, kur 
Anykščiuose papildomai įrengti  
nužemintus gatvės bortus.

Gaisras. Pirmadienį Anykščių 
seniūnijos Janydžių kaime užsi-
degė automobilis ,,VW Passat“. 
Gaisro metu išdegė variklio sky-
rius, apdegė prietaisų skydelis ir 
priekinės sėdynės.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 16 eurų.

Abiturientai 
kitąmet laikys ne 
tik egzaminus, 
bet ir rašys 
darbą

Didžiausia Svėda-
sų bendruomenės 
pirmininkės bai-
mė – neįvykdyti 
įsipareigojimų
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spektras

Temidės svarstyklės

Kalėjimas. Lietuva gali su-
laukti papildomo tarptautinio 
spaudimo dėl įtarimų, kad prieš 
dešimtmetį netoli Vilniaus ame-
rikiečiai buvo įrengę kalėjimą 
įtariamiesiems terorizmu tardyti. 
Hagoje įsikūrusio Tarptautinio 
baudžiamojo teismo prokurorai 
svarsto galimybę tirti duome-
nis apie kankinimus slaptuose 
Centrinės žvalgybos valdybos 
(CŽV) sulaikymo centruose. 
Teisės ekspertai mano, kad tyrė-
jai iš Lietuvos gali pareikalauti 
suteikti informaciją, bet bylą 
gali sustabdyti amerikiečių atsi-
sakymas bendradarbiauti.

Maras. Vyriausybės ekstre-
malių situacijų komisija Minis-
trų Kabinetui siūlo atšaukti dėl 
afrikinio kiaulių maro paskelbtą 
ekstremalią situaciją 7-iose Lie-
tuvos savivaldybėse.  Atšaukimą 
numatantis projektas įregistruo-
tas ketvirtadienį, jį artimiausiu 
metu turėtų svarstyti Vyriausy-
bė. Ekstremalią padėtį siūloma 
atšaukti Alytaus, Lazdijų, Varė-
nos, Šalčininkų, Trakų, Ignalinos 
rajonų savivaldybėse ir Druski-
ninkų savivaldybėje. Komisijos 
posėdžio protokole teigiama, kad 
ekstremalią padėtį siūloma at-
šaukti, nes afrikinio kiaulių maro 
situacija šalyje yra suvaldyta, ta-
čiau su šia liga susiję stebėjimai 
ir kontrolė bus tęsiami.

Kandidatas. Seimas priėmė 
svarstyti Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos atstovo Sauliaus 
Skvernelio kandidatūrą į minis-
trus pirmininkus. Per dvi darbo 
dienas S. Skvernelio kandidatūrą 
turės apsvarstyti Seimo frakci-
jos, o ne vėliau kaip per savaitę 
turės būti surengtas kitas Seimo 
posėdis, kuriame parlamenta-
rai balsuos. Planuojama, kad 
ši procedūra įvyks antradienį. 
Kandidatas į premjerus Saulius 
Skvernelis, prisistatydamas Sei-
mui, pareiškė esąs vadinamosios 
laimės ekonomikos šalininkas. 
Todėl tikino darysiantis viską, 
kad laimės pyrago paragautų 
visi šalies piliečiai. 

Šeima. Valdančiųjų lyderė Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
(LVŽS) planuoja rimtas permai-
nas šeimos politikos srityje. Į 
koaliciją susibūrusios LVŽS ir 
Lietuvos socialdemokratų partija 
(LSDP) laikosi skirtingos nuomo-
nės dėl šeimos politikos. “Vals-
tiečiai” į priekį stumia konserva-
tyvias iniciatyvas dėl lytiškumo 
ugdymo, nevaisingumo gydymo, 
abortų, skyrybų ir jas sudėjo į 
būsimos Vyriausybės programos 
juodraštį. Socialdemokratai tei-
gia tam besipriešinantys ir revi-
zuoja dokumentą. 

Paminklas. Sumanymas sta-
tyti Kaune paminklą lietuvių 
kalbos kūrėjui Jonui Jablonskiui 
virto mįslinga istorija. Politikos 
veteranas Vytautas Landsbergis 
pareiškė laukiantis Kauno mero 
Visvaldo Matijošaičio atsaky-
mo. Nors apie paminklą J Ja-
blonskiui (1860-1930) kalbama 
jau kelerius metus, ši tema ku-
riam laikui buvo primiršta. Ją ne-
seniai prisiminė vienas projekto 
iniciatorių - buvęs Aukščiausio-
sios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis, ku-
ris yra J. Jablonskio proanūkis. 

R. Mikelkevičiūtė į laidą buvo pa-
sikvietusi garsų virtuvės šefą Alfą Iva-
nauską, dizainerį Juozą Stakevičių, do-
centą – taksistą Joną Šečkų ir dar kelis 
pašnekovus. Dviejuose šalies universi-

Turėjo progą apie knygą pakalbėti per televiziją
Ketvirtadienį LNK televizijos laidoje „Valanda su Rūta“ daly-

vavo „Anykštos“ žurnalistas Vidmantas Šmigelskas. Anykštėnas 
žurnalistės Rūtos Mikelkevičiūtės laidoje kartu su dar aštuoniais 
pašnekovais diskutavo apie emigraciją. 

tetuose dėstantis geologas J. Šečkus už 
akademinę veiklą gauna tik porą šimtų 
eurų ir pragyvenimui užsidirba vairuo-
damas taksi, tačiau vyras aiškino, kad 
vis tiek nesvarsto galimybės emigruoti 

iš Lietuvos. „Mokslas yra mano hobis, 
o tam, kad galėčiau užsiimti savo ho-
biu, turiu užsidirbti pinigų“, – ironiza-
vo mokslininkas. 

V. Šmigelskas laidoje kalbėjo apie 
darbą Anglijoje. Apie savo 10 savai-
čių „komandiruotę“ į Angliją anykš-
tėnas yra parašęs knygą „Kurs skraido 
liūdesio lėktuvai“.  LNK studijoje jis  
turėjo galimybę savo knygą pristatyti 

televizijos žiūrovams. „Emigracijoje 
matau ir pliusų - iš Lietuvos išvažiuo-
ja ne tik protai ir rankos, bet ir gerklės 
bei mikliosios rankelės“, – apie emi-
graciją kalbėjo V. Šmigelskas.

Laidos „Valanda su Rūta“ įrašą 
galima  pažiūrėti internete -  lnkgo.
alfa.lt puslapyje.

-ANYKŠTA 

„Anykštos“ žurnalistas Linas Bitvinskas mokiniams kalbėjo, 
jog noras viską detaliai išnagrinėti kartais yra pražūtingas, nes 
dingsta gyvenimo žavesys.

Jau įvyko pirmieji susitikimai. 
Savo tekstus moksleiviams prista-
tė buvęs biliūnietis,  Vilniaus dai-
lės akademijos kultūros politikos 
bei vadybos studentas Arijus Kuli-
kauskas ir „Anykštos“ žurnalistas 
Linas Bitvinskas.

A. Kulikauskas pasirinko kele-
tą literatūros tekstų: Lautreamont 
„Maldororo giesmės“ (2 giesmė, 
XII dalis); G. Grajausko eilėraš-
čius „Herojai“, „Žaidžiau tenisą su 
dangiškuoju federeriu…“; D. Dir-
gėlos „Kompiuteris nuolat manda-
giai klausinėja išsaugoti ar ištrin-
ti…“ ,„Pažinties proga“; A. Brahm 
„Šventyklos sodas“,  kurie palietė 
neįprastas temas: „Išdrįskime klys-
ti“, „Dieviškumo paieškos“.

Tuo tarpu L. Bitvinskas moki-

Tekstus kalbina anykštėnai
Šiais metais Anykščių Jono Biliūno gimnazijos biblioteka vykdo 

skaitymo skatinimo projektą „Prakalbinti tekstai“. Jame įvairūs 
žmonės mokiniams skaito parinktus tekstus. Pašnekovas susitin-
ka su viena klase bibliotekoje, skaito tekstą bei diskutuoja tema, 
kurią pasirinko aptarti su mokiniais.

niams pateikė porą savo eilėraščių, 
kurių raktinis žodis buvo „Gyve-
nimas“. Vienas iš jų – „Išardytas 
gyvenimas“, kuriame detalizuo-
jama, kaip vaikas pereina į suau-
gusiųjų pasaulį, ko netenka, ir ką 
turi iš naujo atrasti. Kitas eilėraštis 
„Pogrindinis gyvenimas“ jumo-
ristiškai pasakoja apie partizaną, 
kuris gyveno kiekvieno žmogaus 
spintoje. 

Paprašyta pasidalinti mintimis 
apie susitikimus, J. Biliūno gimna-
zijos bibliotekininkė R.Miškinienė 
sakė, kad susitikti su mokiniais 
specialiai rinkosi tik anykštėnus. 
„Noriu, kad mokiniai pažintų realų 
žmogų, kuris vaikšto tomis pačio-
mis gatvėmis kaip ir jie“, - sakė R. 
Miškinienė.    

 Bibliotekininkė mano, kad gro-
žinės literatūros skaitymas turėtų 
tapti pasipriešinimu skubėjimui, 
alternatyva greitai kintančiam in-
formacijos srautui.

 „Prakalbinti žmogų  - tai paban-
dyti suprasti, kuo gyvena žmogus, 
koks jo pasaulis, kokią literatūrą 

skaito, kokios temos domina ir ko-
kios mintys skleidžiasi“, - sakė R. 
Miškinienė. 

Pasak bibliotekininkės R. Miški-
nienės, tokių susitikimų planuoja-
ma surengti apie 20 – tiek, kiek yra 
gimnazijoje klasių. 

-ANYKŠTA

Abiturientai kitąmet laikys ne tik 
egzaminus, bet ir rašys darbą

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) nusprendė 2018 metais 
abiturientų žinias patikrinti vertinant jų parengtus brandos dar-
bus. Abiturientų brandos darbas bus prilygintas mokykliniam eg-
zaminui, rengti brandos darbus bus galima iš visų dėstomų dalykų, 
išskyrus menus ir technologijas. Šis darbas nebus privalomas. 

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Di-
čiūnaitė mano, kad egzamino metu labiau vertinamos konkre-
čios žinios, tam tikrų faktų žinojimas, o brandos darbas padės 
mokiniui labiau atsiskleisti kaip asmenybei.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Vida Di-
čiūnaitė, paklausta, kaip vertina tokį 
NEC sprendimą, „Anykštai“ sakė: 
„Iki šiol mokinių brandos pasiekimų 
vertinimas buvo labiau orientuotas 
į žinias, faktų analizę, per mažai 
buvo skiriama dėmesio mokinio 
asmenybei atsiskleisti. Įvedant šį 
darbą, manau, tikimasi, kad abitu-
rientas, remdamasis savo patirtimi, 
žiniomis, įgytais gebėjimais ir įgū-
džiais, rengdamas brandos darbą, 
konsultuojant mokytojui(-ams),  tu-
rės didesnę  galimybę atskleisti savo 
individualumą, mąstymą, verty-
bines nuostatas; pamatuoti įgytas 
kompetencijas, apibrėžtas vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose, 
kurių negalima patikrinti egzamino 
formatu. Vertinant ne tik galutinį 
produktą, jo pristatymą, bet ir patį 
produkto kūrimo procesą, mokiniai 
išmoks tikslingiau planuoti savo 
veiklą, efektyviau siekti rezultato.  
Be abejo, daug turėtų lemti tai, kaip 
bus organizuojamas brandos darbo 
kūrimas, vertinimo kriterijų objek-
tyvumas ir pamatuojamumas, jo 
įvertinimo įtaka laikant stojamuo-
sius egzaminus – 2018 metų ge-
riausiai vidurinio ugdymo progra-
mą baigusiųjų stojimo į aukštąsias 
mokyklas eilės sudarymo tvarkos 
apraše už brandos darbą numatyta 
pridėti 0,25 balo“.

Pasak NEC specialistų, abitūros 
egzaminai neatskleidžia viduri-
nes mokyklas baigiančių jaunuo-
lių gebėjimų visumos. O brandos 

darbas bus pusės metų gilinimosi į 
pasirinktą sritį tiriamojo pobūdžio 
darbas, kuris turės būti pristatytas 
vertinimo komisijai.

Smurtas. 2016-11-14, apie 
21.18 val., Troškūnų seniūnijos 
Karčių kaime vyras (g. 1967 m.) 
(nustatytas 1.37 promilių girtu-
mas), konflikto metu tris kartus 
kumščiu sudavė žmonai (g. 1970 
m.) į nugarą, tokiu būdu sukėlė 
jai fizinį skausmą. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Muštynės. 2016-11-16 gautas 
piliečio (g. 1957 m.), gyvenančio 
Debeikių seniūnijos Ąžuolynės 
kaime, pareiškimas, kad 2016-09-
11, apie 6.00 val., Svėdasuose,  va-
žiuojant UAB „Duventa“ priklau-
sančiu autobusu į komandiruotę, 
jam be jokios priežasties, kitų 
asmenų akivaizdoje, pažįstamas 
žmogus du kartus sudavė ranka. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Apiplėšimas. 2016-11-17, 

apie 7.40 val., Svėdasuose, J. 
Tumo-Vaižganto g. 18, išdaužus 
parduotuvės „Aibė“ lango stiklą 
buvo patekta į parduotuvę ir pa-
grobti įvairūs alkoholiniai ir ne-
alkoholiniai gėrimai, cigaretės. 
Padaryta turtinė žala ir tikslus 
pagrobtų prekių kiekis tikslina-
mas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.  

Vagystė. 2016-11-17 gautas pilie-
tės (g. 1961 m.), gyvenančios  Anykš-
čiuose, pareiškimas, kad 2016-11-11, 

apie 12.00 val., būnant namuose pa-
stebėjo, kad iš buto yra pagrobti trys 
auksiniai žiedai, auksinė kaklo gran-
dinėlė su pakabuku, trys sidabriniai 
žiedai, skalbimo milteliai „Persil“, 
plaukų formavimo žnyplės, elek-
troninis kraujospūdžio matuoklis, 5 
vnt. kvepalų, trys buteliukai šampū-
no, trys buteliukai dušo želės, plau-
kų lakas, plaukų putos. Nuostolis - 
1000 eurų. Daiktai galimai pagrobti 
išgertuvių metu. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.
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savaitės citatos???

Naujuosiuose Elmininkuose mero Kęstučio Tubio sūnaus Manto Tubio nupirktas buvusios valgy-
klos pastatas yra netoliese pradėtos statyti medinės pilies. Medinės pilies statymo ir buvusios valgy-
klos tvarkymo darbai pradėti beveik vienu metu.

Kalbino Daiva GOŠTAUTAITĖ

Kokį žinomą 
žmogų norėtu-
mėt pakviesti 
vakarienės ?

Opozicija įžvelgė 
supainiotus interesus

Tyrimas buvo pradėtas gavus 
pranešimą, kuriame remtasi lai-
kraštyje „Anykšta“ paskelbto-
mis publikacijomis (Robertas 
ALEKSIEJŪNAS, „Mero sūnus 
šalia būsimos pilies įsigijo pas-
tatą“, 2016–08–06, „Liberalai 
ruošiasi grįžtamajam ryšiui“, 
2016-08-03) apie tai, kad mero 
K. Tubio sūnus Mantas Tu-
bis įsigijo Anykščių seniūnijos 
Naujųjų Elmininkų apleistos 
valgyklos patalpas iš Debeikių 
seniūnijos ūkininko Vladislovo 
Tamošiūno, kuris teikė prašymą 
merui sumažinti nekilnojamojo 
turto mokestinę naštą. 

Buvusos valgyklos pastatas 
yra netoli pradėtos statyti medi-
nės pilies. 

Rengiant šias publikacijas ūki-
ninkas V. Tamošiūnas „Anykš-
tai“ pasakojo, kad rajono mero 
K. Tubio nenaudojamam pasta-
tui Naujuosiuose Elmininkuose 
prašęs mokestinės lengvatos, 
tačiau vietoje jos sulaukęs mero 
K. Tubio pasiūlymo pastatą par-
duoti jo sūnui M. Tubiui, ką jis 
ir padaręs. 

„Raštiškai kreipiausi į merą, 
norėjau, kad man mokestį pa-
naikintų. Nepanaikino jie man 
to mokesčio. Ir tada man patarė 
tuo pastatu atsikratyti. Meras 
paklausė: „Už kiek parduodi?“. 
Kalbėjo išėjo ir... pardaviau. 
Taip ir įvyko sandėris“, - žur-
nalistui pasakojo ūkininkas V. 
Tamošiūnas.„Pardaviau mero 
sūnui, bet jo vardo nežinau“, - 
taip buvusios valgyklos pastato 
pirkėją atskleidė V. Tamošiūnas.

Situacija, kad meras galimai 
pasinaudojo tarnybos metu gauta 
informacija, kad ūkininką slegia 
rūpesčiai dėl nenaudojamo, bet 
geroje vietoje esančio pastato, 
ir, užuot perdavęs rajono Tarybai 
ūkininko prašymą atleisti jį nuo 
nekilnojamojo turto mokesčio, 
tarpininkavo sūnui pastatą įsi-
gyjant, papiktino rajono Tarybos 
opoziciją ir tuometinius Seimo 

Etikos sargai neįžvelgė mero 
interesų supainiojimo Robertas AlEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nutraukė tyrimą dėl Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio 
elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Komisija nusprendė, kad „nėra įrodančių duomenų“, jog meras K. Tubis būtų pasinaudojęs tar-
nybine padėtimi ar perdavęs sūnui informaciją apie parduodamą buvusią Naujųjų Elmininkų val-
gyklą. 

narius. 
„Šitą nusižengimą turėtų tirti 

atitinkamos struktūros“, - kal-
bėjo buvęs savivaldybės Antiko-
rupcijos komisijos pirmininkas, 
socialdemokratas Romaldas Gi-
žinskas.

„Tai kvepia naudojimusi pa-
dėtimi. Meras gali inicijuoti to 
mokesčio sumažinimą per ra-
jono Tarybą, tačiau, pasirodo, 
to nepadaro. Siūlymas parduoti 
pastatą tikrai nėra labai etiškas 
dalykas. Čia jau galima įžvelgti 
tam tikrą interesų supainiojimą“, 
- pastebėjo Seimo narys, konser-
vatorius Sergejus Jovaiša, šią 
situaciją pavadinęs „komerciniu 
šantažu“.

Paskundė anonimas

Vyriausios tarnybinės etikos 
komisijos atstovė žiniasklaidai 
Eglė Ivanauskaitė „Anykštą“ 
informavo, kad pranešimas apie 
galimai neteisėtą mero K. Tubio 
veiklą buvo anoniminis. 

Komisijai pateikti “Anykštos” 
žurnalisto Roberto Aleksiejūno 
straipsniai „Mero sūnus šalia 
būsimos pilies įsigijo pastatą“ ir 
„Liberalai ruošiasi grįžtamajam 
ryšiui“. 

Anoniminiame skunde Vyriau-
siajai tarnybinės etikos komisi-
jai buvo nurodyta, kad meras K. 
Tubis privačių interesų naudai 
pasinaudojo einant pareigas įgy-
ta informacija kitokia tvarka ir 
mastu, negu nustato įstatymai ar 
kiti teisės aktai.

Komisija įrodančių 
duomenų negavo

Trečiadienį posėdžiavusi Vy-
riausioji tarnybinės etikos komi-
sija paskelbė tyrimą dėl galimo 
mero K. Tubio interesų supai-
niojimo nutraukusi.

„Nenustačiusi objektyvių 
duomenų teisiniam vertinimui, 
Vyriausioji tarnybinės etikos ko-
misija (VTEK) nutraukė tyrimą 
dėl Anykščių rajono savivaldy-
bės mero Kęstučio Tubio elge-

sio atitikties Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo nuostatoms“, 
- paskelbė komisija.

„Tyrimo metu nenustatyta įro-
dančių duomenų, kad einamų 
pareigų dėka K. Tubis būtų su-
žinojęs ir perdavęs savo sūnui 
informaciją apie parduodamą 
pastatą ir šiais savo veiksmais 
galimai pasinaudojęs tarnybine 
padėtimi asmeninei naudai gau-
ti. VTEK posėdyje meras patiki-
no, jog dėl turto pardavimo pas-
tato savininkas su juo nekalbėjo, 
o kaip pastarasis kontaktavo su 
jo sūnumi, politikas teigė neži-
nantis.

Pažymėtina, kad ginčo tarp pas-
tato savininko ir paties K. Tubio 
arba jo sūnaus dėl nuosavybės 
teisių perleidimo nekilo. Pastato 
savininkas, kaip pats teigė, pastato 
neprižiūrėjo ir sutvarkyti nepajėgė. 
Nuo nekilnojamojo turto mokesčio 
jis nebuvo atleistas. Vien faktas, 
kad K. Tubio sūnus įsigijo pastatą, 
dėl kurio mokestinės prievolės su-
mažinimo pastato savininkas anks-
čiau kreipėsi į merą, akivaizdžiai 
neįrodo, kad tik šio kreipimosi 
dėka K. Tubis gavo informacijos 
apie parduodamą pastatą ir šią in-
formaciją perdavė savo sūnui, t.y. 
pasinaudojo informacija, įgyta ei-
nant tarnybines pareigas“, - rašo-
ma komisijos sprendime.

Skundo autoriaus meras 
neieškos

Paklaustas, kaip jaučiasi po 
Vyriausiosios  tarnybinės etikos 
komisijos sprendimo, meras K. 
Tubis sakė: „Aš visada jaučiuosi 
normaliai“.

„Tikrai nieko nesu padaręs žmo-
nėms ir Anykščiams. Tikėjau, kad 
yra sveikas protas, yra teisiniai 
sprendimai“, - etikos sargų spren-
dimą įvertino meras K. Tubis.

Kas jį apskundė Vyriausiajai 
tarnybinei etikos komisijai, meras 
K. Tubis sakė nesiaiškinsiantis.

„Žinokite, aš anonimų neieš-
kau. Ne mano darbas anonimų 
ieškoti“, - sakė K. Tubis.

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių rajono savivaldybės mero 
patarėjas:

- Prancūzų dekoratorių, dizainerį ir 
architektą Philippe Starck. Mane žavi 
jo kuriamas nuostabus dizainas ir gera 
architektūra (Philippe Starck projek-
tuoja žymiausių pasaulio restoranų, 
viešbučių, parduotuvių interjerus, 
kuria ikonomis virstančius baldus, 
šviestuvus, automobilių ir jachtų dizai-
ną, architektūrą, kelio ženklus, miesto 
suoliukus, šiukšliadėžes, pramoninius 
daiktus, maisto produktų ir gėrimų pa-
kuotes, dantų šepetėlius, vonias ir klo-
zetus, „Microsoft“ technikos dizainą ir 
net drabužius – red.past.).

Lina KAMARAUSKAITĖ-
TAMOLIŪNIENĖ, garstrobaro 
„Perino“ vadovė:

- Mielai papietaučiau su I. Šimony-
te. Ji tikrai moteris, turinti tvirtą nuo-
monę apie finansus, verslą ir kitus man 
įdomius klausimus. Dar į kompaniją 
pakviesčiau savo buvusį dėstytoją Rai-
mundą Kuodį ir Aušrą Maldeikienę. 
Ir dar Andrių Užkalnį. Gautųsi puiki 
kompanija. Pasilinksminčiau.

Rimantas VANAGAS, rašytojas:
- Labai norėčiau ilgam pokalbiui dar 

susitikti jau su a.a. kunigu Česlovu Ka-
valiausku. Tai buvo nepaprastos erudi-
cijos, nekompleksuotas, nuoširdus, 
tikras žmogus. Kai pirmą kartą pas jį 
nuvažiavau, jis man uždavė kelis klau-
simus – kas yra visata, juodoji skylė 
ir pan. Aš nežinojau atsakymų, tad jis 
pareiškė, kad nėra ką tada su manimi 
kalba. Grįžęs namo perskaičiau viską, 
ką jis buvo parašęs. Va tada ir prasidėjo 
mūsų bendravimas. Jis man papasako-
jo daug asmeninių savo gyvenimo de-
talių, bet pasakė, kad viešai tai galėsiu 
paskelbti tik po jo mirties. Ir kai jam 
iškeliavus Amžinybėn rašiau straipsnį 
apie jį, supratau, kiek daug klausimų 
jam dar neuždaviau... 

Dabartinių pinigų padirbimas 
būtų patrauklesnis

Gintautas ZABIELA, archeolo-
gas, mokslų daktaras, apie galimas 
atrakcijas būsimoje Šeimyniškėlių 
medinėje pilyje: 

„Lietuvoje yra 20-30 vietų, kur per 
šventes demonstruojami senoviniai 
amatai - puodai žiedžiami, monetos 
kalamos. Kai tai buvo nauja, žmonės 
domėjosi, dabar šitai nebėra labai 
patrauklu, tai kaip įprastas dalykas.“

Jūsų atveju būtų buvę 
atvirkščiai

Gintautas UMBRASAS, UAB 
„Ekonominės konsultacijos ir tyri-
mai“ direktorius, Anykščių rajono ta-
rybos nariams pristatydamas atliekų 
tvarkymo kainos pakeitimo studiją: 

„Pasiuntiniui, kuris karaliui atne-
ša blogą naujieną, nukertama galva. 
Aš turiu būti tuo pasiuntiniu.”

Čia bendruomeniškumo 
skatinimas

Raimundas RAZMISLAVIČIUS, 
Anykščių rajono tarybos narys, par-
tijos „Tvarka ir teisingumas” atsto-
vas, apie atliekų rūšiavimą: 

„Su kaimynais vežam, rūšiuo-
jam. Plaunam indelius. Ar yra ko-
kia logika neskatinti rūšiavimo?“.

Jis „neša šiukšles iš namų“?

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajo-
no meras, nurodydamas savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojui Sauliui Rasalui pa-
rengti naują atsiskaitymo už atlie-
kas tvarką:

„Kieno tema – tas ir atsako, visų 
vadų vadas atliekų tvarkyme yra 
S. Rasalas. Meras keičia poziciją, 
meras už visus nedirbs.”

O tarybinė armija, regis, 
seniai išėjo…

Saulius RASALAS, Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktorės pavaduotojas, apie 
atliekų struktūrą: 

„17 procentų atliekų pas mus – 
tekstilė, taigi  - senos „fufaikos”.

Taip. Nors jau traktoriumi…

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnas, apie kelių priežiūrą: 

„Mano nuomonė tokia – jeigu 
yra kelias, juo turi būti galimybė 
važinėti visus metus, o ne tik tada, 
kada geros oro sąlygos.”

Žodžiu, labiausiai slidu būna 
vasaromis

Kęstutis JACUNSKAS, chirur-
gas, apie traumas, kai būna slidu: 

„Po savaitgalio irgi netrūksta pa-
cientų – nebūtinai lūžiai, bet ateina 
ir dėl didesnių sumušimų, patemp-
tų raiščių ir pan.”  
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Vasaros rogutės, Medžių lajų 
takas ir viešojo maitinimo įstai-
ga, pavadinta keistu užsienietišku 
dariniu „europubas“, jau seniai 
nebestebina nei pačių anykštėnų, 
nei čia atvykstančiųjų. Būsima-
jam kurortui geriausia proga 
dar kartą apie save priminti ir 
nustebinti – artėjančios didžio-

sios metų šventės. Originaliai 
pasipuošime – sulauksime 
daug turistų, nors, tiesą sakant, 
niekas iki šiol taip padoriai ir 
nesugebėjo paaiškinti, kokia iš 
jų nauda paprastam daugiabu-
tyje gyvenančiam anykštėnui. 
Jeigu tai padarysime tik gražiai, 
tiesiog liksime įdomūs vien patys 
sau. Keista, tačiau iki Kalėdų 
likus visiškai nebedaug laiko, 
negirdėti, kad savivaldybė būtų 
paskelbusi idėjų konkursą, kaip 
tą miestą papuošti, be ko šios 
kadencijos rajono valdantieji 
jau nebeišsiverčia (gal trūksta 
idėjų patiems?). Tiesą sakant, dėl 
to nereikėtų pernelyg jaudintis, 
kuomet merui patarinėja archi-
tektas–dizaineris, tačiau, kaip 
žinia, valdžios žmonės nuo eilinių 
mirtingųjų gyvenimo būna gero-
kai atitrūkę, todėl nieko keisto, 
jei ir šiemet pažirs daug kritikos, 
kaip „be ryšio“ buvo papuošti 
Anykščiai.

Kalėdų eglė ir šiemet bus 
puošiama šalia Anykščių kultūros 

centro. Suprantama, kodėl 
šis medis daugelį metų buvo 
statomas šioje vietoje. Plačios 
iš Mickūnų girininkijos atvež-
tos žaliaskarės šakos nors šiek 
tiek paslėpdavo metų metais 
renovuojamą Anykščių kultūros 
centro pastatą ir pridengdavo 
rajono valdančiųjų gėdą. Gal 
dabartiniams 
valdantie-
siems reikėtų 
pasimokyti iš 
buvusiųjų ir 
bent žaliomis 
eglės šako-
mis pridengti jau gerokai ilgai 
neatliktus „namų darbus“? (tam 
tiktų miesto pastatų – vaiduoklių 
teritorijos).

O gal puoškime obelį? Dau-
gelis imtų klausinėti, na, kaip 
čia jūs dabar? Taigi, mūsų mero 
pavaduotojas yra Obelevičius. 
Kaip smagiai atrodytų jis po 
ta obelimi, rėždamas šventinį 
sveikinimą. Dar galima būtų pa-
sipuošti putinais. Vis dėlto šioje 

vietoje turbūt paprieštarautų 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Saulius 
Rasalas, „išradęs“, kad putiną 
reikia sodinti.

Pamenu, kiek daug kritikos 
buvo išsakyta ant apšvietimo 
stulpų įrengtoms šviečiančioms 
trispalvėms. Tai prilyginta visiš-

kam kažkieno 
skonio nebu-
vimui. Tačiau 
panašu, kad 
lipama ant to 
paties grėblio. 
Dabar apšvieti-

mo stulpus centrinėje miesto ga-
tvėje norima apkarstyti šviečian-
čiais Anykščių miesto prekiniais 
ženklais. Šių ženklų fragmentus 
dar siekiama užkelti ir ant Kalė-
dų eglės. Taip esą reklamuosim 
tą ženklą. O gal pasipuoškime 
„Maximos“ logotipais? Žiūrėk, 
už tai prekybos centras dar ir 
susimokės, rajono biudžetą vienu 
kitu euru papildys. Nors vienas 
pigiausių sprendimų eglę būtų 

puošti po Seimo rinkimų likusiais 
agitaciniais plakatais. Kiek čia 
iki kitų rinkimų, o ir prie eglės 
besisukiojantys „kandidatai“ 
galėtų pasakėles anykštėnams 
sekti ne tik rinkimų agitacijos 
laikotarpiu...

Bet kuriuo atveju pasistengti 
sukurti šventinę nuotaiką šiemet 
turėtų būti suinteresuotas kiekvie-
nas, nes rajono valdžia nusprendė 
pabūti tuo geruoju Kalėdų seneliu 
ir gražiausiai pasipuošusius 
apdovanoti piniginiais prizais. 
Šio sumanymo tikslas -  ne tik 
pasipuošti, bet ir „ugdyti žmonių 
kūrybiškumą, skatinti aukšto 
estetinio lygio aplinkos puošimą, 
kurti aplinkos šventinio apšvieti-
mo instaliacijos tradicijas.“

Trumpai tariant, didžiosios 
metų šventės šiemet virs re-
klamine akcija ir savotiškomis 
miestelėnų lenktynėmis dėl 
rajono biudžeto pinigų. Vis dėlto 
įdomiausia, kas šiemet bus Ka-
lėdų senelis ir ar anykštėnai dar 
kartą patikės jo pasakomis?

...šventės šiemet virs rekla-
mine akcija ir savotiškomis 
miestelėnų lenktynėmis dėl 
rajono biudžeto pinigų...

Pagal UAB „Ekonominės kon-
sultacijos ir tyrimai“ pateiktus 
skaičiavimus, Anykščių miesto 
gyventojams atliekų surinkimas 
turėtų brangti bent 20 proc., o 
kaimiečiams – dvigubai. Anykš-
čių miesto ir rajono miestelių, 
kuriuose yra per 500 žmonių, 
gyventojai už atliekas 2017-iai-
sias turėtų mokėti po 30 eurų per 
metus, o mažesnių gyvenviečių 
žmonės – po 22 eurus per metus. 
Nauji įkainiai rajono Taryboje 
bus tvirtinami jau kitą savaitę, 
tiesa, kol kas atliekų brangimas 
turėtų būti mažesnis nei nurodo-
ma studijoje.  

Kaimiečius artina prie
miesto. Pagal kainą…
 
Ketinama apmokestinti ir va-

sarotojus, kurie per metus savo 
sodybose išdegina bent 100 ki-
lovatvalandžių elektros. „Pa-
siuntiniui, kuris karaliui atneša 
blogą naujieną, nukertama galva. 
Aš turiu būti tuo pasiuntiniu“, – 
pradėdamas UAB „Ekonominės 
konsultacijos ir tyrimai“ pareng-
tos studijos pristatymą Anykščių 
rajono tarybos nariams sakė šios 

samdytos įmonės vadovas Gin-
tautas Umbrasas. Pasiklausyti 
ekspertų susirinko 15 rajono Ta-
rybos deputatų. Nepartinis Arū-
nas Liogė ir „tvarkietis“ Raimun-
das Razmislavičius piktinosi, kad 
studijos rengėjai nenumatė vari-
anto gyventojus apmokestinti už 
faktiškai surinktą šiukšlių kiekį. 
O G. Umbrasas tikino, jog finan-
sinis rezultatas nuo to vargu ar 
pasikeistų, gal net būtų atvirkš-
čiai – dar daugiau žmonių atlie-
kas mestų į bendrus konteinerius 
arba į pamiškes.

Aiškindamas motyvus, kodėl 
reikia didinti mokestį už atlie-
kas, G. Umbrasas nurodė, jog 
2,2-2,5 karto išaugo „sąvartyno 
vartų“ mokestis, augo ir visos ki-
tos šiukšlių surinkimo sąnaudos. 
Eksperto teigimu, „kapitalistai 
mokė, kad mokesčiai už komu-
nalines paslaugas kasmet turėtų 
augti 1,5 proc.”. Pasak jo, savi-
valdybių vadovai politikuodami 
komunalinių paslaugų mokesčių 
kasmet nedidina, todėl per kelis 
metus atsiranda apčiuopiamas sa-
vivaldybių įmonių pajamų ir iš-
laidų skirtumas. Jis tvirtino, kad 
anykštėnai jau ir dabar nemoka 
visos kainos už atliekų išvežimą.

Iki šiol Anykščių rajono gy-
ventojams buvo taikyti net penki 
skirtingi atliekų išvežimo tarifai 
– brangiausiai mokėjo Anykščių 
miesto daugiabučių gyventojai 
(25,56 euro per metus), mažiau-
siai – kaimų gyventojai, besinau-
dojantys bendrais konteineriais 
(9,84 euro). Anykščių miesto 
individualių namų gyventojams 
buvo nustatytas 23,64 eurų, rajono 
gyvenviečių, kuriose daugiau nei 
500 gyventojų - 17,76 eurų, ma-
žesnių gyvenviečių gyventojams, 
besinaudojantiems  individualiais 
konteineriais -11,76 eurų metinis 
tarifas. Jei Anykščių rajono taryba 
priims tokį sprendimą, kokį siūlo 
studijos rengėjai, visi Anykščių 
miesto bei didesnių miestelių, ku-
riuose per 500 gyventojų, žmonės 
mokės po 30 eurų per metus, o visi 
mažesnių gyvenviečių žmonės 
– po 22 eurus per metus. G. Um-
braso teigimu, didelis skirtumas 
tarp kaimiečių ir miestiečių tarifų 
buvęs nesąžiningas, nes geriausiu 
atveju kaimiečiai sukompostuoja, 
taigi į konteinerius nemeta, tik 
8-12 proc. visų atliekų. Tuo tarpu 
surinkti atliekas iš kaimo komu-
nalininkams yra brangiau nei iš 
miesto, kur daugiabučių konteine-
riai sustatyti bendrose aikštelėse.   

Siūlė skatinti rūšiavimą

A. Liogė studijos rengėjams 
aiškino, kad jų siūloma sistema 
yra negera, nesąžininga. Mat nu-
matoma gyventojus apmokestinti 
pagal atliekų sukaupimo normas, 
o ne pagal faktinį jų kiekį. Par-
tijos „Tvarka ir teisingumas” 
atstovas rajono Taryboje R. Raz-
mislavičius tikino, kad mokesčio 
už atliekas sistemą reikia kurti 
taip, kad ji skatintų atliekų rū-
šiavimą. „Su kaimynais vežam, 
rūšiuojam. Plaunam indelius. Ar 
yra kokia logika neskatinti rū-
šiavimo?”, – retoriškai klausė R. 
Razmislavičius. Tačiau G. Um-
brasas tvirtino, kad žmones rū-
šiuoti atliekas vargu ar įmanoma 
priversti, o šito pasiekti, pasak jo, 
galima tik per edukaciją. „Vaka-
ruose rūšiavimas edukacijos, o ne 
ekonomikos nulemtas“, – Anykš-

Už atliekas mokėsime daugiau
čių politikams sakė UAB „Eko-
nominės konsultacijos ir tyrimai“ 
vadovas. Jis tikino, kad ir iš išrū-
šiuotų atliekų jų surinkėjas biznio 
nepadarys, todėl ir gyventojams 
mokestis dėl rūšiavimo gali ma-
žėti labai jau nežymiai. „Kol kas 
nelabai kam, išskyrus Sopranus, 
pavyko padaryti biznį iš atliekų“, 
– ironizavo G. Umbrasas. UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Kazimieras Šapoka 
pridūrė, kad komunalininkai už 
parduotą toną stiklo gauna vieną 
eurą. 

Studijos rengėjai pateikė atlie-
kų išvežimo tarifų projektus ir 
juridiniams asmenims. Siūloma 
juridiniams asmenims taikyti net 
17 skirtingo dydžio tarifų. 

Stengsis apmokestinti kuo 
daugiau žmonių

Rajono Tarybos narys libera-
las, Svėdasų girininkas Donatas 
Tuska kalbėjo, kad ypač akty-
vūs šiukšlintojai yra vasarotojai. 
Meras Kęstutis Tubis aiškino, 
kad vasarotojus, mūsų rajone 
turinčius sodybas, reikia apmo-
kestinti. Ir politikai, ir studijos 
rengėjai, regis, laikėsi tos pačios 
pozicijos, jog vasarotojų  mokes-
tį už atliekas reikia susieti su jų 
suvartojamu elektros kiekiu – jei 
žmogus suvartoja tam tikrą kiekį 
elektros savo sodyboje, vadina-
si, joje būna ne tik epizodiškai. 
„Šiukšlių naštą turėtume pasida-
linti su kiek įmanoma daugiau 
žmonių“,  – kalbėjo meras. 

Vicemeras konservatorius Sigu-
tis Obelevičius sakė, jog studijos 
rengėjų paruošta apmokėjimo už 
atliekas tvarka yra pati geriausia 
iš iki šiol buvusių, tačiau jis dėstė, 
kad „problema – bobulytės, ku-
rios per metus surenka vieną ar du 
konteinerius.” Vicemerui, regis, 
nepritarė savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas 
Saulius Rasalas. „17 procentų 
atliekų pas mus tekstilė, taigi - 
senos „fufaikos“, – tikino S. Ra-
salas. „Darbo partija žmonėms 
kažkada vežė drabužius “iš antrų” 
rankų. Dabar žmonės juos meta”, 
– pajuokavo meras K. Tubis, prieš 

tai paaiškinęs, kad juokaus.  

Filmuoja ir atliekų 
konteinerius

Per renginį paaiškėjo, kad mūsų 
mieste stebimi ir atliekų konteine-
riai. Šią žinią pranešė rajono me-
ras K. Tubis, pasidžiaugęs, kad jis 
buvo šio filmavimo iniciatorius. 
O savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojas S. Rasa-
las dėstė, kad asmenys, nelega-
liai besinaudojantys bendraisiais 
konteineriais, dabar važiuoja į tas 
atliekų išmetimo aikšteles, kur 
nėra vaizdo registratoriaus. 

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazimieras Ša-
poka, mero paprašytas papasakoti 
apie atliekas išmetančių asmenų 
filmavimo naudą, atskleidė, kad kol 
kas naudos būti negali. Mat šiomis 
dienomis vyksta akcija, kai prie 
bendrųjų konteinerių legaliai gali-
ma palikti stambiagabarites atlie-
kas. Tačiau K. Šapoka vylėsi, kad 
ateityje kilnojamas vaizdo registra-
torius duos naudos – bus galima pa-
gauti tuos, kas prie konteinerių neša 
baldus ar atveža padangų. 

Nauja kaina – nuo Naujųjų 
metų

Po beveik dvi valandas trukusių 
diskusijų meras K. Tubis įparei-
gojo savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoją S. Rasalą 
paruošti rajono Tarybai sprendimo 
projektą. „Aš kreipiuosi į Saulių 
Rasalą, kad tai būtų per trumpiau-
sią laiką padaryta. Kieno tema – tas 
ir atsako, visų vadų vadas atliekų 
tvarkyme yra S. Rasalas. Meras 
keičia poziciją, meras už visus ne-
dirbs”, – regis, kažką tarp eilučių 
S. Rasalui norėjo pasakyti rajono 
vadovas. UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ direktorius K. Šapoka 
Tarybos nariams taip pat aiškino, 
jog būtina lapkričio mėnesio rajono 
Tarybos posėdyje patvirtinti naujas 
atliekų surinkimo kainas, kitaip ko-
munalininkai nespės sudaryti nau-
jų sutarčių. Anykštėnų laimei, kol 
nėra padidintas „sąvartyno vartų“ 
mokestis, turėtų būti nustatyti 22,85 
ir 17,14 eurų metiniai įkainiai.   

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ vadovas Gintautas 
Umbrasas tvirtino, kad atliekų kainą anykštėnams reikia neiš-
vengiamai didinti.

Vidmanto ŠMIGElSKO nuotr.
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3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4.00 6.00 8.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spau-
dos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810.  Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo

„Aukštaitiškas formatas“
prenumeratos kainos 2017 metams

Prenumeratorių 
laukia prizai !

Pagrindinis prizas - 
benzopjūklas „Stihl“ MS 

170. 

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

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Didžiausia Svėdasų bendruomenės 
pirmininkės baimė – neįvykdyti įsipareigojimų
Svėdasų bendruomenės pirmininkė Asta FJELLBIRKELAND 

paklausta, ką savo gyvenime pakeistų, jeigu tik turėtų galimybę, 
teigia, jog tai nebūtų vienas konkretus dalykas. „Tiesiog gyveni-
mą pradėčiau iš naujo“, – sako pašnekovė. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

- Kas jums yra laimė? 
- Kai esi ten, kur turi būti šiuo 

momentu.

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Neatlikti darbų, kuriuos įsipar-

eigojau atlikti.

-  Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatinka? 

- Neryžtingumas.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Pasyvumas.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Negaliu atsakyti. Visi skirtingi 

ir žavi visi kažkuria savybe.

- Didžiausias iššūkis?
- Kai žinai, jog turi kažką pada-

ryti, bet nežinai kaip arba nepasiti-
ki savo jėgomis.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate? 

- Apie gyvenimą čia ir dabar.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Tikrumas.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate? 

- Dėl švento reikalo... 

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje? 

- Storumo.

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Nėra tokio.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė? 

- Patikimumas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Rūpestingumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate? 

- „Aš tuoj ateisiu“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite? 

- Vaikus.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia? 

- Laiminga būnu, kai padarau 
kažką tokio, apie ką svajojau.

- Kokį talentą norėtumėt turėti? 
- Norėčiau turėti gerą iškalbą.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų? 

- Pradėčiau gyvenimą iš naujo.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas? 

- Įlipimas į kalną.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti? 

- Žmogaus.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Norvegija.

- Brangiausias turtas?
- Visa tai, ką aš turiu.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Prisiversti daryti tai, ko nenoriu.

- Jūsų svajonių profesija?
- Sunku pasakyti...

Svėdasų bendruomenės pirmininkė Asta Fjellbirkeland sako, kad 
geriausia jos būdo savybė – pamatyti galimybes ir jas išnaudoti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

- Geriausia jūsų būdo savybė? 
- Pamatyti galimybes ir jas iš-

naudoti.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Atvirumą, sugebėjimą būti sa-
vimi.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Norvegų novelistė Herbjorg 

Wassmo.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas? 

- Dina iš H. Wassmo trilogijos 
„Dinos knyga“, „Laimės sūnus“, 
„Karnos kraitis“.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Napoleonas.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais? 

- Taip, dažnai.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Priklauso nuo dienos.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate? 

- Namų ruošos darbų.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate? 

- Kad nepakankamai savimi pa-
sitikėjau.

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Normaliai, nuo senatvės.

- Jūsų gyvenimo moto? 
- Gyvenu čia ir dabar.

Kiti prizai: „Fiskars“ firmos seka-
torius, peilių rinkinys, sodininko 
pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis 

šakoms. 
Šiuos prizus įsteigė A. Šimkaus fir-
ma – oficialus Mocevičiaus firmos 
„Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 Prenumeratoriams atiteks ir 
Anykščių rajono vartotojų koo-
peratyvo prizai – penki 20 eurų 
čekiai apsipirkti Anykščių „Se-

nukų“ parduotuvėse bei penki 10 
eurų čekiai pirkiniams „Dovanų“ 
parduotuvėje. Taip pat prenume-
ratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų 
„D“letters“ šalikų, pagamintų 

UAB „2D Pack“.



2016 m. lapkričio 19 d.SITUACIJA

Susitiko ir su kolekcininku

Kijeve anykštėnų delegacija 
susitiko su  Lietuvos Respubli-
kos ambasadoriumi Ukrainoje 
Mariumi Janukoniu ir įgaliotuo-
ju ministru Gvidu Kerušausku. 
Gido ir tarpininko vaidmenį at-
liko Kijeve gyvenantis Anykščių 
krašto garbės ambasadorius Vir-
ginijus Strolia.

Oficialiai skelbta, kad anykš-
tėnų viešnagės Ukrainoje tikslas 
– panagrinėti techninius medi-
nės pilies statybos niuansus, 
pažiūrėti, ką ukrainiečiai padarė 
sėkmingai bei iš kokių jų klai-
dų galima pasimokyti. Tačiau 
K. Tubis ir kiti į Ukrainą vykę 
Anykščių pilies statytojai do-
mėjosi ir ukrainietiško objekto 
„įveiklinimu“, susitiko su Kijeve 
gyvenančiu kolekcininku Alek-
sejumi Šeremetjevu. „Anykštai“ 
K. Tubis dėstė, jog su istorines 
relikvijas kolekcionuojančiu A. 
Šeremetjevu kalbėta apie ga-
limybes jo sukauptas vertybes 
eksponuoti Anykščių pilyje.   

Stato miestą

Medinio statinio, kurį anykš-
tėnai Ukrainoje apžiūrėjo, vis 
dėlto pilimi nedera vadinti – 
apie 50 kilometrų nuo Kijevo, 
laukuose, milijonierius Vladimi-
ras Jančenko savo lėšomis stato 
… miestą. Verslininkas bando 
atkurti visą IX amžiaus Kijevą. 
Naujos pilies – miesto teritorija 

Iš Kijevo parsivežė idėjų ir patirties

turėtų būti identiška IX amžiaus 
Kijevui. Tuomet Kijevo Rusios 
sostinė užėmė apie 10 hektarų. 
V. Jančenko konsultuodamasis 
su mokslininkais bando suręsti 
kompleksą statinių, kurie savo 
išvaizda būtų kiek įmanoma ar-
timesni IX amžiui, Kijevo Ru-
sios ankstyvajam laikotarpiui. 
Slavų valstybė Kijevo Rusia su 
sotine Kijevu egzistavo IX-XIII 
amžiuje, klestėjimo laiku Kije-
vo kunigaikščiai buvo užkariavę 
didžiąją dalį europinės Rusijos 
teritorijos. 

Dr. G. Zabiela po viešnagės 
Ukrainoje „Anykštai“ pasakojo, 
kad V. Jančenko ketina suręs-
ti 1,5 km ilgio medinę sieną, o 
šia siena aptvertoje teritorijoje 
pastatyti 200-300 pastatų - tiek, 
kiek jų buvo IX amžiaus Kijeve. 
Kol kas sienos ilgis – 300 me-
trų, o ir vidinės teritorijos pas-
tatų statybos tik pradėtos. Ta-
čiau mokslininkas aiškino, kad 
jau nuo 2009 metų miestas-pilis 
priima lankytojus. „Anykštos” 
paklaustas, ar Ukrainoje išdygo 
savotiškas mūsiškių Rumšiškių 
analogas, dr.G. Zabiela sakė: 
„Rumšiškės – tipiškas skanse-
nas, atviro oro muziejus. Neori-
ginalioje vietoje, bet originalūs 
statiniai perkelti. Ukrainiečių 
pilyje - originalo nėra. Naujas 
naujoje vietoje, remiantis priei-
namomis mokslinėmis žiniomis, 
statomi nauji pastatai. Rumšiš-
kės - muziejus, o ten lyg multi-
funkcinis centras -  ir maitinimo 
įstaigėlės, ir šventės vyksta. Ten 

žmogus gali visą dieną ar net 
daugiau laiko praleisti.“ Arche-
ologas dėstė, jog išvydus ukrai-
niečių statinį, ji apėmė dvejopas 
jausmas. „Jausmas nei šioks, 
nei toks... Ten tik pradžia.  Bet 
galima įsivaizduoti, kaip tai ga-
lėjo būti. Kažkoks didingumas 
atsiranda, sunkiai nusakomas 
dalykas, įspūdis, kurio neper-
teikia nuotraukos“, – sakė dr.G. 
Zabiela. 

 
Šeimyniškėlių piliakalnį 
niokoti galima, nes jis ištirtas

Dr. G. Zabielą statant Anykš-
čių medinę pilį kaip konsultantą 
samdo statybų rangovas - Povi-
lo Gurklio firma. Mokslininkas 
sakė, kad jis stebi, ar statybinin-
kai iš Šeimyniškėlių piliakalnio 
dar ko vertingo neiškas, bei pri-
reikus konsultuoja statybininkus 
istoriniais klausimais.

Mūsiškės pilies statybos nuo 
Kijevo pilies ar nuo kaimyninė-
je Latvijoje Tervetėje pastatytos 
medinės pilies pirmiausia skiriasi 
tuo, kad Šeimyniškėlių piliakal-
nis – istorinė vieta, archeologinis 
paminklas. Dr. G.Zabiela kalbė-
jo, kad Šeimyniškėlių piliakalnis 
yra vienintelis iki galo ištirtas 
piliakalnis Baltijos valstybėse. 
Pasak mokslininko, net ir per at-
einančius dešimt metų vargu ar 
Baltijos valstybėse atsiras kitas 
visiškai ištyrinėtas piliakalnis. 
Šis niuansas suteikė ir moralinę, 
ir juridinę galimybę statyti pas-
tatus ant Šeimyniškėlių piliakal-

nio. Mokslininko nuomone, pi-
lies statybos autentiškoje vietoje 
turi ir savus pliusus, ir savus mi-
nusus.  Kijevo muliažas, pasak 
jo, statomas „kitoje, neauten-
tiškoje aplinkoje, įneša holivu-
diško elemento“. Viskas gražu, 
bet kažkur kitur. Tačiau statyba 
autentiškoje vietoje – nelygina-
mai kruopštesnė.“ Pagaliau aki-
vaizdus niuansas, jog pilį statant 
ten, kur ji stovėjo viduramžiais, 
neišvengiamai pasirinkta gera 
vieta, mat Mindaugas ir jo kom-
panija pilis statė ne ten, kur gavo 
žemės, o kruopščiai rinkdamiesi 
geriausius variantus. 

Beje, dr. G.Zabielos teigimu, 
dabartinis Šeimyniškėlių pilia-
kalnio vaizdas kiek skiriasi nuo 
autentiško. „Originalus piliakal-
nis buvo statesniais šlaitais, bet 
kai sakiau, kad ant jo reikia už-
pilti žemių – niekas nesupranta. 
Tačiau juk žemės buvo nuartos“, 
– tvirtino archeologas. 

Senieji amatai jau nusibodo

Meras K. Tubis „Anykštai“ 
sakė, kad kijeviečiui V. Jančen-
kai pilies-miesto statybose tal-
kina bent šeši profesoriai. Tiesa, 
dr.G.Zabiela aiškino, kad nau-
josiose Kijevo statybose senovę 
tiksliai atkartoti yra sudėtinga, 
mat archeologiškai ištirtos „se-
nojo Kijevo tik procentų dalys“. 

Ir rajono vadovas, ir moks-
lininkas, kalbėdami apie Šei-
myniškėlių pilies ateitį, dėstė, 
kad suręsti medinį statinį yra 

tik dalis darbo. „Pastatyti nėra 
pats sunkiausias dalykas - rei-
kia tik pinigų turėti, o toliau 
kas? Esu važinėjęs ir matęs pa-
našius objektus ir Rytuose, ir 
Vakaruose. Kas turi būti juose? 
Nepaisant to, kad pasaulis pla-
tus, daugelis dalykų jau atrasti, 
išrasti ir parodyti. Lietuvoje yra 
20-30 vietų, kur per šventes de-
monstruojami senoviniai amatai 
- puodai žiedžiami, monetos ka-
lamos. Kai tai buvo nauja, žmo-
nės domėjosi, dabar tai nebėra 
labai patrauklu, tai jau įprastas 
dalykas. Jei eisime šituo keliu, 
nieko stulbinančio nesukursim 
ir bus atitinkamų problemų. Tad 
dabar vyksta kitų kelių paieška“, 
– aiškino dr.G. Zabiela. Jis sakė, 
kad kaip mokslininkas, norėtų, 
jog Šeimyniškėlių pilis pirmiau-
siai tarnautų edukacijai, tačiau 
tuo pačiu pridūrė, kad net ir soli-
džiausiuose pasaulio muziejuose 
yra ir „popso“. 

Pilies sąmata nėra žinoma

Galima nuspėti, kad vienas iš 
anykštėnų komandiruotės į Kije-
vą tikslų buvo išsiaiškinti, kaip 
gali veikti nebaigta statyti pilis. 
Mūsiškės pilies statybos supla-
nuotos etapais. Pirmojo etapo 
darbus Anykščių rajono biudže-
to lėšomis atlieka kupiškėno P. 
Gurklio įmonė. Šios sutarties 
vertė - 308 tūkst. 558 eurai. Iki 
kitų metų lapkričio mėnesio pla-
nuojama pastatyti du pilies bokš-
tus ir dalį gynybinės tvoros. 

Tolesnėms pilies statyboms 
viliamasi gauti projektinių lėšų. 
Matyt, nuo pinigų „iš šalies“ ga-
limo srauto priklausys ir pilies 
statybos tempai, ir jos masteliai, 
taigi ir galutinė sąmata. Pilies ap-
statymas, ypač jei bus bandoma 
ieškoti istorinių relikvijų, taip 
pat brangus malonumas. Kiek iš 
viso gali kainuoti Anykščių pilies 
statybos, infrastruktūra, įranga ir 
eksponatai, nėra kalbama. 

Anykščių pilis, ją lyginant 
su Kijevo ir Tervetės panašaus 
pobūdžio statiniais, turės ne tik 
autentiškos vietos, bet ir auten-
tiškos nuosavybės privalumą. 
Kijevo ir Tervetės pilys yra pri-
vačios, o mūsiškė bus valstybi-
nė, taigi tokios pačios nuosavy-
bės formos kaip viduramžiais...   Šeimyniškėlių pilies išskirtinumas yra statybos autentiškoje vietoje ir už valdiškus pinigus.

Vidmanto ŠMIGElSKO nuotr.

Anykštėnų delegacija Kijeve apsilankė ir pas kolekcininką Aleksejų Šere-
metjevą

Kijeve anykštėnų delegaciją sutiko ir ekskursijose po miestą lydėjo Anykščių 
krašto garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia (dešinėje).

(Atkelta iš 1 p.)
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pirmadienis 2016 11 21

sekmadienis 2016 11 20

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. 
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
9.25 Džiunglių knyga 1.
9.35 Premjera. Auklė Mun.
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas.
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Mūsų gyvūnai. 
11.00 Aušros Vartų atlaidai. 
12.30 Klausimėlis.lt. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimas ore (sub-
titruota).
13.55 Puaro. N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Laisvės vėliavnešiai. 
16.30 Tikri vyrai. 
17.15 Lietuvos humoro lyga. 
18.30 Šiandien. 
19.00 Teisė žinoti. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Super Džonio 
prisikėlimas.
22.45 Kino žvaigždžių alėja. 
Šarada. N-7. 
0.45 Pasaulio dokumentika. 
1.35 Puaro. N-7. 
3.20 Klausimėlis.lt. 
3.35 Istorijos detektyvai. 
4.20 Tikri vyrai. 
5.05 Savaitė.

6.30 “Džonis Testas”. 

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”.
8.10 “Sandžėjus ir Kreigas”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 
9.30 “Na, palauk!”.
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi”.
11.35 “Įsimylėti per dvi savai-
tes”. N-7. 
13.35 Pričiupom!. N-7. 
14.30 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7. 
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.30 Žvaigždžių duetai. 
22.20 PREMJERA “Velnio an-
trininkas”. N14. 
0.35 “Patologija”. S. 
2.25 “Kelyje”. N14. 

6.30 “Ančiukų istorijos”. 
7.00 “Nenugalimasis žmogus - 
voras”. N-7.
7.30 Vėžliukai nindzės.
8.00 “Ančiukų istorijos”. 
8.30 “Mamyčių klubas”. 
9.00 “Kulinariniai triukai”. 
9.30 “Penkių žvaigždučių būs-
tas”. 
10.00 “Svajonių sodai”. 
11:00 Barbė ir slaptosios durys. 
.
12:35 Dantukų fėja. N-7
14:40 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką. N-7
16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 X Faktorius. N-7
22:30 PREMJERA Atkirtis. 

N-14
00:20 PREMJERA Prieštaringi 
jausmai. N-14

6:30 Galiūnų čempionų lyga. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 “Viena už visus”. N-7. 
10.10 Beatos virtuvė. 
11.05 “BBC dokumentika. 
Ledo žemė”. 
13.15 Sveikinimai. 
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
17.55 “Šuo”. N-7. 
19:00 Visados kaip pirmą kartą. 
N-7. 
21:00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 
23:00 Ką išdarinėja vyrai. S. 
00:40 Netikėta sėkmė. N14. 
02:10 Laivas vaiduoklis. N14. 
03:35 Visados kaip pirmą kartą 
(k). N-7. 
05:10 Ledo žemė. 

6.50 “Būrėja”. 
8.00 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai” 
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
10.30 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.00 “Atspėk gyvūną”. 
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
12.30 “Paprastai, skaniai, ita-
liškai”.
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
15.05 “Griežčiausi tėvai”. 
16.00 “Tabatos salonas”. 

16:45 Nemarus kinas. Asų 
asas. 1982 m.
18:50 “Būrėja.
19:55 “Akloji”.
21:00 DETEKTYVO VAKARAS 
Prieblanda. Tamsioji upė. N14. 
23:00 Nužudyk dėl manęs. 
N14. 
00:45 “Kas aprengs nuotaką?”.
1:45 “Karalienė Izabelė”. N14. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Euromaxx. 
6.35 Durys atsidaro. 
6.55 Mūsų miesteliai. 
Darbėnai. 
7.45 Misija. Vilnija. 
8.15 Septynios Kauno dienos. 
8.45 ARTi. 
9.00 Premjera. Kova už išliki-
mą.
9.35 Šventadienio mintys.
10.00 Mokslo sriuba. 
10.15 Legendos. 
11.00 Gailestingumo Metų už-
baigimas. 
12.50 “Kaunas Talent 2015”. 
15.00 “Vilnius Mama Jazz” 
paraštės. 
16.00 Kobzarius.
17.00 Eugenijaus Ališankos 
kūrybos vakaras su nauja po-
ezijos knyga “Stuburo tik punk-
tyrai”.
18.30 Linija, spalva, forma. 
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro. 
20.00 Krzysztofo Zanussi fil-
mų retrospektyva. Premjera. 
Savaitgalio istorijos. N-7. 
21.00 Nes man tai rūpi. 
21.50 Kelias į namus.
22.25 LRT OPUS ORE. 
Grupės “Freaks On Floor” kon-
certas.

23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Stop juosta. 
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
1.20 Levas Tolstojus. Kreicerio 
sonata. 
3.00 “Vilnius Mama Jazz” pa-
raštės. 
4.00 Eugenijaus Ališankos kū-
rybos vakaras su nauja poezijos 
knyga “Stuburo tik punktyrai”. 
5.30 Panorama.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę. 
7.00 Auginantiems savo kraš-
tą. 
7.30 Nuo... Iki... (k). 
8.20 KK2 (k). N-7. 
10.30 Dviračio šou (k). 
12.00 Valanda su Rūta (k). 
13.40 Raudona linija (k). 
14.30 24 valandos (k). N-7. 
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
19.30 Beatos virtuvė (k). 
20.30 Savaitės kriminalai. 
N-7.
21.00 “Alfa” savaitė.
21.30 Signatarų laiškai. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
23.20 Nuo... Iki... (k). 
0.10 Raudona linija (k). 
1.00 “Alfa” savaitė (k). 
1.30 Mano kiemas (k). 
2.00 KK2 (k). N-7. 
4.10 Dviračio šou (k). 

6.30 “Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis”. N-7
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 
8.30 “Ekstremali žvejyba”. 
9.00 “Tavo augintinis”. 
9.30 “Vienam gale kablys”. 

10.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7 
11.00 “Nepaprastos lenkty-
nės”. N-7 
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7 
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis”. N-7 
13.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 
14.30 “Aukščiausia pavara”. 
16.00 “Pavojingiausi pasaulio 
keliai”. N-7 
17:00 Lietuvos krepšinio ly-
gos rungtynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“.
19:00 Paskutinės atostogos. 
N-7
22:30 Nakties TOP. N-14
23:00 Vikingai. N-14
00:00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai .N-14

7.20 „Kalnų ežerai”. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Girių takais.. 
10.30 „Moterų daktaras”. N-7.
12.40 „Delta” N-7.
14.55 „Visatos stebuklai”. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
16.50 „Budelis”. N-7.
18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos magija”. 
19.00 Kartų kovos. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Vera”. N-7.
22.30 Žinios. 
23.00 “24/7”. 
0.00 „Budelis”. N-7.
2.15 „Visatos stebuklai”. 
02.15 „Kalnų ežerai“. 
03.55 „Vera“. N-7.
05.25 Mafijos kronikos. N-14.

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Laisvės vėliavnešiai. 
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
11.45 Savaitė. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.
18.30 Šiandien. 
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. 
Savanoriai”.
22.30 Premjera. Samdiniai. 
Idealistai prieš “Islamo valstybę” 
(subtitruota).
23.30 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7. 
0.30 Laisvės vėliavnešiai. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 
. 

 TV
6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 

10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.25 Bus visko (k). 
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Degantis žmogus. N14. 
1.10 “Mentalistas”. N-7. 
2.00 “Begėdis”. N14. 
3.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Gero vakaro šou.. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7. 
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Kobra 11. N-7. 
23.35 Kvantikas. N-14. 
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
1.30 Pelkė. N-7. 

6.10 Sveikatos ABC televitrina. 
6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 Muchtaro sugrįžimas . N-7. 
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 “Nepalaužiama drąsa”. 
N14. 
23.55 “Ką išdarinėja vyrai”. S. 
1.30 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.20 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Paprastai, skaniai, itališ-
kai”.
8.15 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”. 
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 

10.45 “Didingasis amžius”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
“Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Bombonešių valanda”. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
6.05 Muzikos istorijos. 
6.35 Mokslo sriuba. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Lietuva mūsų lūpose. 
8.15 Durys atsidaro. 
8.40 Maistas ir aistros. 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Mūsų miesteliai. 
Darbėnai. 
13.00 Nacionalinis turtas. 
13.30 Linija, spalva, forma. 
14.00 Atspindžiai. 
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 5.
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė. 
17.30 Kultūros metraščiai. 
18.25 Poezija. 
18.30 Istorijos detektyvai. 

19.15 Labanaktukas. 
19.45 Stambiu planu. 
20.15 Euromaxx. 
20.45 ARTi. 
21.00 Mėlynakis Mikis. N-7. 
22.40 Poezija. 
22.45 Stop juosta. 
23.15 DW naujienos rusų kal-
ba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 “Vilnius Mama Jazz” pa-
raštės. 
1.00 Nacionalinis turtas. 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 

6.00 Autopilotas. 
6.30 Tauro ragas. N-7. 
7.00 Pagalbos skambutis. N-7. 
8.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
8.30 Raudona linija (k). 
9.30 Žinios. 
10.30 Nuo... Iki.... 
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.40 Ne vienas kelyje. 
12.10 “Alfa” savaitė (k). 
12.40 Apie žūklę (k). 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Bus visko. 
14.40 „Alfa” savaitė (k). 
15.10 Raudona linija (k). 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k). 

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Transporteris. N-7. 
9.00 Praeities žvalgas. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 

10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 6 kadrai. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Gražuolė ir pabaisa.  
N-7. 
17.00 Bruklino taksi. N-7. 
18.00 Kaulai. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7. 
21.00 Naša Raša. N-14. 
22.00 Farai. N-7. 
23.00 Šlykštynė. S. 
0.50 Rezidentai. N-7. 
1.20 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
2.10 Krintantis dangus. N-14.
 

7.10 Vantos lapas. 
7.40 Kaimo akademija. 
8.10 Kartų kovos. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 Girių takais.
13.00 „Tigrų sala“. 
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mafijos kronikos. N-14.
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” (12). 
1.50 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. lapkričio 19 d.

antradienis 2016 11 22

trečiadienis 2016 11 23

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Stilius. 
11.45 Samdiniai. Idealistai 
prieš “Islamo valstybę” (subti-
truota, kart.).
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.25 Premjera. Bodo. N-7. 
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Emigrantai. 
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
5.05 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika. 

 TV
6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 
10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.25 KK2 (k). 
13.20 Būk mano meile!. N-7. 

14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 
20.25 “Juodosios našlės”. 
N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Keleiviai. N14. 
0.05 “Mentalistas”. N-7. 
1.00 “Begėdis”. N14. 
2.00 “Juodasis sąrašas”. N-7. 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Prieš srovę. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Pamergė pagal užsaky-
mą. N-7. 
0.50 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
1.40 Pelkė. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 Muchtaro sugrįžimas . 

N-7. 
9.25 “Farų karai”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 “Pavariau”. N-7. 
21.30 “Skaistuolė amerikietė”. 
N14. 
23.15 “Nepalaužiama drąsa”. 
N14. 
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.50 “Kalbame ir rodome”. 
N-7. 
3.35 Gyvenimiškos istorijos 
(k). 
4.20 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
4.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.15 “Čiauškutė”. N-7. 

12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Vaikų namai”. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.35 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
4.15 “Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Bombonešių valan-
da”. N-7. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Kultūros metraščiai. 
Stasys Šalkauskis. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Euromaxx. 
8.15 Stambiu planu. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Istorijos detektyvai. 
13.00 LRT OPUS ORE. 
14.00 Kultūrų kryžkelė. 
14.30 Savaitgalio pasakoji-
mai. N-7. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5.
16.45 Mokslo sriuba. 
17.00 Misija. Vilnija. 
17.30 Premjera. Apokalipsė. 
Stalinas.

18.25 Poezija. LRT aukso fon-
das. 
18.30 Labanaktukas. 
19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. “BC Ventspils” - Klaipėdos 
“Neptūnas”. Transliacija iš 
Ventspilio.
21.00 Septynios Kauno die-
nos.
21.30 IQ presingas. 
22.15 Super Džonio prisikėli-
mas.
23.55 DW naujienos rusų kal-
ba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Durys atsidaro. 
1.00 “Vilnius Mama Jazz” pa-
raštės. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Linija, spalva, forma. 
4.15 Istorijos detektyvai. 
5.00 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Raudona linija (k). 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Tauro ragas (k). N-7. 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.50 Autopilotas (k). 
14.15 Ne vienas kelyje (k). 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Transporteris. N-7. 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 

jūsų mama. N-7. 
11.30 6 kadrai. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Gražuolė ir pabaisa.  
N-7. 
17.00 Bruklino taksi. N-7. 
18.00 Kaulai. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 Naša Raša. N-14. 
22.00 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14. 
23.50 Rezidentai. N-7. 
1.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
2.15 Krintantis dangus.

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Nuoga tiesa. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7.
21.30 Patriotai. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 “24/7”. 
0.45 “Tyrėjas Saveljevas” 
(12). 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7.
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Emigrantai. 
11.40 Klausimėlis.lt. 
12.00 Lietuvos kariuomenės 
dienai. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Italų kino magija. Didis 
grožis. N-14. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Gyvenimas. 
4.05 Auksinis protas. 
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

 TV
6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 
10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.25 KK2 (k). 
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 

N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Tik nesijuok. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Nežinomasis. N14. 
0.05 “Mentalistas”. N-7. 
1.00 “Begėdis”. N14. 
2.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Gero vakaro šou. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto. 
22.30 Kloja.N-14. 
0.20 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
1.20 Pelkė. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 

8.25 “Šuo”.
9.30 “Mistinės istorijos”. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.00 Pasienio sargyba. N-7. 
21.30 “Daktaras T. ir moterys”. 
N14. 
0.00 “Skaistuolė amerikietė” 
N14. 
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.20 “Vampyro dienoraščiai”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.
8.15 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.15 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.

16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Tamsumos”. N-7. 
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.40 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
8.00 IQ presingas. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.10 Durys atsidaro. Viena is-
torija. (kart.).
9.25 Lietuvos kariuomenės 
dienai. 120 metų bendrystės. 
10.00 Lietuvos kariuomenės 
diena. Šv. Mišių tiesioginė tans-
liacija iš Šv. Ignoto bažnyčios. 
11.00 Lietuvos kariuomenės 
dienai. Laiko ženklai. 
11.30 Laiko ženklai. Lietuvos 
kariuomenė ir jos karininkai 
antrojo pasaulinio karo išvaka-
rėse.
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Apokalipsė. Stalinas.
13.05 Septynios Kauno die-
nos. (kart.).
13.35 Pažvelk į profesiją ki-
taip. 
14.05 Pradėk nuo savęs. 
14.35 Kobzarius (kart.).
15.30 Likimo valsas. 

16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
17.30 Liongino Šepečio kny-
gos “Ar galėjau?” pristatymas. 
2011 m.
19.00 Labanaktukas. 
19.30 FIBA krepšinio čempio-
nų lyga. “KK Mornar” - Utenos 
“Juventus”. 
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Vaikinai iš Abu Graibo. N-14. 
23.10 DW naujienos rusų kal-
ba.
23.20 Dabar pasaulyje. 
23.50 Levas Tolstojus. 
Kreicerio sonata. 
1.30 Euromaxx. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7. 
11.15 “Diktatorių ponios”. N-7. 
12.15 Dviračio šou (k). 
12.45 Ne vienas kelyje (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7. 
14.00 Beatos virtuvė. 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Transporteris. N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 
11.30 6 kadrai. N-7. 

12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Gražuolė ir pabaisa.  
N-7. 
17.00 Bruklino taksi. N-7. 
18.00 Kaulai. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 Naša Raša. N-14. 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Arsenal FC” - “Paris 
Saint-Germain FC”. Tiesioginė 
transliacija.
23.40 Rezidentai. N-7. 
0.10 Rezidentai. N-7. 
0.40 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
1.35 Krintantis dangus. N-14. 

6.30 „Jaunikliai”. 
7.00 Auksinė daina. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Albanas”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7.
21.30 Mafijos kronikos. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7.
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Gyvenimas. 
11.45 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Premjera. Dokumentinių 
filmų ciklas “Mano miestas”. 
Šiauliai. 
22.30 Premjera. Karlosas 
Šakalas. N-14. 
1.15 Komisaras Reksas. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Specialus tyrimas. 
4.05 Dokumentinių filmų ciklas 
“Mano miestas”. Šiauliai. 
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
5.30 Mūsų gyvūnai. 

 TV
6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 
10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.25 KK2 (k). 

13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Apsupti ir sunai-
kinti. N14. 
0.05 “Mentalistas”. N-7. 
1.00 “Begėdis”. N14. 
2.00 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

6.25 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
20.00 Farai. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Nuotykių ieškotojas. 
N-7. 
0.20 Gražuolė ir pabaisa.  
N-7. 
1.20 Pelkė. N-7. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 

šuo”.N-7. 
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Mistinės istorijos”. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”.
19.30 “Farų karai”.
20.30 “Visi vyrai - kiaulės... 2”. 
N-7. 
21.30 “Sukčiai”. N14. 
23.45 “Daktaras T. ir moterys”. 
N14. 
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7. 
2.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
3.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7. 
4.50 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
5.15 Pasienio sargyba (k). 
N-7.

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
8.15 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.15 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 

13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Denis Vaiduokliukas”. 
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Kung Fu Panda”.
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS Įtariamieji”. N14. 
22.25 “Meilė ir bausmė”. N-7. 
0.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
1.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
1.50 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Šventadienio mintys. 
6.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.).
8.00 Nes man tai rūpi. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba.
12.10 Liongino Šepečio kny-
gos “Ar galėjau?” pristatymas. 
2011 m. 
13.35 Nacionalinis turtas. 
14.00 Eugenijaus Ališankos 
kūrybos vakaras su nauja po-
ezijos knyga “Stuburo tik punk-
tyrai”. 
15.30 Likimo valsas. 
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
5.
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
17.05 Kultūrų kryžkelė. 
17.20 Amžininkai. II pasaulinio 

karo įtaka Lietuvos demografi-
nei situacijai. 
18.10 Poezija. 
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7. 
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai. 
20.15 Legendos. 
21.00 Italų kino magija. Didis 
grožis. N-14. 
23.15 DW naujienos rusų kal-
ba.
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Koncertas “Muzikinės 
rungtynės. žymioji M. Scacchi ir 
P. Sieferto kontraversija”.
1.00 Linija, spalva, forma. 
1.30 Kelias į namus. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Stop juosta. 
4.15 Nes man tai rūpi. 
5.00 Panorama. 

6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7. 
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7. 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Autopilotas (k). 
13.05 24 valandos (k). N-7. 
13.45 “Diktatorių ponios”. N-7. 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Info diena. 
21.30 Dviračio šou. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Bruklino taksi. N-7. 
9.00 Vienam gale kablys.. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7. 

11.30 6 kadrai. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Gražuolė ir pabaisa.  
N-7. 
17.00 Bruklino taksi. N-7. 
18.00 Kaulai. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 Naša Raša. N-14. 
22.00 Vaizdo dienoraštis. 
N-14. 
23.45 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Bambergo 
“Brose”. 
1.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 
2.20 Krintantis dangus. N-14. 

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Patriotai. N-7.
08.10 „Kalnų ežerai“. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Budelis”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 „Albanas”. N-7.
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
1.50 Reporteris. 
2.45 Lietuva tiesiogiai. 
3.00 „Vandens žiurkės “. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. 
N-7. 
10.00 Šlovės dienos. N-7. 
10.50 Specialus tyrimas. 
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Šlovės dienos. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien. 
19.05 Gamtos inspektoriai. 
19.30 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Jėga”.
21.00 Duokim garo! 
22.45 Premjera. Mamytė žu-
dikė. N-14. 
0.20 Klausimėlis.lt
0.40 Gamtos inspektoriai. 
1.10 Komisaras. N-7. 
2.10 Klauskite daktaro. 
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
4.05 Auksinis balsas. 

 TV
6.20 “Visatos broliai”. 
6.50 “Džonis Testas”. 
7.15 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
7.40 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.35 24 valandos. N-7. 

10.25 Yra, kaip yra. N-7. 
11.25 24 valandos (k). N-7. 
12.25 Nuo... Iki... (k). (k). 
13.20 Būk mano meile!. N-7. 
14.20 “Mano lemties diena”. 
N-7. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7. 
21.00 Taksi 2. N-7. 
22.45 Ateini čia arba gausi į 
dūdą!. N14. 
1.05 Apsupti ir sunaikinti. 
N14
. 

6.24 Nuotykių metas. N-7. 
6.55 Simpsonai. N-7. 
7.55 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7. 
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje. N-7. 
10.00 Sila. Kelias namo. 
N-7. 
11.55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
13.30 Simpsonai. N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka. N-7. 
15.30 Itališka meilė. N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Ponas Žirnis ir 
Šermanas. 
21.15 Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas. N-7. 
23.45 Mačetė žudo. S. 
1.45 Kloja. N-14. 

6.35 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7. 

7.30 “Tokia tarnyba”. N-7. 
8.25 “Žurovas”. N-7. 
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
11.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
12.45 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7. 
13.50 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7. 
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
16.55 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7. 
18.00 Info diena. 
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. N-7. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 “Snaiperis 3”. N14. 
23.20 “Sukčiai”. N14. 
1.20 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7. 
2.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
2.50 Snaiperis 3. N14. 
4.15 “Žurovas”. N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
7.45 “Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis”. 
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
9.50 “Superauklė”. N-7. 
10.15 “Čiauškutė”. N-7. 
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”. 
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
15.05 “Stebuklingi vaikai”. 
15.35 “Rožinė pantera ir 
draugai”. 
16.05 “Žmogus-voras”. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”.
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslap-
tis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Midsomerio žmog-
žudystės XVIII. Susitikimas su 
ateiviais”. N-7. 
23.10 SNOBO KINAS “Kartą 
Niujorke”. N14. 
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7. 
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.55 “Tėvas Motiejus”. N-7. 
3.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
4.35 “Įtariamieji”. N14. 

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Amžininkai. II pasaulinio 
karo įtaka Lietuvos demogra-
finei situacijai. 
6.55 Likimo valsas. 
7.45 Riteris Rūdžius (kart.).
8.00 Legendos. 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 5 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Stambiu planu. 
12.40 Girių horizontai. 
13.15 Gimtoji žemė. 
13.45 Maistas ir aistros. 
14.15 Kelias į namus. 
14.45 Nes man tai rūpi. 
15.30 Likimo valsas. 
16.20 Kaip tave mylėti. 
16.30 LRT OPUS ORE. 
17.30 Muzikos istorijos. 
18.10 Poezija. 
18.15 Bodo. N-7. 
19.15 Muzika gyvai. “Vilniaus 

festivalis 2016 “. 
21.00 Karlosas Šakalas. 
N-14. 
23.40 DW naujienos rusų 
kalba.
23.50 Dabar pasaulyje. 
0.20 Muzika gyvai. “Vilniaus 
festivalis 2016 “. 
2.00 Laba diena, Lietuva. 
3.45 Atspindžiai. 
4.15 Legendos. 
5.00 Maistas ir aistros. 
5.30 Panorama. 

6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k). 
11.15 Beatos virtuvė (k). 
12.10 Dviračio šou (k). 
12.40 Mano kiemas (k). 
13.10 24 valandos (k). N-7. 
13.55 Nuo... Iki.... 
14.50 Dviračio šou (k). 
15.20 KK2 (k). N-7. 
16.05 Yra, kaip yra. N-7. 
17.00 Info diena. 
21.00 Raudona linija. 
21.45 Noriu likti Lietuvoje. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k). 

7.00 Medikopteris. N-7. 
8.00 Bruklino taksi. N-7. 
9.00 Ekstremali žvejyba. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7. 
10.30 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama. N-7. 
11.30 6 kadrai. N-7. 
12.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
13.30 Rezidentai. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Išlikimas. N-7. 
16.00 Gražuolė ir pabaisa.  

N-7. 
17.00 Bruklino taksi. N-7. 
18.00 Kaulai. N-7. 
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
20.30 Univeras. Naujas ben-
drikas. N-7. 
21.00 Farai. N-7. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 ESL PRO lygos apž-
valga. N-14. 
23.00 Išminuotojų būrys. 
N-14. 

6.30 „Jaunikliai”. 
7.10 Šiandien kimba. 
08.10 „Kalnų ežerai“.. 
9.10 „Miškinis”. N-7.
10.20 „Budelis”. N-7.
11.25 „Kartą Rostove...”. 
N-7.
12.30 „Miestelio patruliai”. 
N-7.
13.35 „Vandens žiurkės”. 
N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis”. N-7.
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk”. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove....”. 
N-7.
20.00 Žinios. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaro padaužos“. 
S.
1.00 „Kruvinasis savaitgalis“. 
S.
2.55 „Gamtos magija“. 
3.10 „Pragaro padaužos“. S.
4.35 „Kruvinasis savaitgalis“. 
S.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. HD.
6.30 Specialus tyrimas. 
7.25 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 2.
7.50 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3.
8.15 Džiunglių knyga 1.
8.30 Girių horizontai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Plėšrūnai 
(subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Didysis Azijos 
penketas (subtitruota).
13.55 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. N-7. 
15.45 Žinios. 
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
16.30 Sveikinimų koncer-
tas. 
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 Auksinis balsas. 
23.00 Premjera. 
Padaugintasis. 1996 m. N-7. 
0.45 Pasaulio dokumenti-
ka. 
2.30 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7. 
4.35 Bėdų turgus. 
5.15 Stilius. 

 TV
6.30 “Džonis Testas”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir 
Džeris III”. 
7.20 “”Nickelodeon” valan-
da. Harvis Biksas”. 
7.45 “Neramūs ir triukšmin-

gi”.
8.10 “Sandžėjus ir 
Kreigas”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.00 “Tomo ir Džerio šou”. 
9.30 “Ponas Bynas”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Broliai meški-
nai. 
11.45 Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą.
13.25 Policijos akademija 
4. Civiliai patruliai. N-7. 
15.15 “Gyvenimo šukės”. 
N-7. 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Rango. 
21.45 Kvailių apsauga. 
N-7. 
23.40 Šmėklos. N14. 
1.50 Ateini čia arba gausi į 
dūdą!. N14.

1.15 Nuotykių ieškotojas. 
N-7. 
6.15 Teleparduotuvė. 
6.30 Ančiukų istorijos. 
7.00 Nenugalimasis žmo-
gus - voras. N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės. 
8.00 Ančiukų istorijos. 
8.30 Kempas ir draugai. 
9.00 Virtuvės istorijos. 
9.30 Gardu Gardu. 
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
10.30 Svajonių ūkis. 
11.00 Tarzanas. 
12.50 Auklė 3. N-7. 
14.45 Sniego šunys. 
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. 
19.30 Paramos projekto 
“Išsipildymo akcija” koncer-
tas. 
23.00 Volterio Mičio slaptas 

gyvenimas. N-7. 

6.05 Savaitės kriminalai 
(k). N-7. 
6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 “Amerikos mieliau-
sieji”. 
11.00 Galiūnų čempionų 
lyga. Anglija. 
12.05 “Pavariau”. N-7. 
12.35 “Mistinės istorijos”. 
N-7. 
15.50 “Kas žudikas?” 
16.55 “Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7. 
18.00 Pasienio sargyba (k). 
N-7. 
18.30 Keliauk ir ragauk. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 MANO HEROJUS 
“Vertikali riba”. N-7. 
0.30 AŠTRUS KINAS “Kitas 
pasaulis. Vilkolakių prisikėli-
mas”. N14. 
2.05 “Vampyro dienoraš-
čiai”. N14. 
3.35 Muzikinė kaukė (k). 

6.50 “Akloji” 
7.25  “Būrėja”. 
8.35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7. 
10.30 “Gepardų dienoraš-
čiai”. 
11.00 “Atspėk gyvūną”. 
11.30 “Sodo gyventojai”.
12.00 “Paprastai ir greitai 
su Reičele Alen”. 
12.30 “Saldžioji Reičelės 
Alen virtuvė”.
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”. 
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”. 

16.00 “Tabatos salonas”. 
16.55 Čingačgukas - 
Didžioji Gyvatė. 1967 m. 
18.45 “Būrėja”. 
19.20 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Prieblanda. Sielų 
šnabždesiai”. N14. 
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14. 
0.30 “Kas aprengs nuota-
ką?”. 
1.30 “Kartą Niujorke” N14. 
3.20 “Midsomerio žmogžu-
dystės XVIII. Susitikimas su 
ateiviais”. N-7. 
5.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”.

 Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Duokim garo! 
7.30 Kelias. 
7.45 Kultūrų kryžkelė. 
9.15 Krikščionio žodis. 
9.30 Maistas ir aistros. 
10.00 Pradėk nuo savęs. 
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip. 
11.00 Laumės juosta 2016.
12.45 Šokių akademija 2.
13.10 Fiodoras 
Dostojevskis. Pažemintieji ir 
nuskriaustieji. 
16.20 Premjera. Sigutė. 
17.00 Gyvenu laisvai! 
18.30 Lietuva mūsų lūpo-
se.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21. 
20.00 Teatras.
21.00 Kino žvaigždžių alė-
ja. Premjera. Kompanionai.
22.45 Lietuvos naciona-
linės filharmonijos sezono 
pradžios koncertas. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Šokių akademija 2 
(kart.).

0.30 ARTS21. 
1.00 Elito kinas. Vaikinai iš 
Abu Graibo. N-14. 
2.40 Liongino Šepečio kny-
gos “Ar galėjau?” pristaty-
mas. 2011 m. 
4.10 Muzikos istorijos. 
4.40 Amžininkai. II pasau-
linio karo įtaka Lietuvos de-
mografinei situacijai. 
5.30 Panorama. 

6.00 Teleparduotuvė. 
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). 
1 9 . 3 0 
“ S U P E R D O K U M E N T I K A 
Diktatorių ponios”. N-7. 
20.30 Mano kiemas. 
21.00 Informaciniai mitų 
griovėjai. 
21.30 Pasivaikščiojimai. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Už vaikystę. 
23.00 Yra, kaip yra (k). 
N-7. 
2.00 24 valandos (k). N-7. 
2.55 Bus visko (k). 
3.35 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 NT žinios. 
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės. 
10.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai. N-7. 
11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7. 
12.00 Futbolo.TV.
12.30 Crisso Angelo iliuzijų 

pasaulis. N-7. 
13.30 Jokių kliūčių! N-7. 
14.30 Aukščiausia pavara. 
16.00 Pavojingiausi pasau-
lio keliai. N-7. 
17.00 Lietuvos krep-
šinio lygos rungtynės. 
Pasvalio “Pieno žvaigždės” 
- Panevėžio “Lietkabelis”. 
Tiesioginė transliacija. 
19.00 Seni vilkai. N-7. 
20.50 6 kadrai. N-7. 
21.00 Be stabdžių. N-14. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Vaikis iš Filadelfijos. 
N-14. 
0.20 Vaizdo dienoraštis. 
N-14. 

7.20 „Kalnų ežerai”. 
08.30 Kartų kovos.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Arčiau namų. 
Neringa. 
10.50 „Vera”. N-7.
13.00 Auksinė daina. 
14.55 „Dykumos“. 
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
16.50 „Budelis”. N-7.
18.00 Žinios. 
18.25 „Gamtos magija”. 
19.00 „Kalnų ežerai”. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kalnų ežerai”. 
21.30 “24/7”. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Delta“. N-7.
1.10 Mafijos kronikos. 
N-14.
2.10 „Vera“. N-7.
3.40 “24/7”. 
4.25 Mafijos kronikos. 
N-14.
5.05 „Dykumos“. 
6.00 „Jaunikliai“.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skai-
čius. Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių
- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas
- nuotekų tinklo išplovimas
- drenažo tinklo išplovimas
 Informacija suteikiama 
tel. (8-650) 16057.
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Vaikams – aukščiausios kokybės 
produktai 

„Visas griežtai atrinktas aukščiau-
sios kokybės žaliavas įsigyjame tik 
iš patikimų sertifikuotų gamintojų ir 
tiekėjų. Nuolat  kontroliuojame  per-
kamų žaliavų ir produktų  kokybę, 
jų  sudėtį, maistinę energetinę vertę. 
Tikriname ar cukraus bei druskos 
kiekiai atitinka vaikų maitinimui 
leistinas normas, ar nėra dažiklių, 
konservantų, saldiklių, skonio stipri-
klių“, - vardina VšĮ ,,Kretingos mais-
tas“ Mitybos skyriaus vadovė Aldona 
Blyžienė.

Tik aukščiausios kokybės žaliavos 
bei produktai naudojami vaikų patie-
kalų gamybai.  Jų ruošimui perkama 
įvairi mėsa, kiauliena, jautiena, vištie-
na ir kalakutiena ir, be abejo, ne vie-
nos rūšies žuvis. Maltos mėsos neper-

Lietuvos ūkininkų derlius moksleivių lėkštėse
Tinkamai, sveikatą tausojančiai mitybai pastaruoju metu skiriamas vis didesnis dėmesys. Ypač, 

kalbant apie vaikus. Valstybinės institucijos, mažai tegalėdamos daryti įtakos šeimų valgymo įpro-
čiams, griežtą žvilgsnį nukreipusios į šalies mokyklų valgyklas - ypatingas dėmesys skiriamas ne tik 
tam, kas patiekiama ant stalo mokyklų valgyklose, bet ir iš kokių produktų gaminami patiekalai.  

Dešimtis tūkstančių šalies moksleivių maitinančios įmonės VšĮ ,,Kretingos maistas“ atstovai pa-
brėžia, jog maistui naudojami produktai ir jų tiekėjai praeina griežtą atranką. Ir kaina čia tikrai 
ne pagrindinis kriterijus - prioritetas teikiamas kokybei, kuri kasmet kainuoja vis daugiau, nors 
patiekalų kaina mokyklose išlieka daugiau mažiau stabili. 

kama, ją susimalame  patys. Perkama 
pilno grūdo duona, tikras sviestas, o 
ne riebalų mišinys. Tas pats ir su sū-
riu. 

„Pirmenybę teikiame tiems mais-
to produktams, kurie turi mažesnį  
cukraus ar druskos kiekį ir daugiau 
maistinių skaidulinių medžiagų“, - 
pabrėžia  A. Blyžienė.

Vaisiai ir daržovės - iš Lietuvos 
ūkių

VšĮ ,,Kretingos maistas“  atstovė 
teigia, kad vaikai kasdien  gauna švie-
žių daržovių bei vaisių. 

„Čia mums gelbsti vietiniai  ūki-
ninkai. Ypač džiaugiamės rudenį, kai 
būna gausus derlius, - sako A. Blyžie-
nė. -  Vaikams patiekiame ne tik švie-
žių vaisių ar daržovių.  Atšalus orams, 
šalies ūkininkų produkcija mūsų vir-

ėjoms leidžia laisvai improvizuoti 
gaminant įvairias sriubas, lietuviš-
kus  troškinius, šiupinius. Prioritetą 
teikiame tausojančiu būdu – verdant 
vandenyje ar garuose, troškinant – 
gamintiems  patiekalams.“

VšĮ ,,Kretingos maistas“  kasmet  
daugiau kaip  1,5  tūkstančio tonų 
brokolių, špinatų, bulvių, burokėlių, 
kopūstų, morkų, svogūnų, česnakų, 
obuolių, kriaušių  sunaudoja  vaikų 
patiekalų gamybai. 

,,Perkame didelius  kiekius lietuviš-
kų daržovių ir vaisių. Visada ieškome 
kokybiškų produktų  tiekėjų. Deja, tik  
nedaugelis augintojų  tai gali pasiūly-
ti. Retas kuris iš jų turi iškirtinės ko-
kybės - pagal nacionalinę žemės ūkio 
ir maisto produktų kokybės sistemą 
užaugintų daržovių ir vaisių (NKP) – 
sertifikatą”, -pabrėžia VšĮ ,,Kretingos 
maistas“ Mitybos skyriaus vadovė 

Aldona Blyžienė.
Ekologiška produkcija 

„Kretingos maistas” iš mūsų reika-
lauja aukščiausios kokybės. Pavyz-
džiui, jeigu tai bulvės, tai neakytos, 
neapvytusios, be puvinio, didelės.  Ko-
pūstai negali būti apipjaustyti“, - sako 
Mažeikių rajone dirbantis ūkininkas 
Švelnys Nerijus, tiekiantis įmonei savo 
užaugintas bulves, morkas, svogūnus, 
kopūstus ir burokėlius.  

Ypatingas dėmesys skiriamas ir 
ekologijai. Modestos Kudžmaitės 
ūkyje auginamos daržovės tręšiamos 
biohumusu, kurį  ūkininkai patys pa-
siruošia. 

„Auginame tris sūnus, kurie lanko 
mokyklą, darželį, tad tikrai atsakingai 
žiūrime į tai, kas keliauja ant vaikų 
stalo. Kasmet atliekame įvairius ty-
rimus, kurie patvirtina mūsų augina-
mos produkcijos kokybę“ , - sako jie. 

Šalies ūkininkai tvirtina, kad šių-
metis derlius išties geras. Ypač gau-
siai užderėjo bulvės ir morkos. Kiek 
prasčiau derėjo burokėliai, o kopūs-
tams pakenkė lietinga vasara.  

Kainos auga, bet  mokyklų 
valgyklose daugmaž stabilios

Pasak VšĮ ,,Kretingos maistas“  
atstovės A. Blyžienės, nors ir  buvo 

geras derlius, šiais metais bulvių kai-
na šoktelėjo 20, o burokėlių net 40 
procentų.  

„Nors šiuo metu daržovių pasiūla 
yra didelė, vis dėlto galime progno-
zuoti, kad pavasarį, kaip ir pernai, 
šviežių daržovių Lietuvoje trūks ir jų 
kaina šoktels. Nežiūrint į tai,  visada 
vaikams stengiamės patiekti šviežių 
vaisių ir daržovių. Mokame tą kainą, 
kuri tuo metu yra rinkoje. Pritrūkę lie-
tuviškos produkcijos, esame priversti  
vaisių ir daržovių tiekėjų ieškoti kitose 
Europos šalyse“, - teigia A. Blyžienė.

Pasak VšĮ ,,Kretingos maistas“    
Mitybos skyriaus vadovės, pastaruoju 
metu brangsta ne tik daržovės. Ypač 
šoktelėjo pieno produktų kaina. Pa-
vyzdžiui, sviesto kaina išaugo 50 proc., 
sūrio ir grietinėlės 15 proc., kefyro 9 
proc.,  pieno 7 proc., grietinės 6 proc. 
Brango ir mėsa, žuvis, kiaušiniai. 

„Nors žaliavų ir maisto produktų 
kainos ženkliai šoktelėjo, kainos vai-
kams mokyklose liko daugiau mažiau 
stabilios, jei ir pakilo, tai nežymiai“, - 
sako A. Blyžienė. 

VšĮ ,,Kretingos maistas“  atstovės 
teigimu, skirtumą padeda kompen-
suoti tai, kad efektyviai planuojamos 
sąnaudos, dideli vaisių ir daržovių bei 
kitų produktų kiekiai perkami iš vieti-
nių ūkininkų ir gamintojų, su tiekėjais 
sudaromos ilgalaikės sutartys.

VšĮ ,,Kretingos maistas“   rekomenduoja: Kalakutienos ir 
daržovių troškinys su šparaginėmis pupelėmis

INGRIDIENTAI:
Kalakutienos filė 200 gramų, alyvuogių aliejus 1 valgomas šaukštas, 

moliūgai 300 gramų, vanduo 200 mililitrų, morkos 2 vienetai, šparaginės 
pupelės 5 saujos, sviestas 15 gramų, česnakas 2 vidutinės skiltelės, keletą 
pipirų, žirnelių, druska, 1 valgomas šaukštas smulkintų žalumynų

GAMINIMO EIGA:
Kalakutienos filė supjaustyti  juostelėmis, skaninti pipirais, druska, česna-

ku ir apkepti aliejuje, kol filė gražiai pagels. (Gaminant tausojančiu būdu 
patroškinti mažame kiekyje vandens).

Sudėti pjaustytas šparagines pupeles, tarkuotas  morkas, užpilti vandens ir 
troškinti apie 15-20 minučių

Vėliau įdėti sviestą, kubeliais pjaustytą moliūgą ir dar patroškinti  5 minu-
tes ant silpnos kaitros, sudėti žalumynus.

PARUOŠIMUI:
Pateikiant papuošti petražolėms ar krapais. Galite apibarstyti smulkintu  

laiškiniu česnaku.

Mitybos skyriaus vadovė Aldona Blyžienė.

Pasodinti liepaites tuomet 
sumąstė du broliai kraštiečiai: 
architektas, dabar jau šviesios 
atminties Bronius Kazlauskas 
ir  Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto docentas, dr. Gvidas 
Kazlauskas. Liepaites, atvežtas 
iš Kauno rajono, tądien sodino 
moksleiviai, pedagogai, kolū-
kiečiai, mokslininkai, žurnalis-
tai, kultūros darbuotojai, ku-
nigai, Vaižganto giminaičiai... 
Sodintojų buvo apie 180.

Iš liaunų liepaičių išaugo išla-
kios liepos.

Svėdasų seniūnija, Vaižgantiečių 
klubas „Pragiedrulys“ ir Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejus puo-
selėjo viltį įrengti Malaišiuose me-

 Liepų alėja įvardinta po... dvidešimt
 septynerių metų

Vytautas BAGDONAS

Lietuvių literatūros klasiko, lietuvybės puoselėtojo kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime abipus kelio, 
vedančio nuo plento Savičiūnai-Vaitkūnai Malaišių link, jau kone 
tris dešimtmečius auga liepų alėja. 

Šį rudenį alėjai paženklinti sukurta lenta, kad šoje vietoje 1989 
metų rugsėjo 16-ąją, minint Vaižganto 120-ąsias gimimo metines, 
buvo pasodinta 120 liepaičių. 

ninį akcentą, kuriame užfiksuotų tų 
120 liepaičių sodintojų pavardes. 
Tokia svajonė neapleido ir vieno iš 
liepų alėjos sodinimo iniciatoriaus 
mokslininko doc, dr. Gvido Kaz-
lausko, kitų kraštiečių. 

Ir štai šį rudenį svajonės išsi-
pildė su kaupu.  Pirmiausia paga-
mintas didelio formato plastikinis 
skydas, ant kurio ir atsirado iš-
spausdintos visų liepų alėjos so-
dintojų pavardės. Tokią schemą 
popieriuje nubraižė ir sodintojų 
pavardes užfiksavo liepų alėjos 
sodinimo dieną pats šios akcijos 
sumanytojas B. Kazlauskas. Jam 
buvo lemta iškeliauti Amžinybėn, 
tad rūpestingai sudarytą sąrašą po 
daugelio metų pateikti visuome-

nei jau teko kitiems.  Pagal Vaiž-
gantiečių klubo „Pragiedrulys“ 
projektą tam tikslui lėšų skyrė 
Anykščių rajono savivaldybė. 

Šis skydas su sąrašu yra saugomas 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
juje Kunigiškuose. Renginių metu 
skydas bus atvežamas į Malaišius. 

Per šiųmetines „Vaižgantines“  
120 liepų alėja  dar buvo pažen-
klinta ir specialiai sukurtu  dailiu 
medžio akcentu. Svėdasų seniū-
nijos rūpesčiu tai įgyvendino du  
kraštiečiai mokslininkai: Vaižgan-
to mažosios premijos „Už kūrybi-
nius nuopelnus Svėdasų kraštui“ 
laureatai biomedicinos mokslų 
daktaras doc. Juozas Lapienis ir 
tautodailininkas gamtos mokslų 
daktaras doc. Romualdas Šimkū-
nas, kurių iniciatyva Malaišiai pas-
taruoju metu pasipuošė originaliais 
meniniais akcentais.Tokiu būdu po 
dvidešimt septynerių metų liepų 
alėja buvo įvardinta, dabar jau vi-
siems aišku, kokia proga tie mede-
liai abipus kelio į Malaišius buvo 
pasodinti.

Liepų alėjos įvardinimo iniciatoriai (iš kairės į dešinę) kraš-
tiečiai mokslininkai Romualdas Šimkūnas, Juozas Lapienis ir 
Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis ruošiasi pri-
tvirtinti atminimo lentą

Autoriaus nuotr.

Užsak. Nr 1432
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„Tiesą pasakius, aš net neįsi-
vaizduoju, kad galėtų būti kitaip. 
Prieš šešerius metus iš Kauno 
persikėlę gyventi į Druskinin-
kus, jau radome tokią tvarką ir 
taip apsipratome su visa kurorto 
estetika, jog bet kokie kiti spren-
dimai tikrai atrodytų keistai“, – 
sako dviejų vaikų mama Milda.

„Kol jūs nepaklausėte, net ne-
atkreipiau dėmesio, kur čia iš 
viso pradingsta šiukšlės. Atrodo, 
kad jų čia tiesiog nėra – skir-
tingai nei pas mus, Peterburge. 
Štai jums ir tikri Vakarai – to-
kius konteinerius esu mačiusi 
tik Skandinavijoje“, – šypsosi iš 
Rusijos į Druskininkus su vyru 
pailsėti atvykusi Svetlana. 

Įprastų pastatomų konteinerių 
aplink Druskininkus beveik neli-
ko – tik soduose, ar tose vietose, 
kur negali privažiuoti atliekas 
surenkantis sunkvežimis ir kon-
teinerius reikia išstumti. Visur 
kitur – mieste ir seniūnijose – tik 
pusiau požeminiai. 

Šiuo metu Druskininkų savi-

Įprasti šiukšlių konteineriai kurorto 
gyventojams – jau senai pamiršta atgyvena

valdybėje iš viso yra įrengtos 78 
pusiau požeminių konteinerių 
aikštelės, kuriose yra 348 tokio 
tipo konteineriai, skirti surinkti 
komunalines ir pakuočių atliekas 
(popieriaus, plastiko, stiklo). Savi-
valdybėje prie daugiabučių gyve-
namųjų namų iš viso yra įrengtos 
65 pusiau požeminių konteinerių 
aikštelės. Druskininkų mieste - 
54, Leipalingio miestelyje - 7, 
Viečiūnų seniūnijoje - 4. 

„Pusiau požeminių „Molok“ 
konteinerių, kuriuos įsigijome 
iš konkursą laimėjusios „VSA 
Vilnius“, pirmasis eksploata-
vimo dešimtmetis parodė, kad 
jie stebėtinai patvarūs, puikiai 
dera prie ekologiškos kurorto 
aplinkos, gerai izoliuoja kva-
pus ir padeda išvengti paukščių 
bei kitokių „sanitarų“, norinčių 
kapstytis atliekose“, – sako Vil-
ma Jurgelevičienė, Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektorė.

Pašnekovės teigimu, per nau-
dojimo laikotarpį pasitaikė pora 

incidentų, kai chuliganai pade-
gė konteinerius – išdegė viduje 
esantys šiukšlių surinkimo mai-
šai iš polipropileno, tačiau pa-
čios plastikinės kapsulės prak-
tiškai  nenukentėjo. Greičiausiai 
nusidėvėjo tik 
ant kontei-
nerių esantis 
ž e n k l i n i m a s ; 
šį dalyką, anot 
administracijos 
direktorės, dar 
būtų galima 
tobulinti. Pats 
konteineris ir 
jo korpusas 
yra pagaminti iš atsparaus tvirto 
plastiko, daugkartinis maišas – 
iš tvirto polipropileno audinio. 

Druskininkų meras Ričardas 
Malinauskas patvirtino, jog in-
vesticijos į pusiau požeminius 
konteinerius pasiteisino su kau-
pu, ir jie yra labai patenkinti jų 
eksploatacinėmis savybėmis. 
„Vienintelis palinkėjimas ga-
mintojams – pačių dangčių kons-

trukcija galėtų būti patikimesnė 
– kartais jie ima strigti, todėl 
nelabai patogu pakelti“, – pagei-
davimą į Suomiją, kur gamina-
mi šie konteineriai, netiesiogiai 
perduoda kurorto meras.

Prieš įrengiant konteinerius 
buvo nuspręsta pasirinkti mode-
lius ne su metaline, bet plastikine 
kapsule. Šis sprendimas pasitvir-
tino: plastikinė kapsulė pasirodė 
turinti daugiau pranašumų. Ji 
– lengvesnė, visiškai nerūdija, 
yra ilgaamžė, gerokai atspares-
nė įvairiems įlenkimams, įbrėži-
mams, neišvengiamai atsirandan-
tiems eksploatacijos metu. 

Agnė Baranauskaitė, Drus-
kininkų savivaldybės architek-
trūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausioji specialistė, sako jau 
tiesiog neįsivaizduojanti kuror-
to, apstatyto įprastais atliekų 
konteineriais. „Akivaizdžiai nu-
kentėtų  ne tik kurorto estetika. 
Patiems atliekų surinkėjams 
būtų gerokai sudėtingiau juos 
prižiūrėti“, – kalba specialistė. 
A. Baranauskaitė sako, jog per 
dešimtmetį konteinerių išvaizda 
praktiškai nepakito, jie nesisu-
dėvėjo ir atrodo kaip nauji. 

Anot jos, bene didžiausias 
trukdis tokiems konteineriams 
įrengti – požeminės komunikaci-
jos. Kadangi, įrengiant aikštelę, 
konteinerio kapsulę tenka įkasti 
į žemę apie pusantro metro, rei-
kia rasti tokią vietą, kurioje po 
žeme nebūtų nutiesta jokių inži-
nerinių tinklų. 

Pusiau požeminius atliekų 
surinkimo konteinerius ketina-
ma įrengti Alytaus, Birštono, 
Lazdijų ir daugelyje kitų savi-
valdybių. Todėl įvairių regionų 

s a v i v a l d y -
bių atstovai 
jau domėjosi 
D r u s k i n i n k ų 
ir Vilniaus 
patirtimi, ku-
riose tokie 
k o n t e i n e r i a i 
naudojami jau 
daugelį metų.

V. Jurgele-
vičienė linki kolegoms: „Nuo-
širdžiai linkiu sėkmės plečiant 
Lietuvoje tokio tipo atliekų su-
rinkimo įrenginius – tikrai taps 
gerokai švariau ir jaukiau. Juk 
sutvarkyta aplinka savaime įpa-
reigoja žmones elgtis atsakin-
giau ir Druskininkų patirtis tai 
įrodo“. 

Mindaugas Grinius

Lyginant su įprastais antžeminiais, pusiau požeminiai atliekų surinkimo konteineriai nedarko 
aplinkos, užima mažiau vietos ir yra gerokai talpesni.

Lygiai prieš dešimtmetį Druskininkai ryžosi dar mažai išbandytoms naujovėms ir tapo pir-
muoju miestu Lietuvoje, kuriame visi įprasti antžeminiai atliekų surinkimo konteineriai, dar 
vadinami „spuogais“, buvo pakeisti pusiau požeminiais. Kaip po dešimties metų naudojimo 
dabar atrodo šie Suomijoje pagaminti konteineriai, kaip juos vertina patys druskininkiečiai 
ir kurorto svečiai? 

Druskininkų meras Ričar-
das Malinauskas patvirtino, 
jog investicijos į pusiau po-
žeminius konteinerius pasi-
teisino su kaupu, ir jie yra 
labai patenkinti jų eksploa-
tacinėmis savybėmis.

šiupinys
Vežėjas. Baigėsi nustatytas ter-

minas teikti paraiškas vežėjams, no-
rintiems Anykščių rajone aptarnauti 
vietinio reguliaraus susisiekimo 
maršrutus. Anykščių rajono savival-
dybė sulaukė vos vieno pasiūlymo. 
Ar viešajame pirkime dalyvavo šiuo 
metu vietinio susisiekimo maršru-
tus aptarnaujanti UAB „Autovel-
da“, kol kas neatskleidžiama, tačiau 
tai, kad Anykščių miesto autobusų 
stotis yra išnuomota dabartiniam 
vežėjui, ko gero, ir yra geriausias 
atsakymas, kodėl savivaldybė su-
laukė vos vieno pasiūlymo.

Protai. Antradienį “Auksinio 
proto” turnyrą Anykščiuose laimė-
jo verslininko Aido Deveikio ir jo 
draugų komanda „Šį kartą neatvy-
ko“, surinkusi 80 taškų. Tai pirmo-
ji šios komandos pergalė  sezone. 
Antrąją - trečiąją vietas pasidalino 
„Justelis Kaune“ ir „Nikė“, surin-
kusios po 74 taškus. “Nikės” pers-
vara prieš varžovus daugiau nei 
įtikinama. Jie turi 522 taškus. 

Pagalba. Pagal programą „Pa-
galba maisto produktais“ Anykš-
čių miesto ir Anykščių seniūnijos 
gyventojams maisto paketai bus 
išduodami lapkričio 28-30 die-
nomis, nuo 9.00 iki 14.00 val.  
adresu: Vilties g. 24, Anykščiuo-
se. Informacija teikiama Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Anykščių skyriaus tel.: 

(8-381) 5-34-63; (8-610) 39314.

Narkotikai. Anykščių švietimo 
įstaigose buvo atliekamas narkotinių 
medžiagų aptikimo aplinkoje tyrimas. 
Iš viso buvo ištirtos 3 mokyklinio ug-
dymo įstaigos. Narkotinių medžiagų 
pėdsakų ieškota mokinių dažniausiai 
liečiamose vietose: tualetuose, sporto 
salių persirengimo kambariuose, ant 
mokinių spintelių paviršių, ant lauko 
durų bei kitose susibūrimo vietose. 
Kiekvienoje ugdymo įstaigoje buvo 
imama po 10 mėginių. Iš viso paim-
ta 30 mėginių. Iš tirtų 3 mokyklinio 
ugdymo įstaigų narkotinių medžiagų 
pėdsakų nerasta.

Susijungimas. Nuo kitų metų 
sausio 2 d. Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė bus 
atskirta nuo Anykščių rajono savi-
valdybės Pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) ir prijungta 
prie Anykščių ligoninės.

Bilietai. Buvo laikai, kai įlipus 
į autobusą, mokiniams užtekdavo 
vairuotojui parodyti moksleivio 
pažymėjimą. Po to atsirado kom-
pensuojamo važiavimo autobusų 
bilietai. Anykščių rajono savival-
dybės užsakymu jų prispausdintas 
naujas kiekis. Už bilietų atspausdi-
nimą UAB „Utenos Indra“ sumo-
kėti 1210 Eur.

Rinkliava. Anykščių regioni-
nio parko lankytojai įsigiję 1 Eur 
kainuojantį lankytojo bilietą pri-
sideda prie parko puoselėjimo, 
lankytinų objektų infrastruktūros 
gerinimo, įvairių parko veiklų 
viešinimo. Iš visų per 2015 m. 
surinktų lėšų daugiausiai pinigų 
buvo skirta Medžių lajų tako nuo-
tekų valymo įrenginio atnaujini-
mui ir jo galingumo padidinimui. 
Tai kainavo 25 999 Eur. 

Užjaučia. Išspausdinti užuojau-
tą „Anykštos“ laikraštyje kainuo-
ja 12 eurų, užuojauta-nekrologas 
arba informacija apie laidotuves - 
(1 kv.cm). 0,5 euro.
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Savivaldybės administracija 2016 
m. nupirko įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 
ir atliekų tvarkymą dydžio perskai-
čiavimo paslaugas, kurias atliko 
UAB „Ekonominės konsultacijos 
ir tyrimai“. Perskaičiuota įmoka už 
komunalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą, pagal Vyriausybės nu-
tarimu patvirtintas Taisykles, susi-
deda iš pastoviosios ir kintamosios 
dedamųjų (toliau dvinarė įmoka 
– DVĮ).  Į pastoviosios įmokos dalį 
įtraukiamos – nuo komunalinių 
atliekų kiekio nepriklausančios ko-
munalinių atliekų tvarkymo sąnau-
dos (komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros objektų nusidėvė-
jimo (amortizacijos), bendrosios 
veiklos ir administracinės sąnaudos 
ir k. t.).  Į kintamosios įmokos dalį 
įtraukiamos  – su komunalinių atlie-
kų kiekiu susijusios komunalinių 
atliekų surinkimo ir tvarkymo są-
naudos (pvz. kuro, tepalų įsigijimo 
sąnaudos, sunaudotos žaliavos, me-
džiagos, atsarginės dalys, remonto 
paslaugos ir t. t.). 

Savivaldybės tarybai 2016 m. 
lapkričio mėn. teikiami svartyti 
sprendimo projektai dėl DVĮ nusta-
tymo ir atliekų susikaupimo normų 
patvirtinimo nekilnojamojo turto 
objektų kategorijoms, kaip reikalau-
ja Vyriausybės patvirtintos taisyklės. 
Gyvenamosios paskirtiems pasta-
tams siūloma DVĮ pastoviąją  dalį 
skaičiuoti nuo deklaruoto gyventojų 
skaičiaus, DVĮ kintamąją – dalį nuo 
nustatytos susikaupimo normos gy-
ventojui (deklaruotam). Kitų nekil-
nojamojo turto objektų kategorijų 
pastatams (juridinių asmenų) DVĮ 
pastoviąją  dalį siūloma skaičiuoti 
nekilnojamojo turto plotui, o DVĮ 
kintamąją dalį pagal nustatytas su-
sikaupimo normos nekilnojamojo 
turto plotui,  priklausomai nuo turto 
paskirties.

Sudarant komunalinių atliekų tvar-
kymo paslaugos teikimo sutartį ir 
mokant Savivaldybės nustatytą  DVĮ 
įmoką, atliekų turėtojams turės ats-
tovauti jų naudojamo nekilnojamojo 
turto objekto savininkas, nekilnoja-
mojo turto objekto savininko atstovas 

arba kiti asmenys, kaip nustatyta Lie-
tuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatyme. Nuo DVĮ atleidžiami ne-
tinkami naudoti ar fiziškai sunaikinti 
nekilnojamo turto objektų savininkai 
ir gyvenamosios ir kitos paskirties 
pastatai savivaldybės teritorijoje, kurių 
savininkai yra mirę ir nėra paveldėto-
jų. Vadovaujantis patvirtintais įmokos 
kriterijais,   pastoviąją DVĮ dedamąją 
mokės visi Savivaldybės nekilnoja-
mojo turto objektų savininkai,o kin-
tamąją DVĮ dedamąją mokės Savi-
valdybės nekilnojamojo turto objektų 
savininkai, kuriems teikiama komuna-
linių atliekų paėmimo ir tvarkymo pa-
slauga. Sprendimo projekte nuo DVĮ 
kintamosios dalies siūloma atleisti 
Savivaldybės teritorijoje, gyvenamąją 
vietą deklaruojančius asmenis: kituose 
rajonuose besimokančius moksleivius 
ir studentus dieninėse studijose; atlie-
kančius laisvės atėmimo bausmę ar 
laikomus kardomojo kalinimo vietose; 
atliekančius privalomąją karo arba al-
ternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; 
daugiavaikių šeimų (auginančių 3 ir 
daugiau vaikų) trečią ir kiekvieną kitą 

Besikeičiantys Atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai įpareigojo savivaldybes perskai-
čiuoti esamas ar patvirtinti naujas įmokas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pagal  
Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atlie-
kų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 
liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų su-
rinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau 
– Taisyklės), kurias savivaldybės turi taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d.

vaiką iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie 
mokosi dieninėse bendrojo lavinimo 
mokyklose. Siūloma gyvenamosios 
paskirties pastatų savininkus, kurie 
nedeklaravę gyvenamosios vietos Sa-
vivaldybės teritorijoje, apmokestinti 
DVĮ dydžiu – vienam gyventojui per 
metus. Yra numatyta galimybė atleis-
ti nuo kintamosios DVĮ dedamosios 
mokėjimo nekilnojamojo turto objektų 
savininkus, kurie tam tikrą laikotarpį 
(mažiausiai 6 mėnesius, ilgiausiai 12 
mėnesių) nesinaudos nekilnojamojo 
turto objektu ir iš šio objekto tuo lai-
kotarpiu komunalinės atliekos nebus 
surenkamos. 

Pasibaigus kalendoriniams metams, 
DVĮ už komunalinių atliekų surinkimą 
iš atliekų turėtojų ir tvarkymą dydis 
bus perskaičiuojamas ir esant reikalui 
keičiamas (tvirtinamas), atsižvelgiant į 
komunalinių atliekų tvarkymo sąnau-
dų pokyčius per praėjusius kalendo-
rinius metus ir į naujas komunalinių 
atliekų tvarkymo priemones. Perskai-
čiuojant įmoką įtraukiamos tik būtino-
sios su komunalinių atliekų tvarkymu 
susijusios išlaidos.

Geriausios atliekos yra tos, kurios 
nesusidaro. Šį posakį dažnai kartoja 
atliekų tvarkymo specialistai. Jį tu-
rėtų įsiminti ir visi rajono gyvento-
jai, kurie neišvengiamai yra atliekų 
gamintojai. Atliekų vengimas yra 
geriausias ir pigiausias jų tvarkymo 
būdas. Daugelis daiktų, ypač pigių, 
menkaverčių, kuriuos žmonės įsi-

gyja neapgalvotai, labai greitai iš-
metami ir tampa atliekomis.  Labai 
didelį atliekų kiekį sudaro įvairios 
pakuotės, kurias su kasdieniais pir-
kiniais parsinešame į savo namus. 
Norint išmokti ir įprasti rūšiuoti 
atliekas, reikia ne tik turėti tam 
sąlygas (2015–2016 m. išdalinta 
5058 vnt. individualių rūšiavimo 
priemonių), bet ir įdėti pastangų, 
kurių dėka ir gyvensime švariau, 
ir  mokėsime pigiau. Už pakuočių 
atliekų surinkimą ir paruošimą 
perdirbti sumokame pirkdami su-
pakuotas prekes. Daugiau jokių 
išlaidų dėl to nepatirtume, jei vi-
sas pakuotes atiduotume perdirbti. 
Bet jei pakuotes išmetame kartu 
su mišriomis atliekomis, didiname 
joms tvarkyti reikalingas išlaidas ir 
atliekų kiekį sąvartyne. Ir vėl esam 
priversti įrengti naujus  sąvartynus, 
kurių įrengimo išlaidos, pagal atlie-
kų tvarkymą reglamentuojančius 
teisės aktus, įgyvendinant principą 
„teršėjas moka“, įskaičiuojamos 
į atliekų tvarkymo mokestį – šis 
neišvengiamai yra didinamas. Rū-
šiuojančių žmonių dėka taupomi 
gamtos ištekliai,  tausojama aplin-
ka ir taip mažinamas sąvartyne 
šalinamų atliekų kiekis ir jų tvar-
kymas nereikalauja papildomų 
atliekų tvarkymo ir naujų sąvar-
tynų įrengimo išlaidų. Tad tik nuo 
mūsų visų sąmoningumo priklau-
sys atliekų surinkimo ir tvarkymo 
kaina, todėl  dar kartą primename: 
atliekas rūšiuoti tikrai verta.

Užsak. Nr. 1434

Gyventojams - apie įmokos už atliekų tvarkymą pakeitimus

„Baikit patyčias, duokit dirbt. 
Užtenka tik užsiminti apie kokį 
Seimo valstietį, iškart po postu 
ima piltis štai tokia nevalstietiška 
išmintis. Kadangi dauguma taip 
rašančiųjų žodžio be trijų grama-
tinių klaidų neparašo, klausimas, 
kas Karbauskio propagandiniams 
kumečiams sugalvojo šitą šūkį? 

Žurnalistikos žvaigždės „Facebook“ – 
anykštėnų pavardės
Vienas žymiausių Lietuvos apžvalgininkų – Rimvydas Valat-

ka savo „Facebook“ puslapyje viename iš tekstų paminėjo du iš 
Anykščių kilusius asmenis. 

Ar ne D. Gudelis iš “VIP viešosios 
komunikacijos partnerių”?

Skirtumo jokio - faktas, kad Kar-
bauskio trolių malūnas suka sparne-
lius. O visiems tiems, kuriems per 
28 metus nuo Sąjūdžio demokratija 
smegenų visiškai nesužalojo, tenka 
priminti, kad jų taip pamiltas šimto 
dienų šūkis reiškia ne šimtą dienų 

be naujos valdžios kritikos, o tik tai, 
kad šimtą dienų iš naujos valdžios 
niekas nereikalauja įvykdyti rinki-
mų programos. Šiuo atveju niekas 
iš Karbauskio nereikalauja valsty-
binių krautuvių, valstybinių vais-
tinių ir t.t. O kritika demokratijoje 
nepanaikinama nė vienai sekundei.

Na, o dabar, fas, kaip esate liep-
ti: „Baikit patyčias, leiskit dirbt.“ 
Dar galite pridėti: nebėkit priekyje 
vežimo. Mieste galima vartoti ir 
„nebėkit priekyje traukinio, nes su-

važinės Karbauskis jumi.“-  „Face-
book“ rašo R. Valatka, pakankamai 
akivaizdžiai mesdamas įtarimus, 
jog „valstiečių“ palaikytojus orga-
nizuoja buvusio Anykščių rajono 
mero Dariaus Gudelio viešųjų ry-
šių įmonė „VIP viešosios komuni-
kacijos partneriai“, „valstiečiams“ 
dirbusi per Seimo rinkimus.  O 
„trolių“ darbą R. Valatka iliustruo-
ja kito iš Anykščių kilusio žmo-
gaus, buvusio krepšininko Mariaus 
Janišiaus komentaru „Facebok“ 
(“Valatka nusenias durnius koncer-
vatoriu pakalikas kam jis idomus 
jie durneliainvistiek galvoja kad 
kazkam idomus”). Ko gero, reikė-
tų šitai suprasti, jog M. Janišius yra 
D. Gudelio samdytas „trolis“?

Daugelis pavyzdžių rodo, kad 
socialinius tinklus jaunos mergi-
nos išnaudoja pirmiausia norėda-
mos ten save parodyti. Ne išimtis  

Kultūros tarybos narė – 
sunkiai atpažįstama

ir savivaldybės Kultūros tarybos 
narė Jorė Visockytė, kiekvienoje 
nuotraukoje demonstruojanti vis 
kitą įvaizdį.

Savo, kaip menininko, karjerą 
Anykščiuose pradėjęs, dabar Rokiškio 
kultūros centro direktoriumi dirbantis 

Erikas Druskinas – 
menininkų įkvėpėjas

Erikas Druskinas tapo toks garsus, kad 
jo atvaizdą dabar jau kiti meninkai 
naudoja kurdami paveikslus...

* * *
Žmona:
- Aš jaučiu, kad metams bėgant 

vyrai labiau manimi domisi!
Vyras:
- Tikriausiai tai gydytojai? 

* * * 
Petriukas vaistinėje.
- Duokit man patikimų nu-

skausminamųjų.
- O kam tau vaikeli?
- Tėvas į klasės susirinkimą išėjo. 

* * *
Į degalinė įlekia moters vairuo-

jamas mokomasis automobilis.
- Pilną baką ir  greičiau!
- Vieną minutę! Tik išjunkite 

variklį.
- Aš išjungiau. Čia instrukto-

rius dreba.

Savo mėgstamus anekdotus 
„Anykštos“ skaitytojams papa-
sakojo visuomenininkas, buvęs 
Anykščių rajono mero patarė-
jas, Aknystos socialinės globos 
namų darbuotojas Virgilijus 
Aloyzas MILAKNIS.



2016 m. lapkričio 19 d.SKELBIMAI

siūlo darbą

ivairūs
Ieško senų medinių pastatų nugrio-

vimui. Reikalingos senos pilkos len-
tos, brūsai, gegnės. 

Tel. (8-618) 70100.

Brangiai perka, nuomoja žemės ūkio 
paskirties žemę Kurklių, Skiemonių, 
Debeikių, Kavarsko apylinkėse.

 Tel. (8-687) 76191.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Dovanoja

Margą (juoda su baltu) katinėlį.
Tel. (8-629) 14429.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso šaldytuvus, šaldiklius, auto-
matines skalbimo mašinas. Atvyksta 
į namus, suteikia garantiją.

Tel. (8-698) 12688.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Pjauname  pavojingai augančius 
medžius. Valome pakrantes, miškus. 
Skaldome, pjauname malkas. 

Tel. (8–644) 41260.

Santechnika, šildymas, vandentie-
kis, kanalizacija. Atvyksta savu trans-
portu, darbo laikas derinamas.

Tel. (8-671) 61598, Gintaras.

Valo, mūrija, skardina kaminus. 
Atlieka ir kitus darbus.

Tel. (8-685) 10959, Anykščiai.

Kaminų įdėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija. 

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Brangus Tėveli, Seneli,
nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja  metus, tačiau neužgesina širdies šilumos. 
Daug šios šilumos per gyvenimo metus Tu išdalinai savo šeimai, daug jos dar Tavo širdyje. 
Tu išmokei mus gerumo ir atnešei mums daug laimės. Padarei tai tiesiog būdamas savimi. 
Turbūt tai ir reiškia būti tėvu. Nuoširdų ačiū tariame už gyvenimo pamokas ir asmeninį 
pavyzdį, kuris padėjo mums rasti savo gyvenimo kelią. Džiaugiamės, kad rūpiniesi mumis 
visais, puoselėji namus, kad visad esame laukiami. Tu neatsiejamas nuo mūsų gyvenimo. 
Būk sveikas, laimingas, tvirtas, mes liksime amžinai skolingi tau, nes tai, ką mums davei 
gyvenime, yra neįkainuojama, nepasveriama ir nepamatuojama.
Dėkojame už tavo begalinę meilę ir rūpestį, už galimybę kartu eiti gyvenimo taku. 
Kol tu šalia esi  -  mums  gera ir ramu.
Mylim tave už tai, kad esi šalia mūsų.
Ačiū už gyvenimus, meilę, kantrybę.
Gražiausių Tau metų!

Garbingo 80-mečio proga Albiną JAKNIŪNĄ  
sveikina žmona Stasė, dukros Dalia, Danguolė ir Jolita, žentai Paulius ir Zenonas, anūkai Gintarė su vyru Aidu ir Tautvydas. 

Kokybės 
kontrolierius/-rė

Darbo pobūdis
Minkštųjų baldų galutinė kokybės kontrolė: kontroliniai surinkimai,
ataskaitų ruošimas, koregavimo ir prevencinių veiksmų ruošimas ir 
taikymas; komunikacija su klientais, tiekėjais.

Darbo vieta: Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Katlėrių k.
Reikalavimai
Mes tikimės, kad Jūs: Turite aukštąjį techninį išsilavinimą ir darbo 
patirtį gamybinėje įmonėje; Esate susipažinęs su pagrindinėmis 
kokybės valdymo sistemomis ir jų taikymu gamyboje; Kalbate ir 
rašote anglų kalba; Esate motyvuotas ir norėtumėte nuolat tobulėti.
Mes jums siūlome
Įdomų darbą dinamiškoje gamybinėje įmonėje; Nuolatinio tobulėjimo
galimybę; Konkurencingą atlyginimą. 

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Krovikas
Darbo pobūdis
Krovos darbai baldų gamybos 
sandėlyje.
Darbo vieta: Anykščių r. sav.,
Skiemonių sen., Katlėrių k.

Kontaktinis telefonas
Gamybos vadovas Anykščiuose 
Mindaugas Linkevičius
8 615 50830

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

NUOLAIDOS TIK IKI KALĖDŲ!!! 
Vandens šulinių valymas, re-

montas. Nuotekų valymo įrenginių 
“Traidenis”, “August”, “Feliksnavis” 
prekyba,montavimas, servisas. Vietinė 
kanalizacija, vandentiekis. Prekyba 
šulinio žiedais, dangčiais,apdailomis. 
Pristatymas. 

www.suliniuservisas.lt,tel. (8-641) 93058.

Pastoviam darbui Klaipėdoje rei-
kalingi plataus profilio statybinin-
kai (vidaus apdailininkai, dažyto-
jai, plytelių klojėjai, stogdengiai ir 
t.t) Apgyvendina. 

Tel. (8-698) 08205.

Oficialus 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

Darbui bendrovėje reikalingi  mel-
žėja ir traktorininkas. Reikalinga 
darbo patirtis. Panevėžio r.  Alga 
pagal susitarimą. Suteikiamas gy-
venamasis plotas.  

Tel.: (8-687) 58269, (8-687) 58237.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechnikos darbus, ieško darbo.
Tel. (8-606) 04167.

Autovežio vairuotojams Vakarų 
Europoje. Trumpi reisai, 0,17 Eur/
km. Darbo patirtis būtina.

Tel. (8-672) 55322.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

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

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

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

Tel. (8-656) 77315.

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

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

parduoda

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

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Žemės sklypą netoli Anykščių. 
Mokėtų iki 2000 eurų. Elektros linija 
sklype ir patogus privažiavimas – pri-
valumas. 

Tel. (8-603) 48756.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Perka, padeda sėkmingai parduoti 
rinkos kaina įvairų nekilnojamąjį tur-
tą. 

Tel. (8-683) 32523.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, sun-
kvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Nekilnojamasis turtas

Sodybą Kavarsko sen., 
Medžiočių k.

Tel. (8-699) 53556.

Namą Gegužės g. Nr. 5 (11 arų 
namų valda, būtinas kapitalinis namo 
remontas) arba keičia į butą.

Tel. (8-608) 94543.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uo-
sio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Malkas (beržas, alksnis, uosis, pu-
šis, drebulė) kaladėlėmis, rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Sausas malkas kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai - beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI,

pasiimame patys, atsiskaitome iš 
karto, sutvarkome dokumentus. 

Tel. (8-647) 87959.

Beržo malkas pigiau, 3 m ilgio. 
Atveža miškavežiu.

Tel. (8-604) 84051.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Gyvuliai

Nebrangiai - avytes veislei ir avinu-
kus mėsai.

Tel. (8-611) 20278.

Karvę.
Tel. (8-381) 4-98-49.

Avinus.
Tel. (8-616) 02415.

Kita

Naudotus: norvegiškas krosneles, 
židinius, kapsules, įvairią buitinę tech-
niką, sporto ir laisvalaikio inventorių.

Tel. (8-698) 30450.

Trijų korpusų plūgus su gumine ap-
sauga OVERUM. Bulves: vidutines 
(0,13 Eur/kg), pašarines (0,05 Eur/
kg). 14 mėn. telyčią (belgų mėlynųjų 
veislės, mėsinė).

Tel. (8-678) 31295.

Kiaules - 1,50 Eur/kg gyvo svorio, 
paskerdimas nemokamas (svilina). 
Paršelius 7-8 sav. amžiaus - 55-65 
Eur + PVM. Ukmergės raj. Baublių 
km.

Tel. (8-627) 86855.

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,24 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Esu nuoširdžiai dėkinga Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato 
pareigūnams, kurie 2016-11-11 labai greitai, operatyviai 
sulaikė mano piniginę paėmusią moterį. Taip pat dėkoju 
“MAXIMOS” apsaugos darbuotojui Ričardui Vaicekavičiui. 
Labai Jums dėkinga.

Loreta KAZNAUSKIENĖ

Automobilius, traktorius (gali būti su 
defektais, nevažiuojantys). Sutvarko 
dokumentus. Parduoda autodetales.

Tel. (8-695) 89890, (8-625) 99100.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - veršelius iki 2 mėn. au-
ginti.

Tel. (8-698) 88905.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890. 



2016 m. lapkričio 19 d.

mėnulis
lapkričio 19-20 pilnatis.

Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 
Dainius.

šiandien

 lapkričio 20 d.

 lapkričio 21 d.

Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

Gomantas, Eibartė, Honori-
jus, Alberta, Norgaudas, Girenė, 
Honoratas,Tomas.

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo linas BITVINSKAS

Amiliutė ir vaizdo stebėjimo 
kameros prie šiukšlių
konteinerių Šitiek metų gyvenu,

Išgarsėti ketinu.
Aš turiu didžiulę viziją.
Bet... nerodo televizija. 

Kokia laimė mus ištiko
Jau filmuoja nuo pat ryto,
Prie konteinerių sustoję
Pensininkai repetuoja. 

Kam mums kviestis kokią laidą,
Jeigu mus valdžia palaiko
Amiliutė taip ir daro -
Tiesiog vyksta „Duokim garo“.

Ir smagiau gyventi imas
Toks paliko sujudimas.
Noriai ji šiukšles rūšiuoja – 
Pagalvok, mane filmuoja.....

Pramonės g. 3, Panevėžyje 
8 630 06060

ANTIFRIZAS 
(5kg, -35 o C). Kaina: TIK 4,19 €
AUTOMOBILIŲ STIKLŲ 
PLOVIKLIS 
(5kg, -25 o C). Kaina: TIK 2,29 €

Iki š.m. gruodžio 31 d.

Kalėdas išnaudos reklamai Robertas AlEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybėje tariamasi, kaip žiemos šventėms bus puošiami 
Anykščiai. Mero patarėjas Kęstutis Indriūnas “Anykštai” sakė, 
kad šiemet miestas bus puošiamas šviečiančiais Anykščių preki-
niais ženklais. Jie pakeis iki tol ant stulpų kabėjusias girliandas.

Anykščių prekinį ženklą“, - sakė K. 
Indriūnas, pabrėždamas, kad naujai 
nupirktas šviečiančias instaliacijas 
taip pat bus galima naudoti ir per 
kitas miesto šventes. Kiek naujos 
šviečiančios instaliacijos mokesčių 
mokėtojams kainuos, K. Indriūnas 
atsakyti negalėjo – tai esą paaiškės 
tik po viešųjų pirkimų.

Pernai miestą buvo leista puošti ir 
bendruomenėms. Kai K. Indriūnas 
sukritikavo Anykščių „Naujų vėjų“ 
bendruomenės sumanymą medžius 
papuošti nėriniais, bendruomenė 
medžius aikštėje nupuošė ir savo 
kūrybiniams sumanymams pasirin-
ko vietą šalia bibliotekos. Šiemet 
iš „Naujų vėjų“ pasiūlymų puošti 
miestą, kaip sakė K. Indriūnas, kol 
kas nesulaukta.

Mero patarėjas Kęstutis In-
driūnas sakė, kad Anykščių 
miesto prekiniais ženklais 
bus puošiama net eglė.

Pernai Anykščių „Naujų vėjų” bendruomenės sumanymas nėri-
niais „aprengti“ miesto medžius sulaukė kreivų žvilgsnių.

„Ant eglutės taip pat bus Anykš-
čių miesto prekinis ženklas, tik 
išskaidytas. Norime pareklamuoti 


