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Sako, reikia būti savimi. Šią 
savaitę bandžiau. Negaliu saky-
ti, kad pavyko. Šiaip galėčiau, 
bet pajutau, kad kitiems tai kelia 
nepatogumų. Tiesiog žmonėms 
geriau ir saugiau matyti tave 
tokį, kokį jie jau įpratę. 

Nereikia, tai nereikia, nesi-
ruošiu ginčytis. Klausimas tik 
tas, ar man pačiam šito reikia? 
Jeigu ne, tai kas aš esu?

Linas BITVINSKAS

Ar turėsime šeštą merą?
Kovo 1-ąją septintą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje vietinę 

valdžią dalinsis partijos. Savivaldos rinkimai – jau aštuntieji, tačiau pir-
mojoje, 1990-1995 m., kadencijoje savivaldybių Tarybose dirbo ne pa-
gal partijų sąrašus, o vienmandatėse apylinkėse išrinkti kandidatai. 

Kviečia. Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazija vasario 24 d. (antra-
dienį) 17.00 val. kviečia būsimų pir-
mokų tėvelius į pirmąjį susisinkimą 
progimnazijos aktų salėje. Tėveliai 
susipažns su būsimomis vaikučių 
mokytojomis, gaus išsamią informa-
ciją visais dominančiais klausimai.

Likutis. Anykščių, viename iš di-
džiausių plotu, rajonų 2014 metais 
tebuvo registruota 26 tūkst. 890 gy-
ventojų. Anykščių mieste gyvena 11 
tūkst. 3, o rajone – 15 tūkst. 887 gy-
ventojai. Geriausiais laikais Anykš-
čiuose gyveno daugiau kaip 41 tūks-
tantis gyventojų. 

Pašalino. Anykščių miesto Ažu-
piečių rinkimų komisijos pirmininkė, 
socialdemokratė Sonata Balienė pa-
šalinta iš šių pareigų. S.Balienė daly-
vavo agitacinėje televizijos laidoje, o 
Rinkimų įstatymas rinkimų komisijų 
nariams draudžia dalyvauti rinkimų 
agitacijoje. Rajono rinkimų komisijos 
sprendimu, iš apylinkės pirmininkų 
pašalinta S.Balienė apskritai pasitrau-
kė iš rinkimų komisijos.

Specialistė. Anykščių savival-
dybės administracijos Investicijų ir 
projektų valdymo skyriaus vyriau-
siąja specialiste dirbs Vaida Matu-
liauskaitė. Ji laimėjo konkursą. Iki 
šiol V.Matuliauskaitė dirbo Debeikių 
seniūno pavaduotoja. 

Šeimos. Anykščiuose nežymiai 
sumažėjo socialinės rizikos šeimų, 
daugiausiai iš Utenos apskrities sa-
vivaldybių Tokių šeimų 2013 metais 
Utenoje buvo 174, Zarasuose - 139 ir 
Anykščiuose – 132. 

Versmės. Antano Baranausko 
kūryba – neišsenkanti versmė. To-
mas Andrikonis parašė disertaciją 
„Originalieji Antano Baranausko 
tekstai 1853 – 1863 metais. Rašy-
mo istorija“, o pirmasis A. Bara-
nausko premijos laureatas Paulius 
Subačius katalikų mokslo enciklo-
pedijos metraščio 37 tome spaus-
dina straipsnį „Antroji „Anykščių 
šilelio“ eilutė. Skaitymų prielaidos 
ir padariniai“. 

Padėka. Išspausdinti savo gera-
darui padėką „Anykštoje“ kainuoja                                                                                               
6 EUR/ 20,72 Lt.

Saulius Nefas – pirmasis 
Anykščių meras, rajonui va-
dovavęs 1995-2000 metais.

Leonas Alesionka – Anykš-
čių rajono meras 2000-2001 
metais.

Darius Gudelis – Anykščių 
rajonui vadovavo 2001-2004 
metais.

Alvydas Gervinskas – Anykš-
čių rajono meru buvo nuo 
2004 iki 2007 metų.

Tūkstančiai žvelgia į 
Anykščius iš viršaus
Anykščių šv. Mato bažnyčia – kultūros paveldo objektas. Tai 

yra aukščiausia dvibokštė bažnyčia Lietuvoje, jos bokštai siekia 
79 metrus. Europos Sąjungai parėmus, anykštėnai ir miesto sve-
čiai jau dvejus metus turi galimybę pasinaudoti savo šventovės 
aukščiu.

2012 metų vasarą bažnyčios bokšte įrengti laiptai, leidžiantys 
pakilti į 31,5 m aukščio apžvalgos aikštelę ir pasigrožėti Anykščių 
miesto panorama.

Džiaugsmo negalima atidėti 
rytdienai

Gydytojas Kęstutis Ferensas: 
„Stengiuosi gyventi taip, kad 
ne tik kitiems drąsiai galėčiau 
žvelgti į akis, bet ir prieš save 
nebūtų gėda“.

Irena 
Andrukaitienė 
direktoriaus
dar du mėnesius

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS: 
„Socdemų D.Žiogelis? O ką 
D.Žiogelis? Nieko... Kaip ir 
A.Baura televiziniuose deba-
tuose agituoja už S.Obelevičių. 
“
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spektras

Ironiška, bet ūkininkams ne-
palankų sprendimą Seimui pa-
siūlė ne kas kitas, o žemės ūkio 
ministrė Virginija Baltraitienė, 
kuri teigė, jog nustatyti minima-
lų dyzelino žemdirbiams akcizą 
- 21 eurą už 1 toną - reikalauja 
Europos Sąjungos (ES) direkty-
vos. Ši priemonė būtų naudinga 

Gali baigtis pigaus dyzelino rojus
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Iki šiol žemdirbiai už dyzeliną mokėdavo žymiai pigiau, nes 
šiam kurui, vadinamu „žaliu“, nebuvo taikomas akcizas. Seimui 
siūloma jau nuo 2015 m. liepos didinti akcizą už žemdirbiams 
skirtą žymėtą kurą. 

ir valstybės biudžetui, kuris šiais 
metais papildomai gautų apie 7 
mln. eurų. Jeigu paprasto dyzeli-
no litras degalinėje kainuoja 1,01 
Eur (3,45 Lt), tai dažyto dyzelino, 
skirto ūkininkams, litras kainuoja 
0,63 Eur (2,18 Lt).

Anykščių rajono ūkininkų są-
jungos pirmininkas Romas Kubai-

tis sakė, kad, žinoma, ūkininkai 
tokį pokytį vertina neigiamai. „Ži-
noma, tai negali neatsiliepti pro-
dukcijos kainai. Negana to, kad 
krizė, kad mūsų ūkininkai gauna 
mažiausias išmokas Europos Są-
jungoje, tai dar sava valdžia dro-
žia“,-  sakė R.Kubaitis. 

Ūkininkai priekaištauja valdžiai, 
kad siekiant branginti dyzeliną ne-
atsižvelgiama į tai, kad dėl Rusijos 
veiksmų ir kritusių žemės ūkio su-
pirkimo kainų žemdirbių piniginės 
pajamos vien per 2014 metų sau-

sio-lapkričio mėnesius, palyginus 
su praėjusių metų tuo pačiu laiko-
tarpiu, sumažėjo 460 mln. litų.

Neapmokestintas dyzelinas lei-
do ūkininkams persėsti į galingus 
dyzelinius visureigius, be to, ir 
Lietuvoje žymiai pašoko dyzeli-
nių automobilių paklausa ir vertė. 
Iš kitos pusės, ne paslaptis, kad ne 
visi perkantys „žalią“ kurą patys 
jį sunaudodavo visą darbams ar 
savo reikmėms.

Nebuvo sudėtinga ir Anykščių 
rajone pigiau įsigyti „žalio“ kuro. 

Gausus būrys bažnyčioje priėmė 
Komuniją, didingai nuskambėjo 
istorinis, sugrįžti į tėviškę, bur-
tis kviečiantis Svėdasų himnas. 
Miestelio aikštėje giedant Lietu-
vos himną, saliutuojant skautams, 
ant aukšto, šiek tiek į vakarus pa-
krypusio stiebo, trispalvę pakėlė 
svėdasiškis, karaliaus Mindaugo 
husarų bataliono kapitonas Karolis 
Morkūnas. 

Svėdasų žemės istorikas Rai-
mondas Guobis priminė didingą 
lietuvių tautos istoriją, kalbėjo apie 
svėdasiškius 1919 - 1920 m. kovų 
savanorius, tarpukario laikų kari-
ninkus, pokario partizanus, kvietė 
vienybės ir teisingumo siekti, kad 
klestėtų ir Lietuva, ir Svėdasai. 
Leliūnų saviveiklininkai dainavo 
ir senas, ir šiuolaikiškas dainas. 
Tėvynei buvo skirta ir svėdasiškės 
Aušrinės Neniškytės daina.

Saulės nutviekstoje aikštelėje - 

Svėdasiškiai šventė drauge su kariais Raimondas GUOBIS

Vasario 16 - osios šventė Svėdasuose šiemet buvo visuomenės 
ir kariuomenės suartėjimo diena. Pamaldos, vėliavos pakėlimas, 
koncertas, košė bei pažintis su Lietuvos kariais ir ginkluote Šie-
met Nepriklausomybės dieną kartu šventė žymiai daugiau svėda-
siškių nei pernai.

ypatingai visus suartinantis pasi-
vaišinimas koše, arbata bei karštu 
vynu. Lengvąją ginkluotę demons-
travo savanoriai anykštėnai iš Vy-
čio apygardos 5 - osios rinktinės 
505 kuopos ir sunkiuoju kulkos-
vaidžiu ginkluota pėstininkų ma-
šina – „Hameriu“ iš Panevėžio 
atlėkę kariai. Ir vyresni, ir mažy-
liai apžiūrinėjo automatinius šau-
tuvus, kulkosvaidžius, pistoletus, 
minosvaidžius, pašaudė iš šratinių 
automatų, dalyvavo kareiviškose 
bėgimo su amunicija, pasagos mė-
tymo varžytuvėse. Tuščiais patro-
nais užtaisyto automatinio šautuvo 
šūviai aidėjo neįprastai garsiai – 
miestelėnai galvojo, kad šaudžiusi 
patranka. Buvo pademonstruota 
dūmų uždanga, „Hameris“, nors 
tik penkiavietis, bet pavežiojo ne-
menką būrį laimingųjų. 

Bendruomenės vyrukai suren-
gė miklumo ir Svėdasų kultūros 
bei istorijos žinojimo varžytuves, 
laimėtojai gavo saldainių ir ries-
tainių. 

Eilinės savanorės šypsena – automatiniai ginklai berniukų rankose.
Autoriaus nuotr. 

Ketvirtadienį socdemų trio 
koncertavo Naujųjų Elmininkų 
bendruomenei. O prieš koncertą 
kalbėjo vicemeras Donatas Krikš-
taponis bei socdemų kandidatas į 

Sprendimą direktorę atleisti iš 
darbo vasario 12-ąją priėmė ra-
jono Taryba. Ji tuo metu sirgo. Į 

Irena Andrukaitienė direktoriaus 
dar du mėnesius

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščių A.Vienuolio progimnazijos direktorei, Kovo 
11-osios Akto signatarei Irenai Andrukaitienei įteiktas įspėjimas 
apie atleidimą iš darbo. I.Andrukaitienė iš darbo turės išeiti po 
dviejų mėnesių – balandžio 20-ąją.

darbą I.Andrukaitienė grįžo antra-
dienį.

Kovo 4-ąją vyks Anykščių ra-

jono apylinkės teismo posėdis dėl 
rajono Tarybos I.Andrukaitienei 
skirtos drausminės nuobaudos – 
pastabos panaikinimo. Direktorė 
ruošia medžiagą kitam teismo 
procesui – ji „Anykštai“ tvirtino, 
kad neabejotinai kreipsis į teismą 
ir dėl atleidimo iš darbo.

Socdemai rengia koncertinį turą
Anykščių socialdemokratai susitikimuose su rinkėjais jiems ne 

tik pristato savo nuveiktus darbus, bet prisistato ir dainomis. Rin-
kėjus linksmina trys socdemų kandidatai į rajono Tarybą - operos 
solistas, Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis bei 
dvi mažiau žinomos dainininkės, kandidatės į rajono Tarybą Ire-
na Kuliavienė bei Daiva Bakšienė.

merus Dainius Žiogelis. Pastarasis 
pasakojo apie save, o vicemeras-  
apie nuveiktus darbus. „Važiuo-
damas čia klausiau, kaip „Nykš-
čių“ radijuje pagrindinė šilumos 

specialistė Marijona Fergizienė 
egzaminuoja „Anykščių šilumos“ 
direktorių Virgilijų Vaičiulį“. – ko-
kie politikai gali jį pakeisti rajono 
Taryboje, elmininkiečiams aiškino 
D.Krikštaponis. Vicemeras šnekė-
damas su elmininkiečiais siuntė 
aiškius signalus, jog po rinkimų 
dabartinės valdančiosios koali-
cijos keisti nepageidauja. Pasak 
D.Krikštaponio, ši koalicija yra 
garantas, jog nebus keičiami ir val-
dininkai. „Mūsų komanda jau iš-

bandyta ir tikimės, kad kovo 1-ąją 
mums bus suteikta galimybė dirbti 
toliau.“ – vylėsi vicemeras.

Agitaciniame renginyje dalyva-
vo ir Anykščių seniūnas Eugenijus 
Pajarskas, Vietos veiklos grupės 
vadovas Jurijus Nikitinas bei už 
dalyvavimą televizijos laidoje iš 
rinkimų komisijos pirmininkų pa-
šalinta Sonata Balienė. 

D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė, 
kad socdemai surengs apie 10 kon-
certinių turų. 

Grasino I. Vasario 14 d. apie 
14 val. Anykščiuose neblaivus 
(2,89 prom.) vyriškis, gimęs 
1946 m., grasino motinai. Įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Smurtavo I. Vasario 14 d. 
apie 19 val. Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., neblaivus (2,25 prom.) 
vyriškis, gimęs 1982 m., buiti-
nio konflikto metu panaudojo 
fizinį smurtą prieš sugyventinę. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-

tas į areštinę.
Smurtavo II. Vasario 15 d. 

apie 16 val. Kavarsko sen., vy-
riškis, gimęs 1985 m., buitinio 
konflikto metu panaudojo fizinį 
smurtą prieš sugyventinę.

Pavogė. Vasario 15 d. apie 9 
val. 30 min. Troškūnų sen., pa-
stebėta, kad iš garažo pavogti 
drabužiai. Nuostolis – 100 eurų.

Pjūklas. Vasario 16 d. apie 10 
val. pastebėta, kad iš automobilio, 
stovėjusio Svėdasuose, pavogtas 
benzininis pjūklas, benzinas, te-

palas, benzininio pjūklo įrankiai. 
Nuostolis – 651 euras.

Tyrimas. Vasario 16 d. pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
vyriškio, gimusio 1972 m., gyv. 
Debeikių sen., mirties priežasties 
nustatymo.

Suklastota. Vasario 18 d. apie 
9 val. 50 min. kelyje Anykščiai–
Troškūnai, 8 kilometre, sustab-
dytas automobilis „Volvo“ su 
priekaba, kaip įtariama, su su-
klastotais identifikavimo nume-
riais.

Įrankiai. Vasario 18 d. apie 
8 val. Kavarsko sen., įsibrauta į 
fermą ir pavogti įvairūs įrankiai. 
Nuostolis – 1 909,24 eurai.

Grasino II. Vasario 18 d. apie 
21 val. 45 min. Traupio sen., 
neblaivus (1,27 prom.) vyriškis, 
gimęs 1968 m., grasino sutuok-
tinei. Įtariamasis sulaikytas.

Užpuolė. Vasario 19 d. apie 
15 val. Anykščiuose, A. Bara-
nausko a., vyriškį, gimusį 1996 
m., užpuolė nepažįstamas jau-
nuolis.

Teismo procesas dėl nuobau-
dos panaikinimo buvo sustabdy-
tas, nes I.Andrukaitienė su rajono 
vadovais sutarė baigti karą. Ra-
jono valdžia pažadėjo panaikinti 
I.Andrukaitienei skirtą nuobaudą, 
o ji pažadėjo išeiti iš darbo. Vis 
dėlto, vieno iš Anykščių socialde-
mokratų lyderių Romaldo Gižins-
ko iniciatyva, I.Andrukaitienei 
pasitraukti gražiuoju nebuvo leista 
– Taryba ją iš darbo atleido, kaip 
praradusią pasitikėjimą.

Išvyksta. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sekmadienį vyks į Kijevą, 
kur su kitais Europos vadovais da-
lyvaus Maidano metinių minėjimo 
renginiuose ir Orumo eitynėse, skir-
tose žuvusiųjų Maidane atminimui 
pagerbti. Maidano metinių minėjimo 
renginiuose dalyvaus žuvusiųjų pro-
testuotojų artimieji, visuomeninių 
ir tarptautinių organizacijų atstovai, 
Europos šalių vadovai. Proeuropie-
tiški protestai Maidane, prasidėję 
2013 m. lapkritį Ukrainos sostinėje 
Kijeve ir trukę iki 2014 m. vasario, 
nusinešė per 100 protestuotojų gy-
vybių.

Rinkimai. Pagal Konstituciją ir 
Konstitucinio Teismo išaiškinimus, 
savivaldos rinkimuose gali dalyvauti 
tik nuolatiniai savivaldybių gyvento-
jai. Tačiau siekiant daryti įtaką rinki-
mų rezultatams, kai kuriuose šalies 
regionuose prieš pat rinkimus paste-
bėtas masinis piliečių gyvenamosios 
vietos perregistravimas iš vienos sa-
vivaldybės į kitą. Šis reiškinys ypač 
pastebimas Alytaus rajone, Šalčinin-
kuose ir Vilniaus rajone. „Rinkimų 
išvakarėse matomi organizuotos 
manipuliacijos požymiai. Tai nau-
jas antikonstitucinis fenomenas, iš-
kreipiantis demokratinius rinkimus. 
VRK privalo griežtai vertinti visus 
pažeidimus, kad jie netaptų preteks-
tu užginčyti galutinius rinkimų re-
zultatus“, - šalies vadovę cituoja jos 
Spaudos tarnyba.

Mažėjimas. Švietimo ir mokslo 
ministerijoje (ŠMM) posėdžiavusi 
darbo grupė pritarė idėjai, kad soci-
alizacijos centruose ir specialiosiose 
ugdymo įstaigose vaikų skaičius turi 
mažėti. Tokių įstaigų pertvarkos pa-
siūlymus rengiančios grupės specia-
listai mano, kad specialiųjų poreikių 
turintys vaikai turi būti ugdomi ar-
čiau namų, steigiant specialias kla-
ses bendrojo ugdymo mokyklose.

Maras. Lietuvoje šią savaitę už-
registruoti 2 nauji afrikinio kiaulių 
maro (AKM) atvejai. Nacionalinio 
maisto ir veterinarijos rizikos verti-
nimo instituto specialistai patvirtino 
AKM diagnozę 1 nugaišusiam šer-
nui, rastam Zarasų seniūnijos terito-
rijoje ir 1 - sumedžiotam Kupiškio 
rajono Šimonių seniūnijos miškuo-
se. 

Diktantas. Nacionalinis diktantas 
bus rašomas šeštadienį, vasario 21 
dieną, savivaldybėse, mokyklose, 
bibliotekose, Vilniaus knygų mugėje 
ir ambasadose.

Statistika. Per savaitę - vasario 
13-19 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo 3 žmonės: 2 pėstieji 
ir 1 vairuotojas. Sužeisti 45 žmonės.

Tankai. Daugiau kaip 20 Rusijos 
tankų penktadienį kirto Ukrainos sie-
ną. Jie artėja prie separatistų užimto 
Novoazovsko miesto, esančio į pi-
etryčius nuo Mariupolio. Sieną esą 
kirto ir 10 raketų paleidimo sistemų 
bei keli autobusais su kovotojais. 
Nepaisant sutartų paliaubų, praėju-
siomis dienomis iš Rusijos į Ukrainą 
buvo gabenama karinė įranga, pridū-
rė karinis atstovas. Mariupolio mies-
tas yra strategiškai svarbus. Jau per-
nai Ukrainos vyriausybė įspėjo, kad 
separatistai, padedami Rusijos, gali 
mėginti užimti šį pakrantės miestą. 
Uostamiestis yra prie Azovo jūros, 
per Mariupolį eina pajūrio kelias nuo 
Rusijos sienos į Krymą.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Temidės svarstyklės



Kalbino
Sigita PIVORIENĖ
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savaitės citatos???

Andrioniškio seniūnas į 
darbą žiūri atsakingai

Į seniūnų sueigą atvyko ir Anykš-
čių savivaldybės Investicijų ir 
projektų valdymo skyriuje pagal 
projektą „Kurk Lietuvai“ laikinai 
dirbantis Eimantas Matulaitis, kuris 
kvietė atvykti į bendruomenių vers-
lų iniciatyvai skirtą renginį. 

Andrioniškio seniūnas Saulius 
Rasalas administracijos direktoriaus 
pavaduotojo Valentino Patumsio iš 
karto atsiklausė, ar vykstantiems į 
renginį seniūnams – renginys numa-
tytas darbo dieną 10 valandą – reikės 
raštiško administracijos direktoriaus 
Viliaus Juodelio leidimo. V. Patum-
sis Andrioniškio seniūną patikino, 
kad jis gali vykti į šį renginį.  

Prisiminsime, kad S. Rasalas yra 
gavęs V. Juodelio drausminę nuo-
baudą – pastabą, kai darbo metu be 
administracijos žinios išvyko į Vil-
nių, Rašytojų sąjungą, vaidinti spek-
taklyje, skirtame anykštėno rašytojo 
Rimanto Vanago jubiliejui.

V Patumsis svarstė, 
kur jam laidotis...

UAB Anykščių komunalinis ūkis 
direktorius Kazys Šapoka seniū-
nams aiškino, kodėl žmonės nelai-
dojami naujosiose Dabužių (Ka-
varsko seniūnija) kapinėse.

Žmonės skundėsi merui, kad ne-

Seniūnai užtikrins sklandžius 
rinkimus ir atvers kapines
Ketvirtadienį Anykščių rajono savivaldybėje vykusioje seniūnų sueigoje jautėsi artėjančių rinkimų 

nuotaikos. Savivaldybės administracijos Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjas Audronius Gališanka 
seniūnams pranešė, kad nuo penktadienio jau galima pasiimti naujas balsadėžes ir balsavimo kabinas, 
o seniūnai žadėjo užtikrinti sklandų rinkimų organizavimą ir bent jau kovo 1 –ąją pabarstyti keliu-
kus, kad balsuoti eidami rinkėjai saugiai pasiektų balsavimo apylinkes. 

Tvarką sueigoje palaikė ir įsisiautėjusius seniūnus drausmino tik mero patarėjas Antanas Baura.

gavo leidimo savo artimąjį laidoti 
šio bažnytkaimio naujosiose kapi-
nėse. K.Šapoka paaiškino, kad dalis 
rajono kapinių priklauso komunali-
niam ūkiui, dalis – seniūnijoms, bet 
išduoti leidimus laidoti teisę turi kie-
kvienas seniūnas, tad ir ši problema 
turėtų būti sprendžiama seniūnų. 

V. Patumsis garsiai mąstė, kad 
galbūt laukiama, kol laidojimui 
naujosiose Dabužių kapinėse pra-
džią duos jis pats, mat yra kilęs iš to 
krašto...

Kavarsko seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas turėjo du argumentus dėl 
naujųjų Dabužių kapinių – pirmiau-
sia, jos yra nešventintos, antra – ir 
senosiose kapinėse dar yra likusios 
penkios vietos.

Anykščių komunalinio ūkio di-
rektorius K. Šapoka seniūnams taip 
pat priminė, kad nuo balandžio 1 
–osios bus organizuojami viešieji 
darbai, tuo pačiu bus tvarkomos ir 
kapinių teritorijos, tačiau iki to laiko 
direktorius kvietė seniūnus apsitvar-
kyti ir patiems. 

Antroji žinia, kurią pranešė K. 
Šapoka – nuo kovo 2- osios mies-
teliuose gatvių apšvietimas bus 
išjungiamas anksčiau. Seniūnams 
pradėjus bruzdėti ir juokauti, kad 
laikas parinktas labai tinkamai – kitą 
dieną po rinkimų – juos sutramdė 
mero patarėjas A. Baura. „Humoro 
jausmas yra labai sveikas dalykas, 
tačiau nepamirškim, ko mes čia su-
sirinkom, kalbėkim apie esminius 
dalykus. Be to, už jūsų nugarų sėdi 
spauda...“ – tvarką palaikyti ėmėsi 
A. Baura. 

Policijos vadovas perdavė 
kategorišką nuomonę

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Kelių policijos poskyrio 
viršininkas Nėrijus Blažys išdėstė, 
kokia sudėtinga tampa rajoninių ke-
lių situacija, prasidėjus plikšalai. Jis 
tiksliai nurodė, kurios kiekvienos 
seniūnijos kelių atkarpos yra pačios 
pavojingiausios. N. Blažys sakė, kad 
„ketvirtadienio rytą kalbėjęs su mo-
kyklinių autobusiukų vairuotojais ir 
išgirdęs ne vieną nusiskundimą, kad 
kai kurias kelių atkarpas vairuotojai 
sunkiai įveikę“. 

Kelių policijos poskyrio viršinin-
kas perdavė ir Anykščių PK virši-
ninko Rimanto Čepulio kategorišką 
nuomonę, kad „esant tokioms pavo-
jingoms kelio sąlygoms, kai ypač 
slidžios atkarpos nėra pabarstytos, 
jos turi būti uždarytos iki tol, kol at-
važiuos kelininkai ir jas pabarstys“.

Pasak N. Blažio, ypatingai sli-
džios yra šios Anykščių rajono kelių 
atkarpos: nuo Janonių Staškūniškio 
link; nuo Šlavėnų II –ųjų Kurklių 
link; nuo Vidugirių Pelyšėlių link; 
iš Raguvėlės į Tumagalį bei nuo Se-
deikių Lašinių link.  

Sueigoje dalyvavę Anykščių kelių 
tarnybos viršininkas Dalius Stasiu-
konis ir UAB „Ukmergės versmė“ 
Anykščių filialo direktorius Vytau-
tas Morkūnas (abi šios įmonės yra 
atsakingos už Anykščių rajono kelių 
priežiūrą) teigė, kad kiek tik leidžia 
galimybės, stengiasi prižiūrėti ke-
lius, tačiau kokybiškai ir laiku nuva-
lyti kelius trūksta finansinių resursų. 

„Mūsų technika į kelius išvažiuo-
ja tik 6 valandą ryte, o iki 8 valandos 
keliai turi būti nuvalyti. Esant ypa-
tingai blogoms oro sąlygoms darbus 
turėtumėm pradėti bent jau 3 valan-
dą ryto. Tačiau niekas nenori mokėti 
už naktinį darbą papildomų pinigų, 
bet čia ministerijos lygio problema“ 
– kalbėjo D. Stasiukonis. 

Kadangi ši žiema jau lyg ir baigia-
si, N. Blažys seniūnų prašė „roges 
pradėti ruošti vasarą“ ir jau rudenį 
turėti planą, kaip kitą žiemą turėtų 
būti sprendžiamos slidžių kelio at-
karpų barstymo problemos.

Tiesa, rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus patarėjas A. Baura siūlė ir 
kitą išeiti – kiekvienoje seniūnijoje 
prie ypač slidžių kelio ruožų papilti 
smėlio krūvelių ir esant ekstremaliai 
situacijai – kaip, pavyzdžiui praė-
jusio ketvirtadienio rytą, - tiesiog 
pasiųsti žmogų, kuris kelius pabars-
tytų. 

„Seniūnai, jums gi patiems ne-
reikėtų barstyti, juk yra žmonių, 
atidirbinėjančių už pašalpas, juos ir 
būtų galima pasitelkti“ – kalbėjo A. 
Baura.

Tuo tarpu Andrioniškio seniūnas 
Saulius Rasalas pastebėjo: „Labai 
gaila, kad šį mėnesį sutapo plikšala 
ir pašalpų mokėjimo laikas...“

Nėrijus BLAŽYS, Anykščių 
rajono PK Kelių policijos va-
das:

„Mes visi, kaip piliečiai, 
esame suinteresuoti balsuoti. 
Turiu pasirinkęs kandidatą, ži-
nau, kokios nuomonės vyrauja 
Savivaldybėje. Esu susidaręs 
savo nuomonę ir į rinkimus ke-
tinu nueiti“.

Vidas KUGYS, automobilių 
meistras:

„Taip, eisiu. Esu pasirinkęs 
kandidatą. Manau, dauguma 
eis balsuoti, nors tos daugumos 
jau nedaug likę. O kai kam aps-
kritai ant visko nusispjaut“.

Žilvinas OVSIUKAS, Lie-
tuvos plaukimo rinktinės vyr. 
treneris:

„Nesupratau klausimo – o 
kaip galima nebalsuoti?! Aš 
visuomet balsuoju, dalyvauju 
rinkimuose. Manau, kad tai yra 
kiekvieno piliečio pareiga“. 

Ar ketinate 
dalyvauti 
artėjančiuose 
merų 
rinkimuose?

Visi Anykščių rajono seniūnai savivaldybės Bendrojo ir juridinio skyriaus vedėjui Audroniui Gališankai „pri-
siekė“, kad rinkimų naktį balsavimų apylinkės tikrai turės kompiuterius, spausdintuvus, interneto prieigą.

UAB Anykščių komunalinio 
ūkio direktorius Kazys Šapo-
ka seniūnams “savo kiemuo-
se” liepė bent jau minimaliai 
apsitvarkyti ir patiems. 

Svarbiausia, kad už jų
nugarų rinkėjai

Antanas BAURA, mero patarė-
jas sakė seniūnams: 

„Humoro jausmas yra labai 
sveikas dalykas, tačiau nepamirš-
kim, ko mes čia susirinkom, kal-
bėkim apie esminius dalykus. Be 
to, už jūsų nugarų sėdi spauda...“

Dviguba kliūtis grįžtant 
namo...

Saulius RASALAS, Andrioniš-
kio seniūnas, apie sutapimus: 

„Labai gaila, kad šį mėnesį su-
tapo plikšala ir pašalpų mokėjimo 
laikas...“

Baikit, jie geri žmonės...

Ona VALIUKEVIČIŪTĖ, dai-
nininkė, politikė per renginį sė-
dėjusi tarp dviejų lakūnų Rolando 
Pakso ir Vytauto Galvono: 

„Jei jie būtų su uniformomis – 
nualpčiau.“

Kaip socialdemokratė – 
pirmą 

Janina KULIEŠIENĖ, Anykš-
čių rajono rinkimų komisijos 
pirmininkė, apie agitacinėje tele-
vizijos laidoje dalyvavusią ir Rin-
kimų įstatymą pažeidusią buvusią 
Ažupiečių rinkimų komisijos pir-
mininkę, socialdemokratę Sonatą 
Balienę:  

„Ji turėjo tą dalyką žinoti. Ne 
pirmą kartą dirba rinkimų komi-
sijoje.“

Kitaip tariant – akis už akį

Alvydas GERVINSKAS, už 
daugiabučių renovavimą atsakin-
gas specialistas apie tai, jog šie-
met kelis anykštėnų namus reno-
vuos „Anresto“ darbininkai: 

„Kaimynai renovuos kaimynų 
namus, jei padarysi blogai, kaip 
paskui žiūrėsi draugui, kaimynui 
ar giminaičiui į akis?“

Tie žodžiai greičiau jau tarp-
tautiniai...

Alvydas GERVINSKAS, apie 
statybų priežiūrą: 

„Teko ir nusikeikti, žinoma, lie-
tuviškai...“

Šiemet sniego beveik nėra, 
pėdsakų nerasit...

Vladas MASLINSKAS, Mikie-
rių girininko pavaduotojas, apie 
vilkus:

„Užpraeitais metais, kiek pame-
nu, buvo užfiksuoti dviejų vilkų 
pėdsakai, nemanau, kad ir dabar 
rajone yra trylika vilkų, bet pa-
lauksim mokslininkų išvadų.“ 
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Raimondas GUOBIS

Kalvynų vieškeliu

14 mergaičių ir vyrukų, per kal-
vas kalveles kopė aukščiausių 
mūsų krašto kalnų link. Liūdiškių 
pakraštėliai, išsibarstę vienkiemiai, 
dešinėje Pajarskų rūmas. Nuo seno 
ant liekno stiebo besiplaikstančios 
vėliavos, Vokietijoje gyvenusio Va-
lentino Pajarsko įkeltos. 

Senąją ūlyčią pasiekę, po senme-
džiais prie baltomis langinėmis besi-
puošiančios seniausios aukštaitiškos 
trobos, ištraukiame iš krepšio trispal-
vę, ištiesiame ir nusifotografuojame.

Ąžuolai ir klevai gražuoliai savo 
kamienais storais ir viršūnių vai-

Nieko nėra geriau už laisvės 
kalnus
Grupelė Anykščių J. Biliūno gimnazijos moksleivių – pirmokų 

– istorijos mokytojos Jūratės Musteikienės bei muziejininko Rai-
mondo Guobio vedami pakartojo 1945 - ųjų vasario 15-16 -osios 
nakties žygį, kai Lietuvos partizanai ant aukščiausio Storių kalno 
– Stulpakalnio – iškėlė trispalvę.

nikais juosia nemenką plotą, seną 
sodybvietę, kadaise garsiajai Kai-
rių giminei priklausiusią. 

Ten ant kalvelės ne taip seniai 
dar buvo garsiausiam iš Kairių - 
Antano Baranausko jaunystės bi-
čiuliui – Klemensui atminti skirta 
klėtelė. Bet nebuvo jai vietos kul-
tūriniame rajono peizaže, nebuvo 
ji dažnai lankoma, nebuvo čia nei 
kas švenčiama, nei minima daug 
metų. Todėl primirštą namelį nu-
griovė, jokio atminties ženklo K. 
Kairiui nebepastatė. 

Juk pasak poeto A. Baranausko, 
vyras buvo gabus kaip reta, gal še-
šiskart gabesnis ir daug geriau ži-

nąs kalbos bei kūrybos subtilybes 
nei „Anykščių šilelio“ autorius.

Pėdsekiai į vis aukščiau besi-
stiebiantį pušynėlį neria, bet jo-
kių klėtelės pėdsakų neaptinkam. 
Iškilmingai skaitome, beveik dai-
nuojame: „Dienelė brėkšta ir aušra 
savo skaistų veidą rodo...“

Pupų Dėdės pastogėje

Pirmyn, tik pirmyn kaimo gatve, 
kurios pakelėje europinių projektų 
magai puikiausią šaligatvį nutiesė. 
Lygus, švarus, su kanalizacijos šu-
linių pakilumėliais.

Klausimas jaunimui: kas gi čia 
per pirkutė pakely, ir lavina atsa-
kymų - pirtelė, tvartukas, ar mė-
sai - kumpiams, lašiniams rūkyti 
vietelė. Ne ne, čia gi buvusi Pipiro 
kalvė. Jau veik ledu pasidengusiu 
keliu, slidinėdami leidžiamės že-
myn prie į dešinę atsišakojančio 
keliuko, užverto kaimiška, medi-
nių „štankietų“ aštriatvore. 

Į Petro Biržio - Pupų Dėdės – 
tėviškę taip lengvai nepakliūsi, 
bent jau neįvažiuosi. Prisimena-
me - nuostabus, meile tėvynei 
persunktų idėjų kupinas buvo šis 
energingas vyras. Pirmosios lie-
tuviškos Anykščių istorijos, 1928 
m. knygele išleistos, autorius buvo 
užsimojęs visus šalies miestelius 
aprašyti, o paskui kibo į apskričių 
monografijas. Taigi P. Biržys pats 
pirmas sukūrė „Mūsų Lietuvos“ 
projektą, kurį po daugelio metų 
emigracijoje įgyvendino uteniškis 
Bronius Kviklys. Kažko stabtelėjęs 
su savo raštais garsusis liūdiškietis 
tapo populiariausiu tautos links-

mintoju, taiklių kupletų dainuotoju 
Pupų Dėde. Visa Lietuva klausy-
davosi jo vedamų radijo programų 
„Pupų Dėdės pastogė“. 

Stulpakalnio legenda

Leidžiamės į pakalnę, kylam 
aukštyn, vėl leidžiamės į platų slė-
nį. Jau linksmiau - dešinėje žaliu 
miško taurumu iškyla, dangų rem-
dama stūkso Storių kalnų virtinė. 
Kelias veda į senąjį kaimą, posū-
kėlis, nuo kurio atsiverdavo tikras 
lietuviškas peizažas, poeto Aisčio 
apdainuotas. Tik kryžiaus nebėra, 
matyt, dėl senumo jau samanotas, 
pajuodęs, tikėjimo ženklas nu-
griuvęs. Sukame kairėn, pro seną, 
tėviške kvepiantį tvartą, pro istori-
nio paminklo vertą didžiulį, tik jau 
apirusį klojimą. Šuoliu įveikiame 
mažulėlio upeliuko vagą. 

Per visai neblogą sniegyną, baltą 
ir klampų lauką įkopiame į didįjį 
Stulpakalnį, surandame erdvesnę 
aikštelę. Lygiai vidurdienis. Iš-
skleidžiame trispalvę.

Bičiuliški pietūs su puikiau-
sia lietuviška dešra, lašinukais, 
pyragaičiais, šilta kava ir arbata. 
Tylusis mūsų bičiulis, iš paskos 
sekantis šunelis Radžis, taip pat 

vaišinasi. Skautiškų idėjų sugauti 
vyrukai imasi kurti laužą. 

Kelias namo

Nuskamba sprendimas žygiuo-
ti atgal. Leidžiamės linksmai, 
sniegynuose jau išmintais takais. 
Stabtelim papėdės sodybos kieme 
- trinkteli durų užraktai ir veran-
doje pasirodo nebejaunas vyras. 
Klausia griežtokai: „Ko ieškot?“ 
Kaip parlamentaras žengiu prie 
jo, paaiškinu, kad mes čia vardan 
tėvynės, vardan Lietuvos atžygia-
vom. Žmogaus, jo vardas Bronius, 
veidas nušvito ir jis apgailėjo, kad 
mes čia prieš keturiasdešimt ar 
penkiasdešimt metų neatėjom - tai 
gražūs, medžiais, krūmais dar ne-
užžėlę kalnai buvę. 

Kaimą pereiname spėriu, ka-
reivišku žingsniu, net mažaūgiai 
stengiasi kuo plačiau žergti. Jau iš-
einame iš kaimo, o mūsų pirmasis 
draugas šiame kaime neatsilieka 
- nejaugi nusprendė vardan bičiu-
lystės į miestą kartu keliauti. Sune-
rimstame, net pradedame svarstyti, 
kas iš mūsų galėtų jį priglausti, bet 
sumanus keturkojis prieš didžiąją 
pakalnę mūsų prašomas apsisuka 
ir nurūksta namo.Žygio simbolis – lietuviška trispalvė išskleista kalnų papėdėje.

Autoriaus nuotr.

Į Amžinybę iškeliavus ma-
mai, nuoširdžiai užjaučiame 
kolegę Vitą JARAŠIŪNIENĘ 
ir artimuosius. 

Tegul mūsų užuojautos žo-
džiai sušvelnina skausmą ir su-
teikia Jums stiprybės...

Anykščių PSPC medikų 
bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame Zitą 
Mariją MATELIENĘ, mirus 
mylimai mamytei.

AB “Anykščių melioracija” 
darbuotojai

užjaučia

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Patyrę politikai sako, jog 
viščiukai skaičiuojami rinki-
mų naktį. Bet kai viščiukai bus 
inventorizuoti, kaip veršiukai 
auskarėliais paženklinti, kiekvie-
nas gudrutis galės trimituoti: „aš 
taip ir sakiau“.

Ir aš rinkimų naktį gal kalbė-
siu, jog visą laiką žinojau, kad 
juos laimės Arūnas Liogė ir būti-
nai į jo štabą bruksiuos sveikinti. 

Rinkiminės kampanijos 
pradžioje, kai į startą stojo 
septyni kandidatai į merus, juos 
skirsčiau į tris grupes: favoritai 
(Sigutis Obelevičius ir Antanas 
Baura), vidutiniokai (Kęstutis 
Tubis, Alfrydas Savickas, Dai-
nius Žiogelis) bei autsaideriai 
(Arūnas Liogė ir Raimundas 
Razmislavičius). S.Obelevičius 
ir A.Baura yra geriausia, ką jų 
partijos - konservatoriai ir „vals-
tiečiai“- turi Anykščiuose. Abu 
jau yra įrodę, kad gali laimėti 
rinkimus. A.Baura du kartus 
laimėjo Seimo rinkimus mūsų 

apygardoje, S.Obelevičius kartą 
Seimo rinkimuose pateko į antrą 
turą, jo partija laimėjo praėju-
sius savivaldos rinkimus.

Kiti keturi partiniai kandidatai 
savo partijose yra antrarūšiai, 
arba net trečiarūšiai. Liberalsą-
jūdietis K.Tubis praėjusiuose Sei-
mo rinkimuose apygardoje užėmė 
trečią vietą – kaip ne pačios ga-
lingiausios partijos kandidatui, 
tas rezultatas buvo geras. Tačiau, 
buvęs policininkas, vargu, ar 
laikytinas tuo liberalų kandidatu, 
paskui kurį visa partija šliauš 
pilvais. Juolab, kad apskri-
tai liberalų elektoratas prieš 
krisdamas ant kelių pagalvoja, 
„o kokia iš to nauda?“. Darbo 
partija ir socialdemokratai pasi-
rinko kokius pakliuvo kandidatus 
į merus. Gal tuos, kurie labiau-
siai norėjo, arba tuos, kurie 
mažiausiai priešinosi. Tačiau abi 
šios politinės jėgos yra galingos, 
skaitlingos, turinčios ir admi-
nistracinių (ypač socdemai), 
ir finansinių resursų. Spėju, 
jog jei net neegzistuojančius 
asmenis socdemai ir darbiečiai 
keltų į merus, jie vis tiek nebūtų 
rinkimų autsaideriai. Kiekvienas 
Dubas Ąžuolaitis, geros partijos 
remiamas, gali pretenduoti bent į 
kokius 7 procentus balsų...

„Tvarkos ir teisingumo“ kan-
didato R.Razmislavičiaus jėga 
teoriškai turėtų būti Vytautas 
Galvonas, bet pastarąjį pribaigė 
žurnalistas Edmundas Jakilai-
tis. Ikijakilaitiniais laikais, per 
2011 m. savivaldos rinkimus, 
„tvarkiečiai“ Anykščiuose gavo 
tris mandatus. Kandidatavo į 

Tarybą tada ir R.Razmislavičius, 
ir V.Galvonas. Plušėjo jie tada 
nepalyginamai aktyviau nei da-
bar. Taigi nėra prielaidų, kad šiai 
kompanijai nauji rinkimai galėtų 
būti geresni nei buvę. 

Nepartinis A.Liogė rinkėjams 
galėtų būti įdomus tuo, kad 
nebepartinis. Bet vėl gi patirtis 
rodo, jog net pačios Marijonos 
Fergizienės pasirodymas per 
2011 m. rinkimus nebuvo svaigi-
nantis, tad kodėl rinkėjams turėtų 
įspūdį daryti A.Liogė? Jis neturi 
nei struktūrų, kurios jį remtų ir 
plakatus klijuotų, nei finansinių 
išteklių. O nešinas vien polėkio, 
toli nenuplasnosi...

Likus savaitei iki rinkimų, 
mano supratimu, lyderiu lieka 
meras S.Obelevičius. Jis tradi-
ciškai koncentruojasi į darbą su 
mažomis auditorijomis ir tautai 
dalina kuklią savo agitacinę 
knygelę. Šiaip jau S.Obelevičiaus 
agitacinė knygelė yra prabangi, 
jos konstravimas - kruvinas dar-
bas, o leidyba kainuoja daugiau 
nei visų kandidatų plakatai kartu 
sudėjus. Tačiau, produktas, rezul-
tatas – neabejotinai geras. Meras 
ir kažką duoda rinkėjams, ir tuo 
pačiu kuklus lieka. 

Prie konservatoriaus mero 
kojos, kaip kalinio rutulys, visur 
su juo barška jo KGB kapitonas. 
S.Obelevičius viešai neatsižadėjo 
partnerystės su KGB, tačiau kaž-
kodėl niekas iš oponentų nemuša 
šia korta. 

A.Baura, atrodo, turėda-
mas garantuotą antrąją vietą 
stengiasi būti ... trečiu. Nema-
tyti jokio pastebimesnio šio 

politiko judesio, o kas pasimato 
– greičiau yra su minuso, nei 
su pliuso ženklu. Pavyzdžiui, 
televizinėse diskusijose A.Baura, 
pozityviai vertinantis dabartinės 
rajono valdžios darbus, duoda 
ženklą rinkėjams palikti viską 
taip, kaip yra. Slaptas/atviras 
S.Obelevičiaus rėmėjas, tas mūsų 
A.Baura...

Jeigu pasku-
tinė ikirinki-
minė savaitė 
bus tokia, kaip 
ir buvusios, 
į antrą turą 
įžengti šansų 
vis daugiau 
turės A.Savickas. „Darbiečiai“ 
varo partizaninę agitaciją. 
Kaimiečiai juokauja, kad lauko 
tupyklose negali atsipalaiduoti, 
nežinai, ar ir ten neaplankys 
tavęs kažkas iš A.Savicko štabo...  
Prie tupyklos sutikęs rinkėją jam 
gali visokių „pievų“ pripasako-
ti, pažadėti, dabartinę valdžią 
kriminaliniais nusikaltimais 
apkaltinti – niekas prie tupyklos 
to nei patvirtins, nei paneigs. Per 
televizinius debatus A.Savickas 
kalba paprastai ir kvailokai, taigi 
elgiasi teisingai – to iš kandidato 
ir tikisi jo rinkėjas. Iki idealios 
kampanijos Darbo partijai trūks-
ta, tiksliau netrūksta, o yra per 
daug vienu „Volvu“. A.Savicko 
dviem Savickais dekoruotas 
„Volvo“ erzina jau vien dėl to, 
kad jis ne „Golfas“, o ne vietoje 
mėtomas kandidato automobilis 
tuos, kuriems jis trukdo, tiesiog 
siutina...

Liberalų veikla prieš rinki-

mus yra dvejopa. Kartais jie 
racionalūs, orientuoti į verslą ir 
inteligentiją, bet kartais prasi-
muša visiškas liumpenizmas. Bet 
smerkti nėra už ką. Vien protingų 
žmonių balsais toli nenuva-
žiuosi... Tačiau, iki šio laiko 
liberalai nepadarė nieko tokio 
protingo ar kvailo, kas suteiktų 

jų kandidatui į 
merus K.Tubiui 
šansų patekti į 
antrąjį turą. Iki 
rinkimų likus 
savaitei libera-
lų kandidatas 
lieka tokiu 
pačiu stabiliu 

vidutinioku, kokiu buvo rinkimų 
starte.   

Socdemų D.Žiogelis? O ką 
D.Žiogelis? Nieko... Kaip ir 
A.Baura televiziniuose deba-
tuose agituoja už S.Obelevičių. 
Kol kas įžiūriu tik vieną esminį 
D.Žiogelio privalumą – kaip ir 
prieš du mėnesius, taip ir dabar, 
jis akivaizdžiai liko jauniausias 
iš visų kandidatų. Išsaugojo 
pozicijas. Šaunuolis!   

Žodžiu, kol kas atrodo, kad 
durys į merų rinkimų antrąjį turą 
yra plačiai atvertos – pateks tas, 
kas labiausiai norės... Niekas 
dar labai toli į priekį nenu-
bėgo. Čia aš apie A.Liogės ir 
R.Razmislavičiaus norus nekal-
bu. Jiedu visgi turėtų kovoti dėl 
garbingos, šeštosios, vietos. 

Na, bet jei būsiu neteisus – pir-
mas keliausiu sveikinti A.Liogės. 
Rinkimai, kaip ir Kalėdos, stebu-
klų, vilčių, netikėtai išsipildančių 
svajonių metas... 

...patirtis rodo, jog net pa-
čios Marijonos Fergizienės 
pasirodymas per 2011 m. 
rinkimus nebuvo svaiginan-
tis, tad kodėl rinkėjams turė-
tų įspūdį daryti A.Liogė?.. 
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Žuvys (vasario 20 – kovo 20) – dvyliktasis zodiako ženklas. Tai 
– vandens ženklas, kurį valdo Neptūno planeta. 

Žuvys - astrologinis simbolis, vaizduojantis dvi sujungtas žuvis. 
Žuvys gimsta paslaptinguoju metų laiku, kai mirtis užleidžia vie-
tą gyvybei. Visą savo tolimesnį gyvenimą jos jaučia būties ribas, 
mistinio pasaulio alsavimą.

 ŽUVyS

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Mano receptas
- Žuvys mėgsta skaniai pavalgyti ir dievina saldumynus... Pasida-

linkite savo firminiu receptu – paprašėme gydytojo K. Ferenso.

- Skaniai pavalgyti mėgstu, tačiau saldumynai man nėra būtini. Keliau-
damas mėgstu išbandyti svečių šalių virtuvę, tačiau negalėčiau išskirti 
kurios nors vienos, padariusios man ypač didelį įspūdį. Esu labiau lie-
tuviškos virtuvės mėgėjas – tradiciniai mūsų šalies patiekalai man patys 
skaniausi.

O kulinaras iš manęs tikrai nekoks – maistu namie rūpinasi žmona 
Audronė. Aš galiu išsikepti kiaušinį, išsivirti dešrelių. Šeima sako, kad 
skaniai verdu šiupininę sriubą su raugintais agurkais.

Bet recepto negalėčiau tiksliai pasakyti. Kiekvieną kartą gaminu vis 
kitaip – virdamas ragauju, kas kartą dedu tai, ką randu šaldytuve. Šios 
sriubos virimas trunka ilgai – pirmiausia vien kol mėsą išverdi... O tada 
svarbiausias ingredientas – rauginti agurkai ir jų sunka. O paskui kokių 
daržovių turiu, tokias ir dedu.

Žuvims būdinga: 

1. Gilus užuojautos jausmas 
pirmiausia tiems, kas patenka į 
pavojingas situacijas. Tai labai 
jautrūs žmonės, visada pasiruo-
šę susemti viso pasaulio skaus-
mus...

- Esu jautrus žmogus, tačiau ka-
žin, ar geras bruožas – bandyti gel-
bėti visą pasaulį... Jeigu tavo gy-
venimo misija bus, kaip jūs sakot, 
susemti pasaulio skausmus, kažin 
ar ilgai taip tempsi. Toks žmogus 
ir iki savižudybės gali prieiti... Iš-
oriškai aš – ramus žmogus, bet vi-
duje pas mane „verda“. 

Nesakyčiau, kad mediko pro-
fesiją pasirinkau dėl ypač didelio 
altruizmo ar kažkokių idealų veda-
mas. Mano mama buvo gydytoja 
odontologė, krikšto mama – aku-
šerė, tėtis taip pat dirbo ligoninėje 
pavaduotoju ūkio reikalams, tad 
aš jau nuo vaikystės sukausi me-
dikų tarpe, man tai buvo artima. 
Mokiausi labai gerai, turėdavau 
ketvertų, tačiau jau vienuoliktoje 

Džiaugsmo negalima atidėti rytdienai
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydyto-

jas akušeris-ginekologas Kęstutis Ferensas vasario 22- ąją švęs 58 
–ąją gimtadienį. 

Beveik Vandenio ir Žuvų zodiako ženklų sandūroje gimęs gy-
dytojas sako, kad astrologinių pranašysčių beveik neskaito, ir 
yra įsitikinęs, kad kiekvienam žmogui yra būdinga bent po vieną 
skirtingo zodiako ženklo savybę. 

Vis dėto pokalbio metu „išlindo“ viena, pasak astrologų, ypač 
Žuvims būdinga, gydytojo savybė – rūpestis pirmiausia kitais, o 
jau paskui – savimi.  

klasėje, kai apsisprendžiau rinktis 
gydytojo kelią, atestate ketvertų 
nebeliko. Tais laikais, į Vilniaus 
universitetą įstojau 1975 m., no-
rint įstoti į mediciną, neužteko tik 
gerais pažymiais baigti mokyklą. 
Reikėjo puikiai išlaikyti ir stoja-
muosius egzaminus. Ir juos labai 
gerai išlaikiau...

2. Turi ypač lakią vaizduotę ir 
pasižymi meniniais gebėjimais.

- Vis dėlto pabūsiu atviras... Kai 
klausėt, ar niekada nesigailėjau 
pasirinkęs mediko kelią, atsakysiu 
taip – stipriai „konkuravo“ muzika 
ir medicina. Mano visa šeima buvo 
muzikali – ir aš, ir mano seserys, 
ir mama buvom baigę muzikos 
mokyklą, grojo ir tėtis, tad muzika 
man labai patiko. Būdami aštunto-
kai (gydytojas K. Ferensas yra kilęs 
iš Pakruojo – aut.past.) mokykloje 
subūrėme ansamblį, grojome iki 
pat vienuoliktos klasės. Tad buvo 
minčių stoti į Vilniaus Juozo Tal-
lat-Kelpšos aukštesniąją muzikos 
mokyklą, vėliau gal ir į Muzikos 

akademiją... Tačiau nuo to atkal-
bėjo ir mama, ir klasės auklėtoja 
sakydamos, kad reikia įgyti rimtą 
specialybę, o paskui jau bus gali-
ma užsiimti ir muzika... Taip ir liko 
muzika tik laisvalaikio užsiėmimu, 
tačiau jos niekada nemečiau. Ir da-
bar pagroju ir akordeonu, gitara, 
bosine gitara... Tik gyvenant dau-
giabutyje nesinori per daug triukš-
mauti. 

Mano ir abu vaikai – dukra Do-
vilė ir sūnus Donatas – taip pat 
baigę muzikos mokyklą. 33 –ejų 
Donatas, nors ir baigęs inžinerijos 
mokslus, nuo muzikos nenutolęs. 
Studijuodamas jis grojo bosine gi-
tara grupėje „Tyliai“, vėliau – „The 
Fly“. Prieš septynerius metus Do-
natas kaip boso gitaristas įsiliejo į 
kūrybinę ir muzikinę veiklą atnau-
jinusią grupę „Merlin“.

3. Dauguma Žuvų nemėgsta 
naujovių ir netikėtų pokyčių.

- Esu labiau konservatyvus žmo-
gus. Tačiau stengiuosi prisitaikyti 
prie besikeičiančio gyvenimo ri-
tmo. Man keista, kai žmonės sako, 
va, koks dabar blogas jaunimas, 
niekuo nesidomi, neturi vertybių, 
yra dideli egoistai ir t.t. Geras tas 
mūsų jaunimas, jie – tiesiog kito-
kie, pasikeitė laikmetis, pasikeitė ir 
žmonės. Bet tai nereiškia, kad jie 
tapo blogesni. 

4. Žuvys geba išlikti stebėtinai 
ramios net ir didžiausių katakliz-
mų akivaizdoje, bet lygiai taip 
pat gali pulti į isterišką paniką 
susidūrusius su menkniekiu.

- Matyt, visiems būna, kad kar-
tais neadekvačiai sureaguoja į vie-
nokią ar kitokią situaciją. Būna, 
kad stipriai pergyvenu dėl kokio 
nors įvykio, kuris jau po savaitės, 
ar net kitą dieną atrodo buvo vi-
siškas menkniekis. Bet su šia savo 
savybe stengiuosi kovoti, nes iš 
patirties žinau, kad dažniausiai tie-
siog reikia pralaukti tam tikrą lai-
ką, ir problemos labai labai suma-
žės... Dar viena mano savybė, kuri 
man labai nepatinka – momentai, 
kai užsiplieskiu. Minėjau, kad esu 
ramus žmogus, bet pasitaiko, kad 
pratrūkstu. Balso nekeliu, bet jeigu 
jau esu supykęs, tai kitas žmogus 
tikrai tai pastebės. 

Tik laikausi vienos taisyklės, 
kurią irgi įgijau su gyvenimiška 
patirtimi, darbe savo nuotaikų ne-
galiu demonstruoti. Ar man gera, 
ar bloga, bet pacientas, užėjęs į 
kabinetą, gydytojų nuotaikų netu-
ri pastebėti. Jau ir taip vizitas pas 
medikus žmonėms kelia stresą, tad 
gydytojas privalo save suvaldyti ir 
likti santūriu.

5. Žuvims patinka būti kanki-
nio vaidmenyje ir jos linkusios 
gailėtis savęs bei nepakankamai 
gerai save vertinti.

- Tikrai ne. Visiškai savęs nesu-
reikšminu. Šiame pasaulyje mes 
esame laikini svečiai, ir tikrai ne-
manau, kad tada, kai manęs ne-
bebus, šiame pasaulyje kas nors 
pasikeis – gyvenimas eis į priekį, 
žmonės gyvens taip, kaip gyvenę. 
Stengiuosi gyventi šia diena, jeigu 
šiandien – viskas gerai, artimieji 
sveiki, nėra blogų žinių, tai ir vis-
kas puiku.

Manau, kad gyvenime esu op-
timistas. Aš privalau būti geros 
nuotaikos, nes man labai svarbu, 
kaip šalia manęs jausis kiti. Galiu 
būt blogai nusiteikęs, susierzinęs, 

tačiau mano emocijas matys arti-
mieji. O kam to reikia? Stengiuosi 
neleisti sau gadinti nuotaikos ki-
tiems savo problemomis. 

6. Santykiuose su bičiuliais 
Žuvys bet kokia kaina siekia tai-
kos ir sutarimo, nemėgsta veltis į 
nereikalingus ginčus.

- Tikriausiai, tai vienas iš tei-
ginių, kuris man labiausiai tinka. 
Tikrai nemėgstu konfliktų, bar-
nių, chaoso. Mėgstu kompanijas, 
tačiau draugų daug neturiu, t.y. 
tikrų draugų. Yra keletas žmonių, 
į kuriuos žinau, kad galiu kreip-
tis bet kada, tai laiko ir gyvenimo 
patikrinti žmonės. Tik sėdėdamas 
prie stalo žmogaus nepažinsi, tik 
sunkiose, ribinėse situacijose mes 
atsiskleidžiam.  

Susipažįstu su žmonėmis labai 
lengvai, tačiau iki mano vidaus 
žmogui labai sunku „prisimušti“. 

7. Dvasinės vertybės Žuvims 
svarbesnės už materialines.

- Svarbu ir viena, ir kita. Nenu-
vertinu pinigų, jų, manau, reikia 
tiek, kad žmogus galėtų gyventi 
oriai. Jeigu man kas siūlytų didžiu-
lius turtus, to man nereikia.

Vis dėlto save priskirčiau prie iš-
laidesnių žmonių. Pavyzdžiui, man 
negaila pinigų kelionėms. Turiu ne 
vieną pažįstamą, kuris sako, kad 
va, galėtum nusipirkti gerą auto-
mobilį, o dabar, ką gi tu turi? Bet 
aš iš kelionių parsivežu įspūdžius, 
kurie man yra brangesni. Vasarą su 
žmona mėgstam keliauti po Lietu-
vą, o rudenį renkamės šiltesnius 
kraštus, taip prasitęsdami vasarą. 

Matyt, nebūsiu populiarus sakyda-
mas, kad mėgstu ir pasyvų poilsį. 
Man patinka kelias dienas tiesiog 
nieko neveikti ir pagulėti prie jū-
ros. Tačiau ir pažintinių kelionių 
neatsisakom.

8. Vaiką-Žuvį su šeima sieja 
itin stiprūs emociniai saitai.

- Tėčio netekau būdamas 16 
metų. Tad visą gyvenimą autoritetu 
man buvo mama – tiek jaunystėje, 
tiek ir vėliau. Pas mamą važiuoda-
vau, kai turėdavau bėdų. Ji visada 
išklausydavo, suteikdavo stipry-
bės. Jai iškeliavus Anapilin, stiprus 
ryšys liko ir dviem seserim. 

9. Tėčiai-Žuvys su malonu-
mu leidžia laiką su savo vaikais, 
mielai žaidžia su jais, kalbasi ir 
diskutuoja įvairiomis temomis. 
Tiesa, kartais, per daug juos le-
pina...

- Augant vaikams stengiausi 
suderinti ir darbą, ir šeimos rūpes-
čius. Nemanau, kad „nuvogiau“ 
daug laiko iš savo vaikų. Tačiau, 
dabar jau vaikams užaugus, kartais 
pajuntu kaltę, kad gal per dažnai 
pakėliau balsą auklėdamas sūnų, 
kad kartais ir kepšteldavau. Sūnaus 
paauglystė buvo sunkesnė nei du-
kros, tad dėl jo labiau ir išgyvenu. 
Nors, kai apie tai dabar pasakiau 
sūnui, jis nesuprato mano pergyve-
nimų, matyt, nuoskaudos liko tik 
man, o ne sūnui... Bet dėl to save 
dažnai pagraužiu...

Už tai esam labai geri draugai su 
trimečiu anūku Povilu. Tiek aš jo 
labai lauku atvažiuojančio, tiek Po-
vilui labai reikia pabūti su seneliu...

4 detalės apie Kęstutį FERENSĄ

Knyga...
„Antono Makarenkos „Pedagoginė poema“. Pirmą kartą ją perskaičiau 

gal aštuntoje klasėje, pasiūlė mama“. Iš viso ją esu skaitęs gal aštuonis 
kartus“.

Posakis...
„Šiandien man gerai ir aš laimingas“.

Filmas...
„Daugiausiai kartų esu žiūrėjęs rusų komedijos klasiko Leonido Gaida-

jaus filmą „Briliantinė ranka“.

Automobilis...
„Važinėju „Mercedes-Benz“ C klasės automobiliu. Mano svajonių au-

tomobilis -S klasės „Mercedes-Benz“.

Anykštėnas gydytojas Kęstutis Ferensas sako, kad viena svar-
biausių savybių, kurias įdiegė mama, yra sąžiningumas ir duoto 
žodžio laikymasis: „Stengiuosi gyventi taip, kad ne tik kitiems 
drąsiai galėčiau žvelgti į akis, bet ir prieš save nebūtų gėda“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Renkame populiariausią rajono gydytoją
„Anykštos“ skaitytojus kviečiame rinkti populiariausią 2015 

metų Anykščių rajono gydytoją. Balandžio 27 - ąją – Mediko die-
ną – paskelbsime ir apdovanosime gydytoją, kuris susilaukė dau-
giausiai Jūsų dėmesio.

mų skyriuje. Redakcijos adre-
sas: Vilniaus g. 29, LT-29145, 
Anykščiai. 

-ANYKŠTA

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų.

Padėkas galite užsakyti 
„Anykštos“ redakcijos skelbi-

vietoj tabletės

Kamilė BITVINSKAITĖ

Dažnai susiduriame su situaci-
ja, kai mūsų netenkina mūsų pačių 
asmenybės. Suvokiame – reikia 
keistis. Tačiau nuo suvokimo iki 
įgyvendinimo – netrumpas kelias.

Praeitais metais atlikau tyrimus 
tarp tų žmonių, kurie sąmoningai 
ieško, kaip pasikeisti. Tyrimai 
vyko reabilitacijos bendruome-
nėse, kuriose žmonės gydosi nuo 
įvairių priklausomybių. Tiek jie, 
tiek visuomenė tikisi, kad po gy-
dymosi jie pasikeis. Manau, kad 
norint pasikeisti, reikia pažvelgti į 
kiekvieno pasikeitimo „vidų“.

Yra išskiriama vidinė ir išorinė 

motyvacija keistis. Vidinė mo-
tyvacija – tai iš vidaus kylantis 
spaudimas pasikeisti, tuo tarpu 
išorinė motyvacija yra suvokia-
ma, kaip išorinis spaudimas ar 
prievarta pasikeisti arba bent jau 
siekti gydymo. Dažnai išorinė 
motyvacija yra tai, kas išlaiko as-
menį gydymosi procese, o vidinė 
motyvacija turi daugiau paskatų, 
įtraukiančių asmenį į elgesio kei-
timo procesą. Išorinės ir vidinės 
motyvacijos sąveika gali nulemti 
ir gydymosi eigą. Ryan ir kiti ty-
rėjai pastebėjo, kad besigydantys 
pacientai, kurie turi aukštą vidinę 
ir išorinę motyvaciją, yra linkę iš-
būti visą gydymosi laiką reabilita-
cijoje bei ilgiau išlaiko gydymosi 
rezultatus. Buvo pastebėta, kad 
tokie išorinės motyvacijos šalti-
niai kaip šeimos ar teisinių institu-
cijų spaudimas gydymosi procese 
gali būti žymiai efektyvesni negu 
vidinė motyvacija. Tačiau, jei as-
muo pasižymi tik aukšta išorine 
motyvacija, rezultatai būna patys 
prasčiausi. Kitaip sakant, pažadas 
sau nevalgyti po 6 valandos, kilęs 
dėl to, kad kažkas pastebėjo, jog 

sustorėjau, bus trumpalaikis, jeigu 
iš tikro nenorime sulieknėti.  

Remiantis socialinio pažinimo 
faktorių modeliu, keičiant elgesį, 
motyvaciją keistis lydi 3 proce-
sai: rizikos suvokimas, pasekmių 
ir suvokto „aš“ veiksmingumas. 
Kol asmuo pats nesuvokia, kokia 
rizika jam kyla, neįvertina gali-
mų pasekmių bei savo galimybių 
išspręsti problemą, tol nėra mo-
tyvacijos keisti elgesį. Tik tada, 
kai elgesio keitimo tikslas suvo-
kiamas, pereinama prie veiksmų, 
o vėliau įtvirtinami nauji pasikei-
timai. Kitaip sakant, ta nelemtoji 
bandelė nuolat gundys, kol ne-
įsitikinsi, kad ją valgyti vakare 
išties kenksminga, kol nesuvoksi 
pasikeitimo privalumų, tol iš tie-
sų ir neimsi laikytis dietos. Vien 
tik valios pasikeitimams neužten-
ka. 

Tiesa, dažna klaida, kad asme-
nys pervertina save išsikeldami 
per aukštus tikslus, todėl susidū-
rę su sunkumais jie lengvai pasi-
duoda ir nebesutinka toliau keisti 
savo elgesį. 

Skanaus.

Bandelė po šeštos vakaro

Peršalimu sergama lengviau

Labai dažnai peršalimas yra 
painiojamas su gripu. Kaip at-

Su peršalimu kovoti reikia atsargiai Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščius puola gripo epidemija. Tačiau, esant tokiems orams, 
dažnos ir peršalimo ligos. Kaip atskirti peršalimą nuo gripo ir 
kaip gydytis, pataria Anykščių rajono savivaldybės pirminės svei-
katos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja Aurika Treščen-
ko.

skirti ligas? „Paprasti peršalimai 
paprastai nebūna su labai aukš-
tom temperatūrom – pavieniais 
atvejais 38,5-38,6°C. Peršalus 

dažniausiai nebūna skausmų, bū-
dingų gripui – akių, sąnarių, gal-
vos, kaulų laužymo, aukštos kūno 
temperatūros. Dažniausiai per-
šalimą lydi sloga, gerklės skaus-
mai, kosulys – daugiau bendriniai 
negalavimai. Peršalimui užtenka 
simptominio gydymo. Žmonėms 
visuomet patariu, kad nesigriebtų 
išreklamuotų sudėtinių vaistų, nes 
jie viską tik pablogina“, – sakė A. 
Treščenko. 

Svarbiausia – daug skysčių 

Gydytoja pataria gydytis „se-
noviškai“ – vartoti daug skysčių. 
„Skysčiai – nebūtinai arbata, kaip 
tradiciškai yra patariama – ger-
ti daug šiltos arbatos. Tai gali 
būti sultys, mineralinis, virintas 
vanduo, žinoma, ir ta pati arba-
ta. Svarbiausia, kad žmogus kuo 
daugiau prakaituotų. Padeda liep-
žiedžių, aviečių arbata – išgėrus 
reikia kuo daugiau prisirengti ir 
gerai išprakaituoti: su prakaitu iš-

eina visas karštis“, – kaip gelbėtis 
nuo peršalimo patarė gydytoja.

Dar vienas būdas mušti tempe-
ratūrą, kurio galbūt ir nesame gir-
dėję – prisileisti porą plastikinių 
buteliukų kambario temperatūros 
vandens ir palaikyti pažastyse. A. 
Treščenko sakė, kad jos pacientai į 
tokį gydytojos patarimą žiūri gana 
skeptiškai ir su šypsena, tačiau, 
pakilus kūno temperatūrai, tokiu 
būdu pabandyti ją numušti tikrai 
nepakenks. Tokio „gydymo“ prin-
cipas yra paprastas – vanduo tie-
siog ištraukia šilumą į save.

Nepiktnaudžiaukite vaistais

Viena dažniausių klaidų – žmo-
nės muša vaistais nedaug pakilu-
sią kūno temperatūrą. Šeimos gy-
dytojos teigimu, suaugusiesiems 
patariama gerti vaistų tik tuomet, 
kai temperatūra pakyla iki 38,5°C. 
Paaugliams rekomenduojama 
mušti temperatūrą, kai ši pakyla 
iki 38,4°C. „Žinoma, reikia atsi-

žvelgti ir į atskiras situacijas – jei 
sergančiajam pakilusi temperatū-
ra, tarkim, iki 37,5 laipsnių, bet 
jis neturi apetito, nenori gerti, 
jaučiasi labai silpnas, tuomet ga-
lima išgerti vaistų. Bet jei ligonis 
valgo, geria, griebtis vaistų tikrai 
nereikia“, – pasakojo gydytoja.

Suaugusieji dažniausiai nenori 
kentėti prastos savijautos dėl pa-
kilusios kūno temperatūros, todėl, 
nors ir jaučiasi pakankamai ne-
blogai, dažniausiai griebiasi su-
dėtinių vaistų. A. Treščenko sakė, 
kad „jų galima gerti, tačiau labai 
atsargiai. Man pačiai yra tekę su-
sidurti su atveju, kuomet jais yra 
piktnaudžiaujama: plius, dar ša-
lia sudėtinių vaistų, yra geriamas 
ir paracetamolis. Stebėjau vieną 
atvejį, kada tėvai atvežė vaiką, 
kuris buvo pasiekęs kritinę para-
cetamolio ribą: tėvai jam tris kar-
tus į dieną skyrė sudėtinių vaistų, 
o tarpuose – dar ir paracetamolio. 
Vaikas buvo ant apsinuodijimo 
vaistais ribos“. 

Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro šeimos gydytojos Aurikos Treščenko teigimu, susirgus perša-
limo ligomis, geriausia gydytis geriant daug skysčių.

Norime padėkoti mūsų 
šeimos gydytojai R. 
JUODIŠKIENEI ir seselei A. 
BARTULIENEI už nuoširdų 
gydymą ir rūpestį mūsų svei-
kata.

 
Vladas ir Vanda 
AugustinAi, 
s. Elmininkai

Kovo 5 d. 18 val. Anykščių kultūros centre.
Bilieto kaina 10 Eur.

Šią savaitę net trečdalyje Lietu-
vos savivaldybių peržengtas ser-
gamumo gripu ir ūmiomis viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijomis 
epideminis slenkstis. Sergamumo 
rodikliai viršyti Alytaus, Kauno, 
Panevėžio miestuose, Jonavos, 
Prienų, Varėnos, Mažeikių, Plun-

Epidemijos slenkstis peržengtas
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščiuose peržengtas epidemijos slenkstis, kai sergamumas 
gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis siekia 
100 atvejų 10 tūkst. gyventojų, bet epidemija dar neskelbiama. 

gės, Anykščių, Molėtų, Vilniaus, 
Švenčionių, Šalčininkų, Ukmer-
gės, Trakų rajonuose, Neringos, 
Marijampolės, Rietavo, Visagino 
ir Elektrėnų savivaldybėse.

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
„Anykštai“ sakė, kad kol kas situ-

acija yra stebima ir epidemija ne-
skelbiama. „Iš sergančių skaičiaus 
kol kas yra tik labai nedidelis pro-
centas tų, kurie serga gripu, tik 5 
procentai, tai neatitinka kriterijų. 
Norint skelbti epidemiją, sergančių 
gripu turi būti 30 procentų“,- sakė 
V.Daugelavičienė. 

Gydytojos teigimu, labiausiai jai 
rūpi vaikai, nes suaugusieji patys 
už save atsakingi. Paskelbus epide-
miją, būtų ribojami vieši renginiai 

ir nutraukiami užsiėmimai švietimo 
įstaigose. Tiesa, yra galimybė karan-
tinui uždaryti atskiras mokyklas ir 
neskelbiant epidemijos. „Mokslei-
viai šią savaitę atostogauja, laukiam, 
kol jie sugrįš į mokyklas ir skaičiuo-
sim. Turime patvirtinę nuostatas, 
kad jeigu klasėje serga 30 procentų 
vaikų, galima nutraukti užsiėmimus 
ir neskelbiant epidemijos. Anksčiau 
net jei sirgdavo 50 procentų, bet epi-
demija nebuvo paskelbta, nutraukti 

užsiėmimų negalėjome“,- aiškino 
V.Daugelavičienė.  

Lietuvoje dėl gripo buvo hospi-
talizuotas 121 asmuo: dešimt – iki 
dvejų metų, 64 - nuo dvejų iki 17 
metų ir 47 – pilnamečiai. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tro (ULAC) duomenimis, praėjusią 
savaitę sergamumas gripu šalyje 
buvo 101,7 atvejo 10 tūkst. gyven-
tojų, tai yra toks pats, kaip ir anks-
tesniąją savaitę.

Po vieną pacientų padėką turi gydytojos Virginija Pažėrienė ir 
Rita Juodiškienė.



2015 m. vasario 21 d.

pirmadienis 2015 02 23

sekmadienis 2015 02 22

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro (k).
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Leonardas 1“. 
12.00 „Lotynų Amerikos pla-
tybėse. 2 d. Amazonė. Vienas 
miškas, daug pasaulių“.  
13.00 „Puaro 13“. N-7 
14.30 „Gyvi“. N-7
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Delfinai ir žvaigždės (k). 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“.
21.50 „Ugnies žiede“. N-7
0.45 Auksinis protas. 
1.40 Mokslo ekspresas (k).
2.00 „Puaro 13“ (k). N-7
3.30 Pasaulio panorama (k). 
4.00 Savaitė (k). 
4.30 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 

 
6.30 „Smalsutė Dora. Dora 
gelbsti undinėles“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Zatura. Nuotykiai kos-
mose“.
12.05 „Namas prie ežero“. N-7
14.10 „Mano puikioji auklė“.
14.45 „Didingasis amžius“. 
N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.10 „Da Vinčio kodas“. N-14
1.05 „Apokalipsės pranašai“. 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7  
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių sodai. 
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Barbė Mariposa ir Fėjų 
princesė“.  
12.00 „Kai atkeliavo Zacharis 
Biveris“.
13.45 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.20 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  

19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Šuolis! N-7 
22.30 „Mirtinas smūgis“. N-14
0.25 „Kvaišų šeimynėlė“. N-7 
1.15 „Panika roko saloje“. S
1.55 „Gaudynės“. N-14

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Melagių žaidimas“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Vasara Amalfyje“. N-7
21.00 „Kortų namelis“. N-14
23.00 „Bagerio Vanso legen-
da“. N-14
1.20 „Dviese geriau“.  

6.50 „Mylėk savo sodą“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Korio gyvūnijos pa-
saulis“. 
11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“. 

14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7
16.00 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
18.05 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“ (k). 
19.05 „Nustebink mane“. 
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 
Vulfas išeina iš namų“. N-14 
22.45 „Pragaras Konektikute“. 
N-14
0.40 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.40 „Naskos linijų paslaptys“. 
10.30 ORA ET LABORA.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Talentų ringas.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
15.00 Koncertuoja dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva“. 
16.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
17.00 „Pastabos žemėlapio 
pakraščiuose“. 
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
18.45 Mokslo sriuba (k). 
19.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
21.00 „Atgimimo kronika“. N-7 
22.15 ...formatas (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ (k). 
0.30 Koncertas „ABBA. 
Stebuklų pasaulis“.

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Arčiau mūsų.
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Ne vienas kelyje (k).
13.30 Dviračio šou (k). 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7 
15.35 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“. 
16.10 Lietuvos sprendimas. 
2015 m.  
18.30 KK2 (k). N-7  
19.10 Mes pačios (k).  
19.40 „Alfa“ savaitė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
21.00 „Aukso imperija“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7  
23.25 Ne vienas kelyje (k).  
23.50 24 valandos (k). N-7  
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.10 KK2 (k). N-7 
3.50 Autopilotas (k).  
4.20 Tauro ragas (k). N-7  

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 „Ledo kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7

12.30 „Simpsonai“.
13.00 Džeimio Oliverio maisto 
revoliucija.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7 
16.00 „Gražiausi žemės kam-
peliai“.
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 DNB LKF taurės turny-
ras. Rungtynės dėl 3 vietos.
20.00 „6 kadrai“. N-7
20.30 DNB LKF taurės turny-
ras. Rungtynės dėl 1 vietos.
22.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
23.00 „Galaktikos gelbėtojai“. 
N-7
1.00 „Lujis“. N-7

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais. 
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas. N-7 
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 „Laukinis pasaulis“. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 
2015. Pagėgių meras.  
13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Elektrėnų meras.  
14.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus rajono meras. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jėga! 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“. 
22.30 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
23.30 „Šešėlis“. S  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Pasaulio panorama (k). 
11.10 Savaitė (k). 
11.40 „Gyvi“ (k). N-7 
13.05 Istorijos detektyvai (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 7“. 
17.00 „Akis už akį 4“. N-7 
17.45 „Naisių vasara 6“.  
18.15 Šiandien.  
18.45 „Ten, kur namai 1“. N-7 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Pinigų karta.  
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai 1“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
4.05 Teisė žinoti (k). 
4.55 „Mūsų laisvės metai. 
1994 m“. (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Į žvejybą“ (k). 

10.40 „Peliukas Stiuartas Litlis 
2“ (k). 
12.10 „Nikis Tūzas“ (k).  
13.40 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.05 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios. 
22.10 „Pagalbos šauksmas“. 
N-14 
0.00 „Ties riba“. N-14 
0.55 „Nikita“. N-7 
1.50 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 „Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis“. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7  
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Apsukrios kambari-
nės“. N-14  

23.10 „Privati praktika“. N-7  
0.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-7  
2.50 „Mažylė Houp“. N-7  
3.40 „Pelkė“. N-14 
  

6.35 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Bosas“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Autopilotas (k).  
18.25 „Visa menanti“. N-7
19.25 „Policija ir Ko“. N-7
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
21.00 Patrulis. 
21.30 „Sniegynų įkaitai“. N-14
23.50 „Sausas įstatymas“. N-7
0.55 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.55 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 

9.35 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“ (k). 
12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Alabama - namai na-
mučiai“. N-7
14.50 „Būrėja“ (k).  
15.25 „Šeštasis pojūtis“. N-7
15.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.50 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Viengungis“. N-7
22.55 „Grubus žaidimas“. 
N-14
23.50 „Farų šeima“. N-7
0.45 „Arti namų“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Septynios Kauno die-
nos (k). 
12.45 „Pastabos žemėlapio 
pakraščiuose“ (k).  
13.15 Koncertas „ABBA. 
Stebuklų pasaulis“ (k). 
15.00 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 „Džeronimas“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, 
k). 
18.25 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Kėdainių „Nevėžis“ 
– „Prienai“.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 

21.30 „Falkonas“ (k). N-7 
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k).

5.50 Padėkime augti.  
6.15 Pasaulis X. N-7
7.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k). 
9.00 Mes pačios. 
9.30 Žinios.  
10.00 „Alfa“ savaitė (k).  
10.25 Pasaulis X (k). N-7
11.20 24 valandos (k). N-7
12.35 Valanda su Rūta (k). 
14.00 Padėkime augti (k). 
14.30 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 „Alfa“ savaitė (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Topmodeliai“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 

19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Ryklių naktis“. S
0.40 „Galaktikos gelbėtojai“. 
N-7  
2.20 „Bobo užkandinė“. N-14
  

7.25 Namų daktaras.  
8.00 Vantos lapas. N-7 
8.30 Girių takais.  
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Kitoks pokalbis. N-7 
10.30 Nuoga tiesa. N-7 
11.30 Pasaulis X. N-7 
12.30 „24/7“. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Širvintų rajono meras.  
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Širvintų rajono meras 
(tęs.).  
19.20 „Albanas“ . N-7 
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Artūro Orlausko šou. 
N-14 
23.50 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. N-7



2015 m. vasario 21 d.

antradienis 2015 02 24

trečiadienis 2015 02 25

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).  
11.30 „Eurovizija 2015“. 
Nacionalinė atranka (k).  
13.05 Pinigų karta (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 4“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Emigrantai (k).
4.05 Specialus tyrimas (k). 
4.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.55 „Namas prie ežero“ 
(k). N-7
11.00 „Zatura. Nuotykiai 
kosmose“ (k). 
13.10 „Tomas ir Džeris“. 
13.40 „Madagaskaro pin-
gvinai“.
14.05 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 „Barnevernet. 
Norvegiškos vaikų medžio-
klės ypatumai“.
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Išdavikas“. N-14
0.20 „Ties riba“. N-14
1.15 „Nikita“. N-7
2.10 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7
20.30 VIP. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios  
22.10 „Transporteris“. N-14 
23.10 „Krizė“. N-14  
0.10 „CSI kriminalistai“. 
N-14  
1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-7 
2.50 „Mažylė Houp“. N-7
3.35 „Pelkė“. N-14
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Visa menanti“. N-7
19.25 „Policija ir Ko“. N-7
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius!“. N-14
23.35 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.40 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.40 Bamba TV. S

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).

7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“. 
12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Alabama – namai 
namučiai“. N-7 
14.50 „Būrėja“ (k).  
15.25 „Šeštasis pojūtis“. N-7
15.55 „Griežčiausi tėvai“. 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Dalida“. N-7
23.10 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
0.05 „Farų šeima“. N-7
1.00 „Užribis“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Kultūra +. (k). 
12.45 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
13.45 ...formatas (k). 
14.00 „Fotografo objektyve - 
Obamos Baltieji rūmai“ (k). 
15.00 Rašytojos Aldonos 
Liobytės 100-osioms gimimo 
metinėms.  
16.00 „Džeronimas“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Koncertuoja Kauno 
miesto simfoninis orkestras.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 

18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Striomsio viloje“. 
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 ARTi. Vitražas.  
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Ugnies žiede“. N-7 
23.00 Dabar pasaulyje.  
23.30 „Ugnies žiede“. N-7 
1.00 Panorama (k). 
1.35 Dėmesio centre (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo... Iki....  
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.10 KK2. N-7 
14.00 Dviračio šou (k).  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Topmodeliai“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 

20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Juventus“ – 
„Borussia Dortmund“. 
23.40 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
0.10 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
1.00 „Ryklių naktis“. S  
2.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
2.40 „Bobo užkandinė“. N-14 

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 „Gamink sveikiau!“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus miesto me-
ras. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus miesto meras 
(tęs.).
19.20 „Albanas“. N-7
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Emigrantai (k). 
11.30 Delfinai ir žvaigždės 
(k). 
13.05 Specialus tyrimas (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį  4“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Keliai.Mašinos.
Žmonės (k). 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Gyvenimas (k). 
4.05 Auksinis protas (k). 
5.15 Durys atsidaro (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 

8.50 24 valandos (k). N-7
10.10 Yra kaip yra (k). N-7
11.30 Nuo...Iki.. (k).
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.25 „Gyvenimo receptai 
2“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Nakties įkaitas“. N-14
0.25 „Ties riba“. N-14 
1.20 „Nikita“. N-7 
2.15 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Pakartok!. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  
22.10 „Spąstai“. N-14 
0.00 „Elementaru“. N-7  

1.00 „Ieškotojas“. N-7 
1.50 „Aferistas“. N-7
2.40 „Mažylė Houp“. N-7 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“. N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Visa menanti“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7   
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Meilės išbandymai“. 
N-7 
23.45 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.50 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k). 
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“. 
N-7

10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“ (k).
12.55 „Audra“ (k).
13.55 „Alabama - namai 
namučiai“.
14.50 „Būrėja“ (k).
15.25 Penki ingredientai.  
15.55 „Griežčiausi tėvai“. 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Sąžiningas žaidi-
mas“. N-7
22.40 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
23.35 „Farų šeima“. N-7
0.30 „Užribis“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijos“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Koncertuoja Kauno 
miesto simfoninis orkestras 
(k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 ORA ET LABORA (k). 
14.00 „Paskendę povan-
deniniai laivai. Nelaimės 
jūroje“ (k). 
15.00 Koncertuoja dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva“. 
1995 m. (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Koncertuoja Kauno 
miesto simfoninis orkestras.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 „Baras“. 
19.10 Istorijos detektyvai. 
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Venecija“. N-7 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 ARTi. Vitražas (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.10 KK2. N-7
14.00 Dviračio šou (k).  
14.30 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
13.30 „Saša ir Tania“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Topmodeliai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 

20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. „Arsenal FC“ 
– „AS Monaco FC“. 
23.40 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7  
0.10 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7   
2.40 „Bobo užkandinė“. 
N-14 
 

7.05 Reporteris. 
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Vantos lapas. N-7 
13.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Gamink sveikiau!
17.00 Žinios.
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Švenčionių rajono 
meras. 
18.00 Reporteris.
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Švenčionių rajono 
meras (2) (tęs.).
19.20 „Albanas“. N-7
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7
21.30 Sąmokslo teorija. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. 
N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Gyvenimas (k). 
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1994 m.“ (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 4“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Dvynių dienoraštis“. 
N-14 
23.25 Vakaro žinios. 
0.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Delfinai ir žvaigždės 
(k). 
4.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k).
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 

7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 24 valandos. N-7
10.10 Yra kaip yra (k). N-7
11.30 „Gyvenimo receptai 2“ 
(k). N-7 
12.30 KK2 (k). N-7
13.25 „Tomas ir Džeris“. 
13.55 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Ledo žmogus“. N-14 
0.15 „Ties riba“. N-14
1.10 „Nikita“. N-7
2.05 Sveikatos ABC  (k). 

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ginčas be taisyklių. 
N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Apokalipto“. N-14  

1.00 „Ieškotojas“. N-7  
1.50 „Aferistas“. N-7
2.40 „Mažylė Houp“. N-7
3.05 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
3.30 „Pelkė“. N-14 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7  
18.00 Žinios.  
18.25 „Visa menanti“. N-7 . 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Tiušai“. N-7
23.20 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.25 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 

9.35 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“ (k).  
12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Alabama – namai 
namučiai“. N-7 
14.50 „Būrėja“ (k).
15.25 Penki ingredientai. 
15.55 „Griežčiausi tėvai“. 
16.50 „Mano puikioji auklė“.  
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Slaptos gelmės“. 
N-14
22.55 „Detektyvė Rizoli“. N-7
23.50 „Specialioji Los 
Andželo policija“. N-7
0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel““. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Koncertuoja Kauno 
miesto simfoninis orkestras 
(k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 Istorijos detektyvai.  
13.30 „Lietuvos Prezidentas 
Aleksandras Stulginskis“. 
14.00 „Naskos linijų paslap-
tys“ (k). 
15.00 „Sicilijos mumijos“. 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 „Lietuvos krikštui 600“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 ...formatas.  

18.30 Pagauk kampą. 
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Visu garsu“ interviu 
su Viktoru Gerulaičiu. 
22.15 „Endhauzo paslaptis“. 
23.00 „Lietuvos krikštui 600“ 
(k). 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 „Venecija“ (k). N-7

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k).  
11.30 Padėkime augti (k).  
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.10 KK2. N-7 
14.00 Dviračio šou (k).  
14.30 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7  
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Saša ir Tania“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Topmodeliai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7

18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Greito reagavimo 
būrys“. N-14
23.15 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Kauno „Žalgiris“ - 
Stambulo „Galatasaray“.
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7   
2.40 „Bobo užkandinė“. N-14
  

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Šeima- jėga! 2 
13.30 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Trakų rajono meras. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Trakų rajono meras 
(tęs.). 
19.20 „Albanas“. N-7
20.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015 (k).  
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
13.10 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 4“. N-7 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Holivudo mamytės 
paslaptis“. N-14
0.05 Tautos balsas (k).
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7
1.15 Mes kartu su Antanu 
Šabaniausku.  
2.45 LRT OPUS ORE.  
3.50 Duokim garo! (k). 
5.20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k).

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7
8.50 K11. N-7 
10.10 Yra kaip yra (k). N-7
11.30 „Barnevernet. 
Norvegiškos vaikų medžio-
klės ypatumai“ (k).
12.30 KK2. N-7
13.25 „Tomas ir Džeris“. 
13.55 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Mano vyras gali. 
22.20 „Trigubas X“. N-7 
0.40 „Kruvina seserijos pa-
slaptis“. S

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Monstrai prieš atei-
vius“. N-7
21.05 „Iksmenai. Pradžia. 
Ernis“. N-7  
23.30 „Grobuonys“. N-14 
1.35 „Stebėtojų lyga“. N-14

 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Tiušai“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Skolininkas“. N-14 
23.15 „Sostų karai“. N-14 
1.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7
10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“. 
12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Alabama - namai 

namučiai“. N-7 
14.50 „Būrėja“ (k). 
15.25 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
15.55 „Griežčiausi tėvai“. 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir ange-
las“. N-7
22.45 „Nakties provincija“. 
N-14
0.30 „Viešbutis „Grand 
Hotel“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 „Lietuvos krikštui 600“ 
(k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 „Atgimimo kronika“ 
(k). N-7 
14.00 „Tikrosios dinozaurų 
spalvos“. 
15.00 „Visu garsu“ interviu su 
Viktoru Gerulaičiu (k). 
15.45 „Baras“ (k). 
16.35 ARTi. Vitražas (k). 
17.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.40 Kultūra.  
19.00 Teatras. 
19.45 Prisiminkime.  
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Mėnulio pilnaties me-
tas“. N-7 
22.50 Vienas eilėraštis. 
23.00 Lietuvių kinas trumpai. 

23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Mokslo sriuba (k). 
0.45 Legendos (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mes pačios (k).  
11.30 Apie žūklę.  
12.00 24 valandos (k). N-7 
13.10 Tauro ragas. N-7 
13.35 Autopilotas.  
14.00 Dviračio šou (k).  
14.30 24 valandos. N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. 
N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Ne vienas kelyje (k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 
1.00 Dviračio šou (k).  
1.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.20 Yra kaip yra (k). N-7 
3.25 KK2 (k). N-7 
4.05 Dviračio šou (k).  
4.30 24 valandos (k). N-7

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Saša ir Tania“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 

16.00 „Topmodeliai“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14
23.00 „Senoji mokykla“. 
N-14
0.50 „Greito reagavimo bū-
rys“. N-14
2.20 „Bobo užkandinė“. N-14

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Kitoks pokalbis. N-7   
13.00 „Laukinis pasaulis“.. 
13.30 Sąmokslo teorija. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus miesto meras. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus miesto meras 
(tęs.).
18.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus rajono meras.
19.55 Kitoks pokalbis. N-7 
20.55 Pasaulis X. N-7 
21.55 „Meilė, seksas ir Los 
Andželas“. N-14 
23.45 „Peržengti ribą“. N-14
1.30 „Miestelio patruliai“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias. 2 d. 
Svarbiausios pamokos“.
13.00 „Inspektorius Luisas 
3“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1995 m.“
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka.
22.40 „Falkonas“. N-7
0.15 „Manto Jankavičiaus 
akustinis koncertas“.
1.50 „Inspektorius Luisas 3“ 
(k). N-7
3.25 „Mūsų laisvės metai. 
1995 m“. (k). 
4.20 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 

6.30 „Smalsutė Dora. Dora 
gelbsti sniego karalaitę“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Pašėlę Tornberiai“.  
11.35 „Šuo futbolininkas. 
Europos taurė“.
13.20 „Ponas Magu“.
15.05 „Didingasis amžius“. 
N-7
17.15 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Haremas“. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Svečiai palėpėje“. 
20.40 „Aš - šnipas“. N-7 
22.30 „Karo menas. Atpildas“. 
N-14
0.15 „Trigubas X“ (k). N-7 

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.25 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas. 
10.30 „Barbė ir jos sesės 
ponių istorijoje“. 
12.00 „Laukiniai nuotykiai“. 
13.40 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.20 Svajonių nuotaka. N-7 

18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
22.00 „Transporteris 2“. N-7
23.45 „MS1. Kalėjimo griūtis“. 
N-7
1.30 „Trys coliai“. N-7 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Arnold Classic galiūnų 
turnyras. 2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! (k).  
13.00 „Melagių žaidimas“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Bosas“. N-7  
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7  
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 MANO HEROJUS 
„Požemių ugnis“. N-14  
23.10 „Mirties motelis“. S 
0.50 „Afigiena mokytoja“. N-7 
1.45 Bamba TV. S

6.45 „Gepardų dienoraščiai“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Gelbėkim pingvinus“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.
11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 

12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Kai plyšta širdis“. N-7
21.00 „Dvynys“.
23.05 „Užtemimas“. N-14
1.20 „Atpildas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (k). 
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 2008 m. 
13.15 Būtovės slėpiniai.  
14.10 Kultūra +. (k). 
14.40 „Galilėjus“. 
16.50 Mokslo sriuba.  
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios. Orai (k). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 Jubiliejinis GALA kon-
certas. 1 d.  
20.30 Pagauk kampą (k). 
21.00 „Holivudo mamytės 
paslaptis“ (k). N-147 
22.30 Panorama (k). 
23.00 „Dingusių Romanovų 
paslaptis“. 
23.55 Gintarinės batutos 
meistrai. 

5.35 Nuo... Iki... (k).  
6.20 Dviračio šou (k).  
6.45 Mes pačios (k).  
7.10 Apie žūklę (k).  
7.35 24 valandos (k). N-7 
8.40 Tauro ragas (k). N-7 
9.10 Autopilotas (k).  
9.40 Dviračio šou (k).  
10.10 24 valandos (k). N-7 
11.15 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 Dviračio šou (k).  
12.30 Nuo... Iki... (k).  
13.20 KK2 (k). N-7 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Arčiau namų.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.40 Dviračio šou (k).  
18.10 Pasaulis X (k). N-7 
18.55 24 valandos (k). N-7 
20.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 2014 m.  
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Aukso imperija“.  
23.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
23.50 Valanda su Rūta.  
1.15 24 valandos (k). N-7 
2.25 Yra kaip yra (k). N-7 
3.35 Sveikatos ABC. 
4.00 Tauro ragas (k). N-7 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7
12.00 „Po pasaulį su Anthony 

Bourdainu“. N-7
13.00 Džeimio Oliverio maisto 
revoliucija.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Kapitonas Amerika. 
Pirmasis keršytojas“. N-7
21.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Amerikiečiai“. N-14
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Neįmanoma misija“. 
N-14  
1.10 „Senoji mokykla“. N-14 
  

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 
12.00 Spąstai tėčiui.  
13.50 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“.N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14 
22.10 „Kruvina žinutė“. N-14 
0.00 „Dažasvydis“. S 
1.50 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14

Saugi dabartis ir ateitis savo šeimai ir kraštui
  Mūsų prioritetai Anykščių rajone – sveikas, žalias rajo-

nas, kuriame gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, 
dirbti, kurti asmeninę ir savo šeimos gerovę.

  Savivaldos veikla yra apibrėžta Savivaldos įstatyme, 
kuris yra tarsi programa visų partijų darbui. Ir aš galėčiau 
teigti, kaip ir kai kurie mūsų oponentai, kad valstiečiai į Anykščius sugrąžins iškeltą AB „Lesto“ padalinį ar kitų 
įstaigų aptarnavimo punktus. Bet tai yra grynas populizmas. Žmogui aktualu, kad jis gautų kokybišką paslaugą, 
o kur sėdės paslaugų tiekėjai, ne tiek ir svarbu.

  Daugiabučių gyventojų mokesčių naštą mažinsime per namų renovaciją – visokeriopai skatinsime, kad kuo 
daugiau daugiabučių namų gyventojų ryžtųsi renovuoti savo būstus. Alternatyva dujiniam kurui – biokuras. Yra 
tikimybė, jog 2015 -2016 metų šildymo sezonui jau turėsime pastatytą biokuro katilinę.

  Jei kultūra ir švietimas netaps mūsų valstybės, savivaldos ir bendruomenės didžiausiais prioritetais, mes ir 
toliau judėsime valstybės degradacijos link. Europiniai ir savivaldybės pinigai įvairiems kultūriniams ir švietimo 
projektams turi būti skirstomi atsakingai ir skaidriai.

  Šios kadencijos rajono deputatai nepakankamai bendravo su rinkėjais. Svarbiais klausimais tarsimės su žmo-
nėmis – mums dirbant rajono Taryboje, žmonių, bendruomenių nuomonė bus ypač svarbi.

Kandidatas į Anykščių rajono merus Antanas Baura.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės vasario 26 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

Renkasi vasario 23-27 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos raj. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.
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Jis ir Ji

Peršviečiamas Saulius Nefas

Dvi pirmąsias partijų valdymo 
kadencijas – 1995-1997 m. ir 1997-
2000 m. – Anykščių politines madas 
demonstravo Sauliaus Nefo konser-
vatoriai ir jų satelitas krikdemai. 
Šios dvi partijos abiejose kadenci-
jose kartu sudėjus turėjau daugiau 
nei pusę mandatų. Tiesa, baigian-
tis pirmajai kadencijai krikščionys 
nusprendė tapti savarankiški, todėl 
teko daryti partinį perversmą. Pas 
krikščionis buvo deleguota kon-
servatorė Aldona Daugilytė, kuri 
tapo krikščionių demokratų partijos 
Anykščių skyriaus pirmininke ir 
krikdemai vėl grįžo į konservatorių 
glėbį.

S.Nefas labiausiai išgarsėjo du-
jinių katilinių statybomis. Už jas 
buvusį merą madinga keikti, kaip 
Vytautą Landsbergį už kolūkių su-
griovimą. Tačiau, S.Nefas pastatė 
ir Raguvėlės pagrindinės mokyklos 
pastatą, jam valdant į Anykščius at-
vestos dujos, atlikti vandentvarkos 
projektai. S.Nefas buvęs anų laikų 
Artūru Zuoku. Vilniaus meras iš 
savo kabineto siunčia vaizdus į in-
ternetą, o S.Nefas mero kabinetą 
1995 m. nukėlė į pirmąjį savival-
dybės aukštą ir duryse įdėjo stiklą. 
Stiklinių užtvarų su sekretorėmis 
senovėje nebuvo, tad kas netingėjo, 
galėjo eiti į savivaldybę ir per durų 
stiklą žiūrėti, ką ir su kuo meras 
veikia.   

Leono Alesionkos koalicija
greitai subyrėjo

Per 2000 – ųjų rinkimus Leono 
Alesionkos vedama LDDP gavo 8 
mandatus. L.Alesionka valdančią-
ją koaliciją suformavo iš tada dar 
savarankiškų socialdemokratų (2 
mandatai), valstiečių (3 mandatai) 
ir Naujosios sąjungos (2 mandatai). 
Opozicijoje liko tik 7 konservato-
riai, krikdemas Valentinas Patumsis 
ir liberalas Arvydas Antanavičius. 
Taryba vicemere neišrinko tuome-
tinės valstiečių lyderės Bronislavos 
Šostuchienės, o kitame posėdyje vi-
cemeru tapo L.Alesionkos partietis 
Donatas Krikštaponis. Koalicijos 
partnerius L.Alesionka apdalino 
valdiškais darbeliais, bet įtampa 
liko. Ekonominė situacija rajone 
buvo prasta, meras pyko, kad jo 
koalicijos partnerės Gražinos Šmi-
gelskienės laikraštis „Anykšta“ (re-
daktorė buvo rajono Tarybos nare 
nuo LSDP) jį kritikuoja. Prasidėjo 
smulkūs karai, kol galų gale nuo 
L.Alesionkos nusisuko visi koali-
cijos partneriai – ir valstiečiai, ir 
socdemai, ir soclibai. Meras buvo 
nuverstas, nauju rajono vadovu iš-
rinktas liberalu tapęs konservatorius 
Darius Gudelis. Naujosios sąjungos 
lyderis Virgilijus Vaičiulis tapo vi-
cemeru, o socdemas Vilius Juodelis 
kažkokiais mistiniais būdais admi-
nistracijos direktoriaus poste išsilai-
kė iki kadencijos pabaigos.     

Darius Gudelis – didis 
viešųjų ryšių specialistas

D.Gudelis praktiškai iš tuščios 
vietos per pusantrų metų sulipdė 
tokią liberalų komandą, kuri 2002 
–ųjų žiemą laimėjo savivaldos rin-
kimus. Liberalai gavę 8 mandatus 
konservatoriams su 4 mandatais 
pasiūlė vicemero postą. D.Gudelio 
pavaduotoju tada tapo dabartinis 

Rinkimų į Anykščių rajono Tarybą 
rezultatai

meras Sigutis Obelevičius. Šią koa-
liciją palaikė ir krikdemai (2 manda-
tai) bei vienintelis socialliberalas.

Liberalas D.Gudelis kūrė tarptau-
tinius projektus, vystė plačias turiz-
mo strategijas, bet praėjus metams 
po laimėtų savivaldos rinkimų tapo 
Prezidento Valdo Adamkaus pata-
rėju, o palikęs Prezidentūrą įkūrė 
nuosavą viešųjų ryšių bendrovę, 
kuri dabar sėkmingai kuria kitiems 
politikams ir verslininkams įvaiz-
džius, kokių jie pageidauja.

Beje, D.Gudeliui laimėjus savi-
valdos rinkimus buvo pasirašyta 
garsioji „Bangelės“ sutartis. Pagal tą 
sutartį, D.Gudelis ir S.Obelevičius 
turėjo likti „ant ledo“. Į „Bange-
lės“ kavinę buvo atvykęs tada dar 
krikdemų lyderis Petras Gražulis. 
„Bangelėje“ buvo sutarta, kad meru 
taps socdemas D.Krikštaponis, 
vicemeru – „valstietis“ Arvydas 
Mačiulis. Bet išėjo „šnypštas.“ Per 
mero rinkimus D.Gudelis surinko 
15, D.Krikštaponis – 10 balsų.     

Alvydas Gervinskas – ūkiškas 
ir ramus vadovus

D.Gudeliui palikus Anykš-
čius, rajono mero postą paveldė-

jo Alvydas Gervinskas. Jis meru 
rinktas iš vieno kandidato, „už“ 
A.Gervinską balsavo 19 Tarybos 
narių. 

Valdant A.Gervinskui be dide-
lio triukšmo realizuoti miesto ir 
miestelių infrastruktūriniai pro-
jektai, pavyzdžiui, didysis Anykš-
čių vandentiekio ir kanalizacijos 
projektas, pradėti „Kalitos“ kalnų 
slidinėjimo centro projektai, rem-
tas profesionalus krepšinis ir kt.

Visgi per 2007 m. rinkimus 
A.Gervinsko liberalai gavo 5 man-
datus, o vicemero S.Obelevičiaus 
konservatoriai – 6. Meru tapo 
S.Obelevičius. Konservatoriai 
2007 m. sulipdė dabartinę koalici-
ją iš socdemų (turėjo 4 mandatus) 
bei „valstiečių (3 mandatai).

Po 2011 m. rinkimų niekas iš 
esmės nesikeitė. Tik valdančio-
ji dauguma sustiprėjo. Tėvynės 
sąjunga gavo 7, socdemai – 6, 
valstiečiai – 2 mandatus. Pasta-
rieji koalicijai nelabai jau buvo ir 
reikalingi...

Dabartinis rajono vadovas 
S.Obelevičius – penktasis rajono 
meras. Jis šiame poste jau yra aš-
tuonerius metus. Prieš tai jis ke-
tverius metus dirbo vicemeru. 

Ar turėsime šeštą merą?

 1997 m. Sauliaus Nefo vedami konservatoriai laimėjo 11 manda-
tų Anykščių rajono Taryboje. Tai – visų laikų Anykščių rekordas. O 
krikdemai tada buvo dar atskira partija, kuri gavo 2 mandatus. 

 2011 m. nepriklausomas kandidatas Petras Nazarovas surinko 
0,4 proc. balsų. Už jį balsavo 51 rinkėjas. Tai absoliutus Anykščių 
savivaldos rinkimų antirekordas.

 1995 m. visos penkios rinkimuose į Anykščių savivaldybės Ta-
rybą dalyvavusios partijos pelnė mandatus. Tai vieninteliai rinkimai, 
kuriuose nebuvo vietų Taryboje neiškovojusių partijų.

 Visas kadencijas, nuo pat 1990-ųjų,  rajono Taryboje dirba 
konservatoriai Giedrius Klimkevičius ir Vytautas Bernatavičius. 
V.Bernatavičius pusantrų metų nebuvo 2003-2007 m. kadencijos 
nariu, jis deputatu tapo ne po rinkimų, o po to, kai mandato atsisa-
kė Ona Repečkienė. Merui, konservatoriui S.Obelevičiui ši Tarybos 
kadencija yra šeštoji, vicemerui socialdemokratui Donatui Krikšta-
poniui – ketvirtoji. 

 2000 m. pirmą kartą rinkėjai galėjo reitinguoti kandidatų sąrašus 
ir apkeisti politikus vietomis. Po reitingavimo LDDP sąrašo kandi-
datė Tamara Božok iš 17 vietos pakilo į 6-ąją.

 Į 2000-2003 m. kadencijos Anykščių rajono Tarybą buvo išrink-
tas tik vienas liberalas A.Antanavičius, bet kadencijos pabaigoje Ta-
ryboje buvo jau trys liberalai. Į šią partiją įstojo pagal konservatorių 
sąrašą išrinktas ir meru tapęs D.Gudelis bei buvusi „liaudininkė“ 
I.Andrukaitienė.

 2002 metų gruodį išrinkta rajono Taryba savo veiklą pradėjo 
tik po kelių mėnesių – 2003 metų pavasarį, pasibaigus ankstesnei 
kadencijai. Savivaldos rinkimų data buvo paankstinta dėl neeilinių 
Prezidento rinkimų.

 Savivaldybių Tarybų kadencijų trukmė vis buvo kaitaliojama. 
Buvo penkerių (1990-1995 m.) metų kadencija, tada – dvejų (1995-
1997 m.), tada trejų (1997-2000 m. ir 2000-2003 m.) ir pagaliau 
ketverių (nuo 2003 m.).

 1990-1995 metų kadencijoje buvo apie 40 deputatų. Jie rinkti 
vienmandatėse apylinkėse. Tarp pirmosios kadencijos deputatų buvo 
kandidatas į merus Raimundas Razmislavičius, muziejininkas Tau-
tvydas Kontrimavičius, verslininkas Virmantas Velikonis, mokyto-
jas ir žurnalistas, dabar jau pensininkas Antanas Žemaitis.    

1995 m.
Tėvynės sąjunga – 9 manda-

tai (Aldona Daugilytė, Saulius 
Nefas, 

Arūnas Liogė, Sigutis Obele-
vičius) 

LDDP – 6 mandatai (Vilius 
Juodelis, Bronius Pilkauskas, 
Albertas Pipiras)

LKDP – 5 mandatai (Antanas 
Žemaitis)

LSDP – 3 mandatai
Valstiečiai - 2 mandatai (Ar-

vydas Mačiulis)

1997 m.
TS – 11mandatų
LSDP – 5 mandatai  
LDDP – 4 mandatai (Leonas 

Alesionka, Vilius Juodelis)
LKDP – 2 mandatai (Aldona 

Daugilytė, Valentinas Patumsis)
LCS – 2 mandatai
Valstiečiai -1 mandatas
Moterų partija – 0 mandatų 

2000 m. 
LDDP – 8 mandatai (Leonas 

Alesionka, Donatas Krikštapo-
nis, Danielius Binkys, Bronius 
Pilkauskas) 

TS -7 mandatai (Darius 
Gudelis, Saulius Nefas, Sigutis 
Obelevičius)

Valstiečiai – 3 mandatai 
Naujoji sąjunga – 2 mandatai 

(Virgilijus Vaičiulis, Algirdas 
Ananka)

LSDP – 2 mandatai (Graži-
na Šmigelskienė, Rimondas 
Bukelis)

LKDP -1 mandatas (Valenti-
nas Patumsis)

Tėvynės liaudies partija – 1 
mandatas (Irena Andrukaitienė)

Liberalų sąjunga – 1 manda-
tas (Arvydas Antanavičius)

LCS – 0 mandatų 
Moterų partija – 0 mandatų 

2002 m. 
Liberalų sąjunga – 8 mandatai 
(D.Gudelis, Aidas Gilys, Arvy-
das Gervinskas, I.Andrukaitienė, 
A.Antanavičius) 
LSDP – 5 mandatai (Tamara 
Božok, D.Krikštaponis, Virginija 
Pažerienė)
Valstiečiai – 4 mandatai (Antanas 
Baura, Algimantas Dačiulis)
TS – 4 mandatai 
LKD – 2 mandatai 
Naujoji sąjunga – 1 mandatas
Liberalai demokratai – 1 mandatas  
LCS – 0 mandatų 
„Socialdemokratija 2000“ – 0 
mandatų 

2007 m. 
TS – 6 mandatai (Virgilijus Mila-
knis, Prima Petrylienė)
Liberalų ir centro sąjunga – 5 
mandatai (A.Gervinskas, A.Gilys)
LSDP – 4 mandatai 
(D.Krikštaponis, V.Juodelis)
Valstiečiai – 3 mandatai 
Darbo partija – 2 mandatai (Ričar-
das Sargūnas, A.Ananka)
Liberalai demokratai – 2 mandatai 
(A.Žemaitis, Žilvinas Smalskas)
LKDP – 2 mandatai
Naujoji sąjunga -1 mandatas (Ser-
gejus Jovaiša)
Liberalų sąjūdis – 0 mandatų 

2011 m.
TS – 7 mandatai 
LSDP – 6 mandatai 
Darbo partija – 4 mandatai 
„Tvarka ir teisingumas“ – 3 
mandatai 
Valstiečiai – 2 mandatai 
Liberalų ir centro sąjunga – 2 
mandatai 
Nepriklausomas kandidatas – Ar-
vydas Krikščiūnas
Du nepartinių kandidatų sąrašai, 
3 fiziniai asmenys bei Liberalų 
sąjūdis ir Naujoji sąjunga mandatų 
Taryboje neiškovojo

1 2 3 4
Antanas Gražys, rajono Tarybos 
pirmininkas 1990-1995 1952 38

Algimantas Dačiulis, rajono valdytojas 1990-1995     1936 54

Saulius Nefas, meras                                         1995-2000     1960 35

Vytautas Bernatavičius, vicemeras                    1995-1997      1958 37

Arūnas Liogė, administratorius                          1995-1997      1958 37

Valentinas Patumsis, vicemeras                        1997-2000      1950 47

Alvydas Dūda, administratorius                        1997-2000       1959 38

Leonas alesionka, meras                                   2000-2001      1949 51

Donatas Krikštaponis, vicemeras                       2000-2001       1950 50

Donatas Krikštaponis, vicemeras                       2007-                           57
Vilius Juodelis, administracijos 
direktorius      2000-2003      1953 47
Vilius Juodelis, administracijos            
direktorius      2008-                             53

Darius Gudelis, meras                                     2001-2004     1974 27

Virgilijus Vaičiulis, vicemeras                         2001-2003       1957 44

Sigutis Obelevičius, vicemeras                        2003-2007       1959 44

Sigutis Obelevičius, meras                             2007-                             48
Mindaugas Žiukas, administracijos 
direktorius  2003-2007     1965 38

Alvydas Gervinskas, meras                               2004-2007       1962 42
Antanas Baura, administracijos 
direktorius       2007-2008      1955 52

Anykščių rajono vadovai

1.Pareigybė. 2. Kadencija.  3.Gimimo metai.  4. Politiko amžius kaden-
cijos pradžioje. 

Dabar merui S.Obelevičiui – 55-eri, vicemerui D.Krikštaponiui – 65-
eri, administracijos direktoriui V.Juodeliui – 62-eji. Tai - vyriausias kada 
nors rajoną valdęs vadovų trejetas.

 Mero institucija įkurta 1995 m. Pirmuoju Anykščių rajono meru 
išrinktas konservatorius Saulius Nefas.

 Pirmasis per interpeliaciją pašalintas Anykščių rajono meras so-
cialdemokratas Leonas Alesionka (2001 m.).

 Jauniausias visų laikų Anykščių rajono meras – liberalas Darius 
Gudelis. Jis vadovauti rajonui pradėjo 27-erių. 

 D.Gudelis – vienintelis meras iš pareigų pasitraukęs savo noru 
dar nesibaigus kadencijai. 2004 m. jis buvo pakviestas į Prezidentū-
rą dirbti Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus patarėju.

 Konservatorius Sigutis Obelevičius – ilgiausiai rajonui vado-
vavęs meras (2007-2015).  Kaip ir S.Obelevičius, dvi kadencijas 
rajono meru buvo ir S.Nefas (1995-2000). Tačiau, pirmoji S.Nefo 
kadencija truko vos dvejus, antroji – trejus metus.  

 Rajono mero postas ilgiausiai – 13 metų – priklausė konserva-
toriams (1995-2000 bei 2007-2015 m.). Liberalai rajoną valdė 6-e-
rius metus (2001-2007 m.). Socdemai mero postą turėjo vos metus 
(2000-2001 m.)

(Atkelta iš 1 p.)
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DĖMESIO DĖMESIO!!! 
MERĄ IŠRINKIME PIRMAME RATE!

Mieli Anykščių krašto žmonės, artėja kovo 1-oji, kai kiek-
vienas turėsime apsispręsti tiek tiesioginiuose mero rinkimu-
ose, tiek savivaldybės tarybos rinkimuose. Yra dvi galimybės. 
Balsuoti už neatsakingus pažadus ir smulkias dovanėles bei 
sumaištį po to.  Arba balsuoti už nuveiktus darbus, tų darbų 
tęstinumą, naujas iniciatyvas, vadovaujant savivaldybės mer-
ui Sigučiui Obelevičiui, kuris neseniai “Lietuvos ryto” por-
talo (kuriame balsavo 300 000 žmonių) bei ekspertų organi-
zuotuose geriausio šalies mero rinkimuose užėmė 4-5 vietą, 
kuris Aplinkos Ministerijos buvo pripažintas geriausiu meru 
– renovatoriumi, kuris apdovanotas Valdo Adamkaus premi-
ja, išrinktas kurortų asociacijos viceprezidentu, eina regionų 
plėtros komisijos pirmininko pareigas, išrinktas kaimo plėtros 
2014-2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto  
nariu ir t.t. Per pastaruosius keletą metų Anykščių kraštas padarė milžinišką šuolį į priekį: gauta 
apie 250 milijonų litų paramos, pastatyta nauja biblioteka, nutiesta daugybė gatvių ir šaligatvių, 
renovuotos ar renovuojamos praktiškai visos mokyklos, sparčiai renovuojami daugiabučiai, sta-
tomas biokuro katilas, kuris dar labiau atpigins šilumą, pajudėjo privačios investicijos, vien tik 
per 2014 metus SPA “Vilnius”, karklų labirintuose, “Gradiali”, p. Juškų šiltnamiuose buvo suku-
rta apie 150 naujų darbo vietų. Anykščiai kartu su Birštonu įvardijami kaip sparčiausią pažangą 
darančios savivaldybės. Pripažinimas ir sėkmė ateina ne iš karto, tam reikalingas kantrus, sistem-
ingas darbas, patirtis, reikalinga komanda, nes pagal vietos savivaldos įstatymą mero įgaliojimai 
nėra labai dideli. Kviečiame nesiblaškyti, pirmajame ture  išrinkti merą Sigutį Obelevičių, 
kartu balsuoti už mero komandą, TS-LKD sąrašą Nr.3, kuriame daug perspektyvaus jaun-
imo bei patyrusių politikų, savo srities ekspertų.

TS-LKD rinkimų štabas
Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 241

Vyksta projektavimo darbai

A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muzie-
jaus direktorius Antanas Verbic-
kas apie idėją ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio statyti dar vieną me-
dinį bokštą sakė: „Reikia judėti į 
priekį, nes jau keliolika metų pra-
ėjo nuo idėjos ant šio piliakalnio 
pastatyti medinę XIII a. pradžios 
pilį. Šiemet pradėsime idėją įgy-
vendinti. Tik šiemet pačių staty-
bų dar nebus, vyks projektavimo, 
medienos paruošimo darbai“. 

Sausio mėnesio rajono Tarybos 
posėdyje leista muziejui pirkti 
0,066 ha žemės sklypą kolekty-
viniame sode greta Šeimyniškėlių 
piliakalnio. Šiame plote planuoja-
ma už 17- 18,8 tūsktančius eurų 
pastatyti dar vieną medinį apžval-
gos bokštą. 

2004 metais čia jau buvo pasta-
tytas toks bokštas.

Pasak direktoriaus, pilis bus pa-
statyta ne ant paties piliakalnio, 
ne piliakalnio aikštelėje, bet papi-
lio teritorijoje, kairėje pusėje, kur 
jau stovi vienas bokštas

Šiuo metu muziejus perka me-
dieną bokšto statybai. “Medienos 
daug nereikės. Ne kažin kokie 
kiekiai tokiam bokštui reikalingi“, 
- sakė A. Verbickas. 

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio - 
dar vienas bokštas Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Šalia Šeimyniškėlių piliakalnio, dar vadinamo Voruta, jau po poros metų turėtų iškilti dar vienas 
bokštas. Pirmasis, pastatytas prieš vienuolika metų, sutraukia būrius lankytojų, antrasis, tikimasi, 
jų privilios dar daugiau. 

Statys iš surinktų lėšų

Direktorius sakė, kad pačioms 
statyboms finansuoti muziejus jau 
yra pateikęs projektą, tikėdamas, 
kad pavyks gauti lėšų iš šalies kul-
tūros fondų.

„Šis projketas - tai ekspozicinių 
erdvių plėtimas: tokias programas 
finansuoja kai kurie Lietuvos fon-
dai. Bandysim lėšų gauti ir taip. 
Galų gale, tai nėra šimtatūkstan-
tinės sumos. Šis antras bokštas 
rodytų, kad mes, Anykščių rajono 
savivaldybė, Anykščių turizmo 
plėtros „tvarkytojai“, neatsisako-
me idėjos stiprinti paslaugas prie 
Šeimyniškėlių“, - apie planus kal-
bėjo A. Verbickas.

Naujas bokštas bus analogiškas 
jau dabar esančiam. „Nebus išskir-
tinis, jie turi būti vienodi – tokie 
buvo suprojektuoti archeologams 
vadovaujant“, – teigė A. Verbickas.

Europos sąjunga atsisako 
finansuoti naujas pilis

Muziejaus direktorius apgailes-
tauja, kad tokių statybų nefinan-
suoja Europos Sąjungos fondai: 
„Taip yra dėl to, kad tai – nauji da-
lykai, ES teikia pirmenybę jau esa-
mų dvarų, bažnyčių rekonstrukci-
joms. Dabar, bent pirmą etapą, mes 
darome iš sukauptų lėšų – pinigų, 
surinktų iš lankytojų, kadangi jau 
nuo 2004 metų piliakalnio teritori-
joje vykdome įvairias programas. 
Litas prie lito, ir susikaupė nema-
ža suma (keliolika tūkstančių), už 
kurią galima atlikti projektavimo 
darbus, medienos įsigijimą“, – pa-
sakojo A. Verbickas. 

Paklaustas, ar ketinama atstatyti 
visą pilies kompleksą, muziejaus 
direktorius sakė, kad tai nėra rea-
lus dalykas: „Kai tapo aišku, kad 
Europos Sąjunga tokių statybų ne-
finansuos, tapo aišku ir tai, kad vi-
sos pilies statyboms įvykti nelemta. 
Tokio masto statybų savivaldybė 
finansuoti negali. Privatininkai taip 
pat tokių dalykų daryti nelinkę“.

Prie Anykščių bus kaip prie
Berlyno

Pasak A. Verbicko, ant Šeimy-

niškėlių piliakalnio yra svarbu su-
kurti Papilio kompleksą – panašus 
yra Vokietijoje, netoli Berlyno, jis 
vadinasi Groß raden.

„Vokiečiai ten paliko istorinį 
piliakalnį eksponavimui, o greta, 
kelių šimtų metrų atstumu, pasta-
tė namelių, tvorelių... Mes, lyg 
sekdami tuo Vokietijos pavyzdžiu, 
darysime panašų kompleksą“, – 
apie Vokietijos pilį, kurios idėja 
jį įkvėpė statyboms, pasakojo A. 
Verbickas.

Bokštas supažindins 
su istorija

A.Verbicko nuomone, pats 
bokštas nėra pats svarbiausias Šei-
myniškėlių piliakalnio akcentas. 

„Bokštas yra tik bokštas, bet 
svarbiausia yra šalia jo esanti 
teritorija, kur viskas tampa isto-
rinių įvykių, XIII-XIV amžiaus 
atkūrimo vietomis. Naujame 
bokšte bus ir eksponavimo er-
dvių, bus vietos daugiau prak-
tiniams, edukaciniams užsiėmi-
mams. Mums labai svarbu, kad 
bokštas bus prie pat piliakalnio, 
aikštelėje. Jau esantis bokštas yra 
daugiau „sustabdantis“ lankyto-
jus, o kitas bus galintis pristatyti 
pačią piliakalnio struktūrą. Bai-
gėsi archeologiniai kasinėjimai, 
yra visokių radinių, kuriuos bus 
galima eksponuoti, supažindinti 
lankytojus su tais – istoriniais – 
laikais“, - “Anykštai” pasakojo 
A. Verbickas.

Per metus piliakalnį aplanko 
5 tūkstančiai turistų

A. Verbicko teigimu, Šeimyniš-
kėlių medinio bokšto lankytojų 
praeitais metais buvo per 5000: 
„Kaip į tokius objektus, manau, 

skaičius neblogas. Patį piliakalnį 
aplanko žymiai daugiau žmonių, 
todėl mums ir yra problema, kad 
esantis bokštas nėra pastatytas 
patogiu atstumu. Kai bus naujas 
bokštas, mes sujungsime juos gy-
nybine tvora; tai taptų kaip kom-
pleksas“. 

Šiuo metu jau esančiame bokš-
te galima apžiūrėti archeologi-
nius radinius, ginklus, buvusios 
pilies maketą. Taip pat vykdoma 
ir edukacinė veikla, ant piliakal-
nio švenčiamos Joninės.

Šeimyniškėliai - vienintelis 
ištyrinėtas piliakalnis šalyje

Tyrimų duomenimis, piliakal-
nis buvo įrengtas 1232 m. ir ant 
jo stovėjo didžiausia pilis Rytų 
Lietuvoje. Piliakalnis yra sieja-
mas su vienintele žinoma kara-
liaus Mindaugo pilimi Voruta. 
Šiuo metu Šeimyniškėlis yra vie-
nintelis visiškai ištirtas piliakal-
nis Lietuvoje ir vienas labiausiai 
tyrinėtų visame Rytų Pabaltijyje.A. Baranausko ir A. Vienuo-

lio-Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorius Anta-
nas Verbickas pinigų bokšto 
statybai ieškos Lietuvoje.

Vokietijoje netoli Berlyno yra pastatytas kompleksas Groß Raden: panašų ketinama įrengti ant Šei-
myniškėlių piliakalnio. 

Šalia piliakalnio 2004 m. įrengtas vienas apžvalgos bokštas. Po 
poros metų turėtų išdygti dar vienas toks pats.     
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-Nekandidatuojate į merus. Ko-
kioje pozicijoje save įsivaizduojate 
po rinkimų?

-Į merus kandidatuoja septyni vy-
rai. Beveik tiek pat pranešė, kad no-
rėtų būti administracijos direktoriais. 
Bet niekas nėra pasakęs, kad pagei-
dauja užimti vicemero postą. Jei jau 
niekas nenori būti vicemeru – teks 
man aukotis (juokiasi).

-Na, o jei rimtai, kodėl ne Jūs 
nuo socialdemokratų kandidatuo-
jate į merus, o Dainius Žiogelis?

-ir mano asmeninis principas, ir 
partijos pozicija – jaunų kadrų augi-
nimas. Turi vykti natūrali rotacija ir 
jaunesni keisti vyresnius. D.Žiogelis 
– jaunas, tačiau turintis ir adminis-
tracinės, ir vadybinės patirties. Jis yra 
dirbęs Kurklių seniūno pavaduotoju, 
daug metų vadovauja Valstybinei 
Anykščių maisto ir veterinarijos tar-
nybai. Dainius yra kaimo žmogus, 
puikiai žinantis paprastų žmonių rū-
pesčius ir problemas. Mūsų rotaciją 

Donatas Krikštaponis iš politikos nesitrauks

paskatino ir tiesioginiai mero rinki-
mai. Jeigu nebūtų buvusi pakeista rin-
kimų sistema, mūsų partijos sėkmės 
atveju, gal ir būčiau pretendavęs į 
merus, o dabar neinu, nes nenoriu 
jaustis nepatogiai. Nebesu jaunas. 
O jei viduryje kadencijos susirgsiu? 
Tada naujus visuotinius rinkimus 
rengsime?  

-Kokia bus naujoji valdančioji 
koalicija? Ką kviesitės į partne-
rius?

-Nesidalinkim nenušauto brie-
džio... Matysime, kas su mumis no-
rės dirbti, o tada rinksimės, su kuo iš 
norinčių geriausia dirbti mums. Tikiu, 
kad D.Žiogelis pateks į antrą ratą, o 
derybos dėl naujos koalicijos, matyt, 
vyks jau po pirmo rato.

-LSDP - viena didžiausių ir ga-
lingiausių Anykščiuose veikiančių 
partijų. Kiek dabar turite narių?

-Beveik 200. Dar bent 10 asmenų 
yra užpildę prašymus priimti į parti-
ją. Po rinkimų priimsim. Kandida-

tų į rajono Tarybą sąrašą sudarėme 
maksimalaus ilgio, iš 50-ies asmenų. 
Tiek, kiek galima pagal įstatymus. 
Atrinkome pačius aktyviausius par-
tijos narius, pasikvietėme partijos 
programai pritariančius rėmėjus. Tarp 
kandidatų – įvairių sričių, sakyčiau 
– visų įmanomų sričių specialistai. 
Yra ir savivaldybininkų, ir ūkininkų, 
ir verslininkų, ir sporto bei kultūros 
specialistų. 

-Regis, kandidatų sąrašo rikiuo-
tę sudėliojo visuotinis partijos sky-
riaus susirinkimas?

-Taip, vyko reitingavimas. Tik kan-
didato į merus D.Žiogelio nereitinga-
vome. Jis buvo įrašytas pirmuoju, o 
visi kiti į sąrašą buvo surikiuoti pagal 
reitingo balsus. Partijos kandidatais 
į merus buvo pasiūlyti trys asme-
nys. Džiaugiuosi, kad partija palaikė 
mano iškeltą D.Žiogelio kandidatūrą. 
Aš taip pat buvau pasiūlytas į kandi-
datus, bet dėl anksčiau minėtų prie-
žasčių savo kandidatūrą atsiėmiau.

-Beje, apie Jūsų sąrašą kalbama, 
kad biudžetininkai į kandidatų są-
rašą varu suvaryti.

-Na, baikit... Kas nenorės, tas sugal-
vos priežastis, kodėl nekandidatuoja. 
Kita vertus, kam mums patiems būtų 
reikalingi per prievartą atvaryti žmo-
nės. Jei prieš žmogų naudosi terorą, 
tai vargu, ar jis tau bus ištikimas.

-Jūs dirbdamas vicemeru kura-
vote ūkį, nelabai populiarias ir ma-
tomas sritis. Dabar kiti kandidatai 
„mažina“ šiukšlių kainas, „tvarko“ 
šilumos ūkį. Kodėl gi Jūs šiukšlių 
surinkimo kainos nesumažinot?

-Man kartais net gėda klausyti 
oponentų. Sumažins šiukšlių mokestį 
litu, ach, kaip tada visi pradės gerai 
gyventi. Žinot, kartais virpa rankos... 
Matau, kaip gyvena žmonės, matau, 
kaip močiutės žabus renka. Pensijos, 
algos, darbo vietos yra svarbiausia, 
o ne kažkokios „kapeikinės“ proble-
mos. Biokuro katilas Anykščiuose 
statomas, šiluma daugiabučių gy-

ventojams atpigs. Bet, va bėda, kad 
neturiu ką pažadėti tai žabus renkan-
čiai močiutei... Ir po 11 eurocentų už 
pieno litrą gaunantiems ūkininkams 
neturiu ką pasakyti... Bet, bijau, kad ir 
mums oponuojantys rėksniai ne daug 
ką apie tai pasakys.

-Pakankamai dažnai ironizuoja-
ma, kad Jūs buvęs kolūkio pirmi-
ninkas. Neva „kiekvienas“ durnius 
juo būti galėjo...    

-O ką aš galiu atsakyti? Kad aš ne 
durnius, ar kad „ne kiekvienas“.  Į ka-
drus tarybiniais metais nebuvo žiūri-
ma pro pirštus, buvo sudaromi speci-
alistų rezerviniai sąrašai, o į vadovus 
stengdavosi skirti geriausius. Į atsilie-
kantį M.Melninkaitės kolūkį buvau 
„įmestas“ dar visai jaunas. Per mano 
darbo metus patys pasistatėme naują 
kontorą, kultūros namus, parduotuvę, 
valgyklą, pirtį su baseinu. Pirmaujan-
tiems kolūkiams tokius pastatus statė 
rajono statybinės organizacijos, o mes 
– patys... Vadovavimas kolūkiui buvo 
unikali patirtis – vyresnieji prisimena, 
jog reikėjo rūpintis viskuo, pradedant 
ūkio rezultatais ir baigiant sportu bei 
kultūra.

-Vis tebegyvenate Mačionyse. 
Kalbama, kad už tai, kad Jūs ma-
čioniškis, šiame kaime ir gatvės, ir 
šaligatviai geresni.

-Galiu drąsiai prisipažinti, kad 
mano nuopelnas, jog Mačionyse 
atsirado asfaltuotos gatvės ir šali-
gatviai, tik jie sukloti ne vicemero 
D.Krikštaponio, o kolūkio pirminin-
ko D.Krikštaponio iniciatyva.

-Dvi kadencijas dirbote koali-
cijoje su konservatoriais. Tokia 
keistoka kairiųjų ir dešiniųjų koa-
licija...

-Gal ir keistoka. Bet tokia koalicija 
turi privalumų. Šalies valdžioje būna 
arba socdemai, arba konservatoriai. 
Kai socdemai valdo – į ministerijas 
važiuoju aš, o kai konservatoriai – 
meras. 

Anykščių rajono vicemeras, ilgametis vietos socialdemokratų 
lyderis Donatas Krikštaponis – ramus ir išlaikytas žmogus. Ir jo 
charakteris, ir išvaizda, ir laikysena aplinkiniams suteikia ramy-
bės – D.Krikštaponis yra savotiškas ir rajoną valdančiosios ko-
alicijos, ir pačios socialdemokratų partijos stabilumo garantas. 
Nesiblaškantis, nesimėtantis, neisterikuojantis... Kažkuo net Pre-
zidentą Algirdą Brazauską primenantis...

D.Krikštaponis 1978-1992 m. dirbo M.Melnikaitės kolūkio pir-
mininku. Į šias pareigas jis buvo paskirtas vos 28-erių. Po kolūkių 
griūties D.Krikštaponis užsiėmė nuosavu verslu. 2001-2002 m. ir 
nuo 2007 m. jis – Anykščių rajono vicemeras.

Pirmą kartą surengtuose tiesioginiuose merų rinkimuose 
D.Krikštaponis nedalyvauja, tačiau jis yra socialdemokratų par-
tijos kandidatų į Anykščių rajono Tarybą sąraše, taigi iš aktyvios 
politikos trauktis nesiruošia. Pateikiame skaitytojams pokalbį su 
vienu iš Anykščių politikos lyderių. 

(Nukelta į 14 p.)

Politinė reklama bus apmokėta iš Socialdemokratų  rinkimų sąskaitos.  Užs. nr. 243
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parduoda

įvairus

UAB „Anykštos redakcija“ gali 
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio
   plakatus, 

(Atkelta iš 13 p.)

PARDUODAME STATyBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

VL. TAMOŠIŪNO paukš-
čių ūkis nuolat prekiauja 6 
mėnesių pradedančiomis 

dėti kiaušinius vištaitėmis.
Tel. (8-687) 78274.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 1043 EUR.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Parduodame ir montuojame
nugeležinimo, minkštinimo 

ir visų kitų tipų

VANDENS FILTRUS.
Vandens tyrimas nemokamas.

Tel. (8-684) 13276.

Žemių kasimo, lyginimo, veži-
mo darbai. Tvenkinių kasimas, 

valymas. Kelių tiesimas.
Tel.: (8-687) 38715, (8-682) 22850
el. p. wapsa@zebra.lt, www.wapsa.lt Gerbiami anykštėnai,

Kviečiame Jus į susitikimą su Darbo partijos komanda ir vadovais,
Tarp jų – ŽŪM ministrė Virginija Baltraitienė ir Socialinių reikalų 
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Jums bus pristatytas DP kandidatas į merus ir kandidatai į savivaldy-

bės tarybos narius,aptartos jų veiklos gairės,rinkimų programa.
Susitikimas su visuomene vyks š.m.vasario 24 d. 17. 00 val.

Anykščių kultūros centre.
Lauksime Jūsų!

Darbo partijos Anykščių skyrius.

Politinė reklama.Bus apmokėta iš Darbo partijos Anykščių rajono rinkimų apygardo-
je Nr.4 kandidatų sąrašo politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 240

Nekilnojamasis turtas

Leliūnų k., Debeikių sen. mišką 
su žeme ir 9 ha Ž. Ū. paskirties 
žemę.

Tel. (8-614) 44910.

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(visi patogumai, yra rūsys, sandė-
liukas).

Tel. (8-683) 51799.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Žemės ūkio technika

Traktorių T-30 su padargais ir 
savivartę priekabą. 3800 Eur.

Tel. (8-622) 10503.

MTZ-82UK (parvežtas iš Vakarų, 
geros būklės, kaina 4 350 Eur/15 
019,68 Lt). MTZ-82 dalimis. 

Tel. (8-641) 57036.

Bulvių kasamas, rotacines šie-
napjoves, pukrštuvus, lėkščiuo-
tuvus, plūgus, grūdų valomąsias, 
šnėkus ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Kokybiškus beržo, uosio pjuvenų 
briketus ir granules. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Baltarusiškus durpių briketus 86,89 
Eur, beržo pjuvenų briketus nuo 140 
Eur, anglis nuo 159,29 Eur. Sveria. 
Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Parduoda malkas. Veža nuo 1 er-
dmetrio. Tvarko vėjovartas. Ieško 
malkų išsikirtimui. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-638) 87800.

Malkas, medienos atraižas pakais, 
supjautas, kaladukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Malkas, turi skaldytų, sausų (kaina 
nuo 75 eurų už mašiną).

Tel. (8-670) 01470.

Uosines, beržines, juoalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Spygliučių 
atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Atraižas.
Tel. (8-621) 30354.

Kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg  su subproduktais ar be 
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje, 
atvėsinta, ištirta. Triušių skerdie-
ną  1.5-2.5 kg.  Atveža, išrašo 
sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.        

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, ketvirčiais 
po 20-30 kg, subproduktus, kum-
pius, lašinius, mentę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Malkas kaladėmis arba skaldy-
tas, šieną rulonais, ekologiškai 
augintas bulves ir erieną. 

Tel. (8-676) 96373.

Presuotą šieną. Vienos kitkos 
kaina tik vienas euras.

Tel. (8-614) 33442.

Veršelius (pieninių veislės, buliu-
kai). 

Tel. (8-605) 74047.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Vasario 
22 d. (sekmadienį) prekiausime 
Kaišiadorių paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis (kaina 
nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais 
(tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose 
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, 
Staškūniškyje 16.45.

Išsinuomoju ž. ū. p.  žemę 
Anykščių raj. Moku avansu nuo 
70 Eur už 1 ha.

Tel. (8-612) 47316.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Gamina paminklus, lieja pama-
tus, iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Kanalizacijos 
valymo įrenginiai. Galima išsi-
mokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Išvalome krūmus ir kitą menka-
vertę medieną nuo žemės ūkio 
paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Keičiu automobilių stiklus, at-
lieku smėliavimo, gruntavimo 
darbus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

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

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

Kaminų dėklai (0,8 mm skar-
da): gamyba, montavimas. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Garantija.

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjauna, skaldo malkas. Mūrija 
įvairias krosnis ir židinius. Valo 
kaminus.

Tel. (8-676) 01382.

Pjauna ir skaldo malkas. Dirba 
su įranga. Darbus atlieka per 
dieną. 

Tel. (8-648) 84696.

Griauna pastatus, sumala 
statybines atliekas, akmenis. 
Parduoda skaldą. 

Tel. (8-682) 92949.

Statybų darbai

Statybų ir remonto darbai: sto-
gai, apdaila ir t.t.

Tel. (8-652) 77157.

Greitai, nebrangiai, kokybiš-
kai dengia, remontuoja stogus. 
Stato karkasinius pastatus. 
Lietaus sistemos, skardinimo 
darbai. 

Tel. (8-647) 58036.

Kalnų slidinėjimo sporto klubas 
“Kalitos kalnas” kviečia į kalnų 
slidinėjimo būrelį ant Kalitos kal-
no. 

Reikiamu inventoriumi planuojame aprūpinti. Pirmasis susitikimas 
2015-02-22d. 13val. ant Kalitos kalno naujai įrengtoje patalpoje (žemiau 
vasaros rogučių trasos, įėjimas nuo automobilių stovėjimo aikštelės).

Laukiame atvykstančių!
Telefonas pasiteiravimui 8 611 39181, Jolita, klubo atstovė.
El.paštas:kalitoskalnas@gmail.com

Baldų gamyba, remontas

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal indivi-
dualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Remontuojame minkštus bal-
dus, pagal užsakymus gamina-
me čiužinius iš paprastų ir ne-
priklausomų Pocket spyruoklių, 
naudojame tik  lietuviškus gobe-
lenus, pasiimame ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341, www.at-
naujinkbaldus.lt

Nestandartinių baldų gamy-
ba: virtuvės, miegamojo, vaikų, 
prieškambario baldai, slankioja-
mos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Baldų gamyba. Virtuvės, spin-
tos slankiojančiomis durimis, 
prieškambario, miegamojo ir kt.

Tel. (8-601) 70304.

Žodžiu, mūsų koalicija yra pa-
smerkta šalies valdžioje turėti savų 
žmonių (juokiasi). Tarp kitko, nesu 
sulaukęs priekaištų iš mūsų partijos 
vadovybės, kad esame koalicijoje su 

konservatoriais. 
-Turite nuosavą, sėkmingą vers-

lą. Valdiškas darbas Jums juk nėra 
būdas pragyventi. Kuriem galam 
kvaršinate savo galvą spręsdamas 
visokias ūkines rajono problemas? 

Geriau ramiai meškeriotumėt Ru-
bikių ežere.

-Mano įmonėje dirbo ir 20 žmonių. 
Dabar 7-8. Su verslu puikiai susitvar-
ko žmona. Man ten nereikia kištis. 
Politikoje likau todėl, kad manau, jog 

dar esu naudingas, o ir pačiam įdomu, 
smagu dalyvauti geruose procesuose. 
Malonu prisiimti bent dalį nuopelnų 
už tai, kas Anykščiuose padaryta, už 
tai, kad miestas gražėja. Turiu savo 
partijos žmonių palaikymą, o tai taip 

pat yra stimulas kol kas nesitraukti. 
Kita vertus į savo verslą grįžti visada 
spėsiu.  

Ir dar... Džiaugiuosi darbu su da-
bartiniais partneriais. Ypač dėkui 
administracijos direktoriaus pava-
duotojui Valentinui Patumsiui, gal 
todėl, kad abu mes tik pavaduoto-
jai, regis, vienas kitą gerai supra-
tome...   

Donatas Krikštaponis iš politikos nesitrauks

Politinė reklama bus apmokėta iš Socialdemokratų rinkimų sąskaitos.  Užs. nr. 243
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perka 

siūlo darbą
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

BRANGIAI PERKAME 
MIŠKUS, ATSISKAITOME IŠ 

KARTO. 
Tel.: (8-696) 88713

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB “CESTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

tirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

Ne taip jau paprasta, kai metai bėga...
Jaust, kad sustabdyti negali...
Daug trokšta, daug suprasta, širdim sudėta
Ir vis į priekį neša upė nerami.

Juliją ARLAUSKIENĘ 90-mečio proga sveikina 

Kiaušagalio bendruomenė

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Nuolatos - miškus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-641) 07661.

UAB „Miškų projektai“ brangiai - 
miškus bei įvairią medieną, žemes, 
pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena Tel. (8-647) 84811.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Miškininkystės įmonė brangiai įvairų 
mišką su žeme arba biržes išsikirsti.

Tel. (8-605) 27002.

Žemės ūkio paskirties žemę  aplink 
Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 3 ha 
iki 50 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 

Žinantys siūlykite tel. (8-684) 
44444.

Skubiai sodybą, namą, butą, žemės 
ūkio paskirties sklypą ar kitą nekilno-
jamą turtą. Atsiskaito grynais. Domina 
įvairūs variantai. Pasiūliusiems tarpi-
ninkams dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus.Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247. 

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.                        

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.   

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Automobilių bei kitokios tech-
nikos supirkimas Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-628) 07656.

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.
                 
Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/
kg), bulius (1,45 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.    

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 
Tel. (8-655) 44667.

Tariame nuoširdžius padėkos žodžius giminėms, kai-
mynams, draugams, Mačionių bendruomenei ir visiems, 
kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamą 
Genovaitę LEŠČIENĘ

Vaikai

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siū-
lo darbą staliams staklininkams. 
Profesijos apmokome darbo vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingas darbuotojas dirbti 
pas ūkininką Anykščių sen. Alga 
nuo 400 Eur iki 700 Eur.

Tel. (8-612) 47316.

UAB “Ukmerges melioracija” rei-
kalingi daugiakaušio ekskavato-
riaus mašinistai, vienkaušio eks-
kavatoriaus mašinistai, vamzdžių 
klojėjai. 

Tel. (8-698) 41397.

Reikalingi žmonės galintys su 
savo technika nupjauti meldus 
Anykščių r. prie Nevėžos ež., taip 
pat pagalbiniai galintys juos su-
grėbti į krūvas.

Tel. (8-612) 94492.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt 

arba 
reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: 
(8-381) 5-94-58 arba 

(8-381) 5-80-24

Skelbimus į laikraštį 
„Anykšta“, žurnalą 

„Aukštaitiškas formatas“, 
portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti
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2015 m. vasario 21 d.

mėnulis

anekdotas

Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 
Feliksas.

šiandien

vasario 22 d.

vasario 23 d.

vasario 21-23 d. jaunatis.

Darvydas, Gintautė, Elvinas, 
Margarita.

Gantautas, Butvilė, Severi-
nas, Romana, Roma.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Amiliutės rinkimai pagal 
Antaną Baranauską

Miestą iš viršaus matė visais 
metų laikais

Vytautas GRUZINSKAS, versli-
ninkas anykštėnas;

„Net nežinau, kiek kartų žiūrėjau į 
Anykščius iš bažnyčios bokšto. Mies-
tą iš viršaus mačiau įvairiais metų lai-
kais. Kai tik atvažiuoja kokių svečių, 
aš juos vedu pažiūrėti į Anykščius iš 
30 metrų aukščio. Bokšte lankiausi ir 
su giminaičiais, ir su draugais, ir su 
verslo partneriais. Visi žavisi galimy-
be pamatyti miestą ir jo apylinkes iš 
viršaus.“ 

- Kodėl pas tave visuose kam-
bariuose vakar degė šviesa? Gal 
žmona jau grįžo?

- Ne, bet grįžta rytoj. Specialiai 
deginu šviesą, kad elektros skaiti-
klis manęs neišduotų.

 

FORUMAS EUROPA

Rinkimuosna, būdavo, eini
Tai net dūšiai gera,
Vat taip linksmina dūšią
Užu širdies stveria.

Sena suspindėjo šalia naujo
Daiva GASIŪNIENĖ, Anykščių 

rajono vyriausioji architektė:
„Įrenginėjant apžvalgos aikštelę 

buvo išsaugoti dveji senieji bažny-
čios laiptai (vieni - vedantys prie 
vargonų, kiti – palei bokšto sieną 
palikti senųjų laiptų fragmentai). 
Manau, kad toks sprendimas buvo 
labai geras. Mūsų tikslas buvo ne tik 
įrengti apžvalgos aikštelę, bet dar 
kartą paskatinti domėtis mūsų baž-
nyčios architektūros istorija, atrasti 
iš pirmo žvilgsnio visai nematomas 
senąsias architektūros, interjero detales, kurios visiškai kitaip suspin-
dėjo greta naujos architektūros ir dizaino sprendinių. Tarpinėse aikšte-
lėse atsirado galimybė eksponuoti bažnytinio meno vertybes, senąsias 
Anykščių panoramines fotografijas, tuo pačiu palyginti XX a. I. p. foto-
grafijose užfiksuotą miesto vaizdą ir šiandienos miesto panoramą.“

Žmonės pageidauja lifto
Tomas TUSKENIS, Anykščių 

menų centro direktorius:
„Mūsų centro darbuotojai orga-

nizuoja ekskursijas į bokštą. Nors 
toks objektas Lietuvoje ne pirmas, 
bet lankytojai savo gausa rodo, jog 
jiems tai yra itin įdomu. Pakeliui 
link aikštelės yra viena tarpinė sto-
telė, kurioje yra stendai su aprašyta 
bažnyčios istorija ir, nors lankytojai 
būna jau pavargę nuo lipimo, tačiau 
visada įdėmiai klausosi pasakojimų. 
Apžvalgos aikštelėje išdėstytuo-
se informaciniuose stenduose susisteminti Anykštijos kultūros objek-
tai, pateikti ir sugretinti su išnykusiais istoriniais bei naujais kultūros 
objektais ir matomu vaizdu pro langus. Tai kultūros paveldas bei gamta:  
seniausias pastatas mieste - Okuličiūtės dvarelis - 1863 m. sukilimo šta-
bas, senoji mokykla, Anykščių dvarvietė, memorialiniai rašytojų mu-
ziejai, paminklai J.Biliūnui, A.Baranauskui ir A.Vienuoliui, Siauruko 
muziejus ir geležinkelio tiltas, Koplyčia, B.Karazijos vyno gamyklos 
statiniai, Anykščių šilelis, upė Šventoji, legendomis apipinta Voruta... 
Lankytojai dažnai pasigenda lifto. Tikimės, kad artimiausioje ateityje 
jis bus įrengtas.“

vox populi - vox dei

+++
+  Apžvalgos aikštelė tapo nauju, turistų lankomu Anykščių 

kultūrinio turizmo objektu.
+   Projektas didina apsilankančių rajone turistų skaičių, sudaro 

sąlygas turizmo plėtrai ištisus metus. 
+  Apžvalgos aikštelėje įrengta ekspozicija supažindina su baž-

nyčios ir krašto istorija.

Proklamacijų torielkos 
Po stalą išklotos
Čia stebėtojos pūpso
Kaip pievos kemsotos

Kur tik žiūri
Raudona, šviesu, tyra
Kandidatai geri
Pažadais nosį trina.

Kad ne kartą apsalus
Aš šičia dūmojau
Ar kabinoj aš sėdžiu
Ar lauke, ar rojuj...

www.anyksta.lt
Kokios Jūsų mėnesio 

pajamos? 
Viso balsų: 156

Per 1000 eurų 
14

Iki 300 
eurų

 50

300-600 eurų 
21

600-1000 
eurų 
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Tūkstančiai žvelgia į Anykščius iš 
viršaus
Anykščių sakralinio meno 

centro duomenimis, Anykščių 
šv. Mato bažnyčios bokšte per-
nai apsilankė 19 931 lankytojas; 
užpernai -14 135, o 2012 metais, 
kai bokštas tapo prieinamas 
žmonėms, per pusmetį į jį lipo 8 
000 anykštėnų ir turistų.

Ar pasiteisino beveik pusės 
milijono litų investicija į šią tu-
rizmui skatinti skirtą progra-
mą? Ar vertėjo stengtis bažny-
čios bokštą padaryti prieinamą 
kiekvienam norinčiam?

(Atkelta iš 1 p.)
  2010 m. birželio 30 d. Anykš-

čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos projektui „Apžvalgos 
aikštelės įrengimas Anykščių Šv. 
Mato bažnyčios bokšte“ buvo 
skirtas 436 361, 00 Lt pagal Lie-
tuvos 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją ir Sanglau-
dos skatinimo veiksmų programos 
priemonę „Viešosios turizmo inf-
rastruktūros ir paslaugų plėtra re-
gionuose“.  

  Bendra projekto vertė – 513 
367,00 Lt. Anykščių rajono savi-
valdybės dalis – 77  006, 00 Lt. 

  Projekto trukmė: pradžia 2010 
06 mėn. – pabaiga 2012 06 mėn. 

  Šv. Mato bažnyčios dešinia-
jame bokšte 31,5 m. aukštyje (nuo 
grindų), erdvėje su aukštomis lan-
gų vertikalėmis įrengta 33,5 kv.m. 
panoraminė apžvalgos aikštelė ir 
dvi tarpinės aikštelės.

  investicinio projekto tikslas 
buvo sutvarkyti ir pritaikyti lanky-
mui bažnyčios bokštą, kuris leidžia 
plėtoti viešąją pažintinio turizmo 
infrastruktūrą, skatina atvykstan-
tį ir vietos turizmą, tam tinkamai 
naudojant kultūros paveldą .


