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Gruodžio 1 dieną, 11 val.
atidaroma nauja
firminė žuvies
parduotuvė
“Bajorų žuvis”.
Maloniai kviečiame
apsilankyti.
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Į „Anykščių
vandenų“ direktoriaus pavaduotojo vietą – rimta
konkurencija

2 psl.
šiupinys
Premijos. Anykščių rajono taryba vienbalsiai, niekam neuždavus
jokio klausimo, Antano Baranausko literatūrinę premiją skyrė Erikai
Drungytei, o Teresės Mikeliūnaitės
kultūros premiją - Renatai Miškinienei. Pirmosios premijos dydis 3 tūkst., antrosios - 1,5 tūkst. eurų.
E. Drungytei premija skirta už poezijos knygą „Patria“. E. Drungytė
dirba savaitraščio „Nemunas“ vyr.
redaktore, yra Lietuvos rašytojų
sąjungos valdybos narė. R. Miškinienė - Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėja, neformaliojo švietimo veiklų vadovė.
Maras. Savaitgalį papjauta Kirmėlių (Troškūnų sen.) ūkininko
kiaulė sirgo afrikiniu kiaulių maru.
Žmogus laikė dvi kiaules. Tai jau
penktasis kiaules palietęs afrikinio
kiaulių maro atvejis rajone. Iki tol
kiaulių maras fiksuotas dviejuose
Debeikių seniūnijos ūkiuose bei po
vieną atvejį Troškūnų ir Anykščių
seniūnijose. Registruotas vos ne
šimtas nuo afrikinio kiaulių maro
kritusių arba maru sergančių sumedžiotų šernų.

Miestiečiams
šiukšlės pigs,
kaimiečiams brangs

3 psl.

Gimęs dvyliktu
kunigauja
70 metų

prusto klausimynas

Rašytojas nemano, kad laimės
rodiklis – ilgai
gyventi

4 psl.

Gražiausi ir žiauriausi –
gyvenimo kalnai

Baltistane, Pakistano regione, kur susikerta trijų aukščiausių Žemės kalnų – Himalajų, Karakorumo ir
Hindikušo grandinės,Vladas Vitkauskas 2004 metais lankėsi kartu su bendražygiais Vyčiu Vidūnu bei
Vladu Lašu. Praėjusį sekmadienį Anykščių koplyčioje buvo parodytas filmas apie šį unikalų regioną.
Vlado VITKAUSKO nuotr.

5 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Sekmadienį Anykščių koplyčioje vyko susitikimas su Anykščiuose gyvenančiu Vladu Vitkausku
- pirmuoju lietuviu, kuris vienas
įkopė į aukščiausią pasaulio kalną Everestą ir iškėlė Lietuvos
vėliavą aukščiausiose visų žemynų viršukalnėse. V. Vitkauskas –
plati ir unikali asmenybė: garsus
alpinistas bei keliautojas yra ir
fotomenininkas, knygos autorius,
sveiko gyvenimo būdo propaguotojas, visuomenininkas, renginių,
kuriuose pats skaito paskaitas,
organizatorius, VšĮ „Naturavita“ direktorius. Simboliška, jog
Anykščiuose jis įsikūrė namuose,
kuriuose iki mirties gyveno vienas
garbiausių anykštėnų, mokytojas
poliglotas Jonas Juknevičius.

6 psl.

asmenukė

Kalbinė
įvairovė

Galima meluot, bet saiką reikia turėt. Interneto vertelgos
siūlo visokius metodus, kaip
anglų kalbą išmokt per mėnesį,
savaitę, o dabar pasirodė išvis
kosminis skelbimas – išmokstama per 2 valandas.
Neišdegs, lietuvių jokie metodai neima. 12 metų mokykloj
mokosi, o pasakyti tik „Ai lovju“ gali. Pažįstu žmogų, kuris
Anglijoj 7 metus gyvena ir – nė
bum bum. Mes - atsparūs.

Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Į „Anykščių vandenų“ direktoriaus
pavaduotojo vietą – rimta konkurencija
Gruodžio mėnesį dėl UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus
pavaduotojo pareigų varžysis du rajono Tarybos nariai - Alvydas
Gervinskas bei Alfrydas Savickas. Taip pat Saulius Žiukas, Valentinas Vitkūnas ir Antanas Katliorius.
Darbo partijos narys A. Savickas
šiomis dienomis baigė savo, kaip
Seimo nario padėjėjo, karjerą, pagal
socialdemokratų sąrašą į rajono Tarybą išrinktas Artūro Zuoko liberalas
A. Gervinskas dirba UAB „Anykš-

čių komunalinis ūkis“, V. Vitkūnas
- Anykščių savivaldybės administracijoje, S. Žiukas taip pat yra dirbęs valstybinėse įstaigose. Buvęs
savivaldybės administracijos Žemės
ūkio skyriaus vedėjas A. Katliorius

šių pareigų neteko per korupcijos
skandalą, o dar visai neseniai dirbo
„Anykščių komunalinio ūkio“ atliekų tvarkymo padalinio vadovu. Dabar komunalininkų internetiniame
puslapyje nurodoma jau kita minėto
padalinio vadovo pavardė.
UAB „Anykščių komunalinis
ūkis“ pavaduotojo darbo vieta atsilaisvino į pensiją išėjus Algirdui
Daukšai. Tiesa, visi penki preten-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

dentai tapti direktoriaus pavaduotoju yra ne ką jaunesni už į pensiją
išėjusį A. Daukšą.
Direktoriaus pavaduotojas bus
parinktas po konkurso. Favoritu
laikomas buvęs rajono meras A.
Gervinskas. Jis dirbdamas komunaliniame ūkyje prižiūri daugiabučių renovacijos procesus ir už šį
darbą Anykščių bei šalies valdžios
yra nuolat giriamas.

Šimtmečio šviesa...

„Mėnulio slėnis“, „Smokas Belju“,
„Baltoji Iltis“, „Šiaurės apsakymai“ ...
Po to R. Guobiui bei bibliotekininkei Astai Medinienei pradėjus
visi į biblioteką užeinantys svėdasiškiai skaitė Dž. Londono apsakymą
„Sukurti laužą“.
Apsakyme - sukrečiantis nuotykis:
didesniame nei 50 laipsnių šaltyje
keliaujantis vienišas lydimas aukso
ieškotojas įlūžta į versmę, sušlampa,
sukurtą laužą užgesina nuo eglių šakų
nukritęs sniegas, žmogus sušąla.
Šis netradicinis renginys – viena
iš netikėtų muziejininko R. Guobio
kultūros iniciatyvų. Savo kraštiečius

Rašytojo Džeko Londono atminties kampelis Svėdasų bibliotekoje praeitą antradienį...
Teresės Mikeliūnaitės premijos laureatas nuolat džiugina ekskursijomis po
Svėdasų kraštą ir jo apylinkes, įvairiomis parodomis, į kurias kartais kvie-

Vyskupas šventė dvigubą jubiliejų
Panevėžio vyskupas emeritas Juozapas Preikšas praeitą šeštadienį šventė dvigubą sukaktį - 65 metų kunigystės bei 90 metų gyvenimo šiame pasaulyje jubiliejų.
Ganytojui teko išklausyti daugybę sveikinimų, o didžioji puota
buvo dvasinė - vyskupas jubiliatas su kitais Lietuvos vyskupais, bičiuliais dvasininkais ir tikinčiųjų minia šventė Šv. Mišias.
Didžioji iškilmė vyko Panevėžio
Kristaus Karaliaus katedroje. Vyskupui prie altoriaus asistavo dar
du mūsų vyskupijai priklausantys
vyskupai - antrasis emeritas Jonas
Kauneckas bei šiemet naujai paskirtasis vyskupas Linas Vodopjanovas
OFM. Aštuoni vyskupai ir daugiau
kaip dvidešimt kunigų, tarp kurių
ir geras ganytojo bičiulis Troškūnų

klebonas kan. Saulius Filipavičius.
Juk kol galėjo, nevaržė senatvė
ir negalios, vyskupas nuolat atvykdavo į rugpjūčio 20-ąją švenčiamus
Troškūnų šventovės Dievo Motinos
garbei skirtus Marijos Karalienės atlaidus, įsiminė kaip malonus, nuolat
besišypsantis, noriai bendraujantis
su kiekvienu žmogus.
Jubiliatas gimęs Šakiuose, augęs

Griškabūdyje, po studijų Kauno kunigų seminarijoje dirbo pastoracinį
darbą, keliolika metų buvo tos pačios seminarijos dėstytojas. Vyskupu įšventintas 1984 m. buvo mūsų
kraštiečio, arkivyskupo Liudviko
Pavilonio pagalbininku, o nuo 1989
m. - Panevėžio vyskupijos valdytoju.
Jau keliolika metų - emeritas,
gyvena Kaune, tačiau dažnai dar ir
mūsų bažnyčiose per šventadienio
pamaldų maldavimus įvardijamas
su kitais dviem Panevėžio vyskupais.
Jubiliejinių metų pradžioje buvo
išleista vyskupo J. Preikšo pamokslų ir įvairių raštų knyga „Žodžiai“.

Temidės svarstyklės

jai priklausančiame name, esančiame Keblonių kaime (Anykščių
sen.) į nerakintą namą įsiveržė 4 asmenys, kurie panaudojo smurtą sūnaus ir jo draugo atžvilgiu bei grasindami susidoroti pagrobė iš namo
vidaus garso kolonėles ir, nusivedę
sūnų į kitą pareiškėjai priklausantį
namą ir pirtį Keblonyse, pagrobė
lazerinį šviestuvą, DVD grotuvą
su kolonėlėmis ir įrankius. Nuostolis - 780 eurų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
Alimentai. Gautas pranešimas,
kad pilietis (g. 1981 m.), gyvenantis
Raguvėlėje, nuo 2011 m. sausio mėnesio nemoka teismo sprendimu priteisto išlaikymo savo vaikui (g. 2007
m.) Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sudaužė. Antradienį gautas piliečio (g 1964 m.) gyvenančio Vilniuje, pareiškimas, kad apie 22.00
val. atvykęs į negyvenamą sodybą
Geležinės kaime (Skiemonių sen.),

rado išplėštą langą, o viduje sulaužytą apsaugos pultą. Į apsaugos pulto
suveikimą reagavo saugos tarnyba
„Šerifai”. Turtinė žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė I. Ketvirtadienį gautas
piliečio (g. 1954 m.) pareiškimas,
kad apvogta jam priklausanti sodyba
Bimbų kaime (Anykščių sen.), iš kurios pavogta namų kinas, šaldytuvas.
Nuostolis - 690 eurų. Nusikalstamos
veikos padarymu įtariamas 1992 m.
gimęs vyras. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas
Vagystė II. Trečiadienį gautas pilietės (g. 1971 m.) pareiškimas, kad
lapkričio 23 d., 09.40 val., pastebėjo, jog išdaužtas sodybos, esančios
Šventupio kaime (Debeikių sen.),
namo stiklas ir pavogtas butelis
brendžio, papuošalai, internetinio
ryšio kaupiklis, raktų ryšulys. Nuostolis - 142 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Avarija. Pirmadienį, apie 17.20
val., Šoveniuose (Kavarsko sen.)
motociklininkas nutrenkė važiuojamosios kelio dalies dešiniąja
puse ėjusį pėsčiąjį. Sužeistas 1955
m. gimęs, Kavarske registruotas
vyras išvežtas į Anykščių ligoninę. Jam diagnozuoti šeivikaulio
ir blauzdikaulio lūžiai. Motociklo vairuotojas, gimęs 1993 m.,
gyvena Kavarsko viensėdyje. Jis
motociklu „Yamaha 600L“ važiavo neturėdamas teisių. Motociklas
neregistruotas, nedraustas, be valstybinio numerio. Motociklo vairuotojas, pirminiais duomenimis,
vairavo blaivus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Plėšikai. Pirmadienį gautas pilietės (g. 1982 m.) pareiškimas,
kad lapkričio 19-ąją, apie 23.00
val., nepilnamečiui sūnui būnant

Ministrai. Sauliaus Skvernelio
Vyriausybėje didžiąją dalį narių
sudaro nepartiniai ministrai, kurie
iki šiol nedalyvavo didžiojoje politikoje.
Investicija. Šiaulių menų inkubatoriumi galėjęs virsti pastatas
vaiduoklis Elnio gatvėje - be langų, be durų ir stogo jau daugiau
kaip metai yra saugomas privačios
saugos tarnybos. Šimtus tūkstančių
eurų prarijusi griuvena toliau ryja
miestiečių pinigus - po 586 eurus
už apsaugą. Kiek dar bus saugomas
šis pastatas - niekas negali pasakyti,
ką su juo daryti toliau - idėjų taip
pat nėra.
Infekcija. Šiais metais Lietuvoje
nuo meningokokinės infekcijos jau
mirė 7 žmonės, 4 iš jų - vaikai. Vos
septynių mėnesių kūdikis, susirgęs
žaibine meningokokinės infekcijos
forma, Vilniuje mirė prieš porą dienų. Pernai mūsų šalyje per visus metus užregistruotos septynios mirtys
nuo šios infekcijos. Meningokokinė
infekcija - tai ūmi bakterinė infekcija, kuri plinta oro lašeliniu būdu.
Šiemet meningokoko infekcija diagnozuota 70-iai asmenų, daugiau
nei pusė jų - vaikai iki 14 metų.

Antradienį Svėdasų bibliotekoje originaliai prisimintas nuotykių knygų autorius Džekas Londonas (1876 - 1916) - mat ši diena
- garsiojo rašytojo išsiskyrimo su šiuo kupinu nuotykių pasauliu
Glen Ellene, Kalifornijoje, šimtmečio sukaktis. Bibliotekoje degė
žvakė ir buvo pakaitomis skaitomas apsakymas „Sukurti laužą“.
Taip originaliai mylimo rašytojo nelinksmą sukaktį paminėti
sumanė svėdasiškis, muziejininkas, daugelio kraštotyros knygų ir
apybraižų bei įvairių kultūros inovacijų autorius Raimondas Guobis.
Nepagailėjęs paaukoti savo atostogų dienos jis nuo pat ryto atėjo į biblioteką, atsinešė senutėlę žvakidę
ir, kaip pats sako, „tauriai baltos
spalvos šventintą žvakę“.
Suplazdėjus žvakės liepsnelei, bibliotekoje buvo kalbama apie Džeką
Londoną bei žygiams skatinančiąnbei
teisingumo suvokimą vedančią jo knygas „Jūrų vilkas“, „Martinas Idenas“,

spektras

čia paties pieštais paveikslais, svarbių
istorijos ir kultūros datų paminėjimais.

-ANYKŠTA

Raimondas GUOBIS

Panevėžio vyskupas, emeritas Juozas Preikšas sulaukė
dvigubo jubiliejaus...
Nespėjo. Pranešta, kad lapkričio
23-ąją, apie 18.33 val., įsibrauta
į vyro nuomojamą sodybą, priklausančią piliečiui V. Š., Eglių k.
(Anykščių sen). Iš vidaus niekas
nepagrobta, suveikė įrengta signalizacija. Žala tikslinama. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji:
pilietis (g. 1977 m.) gyvenantis
Kavarsko sen., Zaviesiškio k.,
(1,14 promilių girtumas) ir pilietis
(g. 1992 m.) gyvenantis Anykščių sen., Bimbų k. (0,20 promilių
girtumas) - sulaikyti ir uždaryti į
areštinę.
Mušė. Ketvirtadienį, apie 12.13
val., Anykščių Ukmergės g. namuose sumušta moteris (g. 1965
m.). Sužalojimu įtariamas vyras (g.
1956 m.), kuriam nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2.90 prom.).
Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Dingo. Iš Lietuvos dingo dar viena Garliavoje sukurptos pedofilijos
istorijos veikėja, į JAV slapta pasprukusios Neringos Venckienės arši
gerbėja - 28-erių palangiškė Neringa
Jakilaitienė, kuri dėl pasikėsinimo
nužudyti nuteista kalėti pusšeštų
metų. Nors visi teismų sprendimai
įsiteisėjo ir N. Jakilaitienė jau seniai
turėtų sėdėti už grotų, ji, kaip ir N.
Venckienė, slapstosi - manoma, kad
Didžiojoje Britanijoje.
Drebėjimas. Ramiojo vandenyno dugne ketvirtadienį įvykęs
7 balų žemės drebėjimas supurtė
Salvadorą ir Nikaragvą, pranešė pareigūnai. Požeminiai smūgiai buvo
užfiksuoti valanda po to, kai Nikaragvos Karibų jūros pakrantę pasiekė smarkus uraganas. Šio smarkaus
žemės drebėjimo epicentras buvo
už maždaug 120 km nuo Salvadoro krantų; jo židinys buvo 10,3 km
gylyje. Anksčiau USGS požeminių
smūgių, užfiksuotų 18 val. 43 min.
Grinvičo (20 val. 43 min.), stiprumą
buvo įvertinusi 7,2 balo.
Taika. Kolumbijos prezidentas
Juanas Manuelis Santosas pasirašė
naują taikos susitarimą su marksistų
sukilėlių judėjimu FARC, siekdami
užbaigti pusę amžiaus nesiliovusį
konfliktą. J.Santosas ir FARC – Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų
pajėgų – lyderis Rodrigo Londono
šį 310 puslapių dokumentą pasirašė
Kolumbo teatre, Bogotoje, praėjus
beveik dviem mėnesiams po referendumo, kuriuo rinkėjai netikėtai
atmetė jų pirmąją sutartį.Po dokumento pasirašymo abu lyderiai paspaudė vienas kitam ranką, miniai
šaukiant „Taip, mums pavyko!“.
Žudynės. Pietų Prancūzijoje
gobtuvu veidą prisidengęs ginkluotas vyras ketvirtadienį nužudė vieną
moterį į pensiją išėjusių misionierių
namuose. Nupjautavamzdžiu šautuvu ir peiliu ginkluotas vyras surišo
ir nužudė moterį, dirbusią minėtoje
įstaigoje Monferjė prie Lezo kaime netoli Monpeljė miesto, nurodė
vienas prokuroras. Tuose namuose
gyvena daugiau kaip 70 vyrų ir moterų, daugiausiai dirbusių misionieriais Afrikoje.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

???

Kokiomis
elektroninėmis
paslaugomis
naudojatės?
Kalbino Daiva GOŠTAUTAITĖ

Audronė BEREZAUSKIENĖ,
Anykščių rajono savivaldybės L.
ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Krašto dokumentų ir kraštotyros
skyriaus vedėja:
- Internetu moku už komunalines
paslaugas, jeigu kažkur vykstam su
kolektyvu, tai bilietus internetu užsakinėjam. Elektroninėse parduotuvėse neapsipirkinėju, nes noriu pajusti
daiktą, pagaliau pasimatuoti.
Ir nors artėja šv. Kalėdos, dovanų
artimiesiems elektroninėse parduotuvėse tikrai neieškosiu – noriu pirkdama dovaną galvoti apie žmogų,
ieškoti daikto būtent jam, o ne vienu
mygtuko klaptelėjimu prisikrauti
krepšelį dovanų ir sakyti, kad pasiruošiau šventėms. Aš nemėgstu bendrauti ir Skyp‘u, ir telefonu. Nors du
mano šeimos nariai gyvena Norvegijoje, tikrai nepraleidžiam valandų
valandas žiūrėdami vieni kitus per
ekraną. Man tai netikra, nėra dūšios

Virgilijus VAIČIULIS, UAB
„Anykščių šiluma” direktorius:
- Naudojuosi elektronine bankininkyste, t.y. visus mokesčius moku internetu. Kai kažkur keliaujam, keliones taip pat perkam internetu. Nieko
nesu pirkęs internetinėse parduotuvėse, nors į elektroninio pašto dėžutę
gaunu daug įvairiausios reklamos,
ją tiesiog trinu net nepaskaitęs. Kai
pačiam kažko prireikia, o juo labiau
kažkam dovaną išrinkti turiu, einu į
„normalias“ parduotuves.

Adelė AGLINSKAITĖ, Anykščių rajono savivaldybės specialistė
ryšiams su visuomene:
- Naudojuosi visomis paslaugomis,
kokios tik yra galimos: ir mokesčius
moku, ir apsipirkinėju. Tai daug greičiau, ir patogiau. Yra sakančių, kad
nepačiupinėję daikto, nedrįsta jo įsigyti, tai aš turiu vieną patarimą – reikia pirkti patikimose, jau patikrintose,
galimybę prekę grąžinti suteikiančiose parduotuvėse.
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Miestiečiams šiukšlės pigs,
kaimiečiams - brangs vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Ketvirtadienį Anykščių rajono taryba keliais sprendimais pakeitė mokestį už atliekas. Vietoj penkių skirtingų kainų kategorijų gyventojams liks dvi. Kaimiečiams mokestis už atliekas didės,
miestiečiams – mažės.
Nuo sausio 1 dienos visi Anykščių miesto gyventojai bei miestelių, kuriuose gyvena daugiau nei 500 žmonių, gyventojai už
atliekų išvežimą per metus mokės po 21,4 euro. Visi kiti kaimo
gyventojai – po 18,72 euro.

Anykščių rajono tarybos socialdemokratų ketvertas pasirodė
esąs kaimiečių gynėjas
Autoriaus nuotr.
Aktyvus paruošiamasis darbas
Daugumos gyventų išlaidų struktūroje mokestis už atliekų išvežimą
sudaro tik procento dalį, tačiau šis
mokestis ir su juos besisiejantys
sprendimai vietiniams politikams,
regis, yra strateginiai. Daugiau nei
prieš savaitę Anykščių rajono tarybos nariai buvo sukviesti paklausyti samdytos konsultacinės įmonės
UAB „Ekonominės konsultacijos
ir tyrimai“ atstovų, kurie įrodinėjo,
kad atliekų surinkimo kainą būtina
didinti. Konsultantų skaičiavimais,
„šiukšlių“ mokestis turėjo augti labiau nei dabar patvirtinta kaina.
Iki šiol Anykščių miesto gyventojai, turintys individualius konteinerius, mokėjo po 23,64 euro, besinaudojantys bendrais konteineriais - po
25,56 euro. Miestelių, kuriuose daugiau nei 500 gyventojų – po 17,76
euro. Kaimiečiai, turintys individualius konteinerius, mokėjo po 11,76
euro, besinaudojantys bendrais konteineriais – po 9,84 euro. Bendra
suma, kurią gyventojai, patvirtinus
naujus mokesčius, sumokės, dabar išaugs, tačiau Anykščių miesto
gyventojams mokestis mažėja, tad
teigti, kad atliekų surinkimo kaina
visiems auga – negalima.
Antrasis viešųjų ryšių įdirbio
etapas buvo atliktas ketvirtadienio Tarybos posėdyje. Posėdžio
pradžioje pranešimą apie būtinybę branginti atliekų išvežimą perskaitė kitos samdytos kompanijos
UAB „Smart Continent“ atstovas
Karolis Bliabas. Ši firma ruošia
verslo planus UAB „Utenos regioninis atliekų tvarkymo centras“
(URATC). Rajono Tarybos posėdyje dalyvavo ir URATC direktorius Mindaugas Bobelis. Meras
Kęstutis Tubis, suprasdamas, jog
„šiukšlių klausimai“ rinkėjams
yra skausmingi, diskusijose buvo
atsargus ir net aiškino, kad atliekų
klausimais didžiausias viršininkas
yra savivaldybės administracijos
direktorės pavaduotojas liberalas
Saulius Rasalas.
Viliasi, kad atliekų tvarkymo
operatorius neatsiras
Rajono Tarybos nariams kalbėdamas apie ateitį K. Bliabas aiš-

kino, kad kasmet URATC „sąvartyno vartų mokestis” augs, todėl
turėtų didėti ir mokestis už atliekų
surinkimą gyventojams.
URATC-as ES lėšomis pasistatė
modernius įrenginius, kuriais rūšiuojamos atliekos bei iš dalies jos
perdirbamos. URATC-as iš atliekų
gamina šilumą ir elektros energiją.
K. Bliabas teigė, kad degios atliekos kol kas yra kaupiamos sąvartyne, nes jų transportavimas iki Klaipėdos, kur šiuo metų yra vienintelė
atliekų deginimo įranga, yra brangus. Laukiama, kol tokia pati įmonė kaip Klaipėdoje bus pastatyta
Vilniuje. Svečiams diskutuojant su
Anykščių rajono tarybos nariais,
paaiškėjo, kad pagal Aplinkos ministerijos reikalavimus ES lėšomis
pastatytus įrenginius privalo administruoti samdyta firma - operatorius, tačiau tai būtų nenaudinga nei
URATC-ui, nei gyventojams. Operatoriaus konkursas paskelbtas,
jame dalyvauja keturios firmos.
Vokai su firmų pasiūlymais turėtų
būti plėšiami gruodžio pabaigoje.
O M. Bobelis vylėsi, jog operatorius taip ir nebus paskirtas, todėl
toliau sąvartyne šeimininkaus tik
URATC-as. „Jei aš savo kiemą
šluoju, tai šluoju - savikaina. Jei
pasamdau Joną - jam reikia mokėti“. - aiškino M. Bobelis. „Tą
Mazuronio įsakymą galima laikyti
korupcinio pobūdžio“, - apie privalomą atliekų operatoriaus „atvedimą“ Aplinkos ministro įsakymu
kalbėjo nepartinis rajono tarybos
narys Arūnas Liogė. Pasak K.
Bliabo - nuolat auga aplinkosauginiai reikalavimai, todėl auga ir
URATC-o išlaidos. „Pelningas rūšiavimas tik atliekų, kurios yra antrinės žaliavos. Tokių atliekų tik 30
procentų“, - aiškino konsultantas.
Socdemai pasinaudojo politine
situacija
Prieš atliekų mokesčio keitimą
balsavo visi keturi socialdemokratai ir nepartinis Arūnas Liogė.
Pagal socialdemokratų sąrašą
į rajono Tarybą išrinktas Artūro
Zuoko liberalas Alvydas Gervinskas balsavime nedalyvavo, nes yra
suinteresuotas asmuo – dirba UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“,

kuris teikia atliekų surinkimo
paslaugą. A. Gervinsko nusišalinimas sukėlė akivaizdų socialdemokratų pasipiktinimą. „Visi mes
esame suinteresuoti, nes mokame
už atliekas“, – nusišalinančiam A.
Gervinskui replikavo socdemų lyderis Dainius Žiogelis.
Buvęs Anykščių vicemeras, socialdemokratas Donatas Krikštaponis piktinosi, kad kaimiečiams
šiukšlės brangsta dvigubai ir vylėsi, kad gal „valstiečiai“ daugiau
pasisakys“. Tačiau „valstiečiai“
šiuo klausimu nepasisakė. O du
iš jų – Algirdas Ananka bei Nijolė Barkauskienė - balsavo „už“
naująją tvarką, iš „valstiečių“ tik
Raimondas Balsys balsuodamas
susilaikė. Taigi, socdemų ketvertas
pademonstravo, kad jie yra tikrieji
kaimiečių gynėjai.
Aktyviai politikavo ir partijos
„Tvarka ir teisingumas“ atstovas
Raimondas Razmislavičius. Jis kelis kartus pareiškė, kad nauja atliekų apmokestinimo tvarka jam nėra
priimtina. „Mokėsime solidariai,
bet jokiu būdu neteisingai. Šiandien klausimas yra tik tas, kad tuos
pinigus surinkti, kad jų nepritrūktų“, – pyko R. Razmislavičius ir
balsuodamas... pritarė naujai tvarkai. Kitaip tariant, jis geras buvo
ir valdžiai, ir rinkėjams. Tiesa, R.
Razmislavičius labiau piktinosi ne
mokesčių dydžiais, o pačiu principu, kuris neskatina rūšiuoti atliekų,
nes nuo išrūšiuoto atliekų kiekio
mokesčio dydis nepriklauso.
Nepartinis A. Liogė, kurio, regis, esmine rinkiminės programos
nuostata buvo mokestis už atliekas, kalbėjo kelis kartus. Jis laikėsi
nuostatos, jog gyventojus reikia
apmokestinti pagal faktinį jų atliekų kiekį, o ne pagal normas. Tačiau
griežtu tonu politikas klausimus
uždavinėjo konsultantams, ant rajono valdžios, kurios iniciatyva
keičiama atliekų surinkimo kaina,
politikas nepyko.
Liberalas Lukas Pakeltis aiškino, kad „kaina nedidėja ir projektas socialiai yra teisingesnis“.
Paramą sprendimui pademonstravo ir liberalas, teisės profesorius
Audrius Bitinas. Tačiau profesorius diplomatiškai išdėstė, jog
reikia skirti didesnį dėmesį UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“ veiklos tobulinimui. „Šioje srityje turi
būti nuolatinis monitoringas ir po
pusės metų prie šios temos reikia
grįžti“, – sakė A. Bitinas.
Numatytos lengvatos
Mokestis už atliekas yra iš dviejų dalių – pastoviosios ir kintamosios. Abi jos turėtų būti panašaus
dydžio. Nuo kintamosios dalies
mokesčio gali būti atleisti studentai, besimokantys stacionaruose,
kaliniai, kareiviai, daugiavaikės
šeimos.
Juridiniams asmenims nustatyta keliolika mokesčio tarifų, priklausomai nuo veiklos profilio. D.
Žiogelis sunerimo, jog klausimas,
ar neteks ūkininkams už atliekas
mokėti pagal jų turimų tvartų ir
sandėlių plotą. Į šį klausimą per
Tarybos posėdį nebuvo atsakyta,
tačiau, matyt, ūkininkams mokestis priklausys nuo to, ar ūkis turi
juridinio asmens statusą.

savaitės citatos
...bet paaiškėja, kad paprasčiausiai neišjungta šviesa
Rimantas VANAGAS, rašytojas,
apie tai, kada būna laimingiausias:
„Kai pavargęs grįžtu namo ir pamatau šviečiant langą...“
Pačias pelningiausias atliekas
jau konteineriuose „išrūšiuoja“
Karolis BLIABAS, UAB ”Smart
Continent” atstovas, apie atliekų
pelningumą:
„Pelningas rūšiavimas tik atliekų, kurios yra antrinės žaliavos.
Tokių atliekų tik 30 procentų.“
Štai jums įrodymas, kad tvarka ir teisingumas – nėra tas pats

Raimondas
RAZMISLAVIČIUS, rajono Tarybos narys, partijos „Tvarka ir teisingumas” atstovas, apie naująją mokesčio už
atliekas tvarką:
„Mokėsime solidariai, bet jokiu
būdu neteisingai.”
Jūs dar mūsų gerai nepažįstate!
Vladas VITKAUSKAS, alpinistas, apie Anykščius:
„Seniai taip žmoniškai nesijaučiau, kaip pradėjęs gyventi Anykščiuose.“
Kur tik „plotas“, ten ir šiukšlės
Valentinas NENIŠKIS, Svėdasų
seniūnas, apie mokesčio už atliekas variantus:
„Skaičiuoti mokestį pagal gyvenamąjį plotą, manau, visiškai neteisinga, nes ne plotas šiukšlina.”
Kai Rusija šitaip ginkluojasi…

Vytautas PUPEIKIS, anykštėnas, apie rajono biudžeto lėšų naudojimą:
„Pinigų mes turim tik steigti
naujiems muziejams bei pilims
statyti.“
Priminsim, priminsim…

Greta KILDIŠIENĖ, Seimo
narė, nuo Anykščių kultūros centro
scenos:
„Leiskite jums visiems padėkoti
už pasitikėjimą ir priminti, kad esu
pasirengusi tarnystei ir bendradarbiavimui su visais jumis.“
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Gimęs dvyliktu kunigauja 70 metų
Bene vyriausias iš Anykščių krašto kilęs dvasininkas kun. Albinas Pipiras kunigauja jau beveik 70 metų, kelis dešimtmečius buvo
Pušaloto parapijos klebonas. Nūnai čia tebegyvendamas jubiliatas
talkininkauja jaunesniam administratoriui, tebėra žvalus, mėgstantis bendrauti ir atrodo viskuo besidomintis, dažnai leidžiasi į
atsiminimus, džiaugiasi gimęs pirmąją 1925 m. dieną netoli Skiemonių ir augęs gausioje bei vieningoje ūkininkų šeimoje.

Devintą dešimtį persiritęs Pušaloto altarista Albinas Pipiras dažniausiai būna puikiai nusiteikęs.
Ne kartą buvau gimtajame kun. A.
Pipiro kaime – Želtiškiuose, ne kartą
dvasininką mačiau besimeldžiantį
gimtosios parapijos bažnyčioje, Janonių atlaiduose, bet taip ir nepasisekė plačiau pasišnekėti, šį tą užrašyti.
Bandžiau žinių teirautis laišku, bet
bendrauti mėgstantis kunigas atsiuntė tik sveikinimo atviruką ir pakvietė
į svečius. Tą dieną Pušalotas skendėjo šiltos žiemos dienos ūke, ant
kalnelio stūksojo senutėlė medinukė
bažnytėlė, aplink daug žalumos, milžiniškos kun. A. Pipiro sodintos tujos, su šventoriumi susijungiančios
kapinės ir šalia jų senas klebonijos

rievės

Linas BITVINSKAS
Žemę – valstiečiams, fabrikus –
darbininkams. Prisimenat? Kokie
buvo gražūs šūkiai. Kuo viskas
baigėsi? Valstiečiai žemės negavo.
Tiksliau gavo po 60 arų ir nemokamai dirbo valstybei. Darbininkai
fabrikų irgi negavo. Ir jie dirbo
valstybei. Ta valstybė sudarė tokias
sąlygas, kad visi buvo skurdžiai.
Tuo tarpu valstybė garsiai ir
aiškiai trimitavo, kaip kyla darbo
našumas, auga gamyba, o negrai
JAV tuo tarpu badauja...
Kai pasiklausai dabartinės
statistikos, tai man analogas su praeitu laiku tiesiog prieš akis iškyla.

namas – kunigo jubiliato prieglobstis. Paspaudus skambučio mygtuką
duris atveria puikiausiai nusiteikęs
šeimininkas. Susėdame bibliotekos
kambaryje tarp keliomis eilėmis sustatytų lentynų – klebono rinkinyje
yra apie 7 tūkstančiai knygų, visos
tvarkingai išdėstytos temomis. O
kalbą pradedame nuo pat pradžių,
dar XIX amžiaus, kuomet Želtiškių
kaimo ūkininkaitis Justinas Pipiras,
ne tik pagelbėdavęs tėvų namuose,
bet ir sėkmingai vertęsis supirkinėdamas linus. Kartą užsukęs į Nagurkiškio kaimą ieškodamas linų pirkti į
vieną trobą, pamatė po aslą bevaikšSakykim, iškilmingai pareiškiama,
kad Lietuvoje ekonomika auga
sparčiausiai iš visos Europos Sąjungos. Augimas kitas šalis lenkia
bene 30 procentų. Valio.
Žemė - valstiečiams, augimas
– piliečiams. Kaip ir anais laikais
– tik garsas per televiziją, o jokio
efekto. Statistikos departamento
duomenimis, pernai iš Lietuvos
išvyko daugiau kaip 44,5 tūkst.
gyventojų, 2014 m. – 36,6 tūkst.,
2013 m. – 38,8 tūkst. Kaip kažkas
pastebėjo, lietuviai – išskirtinai
nesupratinga tauta, nes jie kažkodėl
emigruoja iš sparčiausiai ekonomiškai besivystančios šalies. O juk
turėtų būti atvirkščiai – mes juk
negalėtume atsiginti nuo visokių
laimės ieškotojų, jei ekonomika
išties augtų.
Tuo tarpu apklausos rodo, kad
apie emigraciją mąsto dar daugiau
nei kas trečias iš likusiųjų Lietuvoje. Dažniausiai nurodoma priežastis – didesnis atlyginimas (83,4
proc.). Kitos priežastys banalesnės
– dėl geresnių savirealizacijos
galimybių ir dėl geresnių buitinių
sąlygų.Nenuostabu, nes oficialus
vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje siekia 600,8 euro į rankas, o

čiojančią bene trejų metų mergaitę
ir pranašingai pratarė: „Kai užaugs,
bus mano žmona“. Nors ir negreit,
bet taip atsitiko tuomet, kai mergaitei Anelei Vitkūnaitei buvo 18 metų,
o jaunikis buvo 20 metų vyresnis.
Būta tarp jų meilės ir gražaus sutarimo ir vaikučių gerasis Dievas leido
susilaukti didelio pulko: Juozapas,
Viktoras, Stanislovas, dvyniai Steponas ir Teofilija, Valerija, Angelė, vėl
dvyniai Justinas ir Povilas, dvynės
Emilija ir Kamilė, dvyliktu gimęs
Albinas, Vladislovas, Bronislovas iš viso keturiolika. Toks jau likimas,
kad po Pirmojo pasaulinio karo siautusios ligos dar kūdikystėje pakirto
visas tris poras dvynukų, sesuo Valerija mirė 18, o kurie „užsikabino“,
gyveno ilgai. Broliai Juozapas ir
Viktoras mirė persiritę per 90, sesuo
Stanislava Petrusevičienė, gyvenanti
Šiaudynės kaime prie Kurklių, atšventė šimtmetį.
Didelės šeimos smagumai – jauki
bičiulystė, gebėjimas dalintis rūpesčiais ir džiaugsmais, bendros maldos vakarais. Šventadieniais sunku
būdavo prikalbint kurį iš šeimynos
pasilikti namuose, visi norėjo eiti
į Skiemonis, į bažnyčią. O kokios
nuostabios kaime būdavusios gegužinės bei birželinės pamaldos – su
litanijomis ir liaudies dainomis.
Ūkį tėvelis planavo palikti vyriausiajam sūnui Juozapui, kitus atidalyti
ar leisti į mokslus. Albinui mokslai
sekėsi, bet baigęs 4 skyrius Skiemonyse kiek patingo, nenorėjo su kaimo
bičiuliais skirtis, tad metus praleido
namuose. Vyresnysis brolis tuomet
pasakė, kad jei niekur mokytis neisiąs, teks eiti tarnauti pas svetimus,
nes jam ūkyje darbininkų pakanka.
Tuomet sukruto – 5–6 skyrių lankė
Alantoje, po to įstojo į Utenos gimnaziją, kurią baigdamas svajojo tapti
inžinieriumi ar teisininku, tačiau
pajutęs pašaukimą nusprendė stoti
į seminariją. Tėvai apie tai išgirdę
tarsi ir nelabai pritarė – tokie laikai
atėjo, kad kunigus areštuoja, gal net
bažnyčias uždarys, bet palaimino
mokslams.
Į pirmąjį kursą Kauno kunigų
seminarijoje įstojo bene 120, buvo
1943–ieji, daugeliui grėsė būti iš-

vežtiems į reicho tarnybą, o po kelerių metų sugrįžus sovietams pavojai
tapo dar didesni. Siautėjo saugumas,
vykdydavęs kratas bei gaudynes
pačioje seminarijoje, daug kas pakliuvo į kalėjimus, kiti atkrito ir baigiamajame kurse teliko dvidešimt
moksladraugių.
O mokslai buvę rimti, profesūra
užsilikusi dar iš tarpukario – nenupirkti daktarai. Abejoti, svarstyti galėjo iki šventimų, o tada jau reikėjo
apsispręsti ir pasakyti „Taip“. Kauno
arkikatedroje 1949 m. rugsėjo 25–
ąją kunigu įšventino vyskupas Kazimieras Paltarokas, primicijų tėviškėje švęsti nepavyko, nes Skiemonių
bažnyčia buvo laikinai uždaryta. Už
sėkmę Aukščiausiam ir artimiesiems
padėkojo tik Trijų Karalių atlaidų
šventėje, o 1950 metų vasarą Šv.
Mišias šventęs krikštatėvio Simono
Genio namuose Janonių kaime, vėliau išgarsėjusiame Mergelės Marijos apsireiškimu.
Lietuvoje dar vyko partizaninė
kova, po kraštą siautėjo stribai, saugumiečiai, okupacinės kariuomenės
kariai. Žmonėms reikėjo nusiraminimo, paguodos, užuojautos, daugelis
atramos ieškojo Dieve, bendravime
su kunigais. Kunigystės A. Pipiras ėmėsi uoliai, metus darbavosi
Vabalninke, šešerius Biržuose, dar
dvejus Ramygaloje, kur dalyvavo
atstatant karo metu nugriautą bažnyčios bokštą, drąsiai kopė į pačią jo
viršūnę, svaiginantį dangaus artumą
pajusti ir po apylinkes pasidairyti.
Penkerius metus pabuvęs Rozalimo
parapijos administratoriumi, 1964
metais tapo Pušaloto klebonu. Bičiulišku atvirumu, paprastumu suradus
kelią į parapijiečių širdis, bažnyčia
prisirinkdavo pilnutėlė, netrūko jaunimo ir vaikų patarnautojų. Rajono
valdžia, komunistai ir ateistai buvo
baisiai nepatenkinti – baudė už vaikų katekizavimą ir už neva „reakcingus“, sovietų valdžiai priešingus
pamokslus. Klebonijoje vasaromis
nuolat gyvendavo vienas ar net
keli seminaristai, jaunimą klebonas
mėgo, rėmė, dalijosi, kaip vaikystėje
dalytis buvo išmokęs.
Nežinia ar dėl neįtikimo sovietų
valdžiai, ar atsitiktinai vieną naktį

buvo užpultas ir sužalotas į kleboniją įsibrovusių piktadarių. Patyręs
smūgių kirviu ir peiliu su 11 žaizdų
galvoje ir 44 kūne, netekęs sąmonės buvo įmestas į rūsį mirti, bet
stebuklingai išliko gyvas. Ilgokai
gydėsi, sugrįžo į parapiją ir iki šiol
energingai darbuojasi. Sulaukė ne
vieno garbingo jubiliejaus, ant sienų
kabo Šventojo Tėvo palaiminimai ir
auksinės, ir deimantinės kunigystės
sukakčių progomis, Pasvalio garbės
piliečio pažymėjimas ir kiti brangūs
raštai.
Nūnai dar tvirtas altarista jubiliatas A. Pipiras leidžia šviesios senatvės dienas, o su juo bendraujant visai neatrodo, kad šio žmogaus pečius
nors kiek slėgtų beveik devyniasdešimties metų našta. Vis dar aktyviai
domisi pasaulio įvykiais, perka savo
gausiai bibliotekai knygas, daug
skaito. Spausdintą žodį pamėgęs dar
tėviškėje, mat tėvai prenumeravo
kelis laikraščius: „Lurdą“, „Mūsų
Rytojų“, „Pavasarį“... Mokydamasis
seminarijoje ėmė kaupti biblioteką, vėliau, jau kunigaudamas, pirko
viską, kas geriausia, daug knygų į
rinkinį pateko iš mirusių pažįstamų
kunigų bibliotekų. Galiausia pernai
išleidęs ir savo gyvenimo atsiminimų knygą „Tikėjimu, meile, viltimi“.
Mėgęs keliauti, išmaišęs visą
Sovietų sąjungą, buvęs ir užsienio
valstybėse, net ir Šventojoje žemėje.
Klebonas mėgsta visus ūkiškus darbus, darže prisiaugina daržovių, nušienauja pieveles, kadaise net buvo
pramokęs austi. Didžiai domisi ir egzotiniais augalais. Dar tėviškėje, kai
seserų namuose tarsi ir nebebuvo, jis,
gal dešimtmetis, ėmėsi prižiūrėti gėlių darželius taip sėkmingai, kad pro
jų sodybą vieškeliu pravažiuojantys
žmonės stebėdavosi ir net sustodavo
pasižiūrėti.
Klebonijos kambariuose nūnai
daug egzotiškų žolynų – reaurikarija, klyvis, amariliai, petunijos, orchidėja, fikusai, palmės, bromelijos...
Reti puošnūs augalai auga ir sodyboje – įvairūs lazdynai, tujos, eglės,
pušys, klevai. Ošia, žaliuoja, ramina
ir Dievo sukurto pasaulio didybę ir
grožį įprasmina.

Didžiojoje Britanijoje siekia apie
Daugelis likusiųjų renkasi pašalpas,
2100 eurų, Vokietijoje – apie 2200
o ne darbą, nes dirbti reikia kaip
eurų. Tai ir yra pagrindinė priežasuž du etatus, o moka kaip už pusę.
tis, kodėl žmonės važiuoja. Kaip
Jeigu būtų normalūs atlyginimai,
bebūtų keista, dirbdami paprastus
daugelis nebūtų išvykę. Atskira
darbus ir gaudami minimumą,
kalba - kainos parduotuvėse. Ar
Anglijoje ir kitur lietuviai puikiai
pamenate, kad už citramono arba
gyvena, o štai Lietuvoje – beveik
ibuprofeno tablečių pakuotę būtų
neišgyvena.
tekę mokėti 8 litus? Arba „MaximoValstybė – mūsų, bet joje beveik
je“ už darbui tinkamą striukę 250
nieko nebėra mūsų, nes tai jau
litų? Tik nereikia pasakoti, kad kaiskurdo valstybė, Lotynų Amerikos
nos pas mus yra normalios. Lietuvė
pavyzdžio valstybė, kurioje beveik
pirko vaistų komplektą Ispanijoje ir
nebėra galitokį pat Lietuvoje
mybės gyventi.
...ar pamenate, kad už ci- – skirtumas 10
Galėčiau daug
tramono arba ibuprofeno eurų. Ar ne po
priekaištų išsaSeimą nešiojakyti visoms par- tablečių pakuotę būtų tekę mų alkoholio
mokėti 8 litus?..
tijoms, kurios
pakuočių turinys
taip nuolankiai
ir asmeninės
tarnavo stambiajam kapitalui, jog
politikų paskolos leidžia taip mus
jau nebeliko skirtumų. Šiuo atveju
begėdiškai plėšti?
juokingas socialdemokratų porinSakykim, galėtumėm mesti
kiminis raginimas vėl kalbėti apie
priekaištą kaimiečiams, kad jie ką
skurdą, ir jį mažinti. Pala, juk jie
nors galėtų daryti prie savo namų,
valdė 4 metus ir to skurdo nematė?
o ne emigruoti. Stambūs ūkininkai,
Verslininkai vis garsiau pavirkauja,
proteguojami tiek įstatymų, tiek
kad daug tinginių ir beveik neįmafinansinės paramos, praktiškai
noma rasti darbo jėgos. Tačiau išsupirko žemes apie kaimus ir
ties jie sako, kad nėra pakankamai
miestelius. Jie plėtėsi skatinami
žmonių, galinčių kokybiškai atlikti
tol, kol kitiems nebeliko vietos. Tai
darbą už minimalų atlyginimą.
dabar ir bus taip, kad tie apsukrūs

stambiažemiai ir liks keliese kaime
gyventi, nes kiti turėjo atsisakyti ir
tų 3 hektarų, žmonėms liko mažiau
negu 60 sovietinių arų, liko tik tiek,
kiek užima pasodybinis sklypas.
Taigi, kitiems vietos čia nebėra.
O kai nebėra vietos, nebelieka ir
darbo rankų.
Tačiau ne visi nori išvažiuoti, apklausos rodo, kad niekas nebegalvotų apie išvažiavimą, jeigu atlyginimas pakiltų iki maždaug 1000 eurų.
Tačiau ekonomistai mano, o ir
aš visiškai sutinku, kad visų pirma
reiktų ne reikalauti daugiau mokėti darbdaviams, bet ir valstybė
turėtų pasidalinti šia našta, pirmiausia mažindama darbo užmokesčio naštą. Darbo jėga Lietuvoje
apmokestinama net 42 proc. nuo
visos darbo vietos kainos. Todėl
kiekvienas žmogus darbdaviui
išties labai brangiai kainuoja.
Manau, kad emigraciją ir
skurdą stabdyti įmanoma, jei tik
to kas nors imsis ne lozungais,
o realiomis priemonėmis, kurios
nukreiptos konkrečiai į žmogų, o
ne į kelių taisymą, sporto aikštelių
rengimą, kanalizacijos tiesimą
ir t.t. Kanalizacija gerai, bet nuo
vamzdžio neatsikąsi.
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Rašytojas nemano, kad laimės
rodiklis – ilgai gyventi
Lietuvos rašytojų sąjungos narys, T. Mikeliūnaitės bei A. Baranausko literatūrinės premijos laureatas, „Anykštos“ laikraščio
bendradarbis, parašęs ir išleidęs apie keturias dešimtis apybraižų, poezijos rinkinių, knygų vaikams, esė ir publicistikos rinkinių, apsakymų, novelių, Rimantas VANAGAS paklaustas, kokiu
pavidalu po mirties norėtų sugrįžti atgal į žemę, teigia: „Jei pasakysiu – spinduliu, pamanysit, kad esu išpuikęs, per daug geros
nuomonės apie save. Bet norėčiau...“

žmonėmis.
- Didžiausias iššūkis?
- Senatvė. Prisižiūrėjau tiek
jos variantų... Nemanau, kad
rodiklis – ilgai gyventi.
- Apie ką dabar daugiausia
galvojate?
- Apie knygų siužetus – ir
vaikus. Apie vaikus – ir knygų
siužetus...
- Jūsų labiausiai vertinama
dorybė?
- Dora, dorumas – šis žodis
talpina daug gerų savybių.
- Kokiomis aplinkybėmis
jūs meluojate?
- Sąmoningai nemeluoju, nors
kai kada sužinau, jog netyčia
pasakiau ar parašiau netiesą.
Dėl to kremtuosi.
- Ko labiausiai nemėgstate
savo išvaizdoje?
- Šis klausimas, manyčiau,
skirtas jaunesniems, o kai tau
68-eri... Negi turėčiau pateikti
visą sąrašą?

Anykštėnas rašytojas Rimantas Vanagas herojais vadina per
gyvenimą sutiktus „parprastus žmonelius, vargo biteles“: „Jie
mano geriausi psichoterapeutai ir mokytojai“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
- Kas jums yra laimė?
- Kai niekas neveja, dirbi
mėgstamą darbą, jauties reikalingas, saugus, savo vietoj.
- Jūsų didžiausia baimė?
- Visos baimės, kaip sakė, atrodo, O. Balzakas, slypi laukime. Man visada sunku ko nors
laukti, ypač jei tai susiję su visų
mūsų likimu - omeny turiu baimę, kad mūsų valdžia, partijos
ir mes patys atsipeikėsime pavėluotai, t.y. kai lietuvių Lietuvoj nebeliks... Tą baimę nuolat
kursto ir elementarų padorumą
pamynusi žiniasklaida, ir kasdienė Seimo narių nesantaika, nesugebėjimas susivienyti,
dirbti ranka rankon „vardan tos
Lietuvos“.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Jų nedaug, bet ne vienas.
Aš tokius žmones vadinu trintukais. Tai tie, kurie vyniojasi
kaip sliekai, kad bet kuria kaina
„sublizgėtų“. O dar niekingesni
mano akyse tie, kurie leidžiasi
žeminami.

- Jūsų charakterio bruožas,
kuris jums labiausiai nepatinka?
- Jūsų klausimai suformuluoti
taip, tarsi žmogus būtų sukonstruotas iš nekintančių vienetų.
Tikrovėj taip nebūna: kartais
nusveria vienas bruožas, kartais
kitas, o kartais tai, ko net neįtarei savyje esant. Na, bet jei toks
žaidimas, tebūnie: nemokėjimas
pasakyti „ne“.

- Labiausiai vertinama vyro
savybė?
- Išmintis, pusiausvyra.

- Bruožas, kuris labiausiai
erzina kituose?
- Žodžio nesilaikymas.

- Ką gyvenime labiausiai
mylite?
- Namus.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Žaviuosi visais, kurie, net
praėję pragarą, moka šypsotis
ir džiaugtis, neprarado tikėjimo

- Kada ir kur buvote pats
laimingiausias?
- Kai dviese keliaujam. Kai
pavargęs grįžtu namo ir pama-

- Labiausiai vertinama moters savybė?
- Moteriškumas gerąja prasme.
- Priežodis, frazė, mintis,
kurią dažniausiai vartojate?
- Eik tu sau!

tau šviečiant langą... Kai išplaukiu valtim į ežerą...
- Kokį talentą norėtumėt turėti?
- Džiaugčiausi gavęs bent jau
gerą muzikinę klausą... Ir dailė
mane traukia, bet...
- Jeigu turėtumėte galimybę
savyje pakeisti vieną dalyką,
kas tai būtų?
- Nekalbėti, kai nebūtina.
Mėgstu paerzinti, paprovokuoti, sakydamas tai, ko negalvoju.
- Didžiausias jūsų gyvenimo
pasiekimas?
- Savo senelio kryždirbio Petro Blažio kūrinių atradimas.
- Jeigu po mirties galėtumėt
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu
pavidalu norėtumėt grįžti?
- Jei pasakysiu – spinduliu,
pamanysit, kad esu išpuikęs,
per daug geros nuomonės apie
save. Bet norėčiau.
- Vieta, kur labiausiai norėtumėt gyventi?
- Kur noriu, ten ir gyvenu, vadinasi – Anykščiai. Kai kam esu
sakęs, kad mano svajonių žemė
– Naujoji Zelandija, tačiau tai
tik pokštas.
- Brangiausias turtas?
- Artimieji, bičiuliai – likimas
nepašykštėjo labai skirtingų,
spalvingų, nuostabių žmonių.
Tiesa, jie daugiausia ne anykštėnai.
- Kas jums gyvenime yra didžiausias vargas?
- Aiškinti tai, kas, mano nuomone, turėtų būti savaime aišku.
- Jūsų svajonių profesija?
- Manoji – rašytojo – profesija ir yra mano svajonių profesija.
- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Gal humoro jausmas? Nors
atsargiai: kai kada jis būna juodas...
- Ką labiausiai vertinate
draugystėje?

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

- Nesavanaudiškumą.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Jų daug: V. Šekspyras, E.M.
Remarkas, G. Grinas, Č. Milošas, B. Sruoga ir dar visa plejada. Rašytojų tautybė, politinės
pažiūros man nerūpi – kūryba
arba yra, arba ne. Patinka visi
drąsūs, įtaigūs, turį lakią vaizduotę ir puikiai valdą žodį; atmetu destruktyvius, vulgarius,
nors ir talentingus, rašytojus.
- Labiausiai įsimintinas grožinės literatūros personažas?
- Buratinas.
- Istorinė asmenybė, kuri
jums imponuoja?
- Anykščių krašto vaikas, socialdemokratas ir didelis Lietuvos patriotas Steponas Kairys.
Turėjau progų išsamiai susipažinti su jo biografija, verta
įtempto ir dvasiškai tauraus
daugiaserijinio filmo. O, jeigu
šiandienos politikai lygiuotųsi į
tokius žmones!
- Ar realiame gyvenime teko
sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt pavadinti savo herojais?
- Netgi nemažai. Kai kuriuos jų įvardinau savo knygose
„mano mažaisiais didžiaisiais
anykštėnais“. Paprasti žmoneliai,
vargo bitelės, o kokie likimai!
Kiek kančios ir sielos grožio, pasiaukojimo. Jie man geriausi psichoterapeutai ir mokytojai.
- Vardai, kurie jums labiausiai patinka?
- Senoviški lietuviški: Rimgaila, Jogaila, Algirdas, Gediminas, Birutė, Almantas, Neringa, Bartas, Šarūnas... ir t.t.!
- Ko gyvenime labiausiai nemėgstate?
- Vienaląsčių, bestuburių.
- Dėl ko gyvenime labiausiai
apgailestaujate?
- Dėl tuščiai praleisto laiko.
- Kaip norėtumėt numirti?
- Katapultuotis į kosmosą.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Ką galim, tą darom.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ prenumeratą,
ir Jus atsimins visus metus.

Kupono teirautis – „Anykštos“ redakcijoje, Vilniaus g. 29, Anykščiai, tel.: (8-381) 5-94-58, (8-605) 96555.
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Gražiausi ir žiauriausi – gyvenimo kalnai

Į visų pasaulio žemynų aukščiausias viršukalnes tą pačią Lietuvos vėliavą užnešęs V. Vitkauskas dabar yra anykštėnas.
Gintauto BABELIO nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Koplyčioje - anšlagas
Sausakimšoje koplyčios salėje
buvo rodomas dokumentinis filmas
apie V. Vitkausko organizuotą ekspediciją į Baltistano regioną Pakistane, kur „susitinka“ trys aukščiausi
pasaulio kalnynai – Karakorumas,
Himalajai ir Hindikušas. Beje, V.
Vitkauskas prieš kelionę į Baltistaną
skolinosi filmavimo kamerą iš Vytauto V. Landsbergio. 2004 metais
V. Vitkausko surengta ekspedicija
į Baltistaną buvo skirta žymiausio
lietuvio Azijos tyrinėtojo, keliautojo Antano Poškos žygio į Baltistaną
su Britų muziejaus ekspedicija 70mečiui pažymėti.
Fortepijonu grojo alpinisto bičiulis Sigitas Stankūnas. Vienas jo
atliktų kūrinių buvo skirtas V. Vitkauskui. Žodžius šiai dainai parašė
poetė Elvyra Pažemeckaitė.
Pristatydama V. Vitkauską, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė
sakė, jog anykštėnams turbūt brangiausias renginio herojaus titulas
yra tas, jog jis anykštėnas. „Seniai
taip žmoniškai nesijaučiau, kaip
pradėjęs gyventi Anykščiuose“, –
šypsojosi pats V. Vitkauskas.
Renginį organizavo sveikos gyvensenos klubas „Anykščių vaivorykštė“. Alpinistą sveikino klubo valdybos pirmininkė Svetlana
Smertjeva ir klubo pirmininkė Kristina Kiaušaitė. Pastaroji sakė, jog
V. Vitkauskas yra „žmogus, kuris
savo patirtimi, savo vidine dvasia,
skatina kiekvieną siekti savojo Everesto“.
Gana ilgai V. Vitkauskas gerais
žodžiais minėjo anykštėnus. Dėkojo renginio organizatoriams ir pagalbininkams. Dėstė, kad vicemeras
Sigutis Obelevičius, atėjęs į renginį,
jau tuo parodė, kokias vertybes renkasi. „Ką ten Everstas, Anykščiai
turi „Vaivorykštę!“, – žvelgdamas
į „Anykščių vaivorykštės“ vadoves
didžiavosi V. Vitkauskas.
Pačioje renginio pabaigoje, padėkojęs žmonėms, padėjusiems surengti susitikimą ir į jį atėjusiems,
V. Vitkauskas visiems linkėjo „būti
ilgaamžiais, nesvarbu, kiek kas
metų gyventumėte“.
Vieni į Everestą įkopė, kiti buvo
Po renginio V. Vitkauskas atsakė
į „Anykštos“ klausimus. Žadėjome
apie kalnus jo neklausinėti, tiek
daug jau visko apie V. Vitkausko
žygius prirašyta, bet nepavyko. Po-

kalbį pradėję Anykščiais, jį pabaigėme Everestu
- Įsikūrėte mokytojo Jono Juknevičiaus namelyje. Kodėl iš
didmiesčio išsikraustėte į provinciją? Kodėl apsirinkote Anykščius?
- Buvau subrendęs negyventi
didmiestyje, norėjau iš jo ištrūkti.
Tą reikėjo padaryti daug anksčiau.
Gyvenau Vilniuje, Markučiuose,
mediniame namelyje. Bet vis labiau
jaučiau, kad gyvenimas didmiestyje
yra gyvenimo trumpinimas ir mums
duotos sveikatos griovimas. Norėjau
gyventi žmoniškai, kol nevėlu. Kadangi be Vilniaus negaliu apsieit ir
žinojau, kad svarbių reikalų nestigs,
ieškojau namų šimto kilometrų
spinduliu, išskyrus, žinoma, Lukašenkos valdas. Porą žiemų bent po
mėnesį skirdavau būsto paieškoms.
Keli dalykai buvo svarbūs – norėjau gyventi namelyje, būti arčiau
žemės. Norėjau, kad namelis būtų
sveikatai nekenksmingoje vietoje.
Norėjau, kad namelis nebūtų per
didelis ir kad man nereikėtų jo nei
griauti, nei perstatinėti. Paaiškėjo,
kad problema susirasti tokį būstą.
Galų gale numojau ranka, pasakiau,
kas man priklauso - atsiras. Paleidau tas vadžias. Prieš dvejus metus,
rudenį, buvau pakviestas į Anykščių
koplyčią paskaitai Rimanto Vanago
kuriamoje „Anykščių akademijoje“.
Tada išsikalbėjau, kad noriu ištrūkti iš didmiesčio, bet vėl, deja, reiks
žiemoti mieste. O po Naujųjų metų
man paskambino „Anykščių vaivorykštės“ įkūrėja Svetlana Smertjeva
ir pasakė, kad mieste yra namelis,
kuris galėtų man tikti. Kovo ar vasario mėnesį atvažiavau jo pasižiūrėti ir, kai pamačiau šitą mokytojo
Juknevičiaus namelį, supratau, kad
nieko geresnio nerasiu. Juolab kad
su anykštėnais bendravau jau antrą
dešimtmetį, buvau ne vieną parodą ar renginį surengęs. Negalvojau
tuomet, kad čia taip žmoniškai jausiuosi ir kad taip prasmingai mano
gyvenimas prailgės.
- Anykštėnai Jus gatvėje atpažįsta? Ar kalbina?
- Dabar pažįstamų yra nemažai.
Savo gatvelėse - Šventosios, Šilelio - ir su nepažįstamais galiu pasilabinti. Jie atsako. Nejaučiu, kad
kam užkliūčiau. Ir anykštėnai su
manimi sveikinasi, ir aš pašnekinti žmogų galiu be pažinčių. Aš tai
vadinu žmonišku gyvenimu. Daug
atradimų man čia malonių. Negalvojau, kad Anykščiai taip rūpestingai tvarkomi, kad čia tiek naujų

„dyvų“ atsirado, dėl kurių žmonės
važiuoja į Anykščius. Ne vien pažiūrėti – kiek iškilių menininkų,
kūrėjų įsikūrę Anykščiuose! O kasdienio kultūrinio gyvenimo ne viena „sostinė“ galėtų pavydėti. Visada
gaivina Anykščių gamta, šventos
Šventosios pakrantės, bendrystė su
dvasios žmonėmis.
-Ar sapnuojate kalnus?
- Dabar retai. Jau seniai dėl kalnų esu ramus. Dažniau prisimenu
rengtas kultūrines mokslines ekspedicijas, iš kurių solidžiausia buvo
surengta į Čilę ir Andų kalnynus,
skirta Ignoto Domeikos 200 metų
sukakčiai. Manau, kad tai buvo vienas prasmingiausių mano gyvenimo
darbų. Taip pat ir žygis į aukščiausias žemynų viršūnes po Everesto
buvo unikalus. Buvo idėja užnešti,
iškelti jose tą pačią savo valstybės
vėliavą, mūsų valstybės simbolį.
Apie kalnus dažnai pagalvoju. Domiuosi ir seku, kas vyksta, dalyvauju alpinizmo asociacijos reikaluose.
Bet kalnų viršūnės man neužgožė
svarbesnių dalykų. Juk svarbiausi,
aukščiausi, gražiausi, o ir žiauriausi yra mūsų gyvenimiški kalneliai.
Todėl esu laimingas, kad patyrimas
ir supratimas, kuriuos įgijau aukštikalnėse kopdamas aukščiau „mirties ribos“, yra svarbus sugrįžus į
kasdienybę, ir reikalingas ne vien
man pačiam.
- Gyvenate sveikai?
- Esu priverstas. Dar iki kopimų į aukštąsias viršūnes medicinos komisija dėl sveikatos būklės
mane pripažino netinkamu karinei
tarnybai tuometinėje sovietinėje
armijoje. Pasukęs sveikatingumo
keliu, galėjau pasiekti ne vien Everestą... Apie sportus kalbos nėra jau
seniai. Tačiau stengiuosi daugiau
judėti, žinoma, reikia įtempti vadžias. Kaip sakydavo monsinjoras
Kazimieras Vasiliauskas, su kuriuo
labai artimai bendravome, „stengiuosi gyventi šventai, bet kad ne
visada išeina“. Negalėčiau pasigirti,
kad man viskas pavyksta. Laimei,
jog yra signalizacija - jei tik porą
dienų prasėdžiu, jeigu valgydamas
per daug sau leidžiu, jeigu dieną ir
naktį sumaišau, paskui kita diena
gali būti nedarbinga. Maloniau, kai
akyse šviesu ir kai kitiems, greta
esantiems, akyse šviesiau.
- Kitaip tariant, sveikas gyvenimas nėra filosofija?
- Ne, tai paprasčiausiai žmoniškas
gyvenimas. Ir laimė, kai tai supranti.
Ar gerklė, ar sloga - aš žinau, ką ne
taip padariau. Tai nuostabu, kai supranti, kad ne šaltis, ne vėjas, ne bacilos kaltos, o pats gyveni ne pagal
savo galimybes. Aš neturiu ant ko
pykti ir man gerai, nes aš žinau, ką

ne taip dariau, jeigu prastai jaučiuosi. Jei nori, kad būtų šviesiau akelėse – palaikyk įtempęs vadeles. Gerą
dieną reikia užsidirbti. Bet tai ir yra
laimė – suprasti, kad už viską, kas
vyksta mano gyvenime, pirmiausiai
atsakau pats. Svarbiausia, būti reikalingu. Nekalbu apie žygius, bet ir
patyrimu apie gyvenimiškus kalnus
dalinuosi. Vasaromis Šventojoje
prie jūros (birželį - savaitę, rugpjūtį
- savaitę) sveikatingumo seminarus surengiu. Be jokios reklamos
susirenka žmonės ir svarbiausia,
kad visi nuostabiai jaučiamės. Kai
matai prašviesėjusias akis ir palieknėjusias figūras, supranti, kaip tai
prasminga. Žmonės priima patarimus ir idėjas, kai patiria, mato, kad
mano supratimas, paskaitos ne iš
knygelių. Maistas, mintys, kiti pasirinkimai, kurie padėdavo išgyventi
kalnynuose, kur deguonies molekulių per mažai, kad nenumirtum užsibuvęs, yra tinkamiausi ir čia, kai
patiri negalią arba gyvenimas našta
pasidaro.
Daug pakvietimų sulaukiu paskaitoms, susitikimams, prasmingų
švenčių minėjimams. Pradedant
jaunimu mokyklose, baigiant didelių įmonių, tarptautinių kompanijų
kolektyvais, verslo vadovų kursais,
įvairių žmonių klubais ar dvasine
seminarija...

kalbėjo, kad dabar kopimas į Everestą devyniasdešimt keliais procentais
yra pirmiausia komercinis turizmas.
Ponams baltiesiems viskas nešama,
paduodama, padaroma, tik kilnok
rankas ir kojas. Žinoma, reikia ir tam
pastangų. Bet daugiau tau niekas
nerūpi, tik turėk tuos keliasdešimt
ar šimtą – kitą tūkstančių dolerių ir
galėsi bandyti įlipti, o gal pakeliui
numirti...

- Taigi, išeitų, jog nebandėt nugalėti kalnų?
- Kažkada gal ir taip. Ir medaliai
blizgėjo akyse. Ir sporto buvo. Bet
mano laimei, ir visada taip sakau,
aš pirmiausia esu keliautojas, o ne
alpinistas. Dešimt metų keliavome
po kalnus. Ką anuomet reiškė kalnų
kelionės? Dviem ar trims savaitėms
išėjai ir esi kaip kitoje galaktikoje.
Jokio ryšio su žmonių pasauliu. Keliavome sovietmečio laikais, tos šalies kalnais, sovietmečio sąlygomis.
Į jokį Everestą nebūčiau kėlęs kojos, jei ne keliautojo patyrimas. Mes
tada, tose kelionėse, daug buvome
išmokę ir daug ką darydavome rimčiau nei alpinistai. Patirdavome vienovę su gamta, su Amžinybe, kurių
dalimi esame.

- Everestas yra tik simbolis? Ar
kopimas į šį aukščiausią žemės
kalną vis dėlto yra sudėtingesnis
nei į žemesnius kalnus?
- Aukščiausias ir yra aukščiausias. Juk jis, Everestas, 200 metrų
aukštesnis už antrą kalną (Čogoris
arba K2; 8611 m. – aut.past.), kuris
techniškai sudėtingesnis. 200 metrų
tame aukštyje yra didelis skirtumas.
Pasang Lhamu – nepalietė, kuri pirmoji įkopė ir liko numirti viršūnės
keteroje, nes judėti nepajėgė... kurios kūną padėjau pargabenti, kad
dėl jo kiti nežūtų... Metais anksčiau
jai trūko tik 80 metrų iki viršūnės.
Vyrų komanda alpinistę lydėjo, viską už ją darė. Tačiau likus 80 metrų
iki Everesto viršukalnės ji pasuko
atgal. Metų darbas, šimtai tūkstančių išleista... Kartais amerikono alpinisto pinigai praktiškai neriboja.
Milijonas dolerių kartais nėra daug,
kad pasakytų – aš buvau Everesto
viršūnėje. Kopti nepalyginamai lengviau, kai nešikų yra tiek, kiek reikia, kai jie eina paskui keliautoją iki
pat viršūnės. Deguonį nuo septynių
kilometrų naudoja, ir miegodami
naudoja... Sako, kad įkopė į viršūnę. Reikia sakyti „buvo“. O tarp tų,
kurie įkopė, ir tarp tų, kurie „buvo“,
skirtumas kaip tarp dienos ir nakties. Tai yra panašiai kaip lyginti
važiavimą senu „zaporožiečiu“ ir
naujausio modelio „Ferrari“...

- Tarybiniam kalnų turistui atsakomybės už save teko daugiau
nei šiais laikais kopiant į 8 tūkstančių metrų aukščio kalną?
- Net lygint negalima. Kas dabar
tas kopimas? Prieš trejus metus buvo
pakvietęs Nepalas į Deimantinio
Everesto jubiliejaus iškilmes, o prieš
tai – surengti fotografijų parodą buvusiuose valdovų dinastijos rūmuose,
Nepalo viceprezidentui vadovaujant.
Su Reinholdu Mesneriu – pasauline
alpinizmo legenda - viename viešbutyje buvome apgyvendinti. Per priėmimą britų ambasadoje R. Mesneris

- Kokiame aukštyje yra bazinė
stovykla, nuo kurios jau pėsčias
startuoji į Everestą?
- Iš Nepalo pusės stovykla yra
5300 metrų aukštyje, iš Tibeto –
5200 metrų. Bet iš Tibeto pusės
maršrutas unikalus tuo, kad jakai
gali iki 6400 metrų užnešti visus
keliautojo krovinius. Tai palyginti
patogus ledynas, morena. Ponams
keliaujantiems arba galvojantiems
apie Everestą viską iki to aukščio
užneša. Kinai asfaltą vos ne iki bazinės Everesto stovyklos jau nutiesė.
Na, nuo to deguonies viršuje nepadaugėjo. Bet ponams amerikonams
ir japonams, o ir mūsiškiams, kurie
dabar jau gali užsidirbti tą 50-60
tūkstančių dolerių, deguonies balionus į Everestą neša nešikai, šerpai,
kurie dažniausiai net neminimi, nekalbant, kad jie į miegmaišį keliautojams atneša net kavą ar arbatą.

Vladas Vitkauskas (g.1953 m.). Pirmasis lietuvis, įkopęs į aukščiausią žemės kalną Everestą (8848 m).
Jis įkopė į aukščiausiais visų žemynų viršukalnes ir pirmasis iškėlė tą pačią savo valstybės vėliavą visų
žemynų aukščiausių kalnų viršūnėse: Everesto (1993 m.) Eurazijoje; Makinlio (6194 m, 1994 m.) – Šiaurės
Amerikoje, Aliaskoje; Vinsono (4897 m, 1994 m.) Antarktidoje; Kilimandžaro (5895 m, 1995 m.) –Afrikoje;
Kosciuškos (2228 m, 1995 m. ) – Australijoje; Akonkagvos (6959 m, 1996 m. ) – Pietų Amerikoje; taip pat
Elbruso (5642 m, 1993 m. ) Kaukaze ir Monblano (4807 m, 1995 m.) – Alpėse.
Surengė kultūrinę mokslinę ekspediciją „Ignotui Domeikai – 200“ į Čilę ir Andų kalnus (2002 m.), įkopė į
aukščiausią Domeikos vardo kalnagūbrio viršūnę Donja Ines (5075 m) ir aukščiausią Žemės ugnikalnį Ochos
del Salado (6893 m). Surengė pirmąją lietuvių ekspediciją „Baltistanas 2004“ į Karakorumo, Himalajų ir
Hindukušo kalnynų rajonus Pakistane.
Įkopė į beveik visas aukščiausias buvusios Tarybų Sąjungos viršukalnes: Komunizmo (Ismailo Samani;
7495 m) ir Korženevskajos (7105 m) – 1989 m.; Lenino (Avicenos; 7134 m) ir Chan Tengrio (6995 m)
– 1990 m. Dalyvavo ir organizavo sudėtingus žygius į kalnus Kaukaze, Tian Šanyje, Altajuje, Sajanuose,
Pamyre; su slidėmis – Chibinuose, Poliariniame Urale, Beringo sąsiauryje ir kt.
57 fotografijos parodų (tarp jų – UNESCO būstinėje Paryžiuje, Nepalo sostinėje Kathmandu, fotografijų
albumo „Aukščiau pasaulio viršukalnių / Above the Peaks of theWorld“, knygos „Everestas – manoji lemtis“ autorius. Pirmasis alpinistas, apdovanotas tarptautinio Fair play komiteto už dalyvavimą pargabenant P.
Lhamu kūną. Raseinių garbės pilietis.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.
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 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Erdvės.
13.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Gyvenimas ore (subtitruota).
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. Adelainos
amžius. N-7.
22.55 Kino žvaigždžių alėja.
Kompanionai. 1968 m. N-14.
0.50 Pasaulio dokumentika.
2.35 Puaro. N-7.
4.20 Tikri vyrai.
5.05 Savaitė.
TV
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 televitrina.
9.30 “Na, palauk!”.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Viena diena Niujorke.
11.50 Sniego diena.
13.40 Pričiupom!. N-7.
14.35 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem”. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Žvaigždžių duetai.
22.20 Ištrūkęs Džango. N14.
1.40 Kvailių apsauga. N-7.
6.15 Teleparduotuvė.
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 būstas.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Barbės ir jos sesės nuotykiai su šuniukai.
12.30 Guliverio kelionės. N-7.
14.10 Persis Džeksonas ir
Olimpo dievai. Žaibo vagis.
N-7.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
N-7.
18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. N-7.
22.30 Išlikęs gyvas. N-14.
1.00 Meilė Kalėdoms.

6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Anglija (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 “Viena už visus”. N-7.
10.10 Beatos virtuvė. Vedėja
Beata Nicholson
11.05 “PREMJERA Gyvybės
galia”.
13.15 Sveikinimai.
15.50
“Kas
žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”.
N-7.
18.05 “Šuo”. N-7.
19.15 “Geras vyrukas”. N-7.
21.00 “Juodasis sąrašas”.
N-7.
23.00 “Kablys”. N14.
0.35 “Vertikali riba”. N-7.
2.35 “Kitas pasaulis. Vilkolakių
prisikėlimas”. N14.
3.55 “Geras vyrukas”. N-7.
5.15 “Kas žudikas?”
6.50 “Būrėja”.
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, itališkai”.
13.00 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Tabatos salonas”.
17.00 Nemarus kinas. “Kur
dingo septintoji kuopa?”. N-7.
18.50 “Būrėja”.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
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 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.
19.30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga”.
21.30 Premjera. „Laisvės kaina. Savanoriai”.
22:30 Premjera. Šaltojo karo
paslaptys. Atominės bombos
vagystė.
23.30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:30 Laisvės vėliavnešiai.
1.10 Komisaras Reksas.
2.10 Klauskite daktaro.
6.20 “Visatos broliai”.
6.50 “Džonis Testas”.
7.15
“Kempiniukas
Plačiakelnis”.
7.40 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.35 24 valandos. N-7.
10.25 Yra, kaip yra. 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
Išbandymų diena. N14.
0.40 “Mentalistas”. N-7.
1.35 “Begėdis”. N14.
2.40 “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”. N-7.
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 gatvės”. N-7.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
12.45 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 gatvės”. N-7.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.
21.30 Ekstremalus greitis. N-7.
23.15 Kablys. N14.
0.50 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.35 “Juodasis sąrašas”. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.45 “Paprastai, skaniai, itališkai”.
8.15 “Saldžioji Reičelės Alen
virtuvė”.
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.50 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Čiauškutė”. N-7.
12.50 “Svajonių princas”.
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19.55 “Akloji”.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS “Diktė. Svajos ir deimantai”. N14.
22.50 “Išdavikas”. N14.
0.55 “Kas aprengs nuotaką?”
1.50 “Karalienė Izabelė”. N14.
3.10 Prieblanda. Sielų šnabždesiai. N14.
4.45 “Kas namie šeimininkas?”.
5.30 “Gepardų dienoraščiai”
Kultūra TV
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Durys atsidaro.
6.50
Mūsų
miesteliai.
Darbėnai.
7.45 Misija. Vilnija.
8.15 Septynios Kauno dienos.
8.45 ARTi.
9.00 Premjera. Kova už išlikimą.
9.35 Skrendam.
10.05 Mokslo sriuba.
10.20 Legendos.
11.05 Kristupo vasaros festivalis 2016. Koncertas “Simfoninis
rokas”.
12.25 Kaip tave mylėti.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Atspindžiai.
13.30 F. Leharas. Operetė
“Linksmoji našlė”.
15.45 Durys atsidaro. Viena
istorija.
16.00 Mūsų Nadija.
16.50 Broniaus Mūro kūrybos
vakaras.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Krzysztofo Zanussi filmų retrospektyva. Premjera.
Savaitgalio pasakojimai. 6 s.

N-7.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.50 Kelias į namus.
22.25 LRT OPUS ORE. Grupė
“Royce”.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Stop juosta.
0.30 Teatras.
1.20 Fiodoras Dostojevskis.
Pažemintieji ir nuskriaustieji.
4.25 Laiko ženklai.
4.55 Sigutė.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Auginantiems savo kraštą.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Priešaušrio Lietuva.
11.30 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).
1.25 Mano kiemas (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. 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 lenktynės.
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.
Tobula kelionė. N-7.
16.00 Pavojingiausi pasaulio
keliai. N-7.
17.00 Lietuvos krepšinio lygos
rungtynės. Kauno “Žalgiris” Vilniaus “Lietuvos rytas”.
19.00 “Formulės - 1” pasaulio
čempionato Didžiojo Abu Dabio
prizo lenktynės.
21.40 TV3 žinios.
22.40 Nakties TOP. N-14.
23.10 Vikingai. N-14.
0.10 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 „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 Kartų kovos.
20.00 Žinios.
20.30 „Vera”. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 “24/7”.
00.00 „Budelis“. N-7.
2.15 „Kalnų ežerai“.
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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 šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Kraujas ir pinigai. N-7.
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Muzikos istorijos.
06:35 Mokslo sriuba.
06:55 Likimo valsas.
07:45 Lietuva mūsų lūpose.
08:15 Durys atsidaro.
08:45 Skrendam. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10
Mūsų
miesteliai.
Darbėnai.
13:00 Nacionalinis turtas.
(kart.).
13:30 Linija, spalva, forma.
14:00 Atspindžiai.
14:30 Teatras.
15:30 Likimo valsas.
16:25 Kaip atsiranda daiktai 5.
16:45 Durys atsidaro.
17:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė.
17:30 Kultūros metraščiai.
Lietuvininkai.
18:30 Istorijos detektyvai.
19:15 Labanaktukas.

19:45 Stambiu planu.
20:15 Euromaxx.
20:45 ARTi.
21:00 Padaugintasis. N-7.
22:50 Stop juosta.
23:20 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 LRT OPUS ORE.
01:00 Nacionalinis turtas.
(kart.).
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...
11.20 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.45 Ne vienas kelyje.
12.15 „Alfa” savaitė (k).
12.45 Apie žūklę (k).
13.15 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 “Bruklino taksi”. N-7
(kart.).
9.00 “Praeities žvalgas”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.).
10.30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama”. N-7.

11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7 (kart.).
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 bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Farai”. N-7.
23.00 “Prisikėlęs iš pragaro 7.
Prisikėlimas” S.
0.45 “Rezidentai”. N-7 (kart.).
1.20 “Gražuolė ir pabaisa”. N-7
(kart.).
2.10 “Krintantis dangus”. N-14.
7.10 Vantos lapas.
7.40 Kaimo akademija.
08.10 Arčiau namų. Neringa.
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.
2.45 Lietuva tiesiogiai.
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antradienis
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.
11:30 Klausimėlis.lt.).
11:45 Šaltojo karo paslaptys.
Atominės bombos vagystė
(subtitruota, kart.).
12.40 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
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 kodėl?”.
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.
6.20 “Visatos broliai”.
6.50 “Džonis Testas”.
7.15
“Kempiniukas
Plačiakelnis”.
7.40 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.35 24 valandos. N-7.
10.25 Yra, kaip yra. N-7.
12.30 KK2 (k). N-7.
13.20 Būk mano meile!. N-7.

14.20 “Mano lemties diena”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 “Juodosios našlės”.
N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Tamsos riterio sugrįžimas. N-7.
1.25 “Begėdis”. N14.
2.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.
TV3
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”. N-7.
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 “Vedybų planuotoja”.
N-7.
0.40 “Gražuolė ir pabaisa”.
N-7.
1.35 “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 gatvės”. N-7.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.45 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 gatvės”. N-7.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.00 Savaitės kriminalai.
N-7.
21.00 “Pavariau”. N-7.
21.30 Žaidimas be taisyklių.
N-7.
23.40 Ekstremalus greitis.
N-7.
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.00 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
3.25 Gyvenimiškos istorijos
(k).
4.10 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
4.35 “Kalbame ir rodome”.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
7.45 “Paprastai ir greitai su
Reičele Alen”.
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.50 “Superauklė”. N-7.
10.45 “Čiauškutė”. N-7.
12.50 “Svajonių princas”.
13.20 “Būrėja”.

trečiadienis
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.
11:45 Nacionalinė ekspedicija
„Nemunu per Lietuvą“.
12.40 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
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 kodėl?”.
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. Mūsų
vaikai. N-14.
00:35
Keliai.
Mašinos.
Žmonės.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
6.20 “Visatos broliai”.
6.50 “Džonis Testas”.
7.15
“Kempiniukas
Plačiakelnis”.
7.40 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.35 24 valandos. N-7.
10.25 Yra, kaip yra. N-7.
12.30 KK2 (k). N-7.
13.20 Būk mano meile!. N-7.
14.20 “Mano lemties diena”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra. N-7.

18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.25 Tik nesijuok. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Palikti vandenyne. N14.
23.55 “Mentalistas”. N-7.
0.50 “Begėdis”. N14.
1.50 “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”. N-7.
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 “Vilką mini, vilkas čia”.
N-7.
0.10 “Gražuolė ir pabaisa”.
N-7.
1.05 “Pelkė”. N-7.
6.35 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.

8.25 “Šuo”. N-7.
9.30 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. N-7.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.45 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 gatvės”. N-7.
19.30 Gyvenimiškos istorijos.
20.30 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.00 Pasienio sargyba. N-7.
21.30 Uždelsta meilė. N-7.
23.25 Žaidimas be taisyklių.
N-7.
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.10 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
2.55 “Kalbame ir rodome”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
7.45 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
9.50 “Superauklė”. N-7.
10.45 “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”.

2016 11 29
13.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.
15.05 “Stebuklingi vaikai”.
15.35 “Rožinė pantera ir draugai”.
16.05 “Žmogus-voras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Aistrų malūnas. N-7.
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.55 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Kraujas ir pinigai.
N-7.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kultūros metraščiai.
Lietuvininkai.
07:05 Likimo valsas.
07:50 Euromaxx.
08:20 Stambiu planu.
08:50 Kaip atsiranda daiktai 5
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Istorijos detektyvai.
13:00 Gyvenu laisvai! (kart.).
14:30 Savaitgalio pasakojimai.
N-7.
15:30 Likimo valsas.
16:25 Kaip atsiranda daiktai 5.
16:45 Mokslo sriuba. Ved. Ignas
Kančys. (kart.).
17:00 Misija: Vilnija.
17:30 Premjera. Apokalipsė.
18:25 Poezija.
18:30 Labanaktukas.

19:00 FIBA krepšinio čempionų lyga. Utenos „Juventus“ –
„Sidigas Avelino“. Transliacija
iš Utenos.
21:00 Septynios Kauno dienos.
21:30 IQ presingas.
22:15 Adelainos amžius. N-7.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:45 Džiazo muzikos vakaras.
01:30 Durys atsidaro.
02:00 Laba diena, Lietuva.
03:45 Linija, spalva, forma.
04:15 Istorijos detektyvai.
05:00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Priešaušrio Lietuva (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).
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 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 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7
(kart.).
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.).
10.30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7 (kart.).

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 bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Karštas kubilas - laiko
mašina”. N-14.
0.05 “Rezidentai”. N-7 (kart.).
1.40 “Gražuolė ir pabaisa”.
N-7 (kart.).
2.30 “Krintantis dangus”.
N-14.
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.
4.30 „Tyrėjas Saveljevas”.
N-7.

2016 11 30
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Blogio sėkla. N-7.
22.55 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.45 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.15 “Tėvas Motiejus”. N-7.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Teatras.
06:55 Likimo valsas..
07:45 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
08:00 IQ presingas.
08:45 Kaip atsiranda daiktai 5
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis karas (kart.).
13:05 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13:35 Pažvelk į profesiją kitaip.
14:05 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
14:35 Ištrauka iš dienoraščio.
15:15 Durys atsidaro.
15:30 Likimo valsas.
16:25 Kaip atsiranda daiktai 5.
16:50 Kultūrų kryžkelė.
17:30 Valdžia ir pasaulio moterys.
18:25 Poezija. LRT aukso fondas.
18:30 Labanaktukas.
19:00 FIBA krepšinio čempionų
lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ –

„Rosa Radom“. Transliacija iš
Klaipėdos.
21:00 Elito kinas. Parklando ligoninė. N-14.
22:30 Prisiminkime.
22:40 Poezija.
22:45 Stambiu planu.
23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Gyvenu laisvai!.
01:30 Euromaxx.
02:00 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).
13.20 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 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7
(kart.).
9.00 “Vienam gale kablys”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.).
10.30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7 (kart.).
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 bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Pašėlęs skrydis”.
N-14.
0.00 “Rezidentai”. N-7.
1.35 “Gražuolė ir pabaisa”.
N-7 (kart.).
2.20 “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.
18.45 Gyvenk krepšiniu! Ved.
Karolis Tiškevičius.
19.00 Europos taurė 2016/17.
Vilniaus “Lietuvos rytas” - Bilbao
“Bilbao Basket”.
21.30 Mafijos kronikos. N-14.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-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.
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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 kodėl?”.
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 kodėl?”.
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”.
Utena.
23:00 Diplomatija. N-7.
00:25 Tikri vyrai.
01:10 Komisaras Reksas. N-7.
02:10 Klauskite daktaro.
03:05 Specialus tyrimas.
04:05 Dokumentinių filmų ciklas
„Mano miestas“. Utena.
05:05 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
05:30 Mūsų gyvūnai.
6.20 “Visatos broliai”.
6.50 “Džonis Testas”.
7.15
“Kempiniukas
Plačiakelnis”.
7.40 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.35 24 valandos. N-7.
10.25 Yra, kaip yra. N-7.
12.30 KK2 (k). N-7.
13.20 Būk mano meile!. N-7.

14.20 “Mano lemties diena”.
N-7.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA 13 nuodėmių.
N14.
0.05 “Mentalistas”. N-7.
1.00 “Begėdis”. N14.
2.05 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”. N-7.
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 “Nešvarus žaidimas”.
N-14.
0.20 “Gražuolė ir pabaisa”.
N-7.
1.20 “Pelkė”. N-7.
6.35 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
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7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.25 “Mistinės istorijos”. N-7.
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. N-7.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.45 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 gatvės”. N-7.
19.30 “Farų karai”. N-7.
21.30 Apokalipsės pranašai.
N14.
23.15 Uždelsta meilė. N-7.
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.50 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
2.35 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
4.05 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
4.30 Pasienio sargyba (k).
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.
10.45 “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”.

penktadienis
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.
14:15 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. Kazino. N-14.
01:45 Klausimėlis.lt.
02:10 Komisaras Reksas. N-7.
03:05 Interaktyvi viktorina
„Paklauskim Lietuvos“.
04:05 Auksinis balsas.
6.20 “Visatos broliai”.
6.50 “Džonis Testas”.
7.15
“Kempiniukas
Plačiakelnis”.
7.40 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.35 24 valandos. N-7.
10.25 Yra, kaip yra. N-7.
12.25 Nuo... Iki... (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 penktadienis. N-7.
21.00 Taksi 3. N-7.
22.45 Nusikaltėlis kūdikio veidu. N-7.
0.40 13 nuodėmių. 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”. N-7.
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 “Monstrų biuras”. N-7.
21.20 “Persijos princas. Laiko
smiltys”. N-7.
23.50 “Drakono akys”. N-14.
1.35 “Nešvarus žaidimas”.
N-14 (kart.).
6.35 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.25 “Žurovas”. N-7.
10.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. N-7.
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.
12.45 Muchtaro sugrįžimas.

N-7.
13.50 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 gatvės”. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. N-7.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 Įkaitas. N-7.
0.15 Apokalipsės pranašai.
N14.
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.40 “Vampyro dienoraščiai”.
N14.
3.25 Įkaitas. N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
7.45 “Griežčiausi tėvai”.
8.45 “Vedęs ir turi vaikų”.
N-7.
9.50 “Superauklė”. N-7.
10.45 “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 šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”.
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00
“DETEKTYVO
VAKARAS.
PREMJERA
Įtariamieji”. N14.
22.40 “Meilė ir bausmė”. N-7.
0.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.00 “Tėvas Motiejus”. N-7.
3.00 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.40 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Blogio sėkla. N-7.
5.10 “Superauklė”.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Šventadienio mintys.
06:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
06:55 Likimo valsas.
07:45 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
08:00 Nes man tai rūpi. (kart.).
08:45 Kaip atsiranda daiktai 5
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:10 Valdžia ir pasaulio moterys (kart.).
13:00 Skrendam.
13:30 Broniaus Mūro kūrybos
vakaras.
15:00 Sigutė. (kart.).
15:35 Likimo valsas.
16:25 Kaip atsiranda daiktai 5.
16:50 Kultūrų kryžkelė.
17:20 Amžininkai.
18:10 Poezija.
18:15 Valdžios tvirtovė. N-7.
19:15 Labanaktukas.
19:45 Atspindžiai.
20:15 Legendos.

21:00 Italų kino magija. Mūsų
vaikai. N-14.
22:40 Poezija.
22:45 Nacionalinis turtas.
23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Koncertas „Iš mano gyvenimo“.
01:00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
01:30 Kelias į namus. (kart.).
02:00 Laba diena, Lietuva.
03:45 Stop juosta.
04:15 Nes man tai rūpi.
05:00 Pradėk nuo savęs.
05:30 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. dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7
(kart.).
9.00 “Vienam gale kablys”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.).
10.30 “Kaip aš susipažinau su
jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.

12.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7 (kart.).
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 bendrikas”. N-7.
21.00 “Naša Raša”. N-14.
22.00 “Rydikas”. N-14.
0.20 “Rezidentai”. N-7 (kart.).
1.30 “Gražuolė ir pabaisa”.
N-7 (kart.).
2.15 “Kaulai”. N-7.
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.
3.45 „Miestelio patruliai”. N-7.
4.30 „Tyrėjas Saveljevas”.
N-7.
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21.00
DETEKTYVO
VAKARAS.
PREMJERA
Midsomerio
žmogžudystės
XVIII. Trūkusi grandinė. N-7.
23.05
SNOBO
KINAS
Artistas. N-7.
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”.
N-7.
2.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.
3.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.25 “Įtariamieji”. N14.

23:15 DW naujienos rusų kalba.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Muzika gyvai.
01:30 Misija: Vilnija.
02:00 Laba diena, Lietuva.
03:45 Skrendam.
04:15 Legendos. Dokumentinių
apybraižų ciklas. (kart.).
05:00 Maistas ir aistros.
(kart.).
05:30 Panorama.

Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Amžininkai.
06:55 Likimo valsas.
07:45 Riteris Rūdžius.
08:00 Legendos.
08:45 Kaip atsiranda daiktai 5.
09:15 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. (kart.).
14:45 Nes man tai rūpi.
15:35 Likimo valsas.
16:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17:30 Muzikos istorijos.
18:00 ...formatas. Poetė
Ramutė Skučaitė.
18:15 Poezija.
18:15 Bodo. N-7.
19:15 Muzika gyvai.
20:50 Prisiminkime. Dainuoja
Adolfas Jarulis.
21:00 Diplomatija. N-7.
22:25 Durys atsidaro.
22:40 Poezija.
22:45 Atspindžiai.

6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.15 Beatos virtuvė (k).
12.05 Dviračio šou (k).
12.35 Mano kiemas (k).
13.05 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.
2
1
.
0
0
“SUPERDOKUMENTIKA
Diktatorių ponios”. N-7.
22.00 Dabar pasaulyje.
22.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7.
8.00 “Bruklino taksi”. N-7
(kart.).
9.00 “Ekstremali žvejyba.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.).
10.30 “Kaip aš susipažinau
su jūsų mama”. N-7.
11.30 “6 kadrai”. N-7.
12.30 “Univeras. Naujas bendrikas”. N-7 (kart.).
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 bendrikas”. N-7.
21.00 “Farai”. N-7.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Eurolygos rungtynės.
Belgrado „Crvena Zvezda” Kauno „Žalgiris”.
0.20 “Rydikas”. N-14 (kart.).
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 Šiandien kimba.
08.10 „Kalnų ežerai“.
09.10 „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.
18.55
PREMJERA.
„Bitininkas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 „Grynieji pinigai“. N-14.
01.25 „Tamsesnis už naktį“.
S.
03.10 „Vandens žiurkės“.
N-7.
03.55 „Laukinis pasaulis “.
04.15 „Grynieji pinigai“. N-14.
06.00 „Jaunikliai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6:05 Klausimėlis.lt.
6:30 Specialus tyrimas.
7:25 Premjera. Nauji Piterio
Peno nuotykiai 2.
7:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
8:15 Džiunglių knyga.
8:30 Girių horizontai.
9:00 Labas rytas, Lietuva.
12:05 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Plėšrūnai.
13:00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Didysis Azijos penketas.
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
15:45 Žinios.
16:00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu.
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00
Keliai.
Mašinos.
Žmonės.
18:30 Šiandien.
18:55 Bėdų turgus..
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis balsas.
23:00 Premjera. Nemiegantys
Siatle (subtitruota).
0:50 Pasaulio dokumentika.
2:35 Šerloko Holmso nuotykiai. N-7.
4:20 Klausimėlis.lt.
4:35 Bėdų turgus.
5:15 Stilius.
TV
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
“Kempiniukas
Plačiakelnis”.
9.00 “Tomo ir Džerio šou”.
9.30 “Ponas Bynas”.
9.55 KINO PUSRYČIAI.
PREMJERA Žvėreliai susivienija.
11.45 Zatura. Nuotykiai kosmose.
13.45 Policijos akademija
5. Užduotis Majamio pakrantėje.
15.30 “Gyvenimo šukės”.
N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30
SUPERKINAS
Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša.
21.15 PREMJERA Trys
muškietininkai. N-7.
23.30
Anakonda
3.
Palikuonis. N14.
1.15 Nusikaltėlis kūdikio veidu. N-7.
6.30 “Ančiukų istorijos”.
7.00 “Nenugalimasis žmogus - 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 moteris”.
10.30 “Svajonių ūkis”.
11.00 “Narsusis riteris
Justinas”.
12.55 “Nuotykių ieškotojas.
Midos skrynelės prakeiksmas”. N-7.
14.55 “Rožinė pantera “.
N-7.
16.45 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.25 “Eurojackpot”.
19.30 “Vienas namuose”.
N-7.

21.45 “Juros periodo parkas”. N-7.
0.20 “Mirtinas poilsis”.
N-14.
2.00 “Vilką mini, vilkas čia”.
N-7 (kart.).
6.05 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.30 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 “Amerikos mieliausieji”.
11.00 “Galiūnai”.
12.05 “Pavariau”. N-7.
12.35 “Mistinės istorijos”.
N-7.
14.45 “PREMJERA Vanity
Fair. Visiškai slaptai”. N-7.
15.50 “Kas žudikas?”. N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 Pasienio sargyba (k).
N-7.
18.30 Keliauk ir ragauk.
Lietuva.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 MANO HEROJUS
Prezidento sprendimas. N-7.
0.50
AŠTRUS
KINAS
Nakvynės namai. S.
2.30 “Vampyro dienoraščiai”. N14.
4.00 Muzikinė kaukė (k).
6.50 “Akloji”.
8.35
“Daktaras
Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
9.30
“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”.
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12.30 “Saldžioji Reičelės
Alen virtuvė”.
13.00 “Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai”.
14.00 “Kas namie šeimininkas?”
15.00 “Griežčiausi tėvai”.
16.00 “Tabatos salonas”.
17.00 Sakalo pėdsakas.
1968 m.
19.15 “MEILĖS ISTORIJOS
Senjora”. N-7.
21.00
DETEKTYVO
VAKARAS Diktė. Aistros ir
pančiai. N14.
22.50 “Karalienė Izabelė”.
N14.
0.30 “Kas aprengs nuotaką?”
1.30 Artistas. N-7.
3.10 Midsomerio žmogžudystės XVIII. Trūkusi grandinė. N-7.
4.45 “Griežčiausi tėvai”.
5.30 “Gepardų dienoraščiai”.
Kultūra
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
07:30 Krikščionio žodis.
07:45 Kultūrų kryžkelė.
09:15 Kelias. Laida evangelikams.
09:30 Maistas ir aistros.
10:00 Pradėk nuo savęs.
10:30 Pažvelk į profesiją kitaip.
11:00
Kalėdinė
pasaka
„Žiemos lelijos“.
12:35 Šokių akademija 2.
13:30 Moljeras. Tartiufas.
14:50 Koncertas „Iš mano gyvenimo“.
15:50 Svetimoje žemėje.
16:45 Tarptautinis muzikos
talentų mainų koncertas
„Vilnius Music Week“.
18:30 Lietuva mūsų lūpose.
19:00 Stop juosta.

19:30 ARTS21.
20:00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Marija, Škotijos
karalienė. N-14. (kart.).
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Šokių akademija 2
(kart.).
00:30 ARTS21.
01:00 F. Leharas. Operetė
„Linksmoji našlė“.
03:10 Kultūros metraščiai.
Lietuvininkai.
04:10 Muzikos istorijos.
04:40 Amžininkai.
05:30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
15.20 KK2 (k). N-7.
17.40 Dviračio šou (k).
19.00 Dviračio šou (k).
19.30 “Diktatorių ponios”.
N-7.
20.30 Mano kiemas.
21.00 Informacinių mitų
griovėjai.
21.30 Pasivaikščiojimai.
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.50 Bus visko (k).
3.35 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.35 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
7.05 “Jokių kliūčių!”. N-7.
8.30 “Vienam gale kablys”.
9.00 “NT žinios”.
9.30 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
10.00 “Pavojingiausi pasaulio keliai”. N-7.

11.00 “Nepaprastos lenktynės”. N-7.
12.00 “Futbolo.TV”.
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7.
14.30 “Aukščiausia pavara.
N-7.
16.00 “Pavojingiausi pasaulio keliai”. N-7.
17.00 “Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės. Pasvalio
„Pieno žvaigdžės” - Kėdainių
„Nevėžis”. Tiesioginė transliacija.
19.00 “Bibliotekininkas 3.
Judo taurės prakeiksmas”.
N-7.
21.00 “Be stabdžių”. N-14.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Vilkai”. N-14.
0.15 “Pašėlęs skrydis”. N-14
(kart.).
07.20 „Kalnų ežerai“.
08.30 Kartų kovos.
09.30 Vantos lapas.
10.00
Arčiau
namų.
Ukmergė.
11.00 „Vera“. N-7.
13.10 „Safaris džiunglėse“.
14.30 Geriausių 2016 metų
neįgaliųjų Lietuvos sportininkų apdovanojimai.
16.00 Žinios.
16.20 „Marionečių šokiai“.
17.20 „Marionečių šokiai“.
18.00 Žinios.
18.25 „Marionečių šokiai“.
20.00 Žinios.
20.30 „Marionečių šokiai“.
21.30 “24/7”.
22.30 Žinios.
23.00 „Delta“. N-7.
01.10 Mafijos kronikos.
N-14.
02.10 „Vera“. N-7.
03.40 “24/7”.
04.25 Mafijos kronikos.
N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus raides. Atsakymas — žodis 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.

IŠ ARTI
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Bibliografinė retenybė atkeliavo į
Anykščių biblioteką
Šį rudenį iš Klaipėdos į Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąją biblioteką atkeliavo unikali, bibliografine retenybe tapusi Liudvikos Didžiulienės-Žmonos knyga „Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“ (1904 metų leidimo).
Tai pirmoji lietuviškai parašyta ir iki šių dienų išlikusi kulinarijos knyga – pirmą kartą ji buvo
išleista 1893 m. kaip laikraščio „Ūkininkas“ priedas.
Daugiau nei prieš 120 metų Lietuvos kaimo moterims ji buvo tapusi pirmuoju lietuvišku kulinarijos vadovėliu.

Klaipėdoje gyvenanti Antanina Rėpšienė šią paveldėtą
kulinarinę knygą perleido
anykštėnams.
Griežionėlių dvarelyje gyvenusios L. Didžiulienės knyga sulaukė didelio šeimininkių dėmesio.
1893 metais ji buvo papildyta ir
išleista dar kartą.
Išlikusių knygų antraštiniai
duomenys rodo, kad knyga buvo
išleista dar net kelis kartus. Nuo
1904 metų knyga išleista šiek tiek
pakeistu pavadinimu: „Gaspadinystės knyga, arba Pamokinimai
kaip prigulinčiai yra sutaisomi
valgiai“.
Jau būdama dvylikos metų
Liudvika žinojo šeimininkavimo paslaptis – ne tik virė, kepė,
verpė ir audė, bet savo patarimus
dalijo ir kitoms kaimo moteriškėms. Sudėjusi savo maisto gaminimo patirtis L. Didžiulienė
išleido knygą, skirtą jaunoms
šeimininkėms. Knygos Prakalboje (Pratarmėje – A. B.) autorė
rašė: (tekstas netaisytas, originalus iš knygos, išleistos 1893
m.) „Tamstos ne viena, jaunos
mano gaspadinėlės, išvydusios
šias knygeles, pasakysite:„oi,
kam čia man jų reikia, aš ir be
knygų moku gaspadinauti, o čia
da nauja išlaida, nereikėjo mano
motinėliai – nereikia nė man:
kaip išvyrsiu, teip pavalgysiu...“
O aš tamstoms pasakysiu, kad
būtinai reikia pasimokinti, nors
iš knygelių, o išlaida čia visiškai
maža, palyginus su visoms nereikalingoms tamstų išlaidoms.
Matote, kad svietas eina vis pirmyn ir pirmyn. Nebepakanka jau

šiupinio, stakanio, sarienės ir
paprastų ragaišių...<...> Šioje
knygelėje rasite aprašyta keliatą
valgių, lengvai ir pigiai sutaisomų. Viskas darosi iš naminių
daiktų, tik druska, pipirai, cukrus
ir keli kiti mažmožiai reikia pirkti. Išpildykit, kaip parašyta, o aš
užstoviu, kad jeigu iš pirmo karto
nenusiduos, tai iš antro karto tikrai pasiseks“.
L. Didžiulienė mėgdavo klausinėti kaimo moterų, kur jos
išmoko tokias gardžias dešras
padaryti, tokius skanius sūrius
suslėgti, šios atsakydavo, kad iš
knygos „Lietuvos gaspadinė“, visai nežinodamos, kad jas kalbina
pati knygos autorė.
Papildžiusi ir parengusi „Lietuvos gaspadinę“ antram leidimui, knygelės pabaigoje autorė
parašė: „Pažadinta ir padrąsinta žodžiais vieno labai garbingo
Lietuvio, parašiau šias knygeles.
Dyvai, kad man iki šiolei neužėjo
ant mislies, kad tai išties daugeliui gali būti naudinga. Taigi, jei
tos mano knygelės ras skaitytojus ir bus anų maloniai priimtos,
ne man, bet garbiam S. B. teesti
dėka ir garbė“.
Šiandien knyga „Lietuvos gaspadinė“ yra jau bibliografinė retenybė. L. Didžiulienės-Žmonos
receptų knygų originalai saugomi tik didžiosiose Lietuvos bibliotekose: Nacionalinėje Martyno
Mažvydo, Vilniaus universiteto,
Klaipėdos universiteto, Kauno technologijos universiteto ir
Šiaulių universiteto bei Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekose.
Anykštėnų bibliotekininkų žiniomis, 1895 m. leidimo knygą
savo asmeninėje bibliotekoje yra
išsaugojusi Rita Chlebauskienė,
gyvenanti Radviliškyje. Knygelės savininkė ją paveldėjo iš savo
močiutės, gyvenusios Žemalės
k. (Mažeikių r.). 1904 m. „trečio
spaudimo“ (leidimo – A. B.) Žmonos knygą išsaugojo ir Klaipėdoje gyvenanti Antanina Rėpšienė.
Knygos savininkė ją paveldėjo
prieš du dešimtmečius iš savo vyro
tėvo Jurgio Vytauto Rėpšos, gyvenusio Juodeikių k. (Skuodo r.).
L. Didžiulienės-Žmonos knyga
„Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“ (1904),
atkeliavusi iš A. Rėpšienės asmeninės bibliotekos, dabar jau yra
Anykščių viešosios bibliotekos
nuosavybė. Bibliotekininkai šią
knygą iš savininkės nusipirko.
Priminsime, kad L. Didžiulienė ne tik pirmosios lietuviškos
patarimų šeimininkėms knygos autorė – ji pirmoji lietuvė
moteris beletristė, debiutavusi
spaudoje 1892 m. Tik po poros
metų spaudoje pradėjo reikštis
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, po
to Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), Šatrijos Ragana

(Marija Pečkauskaitė), Lazdynų
Pelėda (seserys Sofija Ivanauskaitė - Pšibiliauskienė ir Marija
Ivanauskaitė - Lastauskienė).
L. Didžiulienė rinko ir skelbė
tautosaką, prisiminimus apie Antaną Vienažindį, Antaną Strazdą,
kun. Kleopą Kozmianą, Valerijoną Ažukalnį-Zagurskį.
Gyvenimo pabaigoje, Juozo
Tumo-Vaižganto paraginta, rašė
savo pačios prisiminimus, kurie
knyga “Ką aš beatmenu” buvo
išleisti jau po autorės mirties
(1926).
Šioje prisiminų knygoje daug
vertingos medžiagos iš autorės
vaikystės ir vėlesnių jos gyvenimo laikų, nemažai žinių iš lietuvių etnografijos bei XIX a. pabaigos kultūrinio judėjimo, aprašyti
žmonės, kuriuos autorė artimai
pažinojo.

Audronė BEREZAUSKIENĖ

L. Didžiulienės-Žmonos knyga - pirmasis kulinarinis vadovėlis.
10 vaikų pagimdžiusi Griežionėlių dvaro ponia garsėjo ne tik
literatūriniais gebėjimais, bet ir buvo gera šeimininkė.

Receptai iš L. Didžiulienės-Žmonos knygos
„Legumina iš bulbių“
„Dešimtį karštų bulbių nulupus, arba išvirus nuskustas, trinti su ketvirtadaliu svaro sviesto, pridedant keturis
kiaušinius, ir keturis trynius; išplakus įdėti du šaukštus cukraus ir, putas nuo keturių kiaušinių sumaišyti ir kepti“.
„Keptas kurkinas“ (Kalakutas)
„Gražiai išberklautą kurkiną palaikyti keliatą dienų pakabinus šaltai. Prikamšinti tokia koše: išvirti piene svarą ryžių, pridėti prie to pusę stiklo cukraus, cinamonų, dvi saujas razinkų, įmušti kiaušinius; gerai sumaišius prikamšinti
gurklį kurkino; galima dėti ir vidun; arba nuplovus ir svarą slyvų, apibarstyti storai cukrumi ir prikimšti gurklį; arba
apvirinti jeknas, skilvį, šmotelį telienos, viską smulkiai sukapoti, pridėti dvi saujas trupinto pyrago, tris kiaušinius,
šaukštą sviesto, pipirų, druskos, vieną žalią kiaušinį; sumaišius gerai, kimšti kurkiną; tuo pat galima kimšti paršą,
vištą ar kaplūną (gaidį)“
Senoviškas lietuviškas šiupinys
„Sušutinti žirnių ar pupų, kiek sau nori; nusunkus supilti pieston ar geldon ir grūsti, pridedant truputį druskos,
pipirų, svogūnų smulkiai pjaustytų; kas nori prideda taukų; išgrūdus gerai, padėti bliūde pečiun, kaip užšils, galima
valgyti“.
„Kotletai“
„Pajimti tris svarus raumenų jautienos, avinčienos, telienos ar paršienos ir supjaustyti rupiai (stambiai), paskui
iškapoti kapone, pridedant truputį druskos, pipirų, du svogūnu, įmušti vieną kiaušinį, išmaišyti gerai ir daryti nestorus plyskelius ir, pavoliojant kvietiniuose miltuose, kepti ant skaurados svieste ar taukuose. Reikia daboti, nė vieno
valgymo nepersūdyti: kaip bus mažoka – pridėsi, o kaip bus per daug, neišimsi. Kotletai, kaip dešros, reikia daboti,
kad neperkeptų – reikia įdurti su peiliu; kaip jau raudona sunka (sriuba) nebeteka, išimti iš skaurados“.
„Roliada iš paršienos“
„Gražų paršelį perpjauti per pusę, išimti kaulus ir pasūdyti. Atlikusią mėsą prie kaulų nugramdyti ir sukapoti
drauge su jeknelėmis, plaučiais, liežuvėliu; sukapoti smulkiai, pridėti sviesto ar grūstų lašinių, pridėti mirkyto ir
spausto pyrago; išmaišius viską dėti ant paršienos, viršun to apskritai (griežinėliais) pjaustytų kiaušinių; suvynioti
kaip kočėlą, įsukti drobėn ir apvaržyti raiščiu; išvirti vandenyje; išgriebus prislėgti dugnu ir akmenėliu. Valgant
užpila uksuso“.

Bibliografine retenybe tapusios knygos viršelis ir puslapiai.
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SITUACIJA

Kavinės savininkui – savivaldybės
robertas.a@anyksta.lt
kirtis dėl lauko terasos
Robertas Aleksiejūnas

Anykščiuose neseniai užsidarė J. Biliūno gatvėje veikusi kavinė „Juna“. Viešai buvo paskelbta,
kad naujai atidaryta ir vos keletą mėnesių gyvavusi kavinė uždaroma rekonstrukcijai, tačiau aiškėja, kad tolimesnius savo planus verslininkai buvo priversti sustabdyti ir dėl Anykščių rajono mero
patarėjo Kęstučio Indriūno bei savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus įsikišimo.
Valdininkai pastebėjo, kad kavinės „Juna“ lauko terasa įrengta ant valdiškos žemės. Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija verslininkams nurodė lauko terasą išardyti, tačiau šie
savavališkos statybos aktą apskundė teismui.

Tarybos narys Alvydas Gervinkas gina nuomininkus – jis sako, kad verslininkai nustatytą tvarką gali pažeisti ir dėl skubėjimo ar nežinojimo.
Statybos leidimai sudomino
mero patarėją
Panašu, kad šalia Anykščių
miesto centrinės gatvės veikusios
kavinės „Juna“ plėtra daugiausia
nemalonės sulaukė iš mero Kęstučio Tubio patarėjo, architekto, dizainerio K. Indriūno. K. Indriūnas
„Anykštai“ prasitarė, kad būtent
jis nusprendęs pasidomėti, ar pagal
visus leidimus šalia kavinės „Juna“
įrengta lauko terasa.
„Elementariai, kai pamatai,
kad kažkas statosi, paklausi, ar
yra leidimas, suderinimas. Ir viskas“, - paklaustas, kam konkrečiai
užkliuvo kavinės lauko terasa,
„Anykštai“ aiškino mero patarėjas
K. Indriūnas.

Pažeidimus kavinės „Juna“ kieme pirmasis pastebėjo mero patarėjas Kęstutis
Indriūnas.

Pararėjas retoriškai klausė,
kas bus, jei visi statys ten, kur panorėję
Mero patarėjas K. Indriūnas sakosi išsiaiškinęs, kad kavinės „Juna“
lauko terasa įrengta nusižengiant
galiojančiai tvarkai.
„Turėjo būti suderinimas su Nacionaline žemės tarnyba, nes ant
valdiškos žemės statė“, - sakė K.
Indriūnas, plačiau situacijos nekomentuodamas ir siūlydamas daugiau
apie tai kalbėtis su savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
specialistais, kurie, jo žiniomis, dėl
to kreipėsi į Valstybinę teritorijų
planavimo ir statybos inspekciją.
„Jeigu bet kas sumanys statyti ant
valdiškos žemės bet ką. Ar tai ga-

lima? Gal ne?“, - sakė verslininko
pažeidimus pastebėjęs mero patarėjas K. Indriūnas.
Specialistė suabejojo mero
patarėjo nurodymais
Pokalbis apie ant valdiškos žemės
išdygusią kavinės „Juna“ lauko terasą su savivaldybės Architektūros
ir urbanistikos skyriaus laikinąja
vedėja Vida Jakniūniene vystėsi gan
įdomiai. Į klausimą galėjusi atsakyti vos vienu sakiniu, savivaldybės
specialistė tik dėl jai suprantamų
priežasčių ėmėsi mėtyti pėdas.
„Mūsų skyrius neatlieka jokių individualių įmonių veiklų pažeidimų
nagrinėjimo, tyrimų ir panašiai“,
- pasiteiravus apie kavinės „Juna“

Šiuo metu kavinė „Juna“ uždaryta, visi darbuotojai atleisti. Kalbama, kad viešojo maitinimo įstaiga
užsidarė ir dėl to, kad rudenį ženkliai smuko jos apyvarta.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

lauko terasą, aiškino mero patarėjo
K. Indriūno detalesniam pokalbiui
apie statinius ant valdiškos žemės
rekomenduota laikinoji savivaldybės Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja V. Jakniūnienė.
Savivaldybės specialistei paaiškinus, kad mero patarėjas K. Indriūnas
visas peripetijas apie kavinės terasą
pataręs aiškintis su ja, V. Jakniūnienė toliau bandė demonstruoti, kad
nieko šia tema nežinanti.
„Aš negaliu komentuoti, nes nežinau, ką sakė mero patarėjas, nei
turėčiau komentuoti mero patarėjo
žodžius, kuriuos jūs žinote, nes aš jų
nežinau“, - aiškino V. Jakniūnienė.
Pacitavus
mero
patarėjo
K.Indriūno išsakytą informaciją
apie kavinę „Juna“, V. Jakniūnienė
vis dar negalėjo apsispręsti, ar skyrius dėl pažeidimų kreipėsi į atsakingas institucijas, ar ne.
„Architektūros ir urbanistikos skyrius gali būti, kad teikė savivaldybės
administracijos vardu tokį pranešimą Valstybinei teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijai“, - paslaptingai kalbėjo V. Jakniūnienė.
Po tokio atsakymo liko visiškai
nebeaišku, todėl dar kartą pasiteiravome, ar skyrius teikė pranešimą.
„Taip, teikėme. Architektūros ir
urbanistikos skyrius nėra atskira
institucija – tai savivaldybės padalinys“, - kažkodėl dar apie savivaldybės administracijos struktūrą
„Anykštai“ net neprašyta nutarė
paaiškinti V. Jakniūnienė.
Gavę daugiau informacijos nei
prašėme, V. Jakniūnienės paprašėme pakomentuoti, dėl kokių priežasčių buvo kreiptasi į Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją.
„Todėl, kad įmonė, kuri įsirengė
terasą, pasistatė inžinierinį statinį,
nesikreipė į savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, kas yra privalu atliekant tokius darbus, statant statinius
kultūros paveldo vietovėje mieste“,
- paaiškino V. Jakniūnienė.
V. Jakniūnienė sakė, kad dėl
pastebėtų pažeidimų į inspekciją
kreiptasi vasarą, tačiau konkretaus
laiko neįvardijo.
Inspekcijos nurodymų vykdyti
neskuba
Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcija „Anykštą“ informavo, kad šiemet Anykščių rajone nustatytas tik vienas savavališkos
statybos valstybinėje žemėje atvejis rugpjūčio 30 dieną savavališkos statybos aktas surašytas UAB “Navas”,
kuriai priklauso kavinė „Juna“.
Privalomuoju nurodymu statytojas įpareigotas iki kitų metų kovo 1
dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius – ant valstybinės žemės pastatytą kavinės lauko terasą.
Už tokią savavališką statybą numatyta administracinė atsakomybė (baudos dydis nuo 289 iki 579
eurų), tačiau, kaip praneša Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija, statytojas su statybos
valstybinės priežiūros specialistais
bendrauti vengia, neteikė paaiškinimų, savavališkos statybos aktą
apskundė teismui, kviečiamas dėl
administracinio teisės pažeidimo
protokolo surašymo neatvyko.
„Kviečiamas pakartotinai, neat-

vykus šįkart, bus prašoma policijos
atvesdinti statytoją”, - „Anykštai ”
sakė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vyriausioji specialistė Vida Aliukonienė.
Šiuo metu statybos padariniai
pradėti šalinti – lauko terasos stogas
nuimtas.
Rajono Tarybos narys: „Savivaldybės griežtumas perteklinis“
Pastatas, kuriame veikė kavinė
„Juna“, priklauso Aušros Gervinskienės firmai, anksčiau ten veikė
kosmetikos prekių parduotuvė.
Kaip su išnuomotu pastatu tvarkosi
naujieji jo savininkai, „Anykštai“
papasakojo rajono Tarybos narys
Alvydas Gervinskas, kurio šeimai
priklauso minėtas pastatas.
„Kiek žinau, savininkas derinasi
dokumentus, rengia projektą ir tas
problemas bando išspręsti. Lauko
terasą pasistatė nesuderinęs su Nacionaline žemės tarnyba ar negavęs iš
jos leidimo. Turbūt tai įvyko per skubėjimą ir nežinojimą, kad tokių dalykų reikia“, - sakė A. Gervinskas.
Buvusio rajono mero A. Gervinsko manymu, Anykščių rajono savivaldybės vadovai ir administracija į
verslininko klaidas galėjo pasižiūrėti atlaidžiau,
„Ko gero, truputėlį perteklinis
griežtumas“, - pastebėjo liberalcentristas A. Gervinskas.
Vasarą pridygusios kavinės
žiemą pustuštės
UAB „Navas“, kuriai priklauso
kavinė „Juna“, savininkas Sigitas
Navickas nurodytu mobiliuoju telefonu neatsiliepia, todėl jo pozicijos
„Anykštai“ išgirsti nepavyko.
Vis dėlto tokį skubėjimą, kuomet
pro pirštus žiūrima į galiojančius
įstatymus, galima sieti su pernai atsiradusiu Lajų taku, ir tada išaugusia kavinių paklausa Anykščiuose.
Šią vasarą Anykščiuose atidaryta keletas naujų maitinimo įstaigų:
ant Šventosios užtvankos įsikūrė
„Etnobaras“, dabar jau uždarytas
remontui, „Anykščių vyno“ patalpose ėmė veikti „Perino“, o buvusio „Vilniaus banko“ vietoje europub‘as „Seklyčia“.

užjaučia

Būtis kaip sapnas - buvo
ir nėra
Praeina viskas, gęsta net
žvaigždė.
Žmogus - tik dulkė vėjo
atnešta,
Bet skausmas jos gilus
kaip visada...
Mirus mylimai seseriai,
nuoširdžiai užjaučiame
Rimvydą KIRSLĮ.
Jurgelioniai, Raišeliai, Zubrickienė, Dailydienė, Gurnikienė, Deresevičius, Burneikai, Gudeliai
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Iškeliavo į žiemos prieglobstį...

Raimondas GUOBIS

Truputį vėliau negu pernai, jau įpusėjus lapkričiui, iš Anykščių
į Panevėžio depą iškeliavo siaurojo geležinkelio lokomotyvai ir
beveik dešimt spalvingų vagonų.
Kelionių siauruoju geležinkeliu iš Anykščių stoties sezonas baigėsi. Paskutinis reguliarusis reisas iš Anykščių į Rubikius ir atgal
paskutinį spalio šeštadienį buvo ypatingas - pagyvintas istorine
konferencija apie siauruką „Plieno džiaugsmas“, o viena iš paskutinių teminių kelionių – praeitą šeštadienį į Troškūnus atvykęs
traukinys su „Božolė“ vakarėlio keliautojais.

Spalvingi siauruko lokomotyvai ir vagonai šiemet pirmąjį sniegą ir
šaltuką išgyveno dar Anykščių stotyje...
Autoriaus nuotr.

Konferencijos „Plieno džiaugsmas“ dalyviai prie Rubikių stotelės. Iš kairės: Algirdas Trinkūnas, Gintaras Šileikis, Ona Stasiukaitienė, Teodora Morkūnienė, Eligijus Juvencijus Morkūnas ir
Raimondas Guobis.
Pasak VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadovybės šių
metų sezonas buvo geras - nors
dar tiksliai keleivių, keliavusių
siauruku reguliariaisiais reisais ar

anykštėnai juokauja
Anykščių A. Baranausko ir
A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus darbuotoja Rita VASILIAUSKIENĖ,
„Anykštos“ paprašyta savo
mėgstamų anekdotų, sakė, kad
labiau mėgsta anekdotus, kurie nutinka iš tikro, tačiau ne
visada kitiems juos galima pasakoti, nes herojai gali save atpažinti. Todėl „Anykštos“ skaitytojams pateikė universalius.

***
Eina kiškis per mišką. Mato –
ateina vilkas. Pasislėpė krūme
ir negali susilaikyti - kad dreba,
kad dreba.
Vilkas priėjo, mato, kad krūmas virpa.
- Kiški, bijai?
- Ne.
- Tai ko drebi?
- Iš pykčio...
***
Tėvas, pamatęs, kad vaikas
nuėjo miegoti, priekaištauja:
- Kodėl nuėjai miegoti pamokų nepadaręs?
- Kai mažiau žinai, ramiau
miegi.

pasirinkusių temines keliones, nesuskaičiavę, bet šiemet keliavusių
mažuoju traukinuku buvo gerokai
daugiau nei parėjusiais metais. Ir tai
nieko nuostabaus, nes siaurukas iš

Anykščių į Rubikius kursavo gerokai dažniau - pramogautojams buvo
pasiūlyti ne tik įprasti reisai, bet ir
vakarinio ekspreso reisas šeštadienio vakare, o kartais net ir kelionė
ketvirtadieniais. Truputį gaila, kad
beveik nutrūko kelionės į dvasiniu
paveldu turtingą, vienuolių bernardinų įkurtą Troškūnų miestą.
Dar viena naujovė - vos pusvalandį trunkančios kelionės ypač
laiką branginantiems iš stoties per
tiltą iki Janydžių pervažos ir atgal.
Jei dar į tą judėjimą būtų įsijungusi

ir elektrinė drezina, keliavusių skaičius būtų dar labiau išaugęs.
Kitų metų sezonui siauruko ir pažintinių pramoginių kelionių dviračiais mėgėjus pradžiugins dar pora
įdomių maršrutų. Kitais metais vėl
numatyta surengti istorinę konferenciją – „Plieno džiaugsmas“.
O „Božolė“ vakarėlis Troškūnuose šiemet buvo kitokio formato. Po
seno vienuolyno skliautais skambėjo tranki liaudiška muzika, nebebuvo nei Vasiuko, nei pikantiškojo
„Troškūnų troškinio.

tinklas

Bibliotekininkai – poezijos
dirvonuose
Anykščių N. Elmininkų ir Andrioniškio bibliotekų bibliotekininkai Diana Šermukšnienė ir Antanas
Žvikas (nuotraukoje - sėdi kairėje
pusėje) sudarė savo poezijos kū-

rinių programą ir padedami N.
Elmininkų bendruomenės moterų
ansamblio „Elmė“ važinėja po įvairias vietas. Apie tai bibliotekinikai
skelbia savo “Facebook” paskyro-

se, jų programą populiarina ir kiti jų
feisbuko draugai.
Bibliotekininkai jau kirto Anykščių rajono ribas ir savo programą
išvedė į tarprajoninius vandenis.
Paskutinis jų pasirodymas buvo
lapkričio 19 dieną Martynonių (Rokiškio r.) bibliotekoje, į kurią rinkosi ne tik Lailūnų bet ir aplinkinių
kaimų gyventojai.

šiupinys
Kraštotyra.
Išleista
leidinio „Anykščių kraštotyrininkai.
Biobibliografinis žodynas“ pirmoji
dalis „Anykščių kraštotyrininkai.
Biografijos“. Knygoje surinktos žinios apie daugiau kaip 300
Anykščių kraštotyrininkų. Į knygos
sudarytojų akiratį pateko anykštėnai, tyrinėję gimtąjį kraštą ar kitas
Lietuvos vietoves, gimusieji ir gyvenusieji kitur, bet skyrę dėmesio
ir Anykščių kraštui, bei šiuo metu
Anykščių krašte gyvenantys ir čia
dirbantys kraštotyrininkai. Leidinyje apibendrintai pristatomi svarbiausi Anykščių rajone nuo 1961
m. iki šiol veikiančios kraštotyros
draugijos (nuo 2012 m. – Teresės
Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos) darbai ir sumanymai.
Protai. Antradienį „Auksinio
proto“ žaidimą Anykščiuose tradiciškai laimėjo liberalų „Nikė“ (90
tšk.). Antri liko „Varpas“ iš Svėdasų
(76 tšk.), treti – „Vienaskaita“ (74
tšk.). Akivaizdu, kad „Nikė“ jau
užsitikrino nugalėtojų „titulą“, nors
liko dar du turai. Po aštuonių turų,
neatminusavus prasčiausių žaidimų
rezultatų, „Nikė“ turi 612 taškų. Antroje vietoje esantis „Varpas“ – 506
taškus. Toliau rikiuojasi: 3. „Šį kartą neatvyko“ (492 tšk.), 4. „Justelis
Kaune“ (486 tšk.), 5. „Vienaskaita“
(481 tšk.), 6. „Nuo Šventosios“ (454
tšk.), 7. „Tie kur kampi“ (413 tšk.),
8. „Kur Paulius?“ (350 tšk.).   
Patikrinimai. Kaip ir kiekvienų
metų rudenį, ir šiais metais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių
skyrius atliko mokyklų valstybinę
visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Patikrintos 7 Anykščių rajono mokyklos. Mokykloms pateikta
pastabų dėl remonto darbų, kurie
nebaigti iki ugdymo proceso pradžios.
Pagalba. Pagal programą „Pagalba maisto produktais“ Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos
gyventojams maisto paketai bus
išduodami lapkričio 28-30 dienomis, nuo 9.00 iki 14.00 val.
adresu: Vilties g. 24, Anykščiuose. Informacija teikiama Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugijos
Anykščių
skyriaus
tel.:
(8-381) 5-34-63; (8-610) 39314.

Grįžta į
gyvenimą
Pasibaigus rinkimams buvę
Anykščių – Panevėžio rinkimų
apylinkėje kandidatavę ir nepatekę į Seimą politikai, turbūt.
ištikti komos – jų nebesimato
nei Anykščių viešojoje erdvėje,
nei „Facebook“. Nepaliaujamu
srautu prieš rinkimus byrėję jų
pranešimai dingo.
Suprantama, trauma gili, bet
ne mirtina. Kandidatai vėl bando grįžti į gyvenimą - štai buvusi socialdemokratų kandidatė
Auksė Kontrimienė atsigavo
pirmoji. Ji dabar ėmė rūpintis
šeimomis ir moterų teisėmis.

Prabangiai. Metai iš metų skundęsi, kad nėra kur švęsti Naujųjų
metų, o į bene vienintelį tą vakarą
vykstantį renginį Kultūros centre
bilietai išgraibstomi per porą dienų,
anykštėnai šiemet turės ir gana prabangią alternatyvą. Anykščių rajono
savivaldybės Tarybos narė Gabrielė
Griauzdaitė vadovaujanti ir vasarą
duris pravėrusiam europab‘ui „Seklyčia“, šios maitinimo įstaigos
„Facebook“ paskyroje Naujuosius
metus sutikti anykštėnus kviečia
į pab‘ą. Tiesa, vienam asmeniui
šventinis vakaras kainuos 59 eurus.
Gaisras. Naktį iš sekmadienio
į pirmadienį Svėdasuose, Šilo gatvėje, degė ūkinis pastatas. Išdegė
pastato vidus ir sudegė jame buvę
rūkomi mėsos gaminiai (apie 100
kg). Apdegė stogo konstrukcijos,
perdengimas, nuardyta apie 30 kv.
m sienų.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų
ar kitomis progomis. Sveikinimo
kaina – 16 eurų.
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Verslą į bardo karjerą iškeitęs Kazimieras
Jakutis: reikia sekti paskui svajones
Socialinėje erdvėje sunku nepastebėti garsių verslininkų hobių
– vieni renkasi ekstremalųjį sportą, kiti – meno ar automobilių
kolekcionavimą. Vis dėlto retas verslininkas nuo įtempto ir spartaus įmonės gyvenimo pasitraukia į muzikos pasaulį. Vienas to
pavyzdžių – daugiau nei dvidešimtmetį gyvuojančios čiužinių ir
lovų gamybos įmonės „Lonas” savininkas Kazimieras Jakutis.
Verslą administruoti palikęs sūnums, K. Jakutis nusprendė žengti širdžiai artimesniu bardo keliu.
Didelio atotrūkio nepastebi
Sužinojus, jog jau dešimtmetį
scenoje minintis K. Jakutis – stambaus verslo įkūrėjas, daug kam
būna sunku patikėti. Nenuostabu,
juk susiformavęs vadovo įvaizdis
neatsiejamas nuo rimties, griežtumo, šaltų nervų ir griežtos laikysenos. Nors šios savybės iš pirmo
žvilgsnio nedera gitara skambinančiam bardui, dainų autorius ir atlikėjas K. Jakutis tvirtina, kad versle

sąsajų su kūryba – tikrai nemažai.
„Ir versle, ir ant scenos svarbu
perteikti tinkamą žinutę. Vienintelis skirtumas – įmonėje ji labiau
paremta šaltu protu, noru vesti
komandą į sėkmę, klestėjimą. Ant
scenos lieki vienas – viskas, ką pasakoji, yra tik tavo jausmų atspindys. Neapskaičiuosi, nenumatysi
ir klausytojų reakcijos – norint,
kad tave suprastų, turi atsiverti,
nusiimti visas kaukes. Mano manymu, visi sėkmingi verslininkai

turi polinkį menui, kūrybai, tik ne
visi pasiryžta tai atskleisti viešai”,
– prasitaria K. Jakutis.
Išpildė vaikystės svajonę
Žmonės, hobį pavertę karjera patvirtins, jog lemiamą žingsnį žengti
ne visada lengva: kartais prikausto
saugi darbo vieta, draugai, artimieji, kartais – baimė žengti į nežinią.
K. Jakučio atveju, tokio virsmo
reikėjo laukti trylika metų nuo
įmonės įkūrimo. Prieš trylika metų
autentišką sodybą Pagulbio kaime
įsigijęs atlikėjas sukūrė muzikos ir
poezijos sambūrių, pavadintų „Poezijos atlaidais” tradiciją. Klausytojų palaikymas ir suburta bendruomenė paskatino K. Jakutį savo
muzikiniais ieškojimais pasidalinti
viešai. Pradėjęs nuo akustinio atlikimo, dainininkas grupę papildė
profesionaliais muzikantais ir kas-

Panevėžyje atsidarė nauja kardiologijos
klinika „InMedica Cardio“
Nuo spalio mėnesio Panevėžyje
pradėjo veikti nauja kardiologijos
klinika „InMedica Cardio“. Klinikoje dirbantys tikri savo srities
profesionalai yra pasiruošę ne tik
pasirūpinti Jūsų širdies ir kraujagyslių veikla, bet ir visuomet
nuoširdžiai pakonsultuoti visais

ivairūs

rūpimais gydymo klausimais.
„InMedica Cardio“ klinikoje teikiamos patyrusių gydytojų kardiologų konsultacijos, atliekamas širdies ištyrimas echoskopu, fizinio
kruvio mėginys dviračiu, ramybės
elektrokardiograma, 24 valandų
kraujospūdžio bei elektrokardioRado

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių r.
Parduoda maistines bulves, erieną.
Veža krovinius iki 3,5 t mikroautobusu.
Tel. (8-686) 59473.
Brangiai perka, nuomoja žemės ūkio
paskirties žemę Kurklių, Skiemonių,
Debeikių, Kavarsko apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Ieško senų medinių pastatų nugriovimui. Reikalingos senos pilkos lentos, brusai, gegnės.
Tel. (8-618) 70100.

Dantų protezus.
Tel. (8-606) 14702.
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, automatines skalbimo mašinas. Atvyksta
į namus, suteikia garantiją.
Tel. (8-698) 12688.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.

gramos registravimo paslauga, daromi išsamūs kraujo tyrimai.
Klinikoje taip pat atliekama
Širdies ir kraujagyslių prevencinė
programa, socialiniu draudimu apdraustiems pacientams apmokama
iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto (pacientui nemokaNestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų
kambario, slankiojamosios sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
Paslaugos
Mobiliu juostiniu gateriu pjauna medieną, trifazio arba benzino varikliu.
Parduoda dvigubo pjovimo sausą
statybinę medieną (gegnes, murlotus).
Tel. (8-602) 61187.
Valo kaminus ir krosnis, juos remontuoja. Dažo, tapetuoja.
Tel. (8-600) 81264.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

met rengia kocertų turą Lietuvoje.
„Anksčiau sakydavau, kad galbūt tuometinis gyvenimo ritmas,
noras stiprinti įmonės pozicijas neleido dainuoti, dabar suprantu, jog
griežčiausias ribas brėžiau pats.
Vis dėlto ilgas pasiruošimo kelias
buvo į naudą – juk keitėsi mano
mintys, pasaulėžiūra, net muzikos
stilius – iš dainavimo vienas su gitara perėjau į retai sutinkamą dainuojamąją poeziją, atliekamą roko
stiliumi. Visgi, bėgant metams niekada nesikeitė mano meilė muzikai ir ištikimybė mėgstamiausiems
poetams“, – prisipažįsta K. Jakutis,
atliekantis savo kurtas dainas Jono
Strielkūno, Antano Miškinio, Pauliaus Širvio, Alfo Pakėno ir savo
kūrybos eilėmis.

je – žvakių šviesoje tarp medinių
dirbinių, pavadintų Žibinčiais. Taip
atlikėjas sukuria intymaus tikrumo
atmosferą, kuriai nelieka abejingų,
ir perteikia gimtosios Aukštaitijos
dvelksmą, slypintį kartu į koncertus keliaujančiuose mediniuose
atributuose – namų duryse, skulptūrose, žibintuose.
„Pirmąkart mano koncerte apsilankę žmonės tikriausiai pagalvoja, jog tai – spektaklio dekoracijos.
Tačiau užtenka nusilenkus įžengti
pro „Pirties duris” ir visi supranta,
jog tai – kažkas daugiau nei dekoracija, tai – simbolis. Visų išdidumas lieka už durų, o salėje visi
tampa lygūs. Žmonės iš koncerto,
kaip iš pamaldų, išeina geresni, apsivalę”, – dalinasi K. Jakutis.

Koncertuoja netikėtoje aplinkoje

K. Jakutis visus skaitomosios,
dainuojamosios ir gyvenimo poezijos žanro mylėtojus kviečia į
savo naujo solinio albumo „Gegužraibės” pristatymo nemokamą koncertą, kuris vyks gruodžio 2 dieną 17 valandą Anykščių
kultūros centre.

Jei reikėtų įsivaizduoti verslininko–muzikanto koncertą, ko gero,
pirma pagalvotume apie ištaigingą
lazerių, dūmų šou, ekranus ir ryškias šviesas. Stereotipų nepaisantis K. Jakutis klausytojus mieliau
kviečia susitikti kitokioje aplinkoma). Pagal šią programą išsamiam
kardiologiniam pacientų ištyrimui
siunčia šeimos gydytojas.
Kviečiame apsilankyti „InMedica Cardio“ klinikoje ir pasirūpinti
savo sveikata.
Laukiame jūsų!
Adresas:
Jakšto g. 6A, Panevėžys
Tel.: +370 616 47744
El. paštas:
panevezys@inmedicacardio.lt
www.inmedicacardio.lt

Šiltina sienas, stogus ir grindis, užpildydami oro tarpus ekovata ir termoputa .
Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.
Kaminų dėklai (0,8 mm skarda):
gamyba, montavimas. Pristatomi,
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas.
Garantija.
Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.
Santechnika, šildymas, vandentiekis, kanalizacija. Atvyksta savu transportu, darbo laikas derinamas.
Tel. (8-671) 61598, Gintaras.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
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.
Tel. (8-656) 77315.

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla organizuoja
NEMOKAMUS žemdirbių mokymo kursus pagal šias mokymo programas:
2016.12.01-02 dienomis, 9.00-16.45 val.
AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS
(18 ak. val., kodas 296185007)
2016.12.05-07 dienomis, 9.00-16.00 val.
TAUSOJAMASIS ŪKININKAVIMAS
(24 ak. val., kodas 396185008)
Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija: tel.: 8 383 53701, 8 612
85424 arba el.paštu: projektai@alantostvm.lt
Adresas: Liudiškių g. 18, Anykščiai, LT-29130 („Nykščio namai“).
Mokymų metu aprūpinsime dalomąja medžiaga, rašymo priemonėmis, pietumis

Parduoda pjuvenas, perveža krovinius iki 4 tonų. Kaina sutartinė.
Tel. (8-623) 75598.
Tvenkinių kasimas, melioracijos
griovių valymas, kiti panašaus pobūdžio darbai.
Tel. (8-646) 19349.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi.
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų,
kabelių klojimas, pamatų kasimas.
Tel. (8-650) 63678.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Medinių laiptų,
palangių gamyba.
Tel. (8-601) 61441.

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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

ieško darbo

Elektrikas.
Tel. (8-698) 79761.

siūlo darbą

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
Tarptautinėje įmonėje pagal bendradarbiavimo sutartis. Tai gali būti
pagrindinis arba papildomas darbas.
Tel. (8-640) 26292.

Burbiškio agroserviso kooperatyvui
reikalingi gyvulininkystės darbuotojai:
naktinis sargas - gyvulių varinėtojas
bei fermos darbininkai.
Tel. (8-682) 97420.
Darbui bendrovėje reikalingi melžėja ir traktorininkas. Reikalinga darbo
patirtis. Panevėžio r. Alga pagal susitarimą. Suteikiamas gyvenamasis
plotas.
Tel.: (8-687) 58269,
(8-687) 58237.

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
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Automobilius, traktorius (gali
būti su defektais, nevažiuojantys).
Sutvarko dokumentus. Parduoda
autodetales.
Tel.: (8-695) 89890, (8-625) 99100.
Gyvuliai
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

buliukus

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

Be tarpininkų arklius, karves
(1,20 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda
eglės, pušies rąstus, malkas.
Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių
butą. Atsiskaito grynais.
Tel. (8-608) 44340.
Automobiliai
Tvarkingą, važiuojantį automobilį, pagamintą iki 1990 m. (AUDI,
BMW, WV, VAZ, GAZ).
Tel. (8-604) 72394.
Automobilius, mikroautobusus,
visureigius, motociklus, mopedus,
sunkvežimius.
Tel. (8-628) 07656.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-603) 40316, (8-609) 00890.
Kita
UAB „Lašų duona“ grikius – 350
Eur/t + PVM. Didesniam kiekiui
kaina sutartinė.
Tel. (8-611) 44130.

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Dviejų kambarių butą bendrabutyje.
Plastikiniai langai, įrengti skaitikliai, yra
žemės.
Tel. (8-625) 43420.
6 arų sodo sklypą su nameliu ir ūkiniu pastatu Pušyno rajone, Jazminų
g. 10.
Tel. (8-611) 25599.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus. Medžio
pjuvenų briketus (beržiniai), anglį.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uosio
briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Nebrangiai beržines, juodalksnio
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Malkas (beržas, alksnis, uosis, pušis,
drebulė) kaladėlėmis, rąsteliais.
Tel. (8-645) 19855.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.

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

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

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

UAB „Dekroja“ superka

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius.
Tel. (8-629) 10247.
Skubiai - naudotus automobilius.
Tel. (8-621) 60671.

Brangiai stambi įmonė
PERKA įvairaus
brandumo MIŠKUS.
Tel. (8-633) 33333.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

Mišką su žeme arba išsikirsti.
Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - miško sklypą gražesnėje
vietoje.
Tel. (8-670) 37592.

Stambi kompanija
PERKA ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMES.
Tel. (8-644) 44444.

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Automobiliai
OPEL VECTRA 1997 m., 1,6 l
(benzinas-dujos), universalas, sidabrinis, signalizacija, elektriniai
langai ir kiti privalumai.
Tel. (8-682) 12196.
AUDI 80 TD 1,6, TA 2017 04,
kaina 300 Eur (negalutinė). OPEL
ASTRA 2000 m., 2,0 D, TA 2017
09, kaina 950 Eur.
Tel. (8-610) 38389.
Kita
Naudotus: norvegiškas krosneles, židinius, kapsules, įvairią buitinę techniką, sporto ir laisvalaikio
inventorių.
Tel. (8-698) 30450.

Kalakutai kasdieniniam ir šventiniam stalui išauginti kaip
sau - Vladislovo Tamošiūno paukščių ūkyje. Kad užtikrintume
šviežią kalakutieną, užsakymus priimame iš anksto ir pristatysime laiku į sutartą vietą.
Tel.: (8-687) 78274, (8-622) 32588.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
Trijų korpusų plūgus su gumine
apsauga 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 r.
Baublių k.
Tel. (8-627) 86855.
Lietuvišką svilintą dujomis kiaulienos skerdieną puselėmis po
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa
kiaulė) kaina tik 2,24 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
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šiandien
Leonardas, Dobilas, Vygintė,
Silvestras, Vygantė.
lapkričio 27 d.
Maksimas, Virgilijus, Skomantas, Girdvydė, Virgis, Girvydė.
lapkričio 28 d.
Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, Vakarė, Rufas.

mėnulis
lapkričio 26-28 delčia

anekdotas
Policininkas:
– Prašom dokumentus, sere.
– Kodėl aš seras?
– O todėl, kad kaire kelio puse
važiuojat.
***
Moteris tempia du pilnutėlius
krepšius. Vyras:
– Sunku, mieloji?
– Taip.
– Tai pailsėk minutėlę, juk mes
niekur neskubam.

oras
+5

Prenumeratos kainos 2017 metams
Prenumeratorių
laukia prizai !

Pagrindinis prenumeratos prizas benzopjūklas „Stihl“ MS 170.
Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko
pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms.
Šiuos prizus įsteigė A. Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus
firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.
+3

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.

„Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono
vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti
Anykščių „Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai
pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje.
Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“
šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.
„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29,
29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą.
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„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

Paštų skyriuose:

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

2 numeriai 3 numeriai
EUR
EUR

34.75
4 numeriai
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. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė trokšta gauti savivaldybės prizą už gražiausiai papuoštą namą

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kai ateina metų šventės,
Norisi gražiai gyventi
Tuo labiau, kad už šį grožį
Premijuoti pasiruošę.

Jei dabar valdžioj valstiečiai
Runkeliais papuošti knieti,
Juk įvertins liberalai Pridedam stovelių alui.

Konservatorių, tvarkiečių
Simbolius pridėti kviečia
Juk komisija, kai eis
Žvilgsnį būtinai atkreips

Jeigu ką – pašalins blogus
Jeigu ne – pridės kitus
Kad tik būtų gražus stogas
O fasadas – nuostabus.

