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Bus karas ar ne. Žmonės bau-
giai žvalgosi, tą nerimą gali nu-
jausti daugelyje veidų. Ir kariuo-
menei vėl prisireikė šauktinių. 
Mat generolų ir admirolų pilna, 
o Lietuva, ko gero, neatsilaikytų 
net prieš Luhansko liaudies res-
publiką, susikūrusią prieš pusme-
tį. Kareivių nėr.

Kaip ten bebūtų, pavasaris ti-
krai bus, einu pirkti sėklų.

Linas BITVINSKAS

Atsirado antra „plaštakė“ – 
meras rašo pareiškimą prokurorams

Šalies žiniasklaida trečiadie-
nį paskelbė, kad atsirado antra 
moteris, kuri sako už pinigus 
turėjusi lytinių santykių su 
konservatoriumi Sigučiu Obe-
levičiumi. Anykščių meras šią 
žinią neigia ir žada kreiptis į 
teisėsaugą. 

Taip pat po trijų dienų S. 
Obelevičius prisiminė, kad 
„Anykšta“ jo nešantažavo ir 
nereketavo. 

Meras Sigutis Obelevičius sekso skandalą vadina „absurdu” ir ketina kreiptis į teisėsaugą.

Antrąją lankė sostinėje

LNK ir „Lietuvos ryto“ televizi-
jos trečiadienį paskalbė, kad atsira-
do antra moteris, kuri sako teikusi 
seksualines paslaugas S. Obelevi-
čiui dar 2013 metais. 

„Lietuvos ryto“ televizijai antro-
ji moteris – Jurgita – pasakoja su 
S. Obelevičiumi susipažinusi pa-
žinčių portale „xxx. 
com“.

Mirė. Trečiadienį eidamas 95–
uosius metus mirė Sąjūdžio ren-
ginius įamžinęs fotomenininkas 
Juozas Polis, gimęs Šilinės kaime. 
Atgimimo metais J. Polis įamžino 
masinius Sąjūdžio renginius, Bal-
tijos kelią, buvo oficialaus popie-
žiaus Jono Pauliaus II vizito Lietu-
voje fotografas.

Išprausė. Anykščiuose viešėjo 
ekonomistė Aušra Maldeikienė, 
kuri bibliotekoje kalbėjo tema „Ar 
verta aklai tikėti ekonomikos eks-
pertais?“. Ne visiems patiko jos 
kalba, o po vieno anykštėno pa-
siūlymo „neplauti smegenų“, ji ne 
juokais supyko. „Mane pasikvietė-
te, aš atvažiavau, tai prašau neįžei-
dinėti svečio“,- kultūros pamokė 
anykštėnus A.Maldaikienė. 

Rinkimai. Trečiadienį, pirmąją 
išankstinių rinkimų dieną, balsa-
vo 415 Anykščių rajono rinkėjų 
arba 1,68 proc. Rinkėjų aktyvumas 
Anykščiuose buvo kiek aukštes-
nis nei šalies vidurkis. Lietuvoje 
pirmąją išankstinių rinkimų dieną 
balsavo 1,22 proc. rinkėjų.

Patalpos. Anykščių naujų vėjų 
bendruomenei vieneriems metams 
pagal panaudos sutartį skirtas Tilto 
g. 1 namas. Rajono Tarybos aiš-
kinamajame rašte dėstoma, kad 
Anykščių naujų vėjų bendruomenė 
šalia šio namo ketina įgyvendinti 
projektą.

Įkūrė. Vasario 25 dieną vyko 
bendruomenių verslumo renginys 
„Verslas kartu“. Renginio, kuria-
me dalyvavo apie 150 žmonių, 
metu pristatytas Anykščiuose su-
kurtas pirmasis Lietuvoje vietos 
bendruomenių verslo paramos 
tinklas. Lietuvoje yra daugiau nei 
80 verslais užsiimančių vietos 
bendruomenių, tačiau Anykščiuo-
se, iš šiuo metu veikiančių 44-ių 
vietos bendruomenių  verle yra 
vos kelios. Beje, kai kurios  ben-
druomenės stebisi, kad apie rengi-
nį nieko nežinojo.

Dviračiai. Vasario 25 dieną Su-
sisiekimo ministerijos Dviračių 
transporto komisijos posėdyje no-
minaciją „Dviračių miestas 2014“ 
nuspręsta suteikti Anykščiams. 

Į SPA požiūris kilnesnis nei 
į kapines Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba ke-
tvirtadienį nuo žemės nuomos 
ir turto mokesčio už 2014-2016 
metus atleido „SPA Vilnius 
Anykščiai valdytoją - UAB 
“Anšilas” . 

Rajono biudžeto „netektis“ 
dėl to  – apie 40 tūkstančių 
eurų.

Žemės nuomos mokesčio ben-
drovei kasmet paskaičiuojama po 
757 eurus, o nekilnojamojo turto 
mokesčio - po 11 tūkst. 919 eurų. 
Taigi, bendras mokesčio dydis, 
nuo kurio atleisti SPA savininkai, 
yra netoli 40 tūkst. eurų.  Abu šie 
mokesčiai patenka į savivaldybės 
biudžetą.SPA Vilnius Anykščiai atleistas nuo beveik 40 tūkst. eurų mo-

kesčių.

Moko: pavydas geriau groti nepadeda
Fortepijono mokytoja Irena 

Meldaikienė sako, kad žmonės 
savo pliusus ir minusus, bijodami 
prisiimti asmeninę atsakomybę, 
dažnai „nurašo“ zodiako ženklų 
savybėms.

Farmacijos 
skandalas 
Anykščių 
nekliudė

Irena Andrukatienė 
A.Vienuolio progimnazijai va-
dovaus jau mažiau nei du mė-
nesius.

Dar spėjo įspirti Irenai Andrukaitienei
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirtis. Vasario 24 d. Utenos 

apskr. VPK Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas, dėl 
moters, gimusios 1947 m., rastos 

savo namuose, esančiuose Anykš-
čių r. sav., mirties priežasties nusta-
tymo.   

Vagystė. Vasario 25 d. Svėdasų 
seniūnijoje iš sodybos pavogtas te-
levizoriaus priedėlis ir vandens si-

Anykščiai gyventi nevilioja
Atlikti skaičiavimai rodo, kad Anykščių savivaldybė, nepaisant 

gražios gamtos, yra viena iš nepalankiausių įsikurti Lietuvoje, to-
dėl migracijos srautai ją aplenkia. Tokias tendencijas atskleidė 
penktosios „Swedbank“ Asmeninių finansų instituto atliktos lygi-
namosios savivaldybių analizės rezultatai.

- gyvenamąją vietą pakeitė beveik 
63 tūkst. gyventojų, tai yra dešim-
tadaliu daugiau nei 2013-aisiais, kai 
išvyko 57 tūkst. gyventojų, ir net 
penktadaliu daugiau už 2010-ųjų 
rodiklius, kurie nesiekė nė 50 tūkst.
(pernai gyventi į kitas šalis išvyko 
kiek daugiau nei 38 tūkst. Asme-
nų)..Labiausiai nukentėjo Panevė-
žys, buvęs vienu iš dviejų didžiųjų 
pramonės centrų Šiaurės Lietuvoje. 

Remiantis analizės duomenimis, 
didžiausias nedarbas pernai metų pa-
baigoje buvo Jurbarko, Zarasų, Aly-
taus, Lazdijų ir Ignalinos rajonų savi-
valdybėse, kur jis svyravo nuo 16 iki 
beveik 18 proc. Tai lėmė, kad iš šių 
rajonų išvyko nemažai žmonių. Ku-
rortų: Neringos, Palangos, Birštono 
ir Druskininkų savivaldybės  - išsi-

skiria verslumu - čia 1000-ui gyven-
tojų išduodama daugiausiai verslo 
liudijimų šalyje. O štai Anykščiai ir 
Ignalina, turinčios kurortinės vieto-
vės statusą, verslumu nepasižymi. 

Anykščiai neabejotini lyderiai 
yra vienoje grafoje – nors šaltas 
vanduo per trejus metus brango 
35-ose savivaldybėse, labiausiai 
jis pabrango Anykščiuose. 

Migruojantys šalies viduje daž-
niausiai rinkosi gyventi sostinėje, 
uostamiestyje, didmiesčių rajonuo-
se ar kurortuose. Analizė rodo, kad 
žmonės vyksta ten, kur vietos val-
džia laiku priima tinkamus spren-
dimus. Nuo to priklauso gyvenimo 
sąlygos, gyventojų verslumas ir 
vietovės patrauklumas. 

-ANYKŠTA

SPA Vilnius Anykščiai vienvie-
tis kambarys darbo dieną ir ne se-
zono metu parai kainuoja 52 eurus, 
o savaitgaliais ir šventiniu sezonu 
– 65,20 euro. Dviviečio kambario 
kaina yra nuo 36 iki 45,20 euro 
(priemoka už tai, kad kambaryje 
žmogus gyvens vienas yra 20-25 
eurai), liukso kambarys kainuoja 
nuo 54,50 iki 68,30 euro. Aparta-
mentai – nuo 59,50 iki 74,60 euro.
Už  tai svečiai gauna ir pusryčius 
bei gali 90 minučių praleisti mine-
ralinio vandens baseine ir 60 minu-

Naujokas kainomis gerokai lenkia senbuvius 
Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Brangiausią ir prabangiausią nakvynę bei paslaugas Anykš-
čiuose siūlo prieš metus atidarytas SPA Vilnius Anykščiai. Tris 
kartus pigesnę nakvynę galima rasti viešbutyje „Puntukas“. Gro-
žio procedūrų kainos SPA centre taip pat yra didžiausios: ma-
nikiūras kainuoja nuo 13 iki 23 eurų, o miesto manikiūrininkės 
nagus sutvarkys daugiausiai už 11-13 eurų.   

čių – pirčių komplekse. SPA galima 
pasimėgauti ir grožio procedūromis. 
Tiesa, procedūrų kainos, lyginant 
su mieste teikiamų analogiškų pro-
cedūrų, yra gerokai aukštesnės. Pa-
vyzdžiui, SPA centre pasidaryti ma-
nikiūrą kainuoja nuo 13 iki 23 eurų, 
pedikiūras – nuo 23 iki 43 eurų. 
Paprastuose Anykščių grožio salo-
nuose manikiūras kainuoja iki 15 
eurų, pedikiūras – 23 eurus. Pigiau-
sia veido procedūra, kuri užtrunka 
30 minučių ir susideda iš veido va-
lymo, šveitimo ir patepimo kremu,  

SPA kainuos 26 eurus. Tik per pusę 
ilgiau užtrunkanti procedūra miesto 
grožio salone kainuos apie 18 eurų. 
Brangiausia veido procedūra SPA 
kainuoja 69 eurus. Masažų kainos – 
nuo 19 iki 76 eurų. Baseino ir pirčių 
kaina – nuo 10 eurų. Beje, tai už 
1,5 valandos poilsio.  

Lyginant su SPA Vilnius Drus-
kininkai, kainos už procedūras 
Anykščiuose yra apie 10-15 pro-
centų mažesnės. 

Anykščių baseine „Bangenis“ 
taip pat galima užsisakyti vandens 
ir pirčių procedūras, tik čia kainos, 
lyginant su SPA, kur kas mažesnės: 
už 3 valandas baseine su pirtimis 
teks sumokėti 7 eurus. 

Praėjusiais metais prie Rubikių 
atidarytame gamtos ir poilsio par-
ke „Gradiali Anykščiai“ galima iš-
sinuomoti – dviviečius, dviviečius 

su bendru WC, dvivietį su terasa, 
liukso kambarius bei dviejų aukšto 
apartamentus su lauko terasa. Dvi-
viečiai kambariai tiek su atskirais 
WC, tiek su bendrais parai kainuo-
ja nuo 39,1 euro (apsistojus vienam 
žmogui) iki 43,44 euro (gyvenant 
dviese). Liukso tipo kambarys – 
62,27 euro (gyvenat kambaryje 
vienam), 66,61 euro (gyvenant 
dviese), 2 aukštų apartamentai su 
lauko terasa 79,65 euro (vienam 
žmogui), 83,99 euro (dviem žmo-
nėms), Pusryčiai įskaičiuoti.. 

Viešbutyje „Nykščio namai“ 
vienviečio kambario kaina ne se-
zono metu - 26 eurai, o dvivietis 
kambarys nuo 44 eurų.

Pigiausia  Anykščiuose apsisto-
ti galima miesto centre esančiame 
viešbutyje „Puntukas“. Kambarių 
kainos prasideda nuo 15 eurų. 

urblys. Nuostolis – 86,88 eurai.
Mušė. Vasario 13 d., apie 21 val. 

30 min., Anykščių rajone nepilname-
tis jaunuolis panaudojo fizinį smurtą 
prieš moterį, gimusią 1988 m. 

Kreditas. Vasario 23 d.  Anykš-

čių seniūnijoje moters, gimusios 
1951 m., vardu, paimtas greitasis 
kreditas, pasinaudojus elektroni-
nės bankininkystės prisijungimo 
duomenimis. Nuostolis nustatinė-
jamas.

Balsavo. Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) duomenimis, 
pirmąją išankstinio balsavimo 
dieną savo valią iš viso pareiškė 
1,22 proc. (30,9 tūkst.) rinkėjų. 
Vasario 25 d. iš anksto savivaldy-
bėse balsavo 23 958 rinkėjai. Vil-
niaus mieste balsavo 5371 (1,23 
proc.), Kauno mieste - 2501 (0,96 
proc.), Klaipėdoje - 1058 (0,79 
proc.) rinkėjai. Mažesnėse savi-
valdybėse rinkėjai aktyvesni negu 
didmiesčiuose. 

Derybos. Švietimo profesinių 
sąjungų ir Vyriausybės derybose 
linkstama prie sutarimo mokytojų 
atlyginimus kelti vidutiniškai 52 
eurais (180 Lt), o pedagogams, 
kuriems iki pensinio amžiaus liko 
penkeri metai, sudaryti galimybę 
išeiti į išankstinę pensiją. Nors ga-
lutiniai susitarimus patvirtinantys 
dokumentai dar nėra pasirašyti, 
panašu, kad mokytojų algos maž-
daug 5 proc., priklausomai nuo 
turimų valandų skaičiaus, gali kil-
ti jau nuo rugsėjo. Kol kas lėšos 
būtų skirtos iš Švietimo ir moks-
lo ministerijos bei Vyriausybės 
vidaus rezervų, tačiau reikiamą 
sumą jau nuo kitų metų žadama 
įtraukti į biudžetą. Švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Paval-
kis teigia planuojąs po dviejų trijų 
savaičių pradėti derybas, kad nuo 
2016 m. mokytojų algų kėlimui 
būtų skirta apie 3,48 mln. eurų (12 
mln. litų).

Vizitas. Pasaulio moterų lyde-
rių tarybai vadovaujanti Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė ketvirtadie-
nį išvyko darbo vizito į Santjagą, 
Čilę, kur vasario 27-28 dienomis 
dalyvaus aukšto lygio renginyje 
„Moterys valdžioje ir sprendimų 
priėmime: siekiant pokyčio“. Ša-
lies vadovė į renginį vyksta Čilės 
Prezidentės Mišelės Bačelet ir 
Jungtinių Tautų kvietimu. 

Tarnyba. Premjeras Algirdas 
Butkevičius nepalaiko idėjos į 
kariuomenę atlikti privalomosios 
tarnybos šaukti ir moteris, tačiau 
teigia, kad karėms savanorėms 
krašto apsaugos sistemos durys 
visada atviros. „Jeigu jos pačios 
nori. Tai nėra uždrausta, bet prie-
vartiniu būdu - ne. Aš pasisakau, 
kad moterų prievartiniu būdu tikrai 
nereikia šaukti į armiją“, - sakė A. 
Butkevičius. Ministras Pirminin-
kas pabrėžia, kad yra profesiona-
lios kariuomenės šalininkas, todėl 
sprendimas grąžinti privalomąją 
karo prievolę būtų taikomas tik 
penkerius metus, atsižvelgiant į 
esamą geopolitinę padėtį ir profe-
sionalių karių trūkumą. 

Prognozė. Finansų ministras 
Rimantas Šadžius įsitikinęs, kad 
šiemet Lietuvos laukia ne tik di-
desnis už euro zonos vidurkį BVP 
augimas, bet ir spartus nedarbo 
mažėjimas. Pasak ministro, au-
ganti ekonomika ir mažėjantis 
viešasis sektorius bei skolos tvar-
kymo išlaidos leidžia tikėtis pozi-
tyvių finansinių tendencijų.

Išmokėta. Iki birželio 30-osios 
ūkininkams turi būti išmokėta per 
412 mln. eurų. Nacionalinės mo-
kėjimo agentūros prie Žemės ūkio 
ministerijos vasario 25 d. duome-
nimis, jau išmokėta 338,729 tūkst. 
eurų tiesioginių išmokų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

tarifų mokėtojai beveik nepasikei-
tė. Didžiausios kainos Lietuvoje, 
skaičiuojant mokesčius už šilumą, 
karštą ir šaltą vandenį yra Prienų, 
Neringos, Pakruojo ir Anykščių. 

Analizė bandė nustatyti, kur 
juda gyventojai, ieškodami geres-
nio gyvenimo, nes 2014 metais 
vidinė migracija Lietuvoje pasiekė 
penkiolika metų neregėtus mastus 

Šio instituto atlikta lyginamoji 
savivaldybių analizė, kuri nagrinė-
jo vidinę migraciją šalyje, mums 
negailestinga. 

Anykščiai pagal komunalinius 
mokesčius – vienas iš brangiausių 
rajonų Lietuvoje, todėl įsikurti čia 
žmonės neskuba. Lyginant su 2014-
ųjų metų pradžia, šiemet didžiausių 
ir mažiausių komunalinių paslaugų 

Progimnazijos veiklos ataskaita 
be aiškių motyvų netvirtinama, re-
gis, trečius metus iš eilės. Kadangi 
praėjusiame posėdyje konserva-

Dar spėjo įspirti Irenai Andrukaitienei
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Paskutinius mėnesius dirbanti Anykščių A.Vienuolio progim-
nazijos direktorė Irena Andrukaitienė rajono Tarybos toliau yra 
mušama. Praėjusiame posėdyje rajono Taryba nusprendė iš dar-
bo atleisti I.Andrukaitienę, kai baigsis įspėjimo apie atleidimą 
terminas. O šį ketvirtadienį posėdyje rajono Taryba netvirtino 
progimnazijos veiklos ataskaitos už 2014 metus. 

torė Aldona Daugilytė, priimant 
sprendimą atleisti I.Andrukaitienę 
iš darbo, pareiškė, kad ankstesni 
progimnazijos veiklos ataskaitų 

netvirtinimai yra motyvas šalinti 
direktorę, darytina prielaida, kad šį 
kartą netvirtindama ataskaitos Tary-
ba ruošiasi teismui. I.Andrukaitienė 
yra viešai pareiškusi, jog mano, kad 
jos atleidimas iš darbo yra neteisė-
tas ir ji kreipsis į teismą.  

Socialdemokratas Romaldas Gi-
žinskas Tarybos posėdyje direktorei 
uždavė kelis klausimus. Jis teiravo-
si, ar progimnazija 2014 m. turėjo 
teisinių išlaidų ir kokia tų išlaidų 

suma. I.Andrukaitienė sakė, kad iš-
laidų  buvo, bet sumos pasakyti ne-
galinti. Taip pat R.Gižinskas klausė, 
ar šimtu procentų progimnazijoje 
išnaudotos papildomam ugdymui 
skirtos valandos. I.Andrukaitienė 
atsakė: „Mes kažkiek esame su-
taupę ir sutaupytos lėšos skiriamos 
mokytojų atlyginimams“.

Balsavime tik 6 rajono Tarybos 
nariai pritarė A.Vienuolio progim-
nazijos veiklos ataskaitai.  

„Gripo epidemija...“,- parašė direk-
torius Romas Kutka prie atšaukiamo 
renginio plakato, ir Anykščiuose kai 
kuriuos išgąsdino. Kas bus, juk ir į 
Ingos Valinskienės koncertą bilietai 
nupirkti, ir kavinės baliams užsaky-
tos, o dar kur dėti vaikus, kurie neis 
į mokyklą...

Tačiau pasirodė, kad epidemija 
tik lokali. Paklausta, ar gripo epide-
mija Anykščių rajono savivaldybėje 
jau paskelbta, savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičienė labai nustebo. 
“Kad nieko apie tai negirdėjau. Kaip 
tik susirgimų sumažėjo dvigubai. 

Bibliotekoje lokali epidemija
Anykščių viešoji biblioteka atšaukė šį penktadienį turėjusius 

vykti tradicinius naktinius skaitymus „Kas švyti vasario nakties 
danguje?“. Motyvas – epidemija.

Prieš savaitė buvo 120, dabar tik 66,5 
susirgimo 10 tūkstančių gyventojų. 
Iš tikrųjų epidemijos nėra ”,- tvirti-
no V.Daugelavičienė. “Epidemija, 
žiauri epidemija, mes papuolėm į patį 
uragano sūkurį, nenorim dar labiau 
bacilų platinti, todėl ir renginį atšau-
kėm”, - tvirtino R.Kutka, paaiškinda-
mas kad serga nemažai darbuotojų. 
„Pagailėkit ir daugiau neklausinėkit 
sergančių“,- juokėsi R.Kutka.  

Neaišku, už kokius „griekus“ epi-
demija įsisuko būtent į biblioteką, bet  
kitą kartą taip ir karą galima sukelti.

Priminsim, kad prieš savaitę net 

trečdalyje Lietuvos savivaldybių (taip 
pat ir Anykščių) buvo peržengtas ser-
gamumo gripu ir ūmiomis viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis epide-
minis slenkstis. Savivaldybės gydy-
toja V.Daugelavičienė „Anykštai“ 
sakė, kad epidemija tada nepaskelbta, 

nes tik labai nedidelis procentas buvo 
tų, kurie sirgo gripu, apie 5 procentus. 
„Norint skelbti epidemiją sergančių 
gripu turi būti 30 procentų“,- sakė 
V.Daugelavičienė.            

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Ką galvojate 
apie šauktinių 
sugrąžinimą į 
armiją? (Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Audronis GUSTAS, anykš-
tėnas:

- Kiekvienas mes žiūrim iš 
savo patirties – ir pats esu tar-
navęs, buvęs visokiuose kur-
suose. Armija, kaip sakoma, 
vyriškumo mokykla. Disci-
plina ir tvarka dar nė vienam 
nepakenkė. Vaikinai bent lovą 
išmoks pasikloti, žmonoms bus 
lengviau. Na, koks vyras jei 
šaudyt ir lovos pasiklot nemo-
ka? Žiūriu labai teigiamai.  

Andrius FALKAUSKAS, 
anykštėnas:

- Kadangi turiu sūnų, tai į 
šitą klausimą žiūriu atsargiai. 
Manau, kad kariuomenė turėtų 
būti profesionali, kaip buvo ir 
iki šiol. Kas nori ginti tėvynę 
ir linkę į karybą, tegu tarnauja, 
bet kam kankinti tuos, kurie 
linkę į mokslus? Žodžiu, esu 
prieš.   

Kristina KIAUŠAITĖ, 
anykštėnė:

- Šiaip vyrams raumenis 
pastiprint ir tvarkos išmokti 
reikia, nes tvarkingi, užsigrūdi-
nę ir raumeningi vyrai gražiai 
atrodo, bet karo nenoriu. Jei 
galima pasirinkt, pasisakyčiau 
vis dėlto už profesionalią ka-
riuomenę. 

Kalbino Linas BITVINSKAS

 Antroji moteris yra pirmosios 
moters, vadinamos Gintare iš Pa-
nevėžio, giminaitė. Moteris pasa-
koja, kad su Anykščių meru susi-
tikdavo Vilniuje (kur ji tuo metu 
gyveno) valandai išnuomotuose 
butuose Pašilaičiuose ir Justiniškė-
se. S. Obelevičius esą atvykdavęs 
tarnybiniu transportu, darbo metu, 
ir jai atrodė „pinigų turintis žmo-
gus“. Vilnietei už valandą, praleis-
tą lovoje, jis esą mokėdavęs 300-
400 litų. Jurgita žurnalistams sakė, 
kad jai juokingas S. Obelevičiaus 
neigimas, kad jis pirko seksą. „Pra-
dėjo šventą vaidint, kad nieko ne-
buvo. Man juokas iš tokių šventų. 
Kad taip buvo, kad susitikinėjo už 
pinigus – taip“, - kalbėjo moteris.

Jurgita, kaip ir Gintarė, žada 
savo liudijimus patvirtinti teisme.

Meras kaltinimus dėl santykių 
su prostitutėmis vadina absurdu

Meras S. Obelevičius kaltinimus, 
esą jis pirkęs sekso paslaugas, va-
dina juodosiomis technologijomis 
ir šmeižtu. „Tai visiškas absurdas. 
Siaubas. Gali bet kokį žmogų pri-
sidengęs veidą viešai apkaltinti“,- 
sako konservatorius ir žada kreip-
tis į prokuratūrą.

„Šiuo metu juristai rašo pareiški-
mą. Gal šiandien (vasario 26 dieną, 
- red. pastaba), o jei nespės – ry-
toj pareiškimas bus“, - „Anykštai“ 
sakė S. Obelevičius.

Paklaustas, ar tai vietos juristas ir 
kas jį samdo – jis pats asmeniškai, 
ar Konservatorių partija -  meras 
patikslino: „Iš Vilniaus. Partija.“

Atsirado antra „plaštakė“ – 
meras rašo pareiškimą prokurorams

Palaikymą Anykščių rajono me-
rui paskutiniame šios kadencijos 
rajono Tarybos posėdyje išreiškė ir 
23 iš 25 rajono Tarybos posėdyje 
buvusių narių. Pareiškime sako-
ma: „Š.m. vasario 23 d. portale 
„Delfi“ likus iki savivaldybių ir 
merų rinkimų vos savaitei, įvyk-
dyta šlykšti politinė provokacija. 
Jos tikslas – apšmeižti, pažeminti, 
paniekinti Anykščių rajono savi-
valdybės tarybos pirmininką, merą 
Sigutį Obelevičių ir rajono Tarybą. 
Anykščių rajono savivaldybės ta-
rybos nariai nepritaria nešvariems 
politinės kovos metodams“.

Prisiminė, kad žurnalistai 
nešantažavo

Pirmadienį DELFI paskelbus 
apie tai, kad Sigutis Obelevičius 
galimai už pinigus pirko prostitu-
tės paslaugas, konservatorius me-
ras DELFI žurnalistams pareiškė, 
kad tai sena istorija - tik ištraukta 
prieš rinkimus. „Politikas tikino 
buvęs šantažuojamas – tai esą pa-
tyrė ir „Gintarė“, - rašo DELFI. 
Pasak mero konservatoriaus, tai 
darė „sakykim, laikraštis, kuris 
pralaimėjęs, kad jis laimėtų tuos... 
konkursą ten. Ir panašiai. Bet aš 
negaliu to daryti – nes aš net ir ne-
turiu jokios galimybės“, - sakė S. 
Obelevičius. 

Kadangi Anykščiuose yra tik du 
laikraščiai, o „Anykštos“ redakcija 
pralaimi savivaldybės viešuosius 
pirkimus, redakcijos žurnalistai ir 
darbuotojai buvo priblokšti mero 
viešai mestais kaltinimais, kad jie 
padarė labai sunkius nusikaltimus. 

Tokios mero užuominos įžeidė ir 
įskaudino redakciją, kuri metus 
laiko saugojo informaciją apie ga-
limus S. Obelevičiaus seksualinius 
nusikaltimus.

Jau prieš metus į „Anykštos“ 
redaktorę  Gražiną Šmigelskienė 
kreipėsi moteris, kuri teigė, kad 
Anykščių meras už pinigus lytiš-
kai su ja santykiavo. Tikrindami 
informaciją „Anykštos“ žurnalistai 
kalbėjosi su S. Obelevičiumi ir jo 
žmona Alyte Obelevičiene ir, įver-
tinę informacijos jautrumą daugia-
vaikei mero šeimai, padaryto garso 
įrašo niekur nepaskelbė ir niekam 
neperdavė. 

DELFI ir kitose žiniasklaidos 
priemonėse šiomis dienomis trans-
liuojami moterų liudijimai, kaip už 
pinigus jos lytiškai santykiavo su S. 
Obelevičiumi, pateikiami motyvai 
ir aplinkybės nėra tokie patys, kaip 
„Anykštos“ turimame garso įraše.

Tą pačią dieną, kai buvo ištrans-
liuota mero kaltinimai reketavimu 
„Anykščių laikraščio, kuris pralai-
mi konkursus“ žurnalistei, „Anykš-
tos“ vyriausioji redaktorė raštu 
kreipėsi į S. Obelevičių prašydama 
paneigti arba patvirtinti faktą, kad 
jį ir moterį, vadinamą  „Gintare“, 
šantažavo ir reketavo „Anykštos“ 
žurnalistai.

Po trijų dienų, vasario 26 dieną, 
Anykščių meras S. Obelevičius 
„Anykštai“ atsiuntė atsakymą.

-ANYKŠTA

Netekome mūsų žemie-
čio garsaus fotomenininko 
Juozo Polio.

Nuoširdžiai užjaučiu Juo-
zo Polio šeimą, artimuosius 
ir visus jo talento gerbėjus. 
Telydi Jus paguoda ir dva-
sios stiprybė.

LR Seimo narys Sergejus 
Jovaiša

užuojauta

Atsakymas į UAB „Anykštos 
redakcija“ pareiškimą

Interneto portale www.delfi.lt 2015-02-23 d. paskelbtoje Š. Čer-
niausko publikacijoje „Penkiasdešimt politikos atspalvių: kodėl 
Anykščių meras lankėsi pas prostitutę?” pokalbyje su žurnalistu iš 
tiesų vartojau žodžius “šantažuojamas”, „kažkas ten ją reketavo” 
remdamasis moters, publikacijoje vadinamos „Gintare” žodžiais, 
kuri prisiekinėjo, kad neprisistatę iš kokios žiniasklaidos priemo-
nės žurnalistai ją kalbino, kad apšmeižtų merą, bet ji neteikė jokių 
apie merą kompromituojančių žinių. Nei duodamas interviu www.
delfi.lt, nei televizijų žurnalistams nesu įvardinęs jokių konkrečių 
žurnalistų ar žiniasklaidos priemonių, kurios būtų mane šantaža-
vusios ar reketavusios. Atsakingai galiu pareikšti, kad  „Anykštos” 
redakcija ar žurnalistai manęs nereketavo ir nešantažavo.

Pagarbiai Sigutis Obelevičius

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
atstovas rajono Taryboje Raimun-
das Razmislavičius aiškino, kad 
mokesčių dydis 2015 ir 2016 me-
tais bus kitoks, nei paskaičiuota 
už 2014 metus, tačiau Finansų ir 
biudžeto skyriaus vedėja Danuta 
Jurevičienė aiškino, kad Taryba 
savo sprendimu atleidžia SPA nuo 
prašomos mokesčių sumos, o jei 
mokestis didės, Taryba neturės 
papildomo įsipareigojimo.

Daugiau diskusijų dėl SPA at-
leidimo nuo mokesčių nebuvo. 

Be diskusijų nuo mokesčių 
neatleisti ūkininkas Artūras Na-
cickas, Anykščių turizmo infor-
macijos centras bei ūkininkas 

Į SPA požiūris kilnesnis nei į 
kapines

Juozas Janulevičius. 
Apie A.Nacicko atleidimą pa-

rašytas miglotas sprendimo pro-
jektas, šis „ūkininkas“, regis, yra 
kito Anykščių SPA – „Gradiali 
Anykščiai“, pernai atidaryto ant 
Rubikių ežero kranto, savinin-
kas. Jis prašė Tarybą atleisti nuo 
3 tūkst. 490 eurų nekilnojamojo 
turto mokesčio už 2014 metus. 
Meras Sigutis Obelevičius aiš-
kino, kad A.Nacickas neatitinka 
reglamento, pagal kurį Taryba 
atleidžia verslininkus nuo mo-
kesčių.    

Portale anyksta.lt paskelbus ži-
nią, jog Taryba ketina nuo žemės 
nuomos ir turto mokesčių atleis-
ti  milijonieriui Valdui Trinkūnui 

priklausantį SPA Vilnius Anykš-
čiai, komentatoriai priminė, kad 
daugelį metų Anykščių valdžia 
spaudė žemės mokestį mokėti 
monsinjorą, garsų disidentą Al-
fonsą Svarinską. 

Dabar jau miręs garbus kuni-
gas 2005 m. iš privataus asmens 
Kavarske nusipirko 61 arą žemės 
ir šiame sklype nusprendė įrengti 
186 partizanų atminimui skirtas 
kapinaites. Monsinjorui A. Sva-
rinskui nuo 2005 metų vis buvo 
skaičiuojamas žemės mokestis už 
tą simbolini ų kapinaičių žemę,  
o rajono Taryba vis balsuodavo ir 
metai iš metų monsinjoro nuo že-
mės mokesčio, kuris nesiekdavo 
200 litų, neatleisdavo...

Kuo daugiau vilkų, tuo 
mažiau miško vagių

Kęstutis BILBOKAS, miški-
ninkas, apie vilkų naikinimą: 

„Apie vilkų naikinimą net kal-
ba neina – tai plėšrūnas, kuris turi 
gyventi miškuose.“

Demokratiniai rinkimai 
miškuose?

Janė KAŽDAILIENĖ, Viešintų 
seniūnė, apie vilkus:

„Neturim taip užsileisti, kad 
vilkai karaliautų, o mes jaustu-
mėmės nepatogiai.“

Kai ką nostalgija atgins....

Daiva GASIŪNIENĖ, rajono 
vyriausioji architektė, apie tai, ką 
darys verslininkai, kurie nusipir-
ko buvusį policijos komisariato 
pastatą: 

„Jie orientuojasi į šeimos svei-
katinimą, ypač – vaikų.“

Po kiaulių maro kitokių 
ūkininkų ir neliko

Antanas JANKAUSKAS, Troš-
kūnų seniūnas, apie vilkus: 

„Ūkininkai, ypač tie, kurie au-
gina avis, manau, tikrai yra tik už 
tai, kad vilkai būtų naikinami.“

Paaiškinkit jam, Vytautai, jis 
iki šiol ten lašinius rūko

Vytautas PUPEIKIS, anykš-
tėnas, piktinosi politiko Antano 
Bauros požiūriu, jog pirtis – pra-
bangos dalykas: 

„Jis net nežino pirties paskir-
ties“. 

Taaaip... Visų nenupirksi....

Sigutis OBELEVIČIUS, me-
ras, apie požiūrį į žiniasklaidą:

„Negalime mokėti didelių pini-
gų spaudos pirkimui.“

Komunizmas turėjo būti jau 
2000-aisiais

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie politikų 
pažadus: 

„Nuo pat 2000 metų jūs man 
žadėjote klestintį kurortinį rojų, 
o dabar vietoj poilsio namų pa-
likote griuvėsius su pristatytu 
SPAM“. 
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Daiva GOŠTAUTAITĖ

Senų senovėje, t.y. prieš 
kokių dešimt metų, kai Anykščių 
valdžios dar nebuvo aplankiusi 
idėja fix, vėliau komplikavusis į 
paranoją, o dabar įgaunanti vis 
sunkesnę ir sunkesnę formą, vie-
na maža mergaitė apie Anykščius 
pasakė: „Koks gražus ir žalias 
tas mūsų miestelis“.

O juk vaiko lūpomis kalba tiesa 
– ir gražus, ir žalias išliko tas 
mūsų miestelis, ir vonių sostine 
buvo tapęs, ir kairysis Šventosios 
krantas, atrodo, įgavo valstybinės 
reikšmės turizmo objekto statusą, 
o kur dar bažnyčios bokšto apž-
valgos aikštelė, į Anykščius plūs-
tantiems turistams siūlanti į mies-
tą pažvelgti naktį... Ir dar daug 
visko įvyko, tik kurortu Anykščiai 

kaip netapo, taip netapo...
Per paskutinius televizijoje 

vykusius kandidatų į Anykščių ra-
jono merus debatus „valstiečių“ 
lyderis Antanas Baura pranešė, 
kad Anykščius praėjusiais metais 
aplankė 100 tūkstančių turistų. 
Grubiai skaičiuojant, kiekvieną 
metų dieną jų turėjo būti mieste 
apie 300 – kokie šeši penkiasde-
šimties vietų autobusai. Būkim 
„biedni“, bet teisingi – išmeskim 
keletą dienų – Kūčias, bent pir-
mąją šv.Kalėdų ir Velykų dienas, 
Vėlines... Žiūrėk, susidarys ir 
kokie 400 turistų per dieną... 
Perverčiau visų praėjusių metų 
„Anykštas“, peržiūrėjau inter-
netinio portalo naujienas – na, 
niekada kaip didžiulio įvykio 
nepateikėm žinios, kad mieste su-
sidarė spūstys, teko įsikišti poli-
cijos pajėgoms, kad sureguliuotų 
plūstančių turistų srautus... Na, 
sutinku – reikia žvelgti plačiau... 
Tad peržiūrėjau ir kitų Anykščių 
žiniasklaidos priemonių prane-
šimus – grandiozinių kamščių 
nebuvo... Nors negali sakyti, kad 
tų turistų visai nėra – praėjusią 
savaitę su kolega važiuodami 
po pietų J. Biliūno gatvėje tikrai 
pastebėjom turistų – du... Ėjo 
traukdami lagaminus – aišku, 
gali būti, kad porelė emigrantų iš 

Norvegijos ar Anglijos grįžo tė-
viškės aplankyti, bet mes buvom 
optimistais, ir nusprendėm, kad 
tai – vieni iš į Anykščius plūstan-
čių turistų.

Jeigu aplinkybės klostysis 
palankiai, šiemet į Anykščius 
sugūžės dar daugiau turistų – juk 
turėtų būti atidarytas analogų 
pasaulyje neturintis (tikrai?) 
Lajų takas. Gal ir dar kas bus 
atidaryta, suremontuota, reno-
vuota, apie ką mes dar tiesiog 
nežinom... 

Metams bėgant, žiūrėk, ir 
medinė pilis ant Vorutos atsiras 
– tokia sumažinta Valdovų rūmų 
butaforija. Pagal paveiksliukus 
pastatė Valdovų rūmus (žodis 
„atstatė“ kalbant apie Valdovų 
rūmus, mano manymu, netinka), 
koks nors vietinis paišytojas 
sėdėdamas dar nesutvarkytame 
dešiniajame Šventosios krante su 
mūzų  pagalba (rašydama apie 
mūzas, galvoje turiu tas mistines 
būtybes, kurios įkvepia kurti, 
nepagalvokit, kad taip gražiai 
vadinu tam tikros rūšies mergai-
tes) nupaišys ir pilies paveikslėlį. 
Ir kad pradės lėkti į Anykščius, 
pavyzdžiui, prancūzų turistai 
(savo valstybėje turėdami galybę 
autentiškų, kelis amžius skaičiuo-
jančių, pilių) pasižiūrėti mūsų 

medinės pilies... Bet jeigu vieti-
niams kraštotyrininkams gražu 
medinės pilys, šiaudiniai stogai 
ir plūktinės aslos, - darom! 

Per tuos pačius televizinius 
debatus liberalas Lukas Pakeltis 
išdėstė savo viziją – būtų gerai, 
kad į Anykščius suplūstų (gal šito 
žodžio Tarybos narys ir neminė-
jo, jeigu ką, Lukai, atsiprašau 
– aut.past.) kitų Lietuvos miestų 
gyventojai, o idealiausiu varian-
tu – kad apie Anykščius žinotų 
kaimyninių šalių piliečiai. Va, ir 
išdėstė savo požiūrį – naivu ma-
nyti, kad Anykščiai bus įdomūs 
ispanui, brazilui, kiniečiui... Tiek 
to - kitų kontinentų gyventojus 
palikim ramybėje... Tik neįdo-
mūs Anykščiai ir Europai – bent 
jau didžiajai daliai. Ir nustokim 
„svaigti“ apie kurortą, kuris 
atvers neregėtas galimybes, 
pripildys ne tik savivaldybės 
biudžetą, bet ir eilinio anykštėno 
piniginę eurų. 

Pažiūrėkim į Graikiją... Visas 
galimybes visais metų laikas 
vystyti turizmą turinti šalis. Ne 
kuris nors vienas miestas, o visa 
šalis. Vystyk turizmą į kairę ir į 
dešininę, tik spėk rinkti turistų 
išleidžiamus eurus... Ir ką, neiš-
brenda Graikija iš skolų... Aišku, 
jie neturi Lajų tako virš Drugelių 

slėnio ir tako, kairiuoju Vidurže-
mio jūros krantu – va, čia ir gali 
būti problema...

Graudu klausyti apie tai, kaip 
Anykščiai kažkada ateityje taps 
bent jau Europą žavinčiu miestu. 
Aišku, kas gi pakels šuniui uode-
gą, jeigu ne jis pats, bet savi-
kritikos Šventojoje irgi nereikia 
nuskandinti.

Važiuos turistai į Arklio muzie-
jų, važiuos prie A. Baranausko 
klėtelės, žiemą atvažiuos paslidi-
nėti ant Kalitos, bus tokie, kurie 
ir į bažnyčios bokštą kabarosis 
pažvelgti į iš ten atsiveriančią 
daubą... Na, bus jų, tikrai bus... 
Keletas, gal net keliolika autobu-
sų per metus – tikrai...

Bet, pripažinkim, netaps 
Anykščiai nei Paryžiumi, nei 
Londonu, nei Amsterdamu... Kaip 
savotišką atitikmenį Paryžiaus 
Eifelio bokštui pateiksim medinę 
Vorutos pilį, garsųjį Londo-
no apžvalgos ratą galima bus 
palyginti su vaizdais, atsive-
renčiais nuo pušelių ir beržų 
viršūnių vaikštant Lajų taku, o 
Amsterdamo Raudonųjų žibintų 
kvartalą Anykščiuose įrengti dar 
turim visas galimybes... Va, čia ir 
galėtų būti kabliukas, kuris bent 
jau latvius ir estus pritrauktų 
pasivaikščioti Anykščių gatvėmis.

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

Šovė mintis padegti

Praėjusią savaitę Anykščių rajo-
no kriminalistai  26 metų anksčiau 
teistam už vagystę anykštėnui įteikė 
pranešimą apie nusikaltimą, įvykdytą 
pagal Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo kodekso 187 str. 2 d. (svetimo 
turto sugadinimas visuotinai pavojin-
gu būdu) .

Praėjusių metų vieną balandžio  
naktį A J. Biliūno gatvėje buvo pa-
degtos dviejų butų, esančių pirmuo-
siuose daugiabučių namų aukštuose, 
durys. Abiejų butų durų savininkai 
patyrė 463,80 eurų (1 600 litų) turtinę 
žalą.

Policijos pareigūnams nepavyko iš 
karto išaiškinti šio nusikaltimo, tačiau 
jis neliko pamirštas ir visai neseniai 
pareigūnai nustatė įtariamąjį. Įtaria-
masis, kaip teigia policija, prisipažino 
kaltu. Policijos pranešime teigiama: 
“Padegėjas paaiškino, kad neblaiviam 
grįžtant į namus, mintis padegti duris 
jam staiga šovė į galvą”.  Apie tai, kad 
jo veiksmai gali sukelti pavojų butuo-
se naktį miegantiems žmonėms, anot 

Įtariamasis nustebo, apkaltintas po metų 
Praėjus beveik metams, kai Anykščiuose tą pačią naktį dviejuose 

daugiabučiuose namuose buvo padegtos dviejų butų durys, krimina-
listai surado padegėją. Beje, už vienų durų gyvena ilgametė kultūros 
darbuotoja Bronė Lukaitienė..

policininkų, jis negalvojo.

Pasitvirtino pirminė 
policijos versija

Anykščių policijos komisariato 
Kriminalinės policijos viršininkė 
Aušra Staškevičienė „Anykštai“ sakė, 
kad tyrimą atliko jų skyriaus parei-
gūnai. „Kol kas tai visa informaciją, 
kurią galime skelbti, o likusi – ikiteis-
minio tyrimo medžiaga“,- kalbėjo A. 
Staškevičienė. 

Pareigūnė sakė, kad šis nusikalti-
mas nebuvo atskleistas atsitiktinai, 
nors jau ir praėjo nemažai laiko. „Ne 
toks jau dažnas atvejis, kai Anykš-
čiuose įvyksta padegimas, juo labiau 
dvigubas iš karto, todėl nepasakyčiau, 
kad atskleidėme atsitiktinai, visą laiką 
tyrėme“,- kalbėjo A. Staškevičienė. 

  Beje, iš karto po padegimo po-
licininkai spėjo, kad tai atsitiktinių 
chuliganų darbas. „Kriminalistai ap-
žiūrėjo įvykių vietas, kalbėjosi su nu-
kentėjusiais. Kol kas atrodo, kad butų 
durų padegimai yra vandalų darbas“, 
- prieš metus kalbėjo „Anykštai“ A. 

Staškevičienė. (Gražina ŠMIGELS-
KIENĖ “Padegtas Anykščių kultūros 
veikėjos butas”,- “Anykšta”, 2014-
04-08)

Kad įtariamasis yra, policija ne-
pranešė

Nukentėjusioji B.Lukaitienė  
“Anykštai “ sakė apie išaiškintą  
padegėją sužinojusi tik iš pažįstamų, 
kurie apie tai perskaitė internete.

„Tik girdėjau, kad kažką nustatė, 
bet dar jokios žinios negavau iš po-
licijos. Tiesa, po įvykio praėjus porai 
mėnesių gavau pranešimą, kad byla 
nutraukiama, turbūt dabar vėl atnau-
jins“,- spėjo B.Lukaitienė. 

Rajono Kultūros tarybos narė sakė, 
jog stipriai išsigando tą naktį, kai įvy-
ko padegimas, bet toliau gyveno be 
baimės.

 „Pagalvojau, na, kas ir už ką man 
gali keršyti? Turbūt koks chuliganas 
ėjo pro šalį. O jeigu ėjo, tai daugiau 
neateis. Atvirai sakant, paskutiniu 
metu apie tai jau ir nebegalvojau“,- 
sakė B.Lukaitienė. 

Pažadino ugniagesiai 

Priminsim, kad 2014 m. iš balan-
džio 6-os į 7-tą naktį, apie 3 valandą,, 
Anykščiuose buvo padegtos J. Biliū-
no gatvėje gyvenančios B. Lukaitie-
nės durys. .Kaimynai pastebėjo gais-
rą ir iškvietė ugniagesius. Buto durys 
atvykus ugniagesiams jau degė atvira 
liepsna. Laiptinė buvo pilna dūmų, iš 
miego B.Lukaitienę pakėlė ugniage-
siai. 

Į aštuntą dešimtį įkopusi B. Lukai-
tienė tada nedrįso ko nors konkrečiai 
įtarinėti dėl buto padegimo, tačiau 
sakė, kad jai skambinantys ir bėdoje 
palaikantys anykštėnai kalba, jog pa-
degimas gali būti susijęs su jos veikla 
formuojant Anykščių savivaldybės 
kultūros politiką.

„Mane iš miego prikėlė smarkus 
ugniagesių beldimas į duris. Pabu-
dusi pajutau dūmų kvapą – jeigu 
nebūtų prižadinę, gal būčiau taip ir 
uždususi. Laimei, jog mano butas 
turi dvejas duris. Aš labai mylėjau 
Anykščius, norėjau čia sugrįžti, o da-

bar jau nebežinau, kaip Anykščiuose 
reikės gyventi toliau“, - kalbėjo tada 
„Anykštai“ B. Lukaitienė. (Graži-
na ŠMIGELSKIENĖ “Padegtas 
Anykščių kultūros veikėjos butas”,- 
“Anykšta”, 2014-04-08)

Tą pačią naktį buvo padegti kilimė-
liai prie kito buto durų ir gretimame 
J. Biliūno gatvės 22 namo pirmajame 
aukšte. Gaisrą užgesino patys namo 
gyventojai.

Įtariamas dar vienas 
padegimas

Padeginėjimas, pasak A. Staškevi-
čienės, Anykščių rajone nėra dažnas 
nusikaltimas, tačiau vis dėlto pasitai-
kantis – vos prieš porą savaičių naktį 
užsiliepsnojo Anykščių seniūnijos 
Gražumyno kaime esantis gyvena-
masis namas, kuris, kaip įtariama, 

buvo padegtas. Policijos šuo įtariamo 
padegėjo pėdsakais sekė iki keliuko. 

Namo savininkė Rūta Šapokienė 
įsitikinusi, kad namas buvo padeg-
tas, nes gaisro židinys buvo tokioje 
vietoje, kur nebuvo nei šilumos, nei 
elektros prietaisų, be to, buvo rasti 
pėdsakai, kurie vedė link keliuko per 
sniegą. „Tikrai padegė“,- „Anykštai“ 
kalbėjo R.Šapokienė. „Pabudau, kai 
kažkas pokštelėjo, atsikėliau ir pa-
mačiau, kad kažkodėl šviesu, išjun-
giu elektrą – nuo malkinės pusės vis 
tiek šviesu, kol suvokiau, kad namas 
dega“,- pasakojo savininkė. Ugnis 
sunaikino ilgai puoselėtą sodybos 
pagrindinį pastatą, kurį Šapokų šeima 
įsigijo šiame kaime apie 1992 metus. 
Nuo gaisro medinis vieno aukšto na-
mas su mansarda nukentėjo smarkiai. 
Sudegė didžioji dalis stogo, dengto 
bitumine danga, vienoje namo pu-
sėje išdegė lubos, vandeniu sulietas 
pirmas aukštas ir jame esantys namų 
apyvokos daiktai.

-ANYKŠTA

Rajono Kultūros tarybos narė, kelių rajono merų patarėja, Pa-
saulio anykštėnų bendrijos valdybos narė Bronė Lukaitienė 
sako, kad nors jos buto durys ir buvo padegtos, ji negyveno bai-
mėje. 
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 ŽUVyS

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

4 detalės apie Ireną MELDAIKIENĘ

Knyga...
„Sarah Addison Allen „Sodo kerai“. Laikas nuo laiko perskaitau šį romaną, 

mėgaujuosi kiekvienu sakiniu, paskanintu lengvu humoru bei sodo paslapties 
intriga, paprastai ir žaismingai perteiktais ženklais, kurie padeda pajausti pa-
saulį jautriai ir pagarbiai, o kasdieniškos situacijos tampa pakylėtos. Smagu, 
kai randi tokią knygą, kurią parašyti gali tik šablonus ignoruojantis, labai sa-
vitas ir todėl - nenuspėjamas žmogus, gebantis praturtinti kitą žmogų nauju ir 
kūrybingu požiūriu į, atrodo, visai įprastus dalykus“.

Kompozitorius...
„Mėgstami yra kūriniai, bet ne vienas kuris nors kompozitorius. Žaviuosi 

J.S.Bachu, bet labiausiai jo tokatomis vargonams, mane užburia O. Mesjano 
„Dvylika žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“ fortepijonui arba W.A.Mocarto paskutinioji 
40-oji simfonija, kurią ir dabar klasėje skambinu su savo mokiniais. Tačiau 
yra vienas kompozitorius, kurio visi kūriniai man labai mieli – tai mano vyras 
Balys – kaskart, kai klausausi jo improvizacijų, vis išraiškingesni atrodo melo-
diniai vingiai ir persipynimai, o muzika, atrodo, lyg nuolat keistųsi, atskleisda-
ma vis naujas paslaptis ir leidžianti labiau suprasti ir naujai pažinti tą muziką 
sukūrusią asmenybę“.

Posakis...
„Prastas eilinis, kuris nesvajoja apie generolo antpečius“. Savo mokiniams 

sakau: išgirdai gerai grojantį – nepavydėk, bet klausk savęs – gal ir aš taip galiu. 
Skatinu savo jaunuosius pianistus kuo daugiau groti dėl to, kad norisi, bet ne 
sunkiai dirbti ir vargti prie fortepijono, tarsi tai būtų sunki pareiga. Noriu, kad 
jie pasitikėtų savimi, būtų kūrybingi, drąsūs, ugdytų kantrybę, siekdami meis-
triškumo, gerbtų save ir džiaugtųsi savo pasiekimais, bet kad tai neperaugtų į 
susireikšminimą, kaip kartais nugirstu...“

Autoritetas...
„Paryžiuje gyvenanti ir dėstanti pianistė Mūza Rubackytė, vieno sudėtingiau-

sių pasaulyje Ferenso Listo konkurso I-osios premijos nugalėtoja, yra mano au-
toritetas visomis prasmėmis:  profesionalumu, grožiu (vidiniu ir išore), išmintim, 
požiūriu į talentą, asmenybę, sveikatą, maistą, rūbus, žmonių tarpusavio santy-
kius ir t.t. Jos skambinimo nesumaišysi su niekuo: išraiškingas ir drąsus, stebi-
nančiai virtuoziškas ir subtilus, o svarbiausia, kiekviename garse – gili prasmė. 
Jos atliekama muzika lyg pripildyta išminties, ir kokius kompozitorius ir kūri-
nius ji beskambintų, visuomet pajunti užplūstant vidinę harmoniją. Pati būdama 
žvaigždė, Mūza Rubackytė labai rūpinasi mažomis Lietuvos žvaigždutėmis: kaip 
tarptautinio M.Rostropovičiaus fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ mecenatė, 
globoja talentingus vaikus (jos patarimai fondininkei Paulinai Dūmanaitei pasi-
renkant puikų pedagogą Barselonoje) ir rengia didžiulius fortepijono muzikos 
festivalius Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje, į kuriuos pakviečia visame 
pasaulyje išsibarsčiusius  žymiausius Lietuvos jaunuosius pianistus, kuriuose du 
kartus dalyvavo ir mano buvusi mokinė Guoda Indriūnaitė“.

Mano receptas
- Žuvys labai kūrybiškos asmenybės, kasdien sugebančios atrasti ką nors nauja. Tai pasakytina ir apie 

maistą. Pasidalinkite savo firminiu receptu – paprašėme mokytoją I. Meldaikienę.
- Tikrai nesu gurmanė ir virtuvėje daug laiko nepraleidžiu, tiesą sakant, tai naujame mūsų name Anykščių 

priemiestyje, yra tik maža erdvė – kampas, kurią galiu vadinti virtuvėle. Kai statybininkai statė namą, vis 
stebėjosi: kur gi šeimininkė šeimininkaus, bet vyras Balys nuramindavo – jai užteks. Ir tikrai užtenka mano 
paprastiems valgiams pagaminti. 

Mėgstu neriebų ir kuo paprastesnį maistą. Nežiūriu laidų apie maisto ruošimą, nes dažniausiai ten tiek visko 
primaišo ir prikepina... Sugalvoju pati, kad lengvai virškintų, nereikalautų daug darbo ir būtų skanu. 

Matyt tiesa, kad kaip gyveni, taip ir valgai – aš ir fortepijono pamokose ieškau ir sukuriu greitesnius ir len-
gvesnius būdus rezultatui  pasiekti. 

O jeigu apie virtuvę, sugalvojau tortą „A la Tinginys“ (čia panašiai, kaip muzikoje „A la 
Mozart“ - „Mocarto stiliumi“) - saldumynas, panašus į „Tinginį“, tačiau neriebus, žymiai greičiau 
padaromas ir labai skanus. Žodžiu, mėgstu ieškoti optimalių sprendimų.

Saldumynas „A la Tinginys“ 
Ingredientai: 4 pakeliai sausainių „Gaidelis“ (ar panašių, kad nebūtų labai saldūs), kakavos, 1 l pieno, cu-

kraus.
Užvirinu pieną, palaukiu, kol praauš – taps tik vos šiltas. Į kitą didesnį indą sulaužau sausainius nedideliais 

gabalėliais. Įdedu 2 šaukštus kakavos ir 2 šaukštus cukraus. Tuomet ant sausainių supilu praaušusį pieną ir 
viską išmaišau. Pieno reikia pilti tiek, kad masė taptų vientisa, bet ne per daug skysta. Tada į kitą dubenį ar ko-
kią ypatingą formą, visą iki kraštų reikia iškloti celofaniniu maišeliu, kad masė nepriliptų prie indo. Sausainių 
masę sudedu į indą ir šaukštu labai gerai suslegiu. Padedu į šaldytuvą (ne į šaldiklį) ir keletą valandų palaikau. 
Sustingusį tortą išverskit ant lėkštės ir nuimkit celofaną. Galima net nepuošti, nors suslėgti sausainiai jau ir taip 
gražiai atrodo.

Žuvys (vasario 20 – kovo 20) – dvyliktasis Zodiako ženklas. Tai 
– vandens ženklas, kurį valdo Neptūno planeta. 

Žymūs žmonės Žuvys – astronomas M. Kopernikas, dailininkas 
ir skulptorius Mikelandželas, JAV pirmasis prezidentas Dž. Va-
šingtonas, filosofas A. Šopenhaueris, rašytojas V. Hugo, fizikas A. 
Einšteinas, kino aktorė E. Taylor.   

Moko: pavydas geriau groti nepadeda
Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, Sedeikių 

dvaro (Andrioniškio seniūnija) šeimininkė Irena Meldaikienė 
kovo 15 –ąją švęs gimtadienį.

Šį kartą pagavau „žuvelę“, bet apie astrologiją kalbėjomės visai 
kitaip. Žuvų ženklo atstovė iš karto prisipažino: „Astrologija nelabai 
domiuosi... Gal kas iš tiesų tuos astrologų teiginius apie zodiako žen-
klų savybes priima už gryną pinigą, gali juos išsamiai pakomentuoti. 
Atskirų teiginių nenorėčiau konkrečiai komentuočiau, tai būtų lyg 
pripažinimas, kad man tai yra svarbu, o taip iš tiesų nėra...“

Fortepijono mokytoja Irena Meldaikienė sako, kad žmonės savo 
pliusus ir minusus, bijodami prisiimti asmeninę atsakomybę, daž-
nai „nurašo“ zodiako ženklų savybėms.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

 Jos geba išlikti stebėtinai ra-
mios net ir didžiausių kataklizmų 
akivaizdoje, bet lygiai taip pat gali 
pulti į isterišką paniką susidūrusius 
su menkniekiu.

 Vaikystėje „žuviukai“ mieliau 
bendrauja su suaugusiais nei su savo 
bendraamžiais. Medyje „žuviuką“ 
retai kada rasi, didesnė tikimybė – 
palinkusį prie žaidimų, reikalaujan-
čių kūrybiškumo ar intelekto.

 Moterų-Žuvų stilius – subtilus ir 
svajingas. Jos intuityviai jaučia, kas 
gražu ir madinga. Mieliau renkasi 
romantiško tipo rūbus, kūrybingai 
prisitaiko prie mados tendencijų. 

 Jos gyvena labiau remdamosis 
savo emocijomis ir instinktais, nei 
logika ir intelektu.

- Šie teiginiai man nėra aksiomos, 
pažįstu gimusių po Žuvų ženklu, ta-
čiau tie žmonės visai „kitokie“, negu 
pagal šiuos punktus „turėtų būti“. Be 
abejo, randu savybių, ir gana daug, 
paminėtų aukščiau, kurias galiu pri-
skirti sau, tačiau niekada neteikiau 
joms ypatingo dėmesio, nes, manau, 
ne tiek svarbu, kokias savybes turi, 
bet kaip gyvenime „judi pirmyn“. 

Pastebėjau, kad žmonės dažnai 
savo netikusius veiksmus pateisina 
tuo, kad yra Svarstyklės arba Dvy-
niai. Arba atvirkščiai – jeigu jau jo 
Zodiako ženklas „sako“, kad jis turi 
gerų savybių, tai visi vos ne turi tai 
pripažinti. Gal būt, yra kažkokie dės-
niai, juk ne šiaip sau tiek žvaigždžių 
danguje, gal jos ką ir „kalba“, tačiau 
stengiuosi pati galvoti, kaip aš noriu 
gyventi, kokiu būdu galiu spręsti 
problemas ir save tobulinti. Tiesiog 
į visą tai stengiuosi žiūrėti iš žaidimo 
pusės, nesureikšmindama ženklų ir 
tiesų. 

Linksmai nuteikė, kai išgirdau 
teiginį apie sutuoktinio pasirinkimą 
- „ramus ir patikimas“ – tikrai tinka 
(I. Meldaikienės vyras Balys Mel-
daikis – buvęs Anykščių muzikos 
mokyklos direktorės pavaduotojas, 
kompozitorius,  akompaniatorius. 
Santuokoje Irena ir Balys gyvena 
jau 29 –erius metus, užaugino sūnų 
Julių – 28–erių vaikinas taip pat ne-
abejingas muzikai, groja būgnais, 
šiuo metu yra Vilniaus universiteto 
Fizikos fakulteto Teorinės fizikos 
katedros doktorantas – aut.past.), o 
vat apie logiką ir intelektą, tai čia, 
matyt, geriau matosi iš šalies, pats 
gali to ir neįvertinti: pastebiu, kad 
esu emocionali, tačiau būna, kad kiti 
kreipiasi „protingo“ patarimo.

SKELBIMAS
AB”Anykščių melioracija”, įmonės kodas 154110362, Mindaugo 

g.23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis 
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2015 m. kovo 27 d. 
Susirinkimo pradžia 11 val.  (registracijos pradžia 10:30 val.).  

Darbotvarkė: 
1. Bendrovės metinis pranešimas.
2.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę 
ir veiklos ataskaita.
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno ( nuostolio ) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas , pardavimas ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.   

Susirinkimo apskaitos diena - 2015m.kovo 20 d. Dalyvauti ir balsuoti 
susirinkime gali tie asmenys, kurie bus akcininkais 2015-03-20 dienos 
pabaigoje.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų 
projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendini-
mu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo kovo 20 d. 

rėjo originaliai, ir pateikė... vieną 
atsakymą.

Žuvims būdinga:

 Iš prigimties Žuvys pasižymi 
gera intuicija, puikia atmintimi. 
Dažnai joms būdingos pranašiškos 
galios...

 Santuokai jos stengiasi pasirink-
ti ramius, patikimus vyrus, kurie len-
gvai pasiduoda jų įtakai.

 Vanduo – šio ženklo žmonių 
stichija. Taip pat gerą nuotaiką ir 
gyvenimo džiaugsmą grąžina poil-
sis gamtoje, netgi dažnai vienatvėje, 
taip pat naminių gyvūnų draugija.

 Žuvims būdingas gilus užuo-
jautos jausmas pirmiausia tiems, kas 
patenka į pavojingas situacijas.

Astrologija mokytojai neįdomu

Anykščiuose į muzikos pasaulį I. 
Meldaikienė atvedė ir užaugino ne 
vieną „perliuką“. Jos moksleiviai 
skina laurus tarptautiniuose konkur-
suose, iškeliauja mokytis į užsienio 
šalių universitetus, groja su garsiais 
atlikėjais. 

Įsikalbėjus su mokytoja, ji prisi-
pažįsta dažnai vaikštanti „ties bedu-
gne“ – eksperimentuoja, kuria nau-
jus mokymosi metodus ir priešinasi 
bet kokiai stagnacijai – tiek darbe, 
tiek gyvenime. 

Vis dėlto grįžtame prie astrolo-
gijos... Pateikiu pašnekovei 8 teigi-
nius, kurie neva turėtų būti būdingi 
Žuvų ženklo atstovams.

I. Meldaikienė į visa tai pasižiū-
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vietoj tabletės

Kamilė BITVINSKAITĖ

Mūsų visuomenė formuojama 
taip, kad kuo daugiau būtų in-
dividualistų, tačiau pamirštama, 
kad asmeniui be galo svarbu tu-
rėti socialinę atramą, nes be jos 

Pasikeitimai – apie draugo petį
neįmanomi jokie pokyčiai. 

Paradoksalu, tačiau save ge-
riau suvokti gali tik tada, kai 
yra grupė žmonių. Būnant ir 
bendraujant su kitais mes įver-
tiname savo vertybes, nuosta-
tas, elgesį. Žmonės dažnai sako: 
„Palikit mane ramybėj, aš susi-
tvarkysiu“, tačiau pirmas žings-
nis į pokyčius – žmonės, su ku-
riais bendraujama. Turbūt nėra 
staigmena, kad žmonės renkasi 
panašius į save. Sakykim, tai 
ypač aišku, kai žmogus ima var-
toti alkoholį. Ilgainiui pasikeičia 
jo draugai. Įklimpęs į kažkokią 
priklausomybę žmogus apsupa 
save lygiai tokiais pačiais. Su-
sidaro stiprus ryšys – draugai 

laiko žmogų, žmogus – draugus. 
Tai akivaizdus pavyzdys to, kaip 
mums svarbūs žmonės. 

Norėdami keistis, pirmiau-
sia turime turėti motyvaciją. 
Motyvacijos lygis yra matuoja-
mas žodžiais, norais, poelgiais. 
Dauguma tyrėjų sutinka, kad 
pasikeitimų procesas sėkmingas 
tada, kai asmuo pasižymi aukšta 
motyvacija. Tačiau motyvacijos 
lygis priklauso ne tik nuo indivi-
do savybių ar motyvacijos, bet ir 
nuo aplinkos. Asmens motyva-
cijos lygmuo yra nusakomas ne 
tik jo individualia stiprybe, bet 
ir išorinių situacijų ir žmonių, 
su kuriais jis bendrauja, visu-
ma, įtakos asmens motyvacijai 

Farmacijos skandalas 
Anykščių nekliudė Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių medicinos įstaigose 
STT dėl šio tyrimo nesilankė. Įta-
riama, kad kompanijos atstovai 
susitardavo su savo aptarnaujamų 
daugiau nei 30-ies šalies miestų 
ir rajonų įvairių gydymo įstaigų 
gydytojais, kad šie rekomenduotų 
savo pacientams įsigyti brangių 
šios kompanijos preparatų. Įtaria-

Lietuvoje – farmacininkų korupcijos skandalas. STT pareigū-
nai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje sulaikė 
11 papildus platinusios farmacijos kompanijos darbuotojų, kurie 
įtariami į korupciją įtraukę daugiau kaip 100 gydytojų 30-yje sa-
vivaldybių. 

ma, kad už tokį bendradarbiavimą 
platintojai medikams atsilyginda-
vo kyšiais, kurie siekė ir iki tūks-
tančio eurų. Ikiteisminio tyrimo 
duomenimis, vien per praėjusius 
metus farmacijos įmonė gydyto-
jams atsilyginti išleido daugiau nei 
145 tūkst. eurų (per 0,5 mln. Lt). 
Manoma, kad tokioje korupcinė-

je veikloje dalyvavo ir neteisėtai 
pelnėsi daugiau nei 100 Lietuvos 
gydytojų.

Anykščių rajono Psichikos svei-
katos centro direktorius Audronis 
Gustas sako, kad kol kas neturi 
duomenų, kad kuris nors Anykščių 
gydytojas būtų susidėjęs su neskel-
biama firma. „Jeigu paskelbtų, ko-
kia tai firma, tada būtų aiškiau. Bet 
ir tai – juk vaistai išrašomi bendri-
niais pavadinimais, o ne konkre-
čiais, parduoda juk vaistininkai, o 
žmogus renkasi. Kol kas nė vienas 
mūsų darbuotojas nepakliuvo į 
STT akiratį ir tikimės, kad nepa-

klius“, - sakė A.Gustas. 
„Man tas nežinoma“, - paklaustas 

apie tai, ar STT tikrino ir Anykščių 
ligoninę, sakė Anykščių ligoninės 
vyr.gydytojas Dalis Vaiginas. 

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC) direktorė 
Zita Neniškienė taip pat teigė, kad 
negirdėjo, jog STT būtų lankiusis 
rajone. „Visi mūsų darbuotojai dir-
ba, nė vienas nėra sulaikytas, netu-
riu duomenų, kad kuris nors būtų ti-
krintas. Įvairių firmų atstovai buvo 
labai suaktyvėję sausio mėnesį, bet 
mes juos apraminom. Jie turi teisę 
susitikti su gydytojais. Šiaip galiu 

pasakyti, kad pastaraisiais metais 
firmų atstovai elgiasi labai korektiš-
kai. Sakykim, jeigu ir atveža kažko-
kią paskaitą, tai skaito pranešėjas ne 
apie konkretų vaistą, bet apie visą 
vaistų grupę. O paskaitas skaito ir 
profesoriai. Esam dėkingi, nes argi 
galėtume pasikviesti kažkokį pro-
fesorių į Anykščius savo jėgom?“,- 
kalbėjo Z.Neniškienė. 

Farmacinius produktus Lietuvos 
rinkai tiekia apie 400 įmonių. Iš jų 
maždaug 50 Lietuvoje turi platin-
tojų tinklą. Kuri farmacijos kom-
panija pateko į korupcijos voratin-
klį, pareigūnai neatskleidžia.  

Renkame populiariausią rajono gydytoją
„Anykštos“ skaitytojus kvie-

čiame rinkti populiariausią 2015 
metų Anykščių rajono gydytoją. 
Balandžio 27 - ąją – Mediko die-
ną – paskelbsime ir apdovano-
sime gydytoją, kuris susilaukė 
daugiausiai Jūsų dėmesio.

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų.

Padėkas galite užsakyti 
„Anykštos“ redakcijos skelbi-
mų skyriuje. Redakcijos adre-
sas: Vilniaus g. 29, LT-29145, 
Anykščiai. 

-ANYKŠTA

4 pacientų padėkas turi Anykščių PSPC gydytoja Rita Juodiškie-
nė. 1  pacientų padėkos sulaukė Anykščių ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotoja  Virginija Pažėrienė.

Tariame nuoširdžiausius padėkos žodžius už malo-
nų aptarnavimą ir už nuostabų gydymą gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI. Ačiū 
jums, brangiosios.

Jums dėkoja P. ir K. ŠIKTAROVAI

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai R. 
JUODIŠKIENEI ir seselei A. BARTULIENEI už nuoširdų gy-
dymą.

Ivaras, Danutė BIELIAUSKAI, Anykščiai

Dėkoju didžiai gerbiamoms gydytojai R. JUODIŠKIENEI 
ir seselei A. BARTULIENEI už nuoširdų gydymą ir rūpestį 
mano sveikata.

Antanas LABUTIS, Anykščiai

Savivalda – ne tik 
miestui, bet ir kaimui

  Skatinsime kaimo bendruomenių bendradarbiavimą su savi-
valdos, verslo ir ūkio subjektais, nes savarankiška bendruomenė 
– stipri bendruomenė.

  Skatinsime ūkininkus burtis į užaugintos produkcijos perdirbimo kooperatyvus, nes didžiausią pri-
dėtinę vertę Anykščių rajone sukuria žemės ūkis.

  Kadangi esame Savivaldybė, neturinti didelės pramonės, mums  kiekviena išsaugota darbo vieta yra 
nemažas laimėjimas. Sektinas pavyzdys - UAB „Agrokoncernas“ sprendimas 2013 metais įsigyti ban-
krutuojančias ŽŪB „Elma“ ir UAB „Jaros agrokompleksas“, o tai leido kaimiškoje vietovėje išsaugoti 
59 darbo vietas ir dar papildomai sukurti 12.

  Mes atsakingai naudosimės suteikta galimybe pritraukti europines 2015 -2020 metų lėšas į Anykščių 
rajoną ir taip prisidėsime prie visų rajono piliečių gyvenimo kokybės gerinimo.

Kandidatas į Anykščių rajono merus Antanas Baura.
Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos specialiosios rinkimų sąskaitos.  Užs. Nr. 275

gali turėti socialinė aplinka bei 
prisitaikymas joje. Dažniausiai 
motyvacija yra suvokiama, kaip 
santykis tarp aplinkos ypatybių 
ir asmens veiksnių. Todėl dažnai 
asmenys, kuriems reikia pasikei-
timų, sakykim, alkoholikai, nar-
komanai, turi pakeisti aplinką, 
nes kitaip pasikeitimai neprasi-
deda. Draugas gali arba pakelti, 
arba nusitempti. 

Individo pasikeitimo procesui 
bei motyvacijai pasikeisti įta-
kos turi ir asmenybės veiksniai. 
Deja, tyrimų, parodančių šių 
dviejų konstruktų sąsajas, yra 
nedaug. Galima daryti prielaidą, 
kad be aplinkos faktorių asme-
nybės pasiruošimui pokyčiams 

įtakos turi asmens sąmoningu-
mas bei atvirumas. Didelis žmo-
gaus sąmoningumas rodo, kad 
besiruošiant pokyčiams asmuo 
pradeda planuoti savo veiksmus, 
valdo savo impulsus bei pasižy-
mi organizuotumu. Šios savybės 
padeda sėkmingai eiti pokyčių 
link. O ir kiekvienas pokytis ne-
įvyksta be valios, jausmingumo 
bei pastangų. 

Vis dėlto dauguma iš mūsų ne-
turi aiškių priklausomybių, bet 
juk rastų vieną ar kitą savo bruo-
žą, įprotį, kurį norėtų pakeisti. 
Norintiems pasikeisti, priminsiu 
žinomą posakį - „ką valgai, tas 
ir esi“. Turbūt reiktų šiek tiek jį 
perfrazuoti – su kuo esi, tas ir 
esi. Todėl atidžiai pažiūrėkime, 
su kuo mes susiję, galbūt aplinka 
kaip tik ir užkerta kelią keistis.
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pirmadienis 2015 03 02

sekmadienis 2015 03 01

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 2“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Leonardas 1“. 
12.00 „Lotynų Amerikos 
platybėse. 3 d. Venesuela. 
Eldorado laukinės gamtos 
lobiai“.  
13.00 „Puaro 13“. N-7 
14.30 „Skalūnų dujos - naujoji 
energetikos karštligė“.
15.30 Tautos balsas (k).
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 Savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimai 2015.
0.00 Auksinis protas. 
1.10 „Puaro 13“ (k). N-7
2.40 Pasaulio panorama (k). 
3.10 Savaitė (k).
3.40 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).

4.05 Stilius (k). 
5.55 Bėdų turgus (k). 

 
6.30 „Smalsutė Dora. Piratų 
nuotykiai“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „KaSkūbis Dū. 
Paslapčių biuras“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Šnipų vaikučiai 4“. N-7
11.35 „Linksmuolė Momo“. 
13.15 „Aeroplanas“. N-7
14.55 „Didingasis amžius“. 
N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Speciali „Žinių“ ir „Alfa 
savaitės“ laida, skirta rinki-
mams. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.25 „Pragaras rojuje“. N-7
0.35 „Bakis Larsonas gimęs 
būti žvaigžde“. 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 Statybų TV. 
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius“.  
13.05 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
15.45 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.55 Aš – stilistas! 

18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šuolis! N-7 
22.30 Savivaldybių merų ir 
tarybų rinkimai 2015. 
0.00 „Gladiatorių karalystė“. 
N-14 
1.30 „007 Leidimas žudyti“. 
N-7

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 „Džiunglių princesė 
Šina“. 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 Škotijoje“. N-7
21.00 „Kortų namelis“. N-14
23.00 „Peržengti ribą“. N-14
0.50 „Afigiena mokytoja“. N-7 
1.45 Bamba TV. S

6.45 „Mylėk savo sodą“.
7.50 „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 „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. Tik 
per mano lavoną“. N-14 
23.00 „Kruvinosios kalvos“. S
0.30 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Los Andželas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.45 Teatras (k). 
10.30 Kelias į namus.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 
13.10 Mūsų miesteliai. 
Viduklė. 3 d.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Opera „Hofmano isto-
rijos“. 
17.00 Kultūros savanoriai (k). 
17.30 Septynios Kauno 
dienos. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Mokslo sriuba (k). 
19.00 Jubiliejinis GALA kon-
certas. 2 d. 
20.45 „Sveikas, pone Andrė“. 
21.30 Visu garsu (k). 
22.15 ...formatas (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos va-
karas.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ 
(k). 
0.25 Grupės „Inculto“ kon-

certas. 

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 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k). 2014 m.  
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 Ne vienas kelyje (k).  
13.30 Dviračio šou (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7 
15.35 24 valandos (k). N-7 
16.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“. 
17.15 Arčiau mūsų.  
17.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
18.15 Nuo... Iki... (k).  
19.05 Mes pačios (k).  
19.30 „Alfa“ savaitė.  
20.00 Info Diena.  
0.00 24 valandos (k). N-7 
1.05 KK2 (k). N-7 
1.45 Nuo... Iki... (k).  
2.30 Yra kaip yra (k). N-7 
3.35 KK2 (k). N-7 
4.15 Autopilotas (k).  
4.45 Tauro ragas (k). N-7 
5.10 KK2 (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 mais-

to revoliucija.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Iš peties“. N-7 
16.00 „Gražiausi žemės kam-
peliai“.
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Toras“. N-7
21.25 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Amerikiečiai“. N-14
23.00 „Transporteris“. N-14
1.00 „Neįmanoma misija“. 
N-7  
3.00 „24 valandos“. N-14  
4.00 „Vilfredas“. N-7  
4.20 „Rimti reikalai“. N-14
 

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 „Gamink sveikiau!“. 
11.45 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.  
12.45 „Klounas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
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 „Kelionė į vieną pusę“. 
S 
1.20 „24/7“.  
2.00 „Nebylus liudijimas“. 
N-14

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 Mokslo ekspresas (k).
12.00 VRK pirmininko Zenono 
Vaigausko spaudos konfe-
rencija.
12.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
13.05 „Skalūnų dujos - naujoji 
energetikos karštligė“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 4“. N-7 
17.45 „Naisių vasara 6“.  
18.15 Šiandien.  
18.45 „Ten, kur namai 2“. 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 2“ (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. 
1995 m“. (k). 

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.45 „Aš – šnipas“ (k). N-7 
10.35 „Šuo futbolininkas. 
Europos taurė“ (k). 
12.15 „Pašėlę Tornberiai“ (k).  
13.55 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
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 
20.20 Nuo... Iki.... 
21.00 „Juodos katės“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 „Trečias žmogus“. N-14 
0.55 „Ties riba“. N-14 
1.50 „Nikita“. N-7 
2.45 „Karališkos kančios“. N-7

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
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 „Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius“.
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
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 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 „Kerštas“. N-14  
2.00 „Aferistas“. N-7  
2.50 „Paskutinis iš vyrų“. N-7  
3.40 „Choras“. N-7 
  

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  
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.10 „Patrulis“ (k). N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 Patrulis. 
21.30 „Sluoksniuotas pyra-
gas“. N-14
23.40 „Sausas įstatymas“. 
N-7
0.45 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.40 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k). N-7
2.45 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 „Kaukė“. 
10.00 „Didžioji sėkmė“. 
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 „Poniutė kaime“.
22.45 „Grubus žaidimas“. 
N-14
23.40 „Farų šeima“. N-7
0.35 „Užribis“. 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 Teatras (k). 
13.40 Grupės „Inculto“ kon-
certas. 2005 m. (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 (k). 
18.25 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Šiaulių „Šiauliai“ 
- Kėdainių „Nevėžis“.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Falkonas“ (subtitruota, 
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 
žvaigždės (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 Autopilotas (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 Autopilotas (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 „Saša ir Tania“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Topmodeliai“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Šlykštynė“. S
0.45 „Toras“. N-7 
2.40 „24 valandos“. N-14  
3.30 „Vilfredas“. N-7  
3.55 „Rimti reikalai“. N-14
   

6.55 Namų daktaras.  
7.25 Vantos lapas. N-7 
7.55 Girių takais.  
8.25 Šiandien kimba.
8.55 Nuoga tiesa. N-7 
9.55 Kitoks pokalbis. N-7 
10.55 Pasaulis X. N-7 
11.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
12.55 „Magda M“. N-7
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai. 
19.20 „Albanas“ . N-7 
20.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Pasaulis X. 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“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 5“. 
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 „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 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 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 

(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.55 „Pragaras rojuje“ (k). 
N-7
11.10 „Šnipų vaikučiai 4“ (k). 
N-7
12.55 „Tomas ir Džeris“. 
13.55 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
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 
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7
21.00 „Juodos katės“. N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Gyli žydra jūra“. N-14
0.15 „Ties riba“. N-14
1.10 „Nikita“. N-7
2.05 „Karališkos kančios“. 
N-7

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
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 „Kastlas“. N-7  
1.10 „Kerštas“. N-14  
2.00 „Aferistas“. N-7 
2.50 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
3.40 „Choras“. N-7
 

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
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 „Pasodinsiu savo 
EKS“. N-7
23.45 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.50 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  

2.50 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 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.  
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“. 
12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Drabužių karalienė“. 
14.55 „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
23.00 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
23.55 „Farų šeima“. N-7
0.50 „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). 
13.50 „Galilėjus“ (k). 
16.00 „Džeronimas“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 „Striomsio viloje“. 
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Birutės Fedaravičienės 
100-mečiui.  
22.30 Koncertas 
„Lakštingalos sugrįžta“.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).  
0.35 Dėmesio centre (k).  
1.00 Kelias į namus (k).  
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).
 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo... Iki....  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra (k). N-7
15.20 Dviračio šou (k). 
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Šefas rekomenduoja 
(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
12.00 „Las Vegasas“. N-7 
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
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
21.30 „Sakalo akis“. N-7
23.45 „Pats šokiausias fil-
mas“. N-7
1.20 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
2.55 „24 valandos“. N-14  
3.45 „Vilfredas“. N-7  
4.10 „Rimti reikalai“. N-14
 

6.50 Reporteris.  
7.40 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
8.45 „Albanas“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Nuoga tiesa. N-7 
12.55 „Magda M“. N-7 
14.00 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“ 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 „Albanas“. N-7 
20.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. 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.  
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 5“. 
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 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.55 24 valandos (k). N-7
10.20 Yra kaip yra (k). N-7
11.45 Nuo...Iki.. (k).
12.30 KK2 (k). 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 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.00 „Gyvenimo receptai 
2“. N-7
21.00 „Juodos katės“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Nėra kur bėgti“. N-14
0.10 „Ties riba“. N-14 
1.05 „Nikita“. N-7 
2.00 „Karališkos kančios“. 
N-7

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
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 „Apsuptyje 2. Tamsi 
teritorija“. N-14 
0.15 „Elementaru“. N-7  
1.15 „Kerštas“. N-14 
2.05 „Aferistas“. N-7
2.55 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
3.45 „Choras“. 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 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
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 „Džuna“. N-7 
23.20 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.25 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(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 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k).
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“ (k).
12.55 „Audra“ (k).
13.55 „Drabužių karalienė“.
14.55 „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 „Šoklys“. N-7
22.35 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
23.30 „Farų šeima“. N-7
0.25 „Užribis“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijos“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 Kelias į namus (k). 
14.00 Koncertas 
„Lakštingalos sugrįžta“. 1 d. 
(k). 
15.10 Mūsų miesteliai. 
Viduklė. 3 d. (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. (subtitruota). 
18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.15 Istorijos detektyvai.  
20.00 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas. 
21.30 „Rytoj einame į kiną“. 
N-7 
23.15 Kaziukas.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).  
0.35 Dėmesio centre (k).  
1.00 Linija, spalva, forma (k).  
1.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).
 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
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 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
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 „Didysis apiplėšimas“. 
N-14
23.20 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Berlyno „Alba“ - 
Kauno „Žalgiris“ .  
1.10 „Žaidėjų draugija“. N-7  
2.50 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
3.35 „24 valandos“. N-14  
4.25 „Rimti reikalai“. N-14
  

6.50 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida. 
7.40 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
8.45 „Albanas“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Patriotai. N-7 
12.55 „Magda M“. N-7 
14.00 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“  
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.  
18.50 Laikas krepšiniui.  
19.00 Europos taurė 
2014/2015. Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Izmiro „Pinar 
Karsiyaka“.  
20.45 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 5“. 
10.40 Gyvenimas (k). 
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1995 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 „Ten, kur namai“. N-7
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Varšuvos šnipai“. 
N-14 
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 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 
8.55 24 valandos. N-7
10.20 Yra kaip yra (k). N-7
11.45 Pagalbos skambutis 
(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. 
21.00 „Juodos katės“. N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Ledo kryžius“. N-14 
0.20 „Ties riba“. N-14
1.15 „Nikita“. N-7

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
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 „Karaliaus Tuto pra-
keiksmas“. N-7
23.55 „Kaulai“. N-14  
0.55 „Kerštas“. N-14  
1.45 „Aferistas“. N-7
2.35 „Paskutinis iš vyrų“. 
N-7
3.25 „Choras“. N-7
 

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 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „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 „Turi mylėti šunis“. 
N-7
23.35 „Sausas įstatymas“. 
N-14 
0.40 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.35 „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 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“. 
10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“ (k).  
12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Drabužių karalienė“.  
14.55 „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. Šeimos pagar-
dai“. 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 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 Istorijos detektyvai 
(k). 
13.30 Opera „Hofmano isto-
rijos“ (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 

18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.15 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Mišri estafetė.  
19.15 Legendos.  
20.00 Septynios Kauno die-
nos (k). 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.. 
21.30 ...formatas.  
21.50 Visu garsu.  
22.40 „Endhauzo paslaptis“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).  
0.35 Dėmesio centre (k).  
1.00 „Rytoj einame į kiną“ 
(k). N-7

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Statyk! 
11.05 Ne vienas kelyje. 
11.30 Autopilotas. 
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 Pagalbos skambutis.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7
15.25 Dviračio šou (k). 
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 Mes pačios (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 Gražiausi žemės 
kampeliai.
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 „Aklumas“. N-14
23.55 „Šeimos galva“. N-7  
2.10 „CSI trilogija“. N-14  
3.00 „Vilfredas“. N-7  
4.40 „Rimti reikalai“. N-14
   

6.50 Reporteris.  
7.40 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.  
7.45 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
8.45 „Albanas“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Kitoks pokalbis. N-7 
12.55 „Magda M“. N-7 
14.00 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“ 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai.  
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 5“. 
10.40 Bėdų turgus (k).
11.30 Stilius (k). 
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
13.10 „Tikri vyrai“ (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 „Rokis“. N-14
0.40 „Akis už akį 4“ (k). N-7
1.25 Algimanto Raudonikio 
jubiliejinis koncertas 
„Skinsiu raudoną rožę“. 
3.50 Tautos balsas (k). 
4.20 Duokim garo! (k). 

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7
8.55 K11. N-7 
10.20 Yra kaip yra (k). N-7
11.45 „Gyvenimo receptai 
2“ (k). N-7

12.50 KK2. 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 KK2 penktadienis. 
N-7
21.00 Mano vyras gali. 
22.20 „Žaibiškas kerštas“. 
N-14 
0.20 „Žuvis - 
Frankenšteinas“. S
2.00 „Kryžius“ (k). N-14

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
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 
18.15 Kaip ant delno. 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Bitės filmas“.
21.15 „Legenda apie 
Heraklį“. N-7  
23.10 „Įsiveržimas“. N-14
1.20 „Gundanti klasta“. 

N-14  
3.10 „Prisijaukinimo me-
nas“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Turi mylėti šunis“ (k). 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (k). N-7  
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Davis’o taurės“ 
teniso turnyras. Lietuva - 
Lenkija.
22.00 Savaitės kriminalai. 
22.30 „Žmogus šešėlis“. 
N-14 
0.25 „Eimosas ir Endriu“. 
N-7 
2.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
3.30 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 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“. 
10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“. 

12.55 „Audra“. N-7
13.55 „Parduotuvių kara-
lienė“. 
14.55 „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 
jūra“. N-7
22.45 „Nenuoramos“. N-14
0.25 „Viešbutis „Grand 
Hotel“. 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 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 Linija, spalva, forma 
(k). 
13.30 Kultūros savanoriai 
(k). 
14.05 Kaziukas (k). 
14.20 Legendos (k). 
15.10 Lietuvių dokumentika 
(k). 
17.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. „Trys tigrai“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (subti-
truota). 
18.15 „Šiaurietiškas bū-
das“. 
18.40 Pagauk kampą (k). 
19.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
20.00 Gustavo enciklope-

dija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 Lietuvių kino klasi-
kai. N-7 
23.00 Lietuvių kinas trum-
pai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).  
0.30 Prisiminkime.  
0.45 Legendos (k).  
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. „Trys tigrai“ (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k).  
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 
11.55 24 valandos (k). N-7 
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
16.30 Arčiau mūsų (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Ne vienas kelyje (k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

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 Gražiausi žemės 
kampeliai.
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 gelbė-
tojai. N-7
22.00 Rizikingiausi polici-
jos darbo epizodai. N-14
23.00 „Delta būrys“. N-14
1.35 „Didysis apiplėši-
mas“. N-14  
3.10 „Vilfredas“. N-7  
4.00 „Rimti reikalai“. N-14
 

6.50 Reporteris.  
7.40 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.  
7.45 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
8.45 „Albanas“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
12.55 Šeima - jėga! 2.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“  
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 „Merdoko paslap-
tys“. N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „7 dienos ir naktys 
su Marilyn Monroe“. N-7 
23.35 „Mano mama – nuo-
taka“. N-7
1.00 „Kinsis“. N-14
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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 mar-
supilamiai“.
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. 3 
d. Namai“.
13.00 „Inspektorius Luisas 
3“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1996 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 Monikos Linkytės ir 
Vaido Baumilos palaikymo 
koncertas.
22.40 „Da Vinčio demonai 
1“. N-14
0.25 Laiko mašina.
2.05 „Inspektorius Luisas 3“ 
(k). N-7
3.40 Klausimėlis.lt
4.00 Monikos Linkytės ir 
Vaido Baumilos palaikymo 
koncertas. 
5.40 Mokslo ekspresas (k). 

6.30 „Smalsutė Dora.
Pasakų šalyje“. 
7.45 „Agentas Šunytis“. 
8.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
10.00 „Kaukės sūnus“.  
11.45 „Šaunioji beždžionė“.
13.30 „Visados kaip pirmą 
kartą“. N-7
15.20 „Čiauškutė“. N-7
17.40 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Istoriją pakeitusi 
meilė I“. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Rifo pasaka 2“. 
20.35 „Suvaidink mano 
žmoną“. N-7 
22.50 „Mirtina jungtis“. N-14
0.40 „Žaibiškas kerštas“ (k). 
N-14 

6.15 Teleparduotuvė.  
6.30 „Redakajus“. N-7  
7.00 „Bidamanų turnyras“. 
N-7 
7.30 „Mažylių nuotykiai“.
8.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas.
11.00 Laikas keistis. 
11.30 „Vaikų darželio polici-
ninkas“. N-7 
13.45 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.20 „Ekstrasensai detek-
tyvai“. N-7

17.20 Svajonių nuotaka. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Narnijos kronikos. 
Aušros užkariautojo kelio-
nė“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
21.20 „Transporteris 3“. N-7
23.25 „Džiunglės“. N-7
1.05 „Mirtinas smūgis“. 
N-14 
2.50 „Kaip pamišę“. 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 Žiemos galiūnas.. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! (k).  
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7 
15.00 „Davis’o taurės“ 
teniso turnyras. Lietuva - 
Lenkija. 
18.00 „Mistinės istorijos“. 
N-7  
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 MANO HEROJUS 
„Samdiniai“. N-14  
23.00 „Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis“. N-14 
0.40 „Afigiena mokytoja“. 
N-7 
1.30 Bamba TV. S

6.45 „Žiedų ritmai“.
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 dienoraš-
čiai“.
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 meis-
trai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Širdies reikalai“. N-7
21.00 „Alfredo nesėkmės“. 
N-7
22.55 „Įtariamasis. Driu 
Pitersono gyvenimas“. N-14
0.35 „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. 
2009m. 
13.15 Kasdienybės aitvarai.  
14.00 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Vyrų 10 km 
sprintas.  
15.30 Būtovės slėpiniai.  
16.30 Lietuvių dokumenti-
kos meistrai.  
17.30 Pasaulio biatlono 
čempionatas. Moterų 7,5 

km sprintas.  
18.30 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.45 Mokslo sriuba.  
19.00 Lietuvos kamerinio 
orkestro koncertas „Epochų 
sandūra“. 
20.30 Lietuvių kinas trum-
pai.  
21.00 „Rokis“ (k). N-14 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Grupės „Žalvarinis“ 
koncertas Šv. Kotrynos baž-
nyčioje. 2013 m.  
1.00 Lietuvių kino klasikai. 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Arčiau namų.  
15.30 Arčiau mūsų.  
16.00 Padėkime augti (k).  
16.30 Šefas rekomenduoja.  
17.00 Mes pačios (k).  
17.25 KK2 (k). N-7
19.00 Dviračio šou (k). 
21.00 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 
22.00 „Žiedų ritmai“.
23.00 Yra kaip yra (k). N-7 
2.30 24 valandos (k). N-7
4.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Iš peties“. 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 
kampeliai. 
17.00 Jokių kliūčių! N-7  
18.00 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Taksi“. N-7  
21.00 „Pavojingiausias ka-
rys“. N-14  
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
22.55 „Kietas riešutėlis 4.0“. 
N-14  
1.20 „Neįmanoma misija 
2“. N-7  
3.25 „Vilfredas“. N-7  
3.50 „Rimti reikalai“. N-14 
  

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
12.00 Spąstai tėčiui.  
13.50 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“.N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
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 „Delikati byla. 
Išsigelbėjimas“. N-14 
0.15 „Nevaikiški žaidimai“. 
S 
2.00 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

BRANGIAI PERKAME 
MIŠKUS, ATSISKAITOME IŠ 

KARTO. 
Tel.: (8-696) 88713

perka 
Antrines žaliavas: popierių, 

plastiką, plėvelę, bakelius, 
maišus nuo trąšų, stiklo dužį. 
Tel.: 8 698 20 109, 845 46 37 
17, adresas: J.Janonio g. 30, 
Panevėžys, UAB„Antraža“.       

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

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI
2015 m. kovo mėn. 20 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ kon-

ferencijų salėje, adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai,  šaukiamas Anykščių 
kredito unijos, reg. adresas Dariaus ir Girėno g.5-51, Anykščiai,  
visuotinis narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:                                                                                                                                     
     

1. Stebėtojų tarybos ataskaita.  Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio  pristatymas. Metinių  
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
6. Pelno paskirstymo  tvarkos projekto pristatymas. 
Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas. 
7. 2015 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
9.  Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
11. Išorės audito įmonės 2015 -2017 m. laikotarpiui rinkimas. 
12. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams 
nustatymas.
13. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl 
disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar 
turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
14. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
15. Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir atas-
kaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti 
kredito unijos patalpose nuo 2015-03-10. 

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto 
raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio 
balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką. 

Tel. pasiteiravimui (8-381) 5 92 90

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartoti-
nis visuotinis narių susirinkimas vyks š.m. kovo 28 d., 10 val. VŠĮ 
„Anykščių menų inkubatorius“ konferencijų salėje, adresu J. Biliūno 
g. 53, Anykščiai,  skelbiant tą pačią darbotvarkę.   

Valdyba

 UTENOS  TERITORINĖS DARBO BIRŽOS ANYKŠČIŲ 
SKYRIUS INFORMUOJA DARBDAVIUS, VEIKLAS 
VYKDANČIUS ANYKŠČIŲ RAJONE
   
Informuojame darbdavius, kad Utenos teritorinės darbo biržos internetinėje 

svetainėje http://www.ldb.lt/TDB/Utena/Paslaugos/Puslapiai/Vietines_uzimtumo_inici-
atyvos.aspx   paskelbta vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka naujoms darbo 
vietoms steigti 2015 metais.

Pageidaujančius 2015 m. įgyvendinti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus  prašome 
susipažinti su Utenos TDB direktoriaus įsakymais patvirtintais prioritetinių grupių ir vei-
klų atrankos kriterijais bei  remiamų profesijų sąrašu.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškos pateikiamos Utenos teritorinės darbo 
biržos Anykščių skyriui (Kęstučio g. 17, Anykščiai) iki 2015 m. kovo 27 d. 

2015 m.  kovo 6 d. 10 val. Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus 8 kab. 
darbdaviams bus organizuojami mokymai apie vietinių užimtumo iniciatyvų projektų ren-
gimą ir įgyvendinimą.

Telefonas pasiteirauti (8 381) 56 801, el. p. Ingrida.Skidzevičienė@ldb.lt
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Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr. 276

Tačiau iki dabartinės sėkmės 
buvo sudėtingas kelias. Lukas 
ir dviem metais jaunesnis bro-
lis Kipras dar mokėsi vidurinėje 
mokykloje, kai 2004-aisiais mirė 
jų tėtis. Po penkerių metų mirė ir 
brolių mama Danutė.

Po Kęstučio Pakelčio mirties 
verslui vadovavo jo partneris. 
Jis išlaikė įmonę, kol suaugo ir 
mokslus baigė jaunieji Pakelčiai. 
Dabar tėčio įkurtoje įmonėje dir-
ba ir Kipras. 

Lukas į „ESSPO“ atėjo dar 
mokydamasis ISM Vadybos ir 
ekonomikos universiteto ke-
tvirtame kurse. Po ekonomikos 
bakalauro studijų jis baigė vado-
vams skirtą tarptautinio verslo 
vadybos magistratūrą Baltijos 
vadybos institute (Baltic Mana-
gement Institute). Pats L.Pakeltis 
šypsosi, kad išsilavinimas yra 
jo didžiausia investicija. Net ir 
tiesiogine prasme, nes verslą ir 
namus Anykščiuose, kuriuose 
dabar gyvena su žmona Sigita, 
paveldėjo iš tėvų.

L.Pakeltis laisvai kalba angliš-
kai ir sunkiau rusiškai. „Kryptį 
ir rusiškai parodyti galiu, bet 
apie važiavimą žiedu būtų sun-
kiau papasakoti.“ – juokėsi poli-
tikas. 1985-aisiais gimęs Lukas 
tik teoriškai matė sovietmetį, 
mokyklą jis pradėjo lankyti jau 
nepriklausomoje Lietuvoje. Jo 
kartos žmonės dar niekad nėra 
buvę Anykščių savivaldybės va-
dovais, tad Lukas gali tapti pir-
muoju, net spaliuku nebuvusiu, 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriumi. Tiesa, šitai 
nuspręs rinkėjai, sekmadienį 
palaikydami arba nepalaikydami 
liberalus.

Jaunas žmogus, spėjęs ir 
mokslus baigti, ir politinę karje-
rą padaryti (L.Pakeltis – Lietu-
vos liberalų sąjūdžio Anykščių 
skyriaus pirmininkas) ir vers-
lo neapleisti, pasirodo, turi ir 

Investavo į 
išsilavinimą

Lietuvos liberalų sąjūdžio 
kandidatų į Anykščių rajono 
Tarybą sąrašo lyderis, 29-erių 
Lukas Pakeltis yra bendrovės 
„ESSPO“ bendrasavininkis ir 
vienas iš šios įmonės vadovų. 
Oro uostams skirtas chemines 
medžiagas gaminanti ir jomis 
prekiaujanti UAB „ESSPO“ 
treti metai pagal augimo tem-
pus patenka į Utenos regiono 
įmonių pirmąjį trejetuką. 

laisvalaikį. „Mėgstu ir teatrą, ir 
kiną, ir knygas, ir keliones.“ – 
vardino liberalas. Ypač jį džiu-
gina aktyvus poilsis – krepšinis, 
futbolas, tenisas, motokrosas, 
slidinėjimas.

Kalbėdamas apie savo poli-
tikavimą L.Pakeltis dėstė, jog 
labiausiai nori sugriauti stere-
otipus, jog valdžioje tinka būti 
tik pusamžiams ar vyresniems 
žmonėms. „Turiu vadybinės pa-

tirties, esu nemažai matęs pasau-
lio, daug dėmesio skyręs savo 
išsilavinimui. Kita vertus, nea-
bejoju, kad suprantu, ko reikia 
žmonėms, ką valdžia turi daryti, 
kad Anykščiai nebūtų mirštan-

čiu miestu, kad jaunimas norėtų 
čia grįžti ir gyventi.“ – ko eina 
į valdžią, aiškino Lietuvos libe-
ralų sąjūdžio kandidatų į Anykš-
čių rajono Tarybą sąrašo lyderis 
L.Pakeltis.   
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NKVD viršininkas 
išspardė bulves

1948-ųjų gegužę K.Tubio 
tėvai ir abeji seneliai buvo 
ištremti į Sibirą, į Krasnojars-
ko kraštą. Tėvo brolis į Sibirą 
buvo išvežtas dar 1940-ai-
siais, tad namiškiai suvokė, 
kokia bus jų kelionė ir kas 
laukia kelionės pabaigoje. 
K.Tubio senelis į tremtį nu-
sprendė vežtis keturis bulvių 
maišus ir susikrovė juos į 
sunkvežimį – jo planas buvo 
Sibire pasisodinti bulvių. Ta-
čiau, giminės trėmimui vado-
vavęs pats NKVD viršinin-
kas išspardė bulvių maišus iš 
sunkvežimio... K.Tubis dėstė, 
kad šį pasakojimą jis girdėjęs 
ne kartą, todėl lengvai vizua-
lizuoja sceną, kurioje – chro-
muoti enkavedisto batai, iš 

Apie Sibirą, pučą ir viešuosius pirkimus
Poryt rinkimai, tačiau su Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatu į 

Anykščių merus Kęstučiu Tubiu šį kartą nepolitikuojame. Beveik 
nepolitikuojame...  Sibire gimęs, Anykščių rajone augęs K.Tubis 
pasakoja apie visos jo giminės tremtį ir savo grįžimą į Sibirą, kal-
ba apie priežastis, nulėmusias jo tapimą policijos pareigūnu.

sunkvežimio ant kelio byran-
čios bulvės, mašinos prieka-
boje tarpusavyje susiglaudę jo 
artimieji... 

Sibire gimė vyresnioji Kęs-
tučio sesė Danutė, broliukas, 
kuris neišgyveno, ir pats Kęs-
tutis. Jį tėvai į Lietuvą parsi-
vežė dar dvejų metų nesulau-
kusį, taigi jokių Krasnojarsko 
krašto vaizdų ir atsiminimų 
K.Tubis neužfiksavo. Atsime-
na tik tėvų pasakojimus... 

Naujuosius tremtinius vie-
tiniai gyventojai, kurie taip 
pat kažkada buvo į Sibirą at-
gabenti prieš jų valią, sutiko 
su nepasitikėjimu, juk buvo 
„pripūsta“ propagandos, kad 
banditai atvežami. Tačiau, 
darbštūs ir sąžiningi lietuviai 
greitai pritapo tremtyje, įgijo 
pasitikėjimą, tapo savais. Po 
Stalino mirties, 1953-aisiais, 

pirmiausia buvo amnestuo-
ti kriminaliniai nusikaltėliai. 
Šie, paleisti į laisvę, buvo ga-
benami į Sibirą, kad nesitrintų 
europinėje Sovietų sąjungos 
dalyje. Kriminaliniai ypač su-
telkė tremtinius. K.Tubis pa-
sakojo, kad motina apie Sibiro 
laikus nedaug šnekėjusi, ma-
tyt, buvę labai skaudu. Dau-
giau kalbėjęs tėvas. Mama 
buvo baigusi kelias gimnazi-
jos klases, todėl Sibire dirbo 
apskaitininke. Į Sibirą atkelti 
kriminaliniai nusikaltėliai ne-
dirbo, bet reikalavo, kad jiems 
būtų rašomi darbadieniai. Jie 
vogė, plėšikavo, prievartavo. 
Senieji tremtiniai suformavo 
savigynos būrius, pradėjo pa-
truliavimus. „Pasakojo, kaip 
kriminaliniai lošė kortomis iš 
vieno saviškių gyvybės. Loši-
mą baigę tą praloštąjį žiauriai 
užmušė... Tremtiniai užsikali-
nėjo savo namų langus, gin-
klavosi kirviais. Laimei, tas 
periodas neilgai truko, krimi-
nalinius nusikaltėlius vėl pa-
laipsniui grąžino į kalėjimus“  
- tėvą perpasakojo K.Tubis. 

Apie 1980-uosius K.Tubis 
kartu su tėvu nuvyko į Sibi-
rą. Ne nostalgijos vedami jie-
du lankė Kęstučio gimtinę, o 
ieškodami dokumentų. Mat 
vyresnysis Tubis ruošėsi pen-
sijai, reikėjo įrodymų, kad jis 
po karo dirbo tarybinei liau-
džiai... „Griuvėsiai, purvynas, 
šaligatviai iš lentų. Bet tėvo 
darbo knygelę dokumentų 
šūsnyje atrado.“ – apie grįži-
mą į Krasnojarsko kraštą pa-
sakojo K.Tubis. Jam didžiau-
sią įspūdį paliko čeremša 
– laukinis česnakas, vieninte-
lis sibiriečių vitaminų šaltinis. 
„Tada dar Šyrokij Log kaime, 
mūsų tremties vietoje, gyveno 
giminaičiai. Kai juos aplankė-
me, mums davė šaltibarščių 
su čeremša. Stebėjausi, kaip 
organizmas šį augalą, kuriuo 
buvau maitintas ankstyvoje 
vaikystėje, pažino.“ – šypso-
josi politikas. 

 
Į miliciją ėjo norėdamas 
padėti mamai

K.Tubis aiškino, kad pa-
reigūno kelią pasirinkti jį pa-
skatino mama. Tiesa – netie-
siogiai. Grįžę iš Sibiro Tubiai 
įsikūrė Latavėnuose (Troškū-
nų sen.). Kęstutis mokėsi šio 
kaimo aštuonmetėje moky-
kloje, vėliau – Troškūnų vi-
durinėje. „Mama dirbo fermo-
je, augino veršius. Ir aš nuo 
ketvirtos klasės „teliokus“ 
ganiau. Nuo to, kiek veršiai 
priaugdavo, priklausė mamos 
alga. Mama sverdavo ir rašy-
davosi, žinojo, koks jos veršių 
priesvoris. Zootechnikas taip 
pats sverdavo veršius ir jos 
priesvorį vogdavo. Mama ir 
skundėsi, ir milicijai pareiški-
mą rašė, bet niekas nepadėjo. 
Nusprendžiau, kad pats būsiu 
milicininku ir viską išsiaiškin-

siu“, – kodėl apsisprendė tapti 
milicininku, aiškino K.Tubis. 

1981-aisiais jis įstojo į 
Gorkio (dabar Nižnij Nov-
gorodas) aukštąją milicijos 
mokyklą. Politikas tikino, į 
artimesnes milicijos moky-
klas, jam, tremtinio vaikui, 
durys buvo uždarytos, tačiau į 
Gorkį niekas iš Lietuvos jau-
nuolių nepageidavo važiuoti 
studijuoti, o studentų kvotos 
buvo suskirstytos pagal Ta-
rybų Sąjungos regionus. Taip 
jis ir pradėjo pareigūno kelią. 
Besimokydamas antrame kur-
se, vedė Elvyrą, ji paskui vyrą 
išvažiavo į Gorkį ir įsidarbino 
konditerijos gamykloje „Orbi-
ta“ . Gorkyje Tubiai susilaukė 
vyriausiojo sūnaus Andriaus. 
Jam dabar jau trisdešimt, ve-
dęs, dirba gydytoju chirurgu ir 
Kęstučiui su Elvyra jau pado-
vanojo pirmąjį anūką.

Antrajam Tubių sūnui – 
Mantui – 25-eri. Jis inžinie-
rius. O jaunėlis, 23-ejų Marius 
- Lidso (Leeds) universitete 
studijuoja sporto mediciną.     

Nuo milicininko-motocikli-
ninko iki Lietuvos generalinio 
komisaro pavaduotojo

Prieš studijas aukštojoje 
milicijos mokykloje, K.Tubis 
padirbėjo Panevėžio miesto 
vidaus reikalų skyriuje milici-
jos motorizuoto būrio naktiniu 
milicininku motociklininku. 
Po studijų grįžo į Panevėžį ir 
pamažu kopė karjeros laiptais. 
1991-1996 m. jis buvo Pane-
vėžio miesto policijos komi-
sariato Kriminalinės policijos 
skyriaus komisaru. Paskui 
analogiškas pareigas užėmė 
Šiaulių miesto komisariate,  
1998-1999 m. jis vadovavo 
Anykščių policijai. O vėliau, 
iki 2008-ųjų, K.Tubis dirbo 
Vilniuje, generaliniame poli-
cijos komisariate, kur pakilo 
iki Lietuvos policijos gene-
ralinio komisaro pavaduotojo 
posto.

K.Tubis Panevėžio krimina-
listams vadovavo baisiausiais 
laikais, kai siautėjo ir žmones 
žudė reketininkai. O Nepri-
klausomybės pradžioje savą-
ją tvarką Panevėžyje darė ir 
Lietuvos valstybei nepaklusni 
sovietinė kariuomenė. Pasak 
K.Tubio, kariškiai nusikal-
tėlius aprūpindavo sprogme-
nimis ir šaudmenimis, vyko 
gyva prekyba. „Teko sulaikyti 
ir uždaryti karinį komendantą, 
nes žinojome, kad jis ginklais 
prekiauja - pas jį radome pen-
kias gynybines granatas. Di-
vizijos vadas pareiškė ultima-
tumą – jei sulaikytas kariškis 
nebus paleistas, kariuomenės 
šturmuos komisariatą.“ – at-
siminimais dalinosi K.Tubis. 
Sulaikytasis kariškis Lietu-
vos policijos pareigūnų buvo 
išvežtas iš Panevėžio, tačiau 
konfliktą pavyko išspręsti tik 
įsikišus aukščiausiems Nepri-
klausomos Lietuvos ir sovietų 
kariuomenės vadovams. 

Tik faktai 
Gimė 1960 m. birželio 23 dieną Sibire,  Šyrokij Log kaime Mansko 

rajone, Krasnojarsko krašte. 
1962 m. su tėvais grįžo į Lietuvą
1967–1971 m. mokėsi Latavėnų aštuonmetėje mokykloje, 1978 m. 

baigė Troškūnų vidurinę mokyklą. Mokykloje sportavo, nuo 1975 m. 
lankė imtynių treniruotes pas trenerį Ričardą Deksnį, taip pat boksavo-
si pas Vidą Aiduką.

1978–1979 m. K. Tubis dirbo Anykščių rajono „Aukštakalnio“ ko-
lūkyje (Smėlynė) traktorininku. 1979–1981 m. jis atliko privalomąją 
karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo oro desantininkų da-
linyje žvalgu.

1981 m. pusmetį jis dirbo Panevėžio miesto vidaus reikalų skyriuje 
milicijos motorizuoto būrio naktiniu milicininku motociklininku.

1981–1985 m. jis studijavo Gorkio (dabar – Nižnij Novgorodas, 
Rusija) SSRS vidaus reikalų ministerijos aukštojoje mokykloje, įgijo 
milicijos pareigūno aukštąjį išsilavinimą.

1985–2008 m. K. Tubis dirbo vidaus reikalų sistemoje, buvo milici-
jos, vėliau – policijos pareigūnas: Panevėžio miesto vidaus reikalų sky-
riaus operatyvinis įgaliotinis, poskyrio viršininko pavaduotojas, virši-
ninkas, Panevėžio miesto policijos komisariato Kriminalinės policijos 
skyriaus komisaras, Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas, Anykščių rajono policijos 
komisariato viršininkas. Nuo 1999 m. K.Tubis užėmė aukštas pareigas 
statutinėje tarnyboje Vilniuje, o paskutinius penkerius metus buvo Lie-
tuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju

2008–2010 m. jis dirbo akcinėje bendrovėje Rytų skirstomieji tinklai 
Saugos ir prevencijos departamento direktoriumi.

2010–2013 m. buvo bendrovės „Vilniaus energija“ darbų saugos ir 
kontrolės skyriaus viršininkas.

Nuo 2013 m. K. Tubis verčiasi individualia veikla, užsiima miškinin-
kyste ir miško ruoša.

Šaltinis www.anykstenai.lt

K.Tubis šypsodamasis atsi-
mena pučo dieną: „Stačiausi 
namą. Aš betoną maišiau, o 
statybininkai mūrijo. Grojo 
radijas. Staiga muzika nutrū-
ko, prasidėjo pranešimas apie 
pučą. Paskui diktorius perda-
vė žinią, kad visi statutiniai 
pareigūnai turėtų nedelsiant 
susirinkti savo darbo vieto-
se. Kol svarsčiau, kur dėti 
kastuvą, vienas iš statybinin-
kų sako: „Nu  eik“.  „ O kas 
košę maišys?“ – lyg rusiškoje 
komedijoje paklausiau. Staty-
bininkai ėmė juoktis: „Tu eik 
daryti savo darbo, o mes savo 
darbą be tavęs padarysim.“ 
Gražiausia šios istorijos dalis, 
kad jie už darbą per pučą, kai 
aš budėjau komisariate, pini-
gų iš manęs neėmė.“   

Padėjo pertvarkyti 
Rumunijos elektros 
sistemą

Išėjęs iš policijos K.Tubis 
dirbo Rytų skirstomųjų tinklų 
(RST) Saugos ir prevencijos 
departamento direktoriumi, 
paskui buvo bendrovės „Vil-
niaus energija“ darbų saugos 
ir kontrolės skyriaus viršinin-
ku. Dabar jis užsiima indivi-
dualia veikla, tiksliau – dviem 
individualiom veiklom. Viena 
jų -  įmonių veiklos organiza-
vimo konsultavimo paslaugos, 
kita – miškininkystė ir miško 
ruoša paveldėtame miške.

Didžiausia ir įdomiausia 
K.Tubio atlikta konsultavimo 
paslauga – darbas, pertvarkant 
Rumunijos elektros tiekimo 
bendrovę, kuri gerokai dides-
nė nei mūsų LESTO. K.Tubį 
samdė Vokietijos įmonė, kuri 
įsigijo Rumunijos elektros 
tinklus. Pernai K.Tubis turė-
jo dvi konsultavimo sutartis 
su UAB „Utenos šilumos tin-
klai“. Šiluma ir taip Utenoje 
viena pigiausių šalyje, tačiau 
uteniškiai vis tiek ieško būdų 
taupyti ir samdo konsultan-
tus. „Šiuo laiku nesiimu naujų 
užsakymų. Jei mane išrinks 
meru, nedirbsiu jokių pašali-
nių darbų. Nebus kaip dabar, 
kai vienas rajono vadovas už-
siima moksline veikla, kitas 
ūkininkauja, o trečias kaimo 
turizmo sodybą prižiūri.“ – ti-
kino K.Tubis. 

Politikas aiškino, kad svar-
biausia yra racionalūs, protingi 
sprendimai. Visur. Ir politiko-
je, ir asmeniniame gyvenime. 
„RST už stulpą mokėjo 380 
litų, man užsiėmus viešaisiais 
pirkimais – stulpai atpigo iki 
180 litų. Pažiūrėkit į tuos va-
dinamuosius A.Baranausko 
suoliukus. Už kokius „pamin-
klus“ anykštėnai sumokėjo 22 
tūkstančius eurų? Nevertinu 
tų suoliukų meninės reikšmės, 
tačiau galima paskaičiuoti, 
kek kainavo kiekvienos raidės 
juose išpjovimas lazeriu.“ – 
dėstė kandidatas į Anykščių 
merus.     

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr.276
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-Kodėl tapote socialde-
mokratų partijos nariu? 
Norėjosi arčiau „lovio“?

-Jau penkiolika metų esu 
LSDP nariu. Įstojau dar 
prieš LSDP ir LDDP jungtu-
ves. Partijai tada dar vado-
vavo Vytenis Andriukaitis, 
o Anykščių skyriaus pirmi-
ninku buvo Vytautas Pupei-
kis. Nuo vaikystės man so-
cialdemokratų idėjos buvo 
žinomos ir priimtinos. Už-
augau Užunvėžiuose, Vasa-
rio 16-osios Akto signataro, 
Lietuvos socialdemokrati-
jos patriarcho Stepono Kai-
rio tėviškėje, žinojau, kad 
Užunvėžių mokyklą pastatė 
S.Kairys. Beje, Kurklių vi-
durinėje mokykloje istorijos 
mokytoju dirbo sąjūdietis 
Aloyzas Kvedaras, kuris 
mus mokė ir to, ko nerašė 
vadovėliai.

-Likote gyventi tėviškė-

Politinė reklama bus apmokėta iš Socialdemokratų  rinkimų sąskaitos.  Užs. nr. 277

Dainius Žiogelis mokysis iš svetimų klaidų
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Anykščių me-

rus, 40-metis Dainius Žiogelis gerokai jaunesnis už kitus šešis 
kandidatus. Jis vienintelis iš kandidatų į merus dar negali pasi-
girti garbingu senelio titulu. 

Tačiau, šis politikas jau turi solidžią vadovavimo ir adminis-
tracinio darbo patirtį. Jis ketverius metus dirbo Kurklių seniūno 
pavaduotoju, o nuo 2005-ųjų yra Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas. Nuo 2011-ųjų D.Žiogelis – 
Anykščių rajono Tarybos narys.  

Su žmona Vaida jis augina J.Biliūno gimnazijos abiturientę Ka-
roliną ir šios gimnazijos devintoką Matą.  

je?
-Beveik tėviškėje. De-

siukiškių kaime pasistatėm 
namą, į kurį persikraustėme 
prieš trejus metus. Iki tol 
gyvenome kartu su mano tė-
vais Antruosiuose Kurkliuo-
se. Dabar man nuo namų iki 
tėvų – penki kilometrai. Ta-
čiau ūkininkaujame kartu su 
tėvais. Kol gyvas buvo sene-
lis, įskaitant vaikus, ūkinin-
kavome ir sėsdavome prie 
vakarienės stalo keturios 
kartos.. Skaičiuojant tėvų ir 
mūsų žemę, dar pridėjus iš-
sinuomotus plotus, dirbame 
virš 50 ha. Vištas „pražudė“ 
paukščių gripas, kiaules iš-
pjovėme, prasidėjus kiaulių 
marui. Dar tas maras prie 
mūsų nebuvo priartėjęs, bet 
nusprendėm, kad geriau jau 
anksčiau, nes paskui prasi-
dės priekaištai dėl neva in-
teresų konflikto. Tėvai turi 

karvutę, bet pieno į pieninę 
seniai neneša. Žodžiu, visa 
mūsų ūkinė veikla – augali-
ninkystė.  

-Šie tiesioginiai mero 
rinkimai yra pirmieji isto-
rijoje. Kodėl nusprendėte 
juose dalyvauti? Ar kitų 
partijos narių buvote ilgai 
spaudžiamas ir įkalbinėja-
mas?

-Galbūt dirbdamas maisto 
ir veterinarijos tarnyboje ga-
lėčiau ir pensijos sulaukti... 
Bet, man regis, kad galiu 
suderinti dvejopą patirtį – 
dirbdamas rajono Taryboje ir 
atsimindamas darbo Kurklių 
seniūnijoje laikus suprantu, 
kaip veikia savivalda ir ma-
nau, kad joje galiu pritaikyti 
vyriausybinės įstaigos, ku-
riai dabar vadovauju, admi-
nistravimo patirtį. Juokauju, 
kad esu piktybiškai užsispy-
ręs anykštėnas – nesiruošiu 
kraustytis nei į Vilnių, nei į 
Uteną, nors pasiūlymų turė-
jau, o juo labiau emigruoti į 
užsienį. Dėl kandidatavimo 
apsispręsti nebuvo lengva. 
Ne paslaptis, kad partijoje 
apie tai kalbėjome ne vieną 
mėnesį.     

-Kokius savus privalu-
mus prieš kitus kandida-
tus matote? Kodėl žmonės 
turėtų balsuoti už Jus?

-Kuo aš geresnis ir ar ge-
resnis - įvertins rinkėjai. 
Daug ką padariau, ir žinau, 

kad sugebu kantriai ir atka-
kliai dirbti. Įkūriau dvi ben-
druomenes, galų gale patys 
sukūrėme savo ūkį, namus 
pats pasistačiau. Ne kartą 
lankiausi Skandinavijos ša-
lyse, žinau, kaip veikia tų 
šalių gyventojams paslau-
gas teikiančios bendrovės. 
Turiu mūsų rajono įmonių 
ir paties rajono raidos vi-
zijas. Tačiau, nenoriu gir-
tis iš anksto ką padarysiu. 
Apskritai visuomet laikiausi 
taktikos, kad pirma reikia 
padaryti darbą, o paskui pa-
sakyti, kad padarei. Dėl šio 
požiūrio man ir koalicijas 
sudarinėti su kai kuriomis 
politinėmis jėgomis bus sun-
ku, nes koalicijos įsiparei-
gojimai yra bendri. Nenorė-
čiau ir neketinu įgyvendinti 
kažkieno kito kvailų, nepa-
svertų pažadų. Manau, kad 
valdžios darbas kiek įmano-
ma turi būti daugiau viešas, 
nenoriu, kad atrodytų, jog 
pataikauju spaudai, tačiau, 
jei tapsiu meru, pažadu, kad 
busiu žurnalistams lengvai 
pasiekiamas, daugiau dė-
mesio skirsiu viešiesiems 
ryšiams. Esu tiesus ir atvi-
ras, sakau, ką galvoju „ne-
vyniodamas žodžių į vatą“. 
Žinoma, kaip politikui, toks 
būdo bruožas, vargu, ar yra 
privalumas... 

-Kaip trumpai galėtumėt 
apibūdinti socialdemokra-

tų kandidatų į Anykščių 
rajono Tarybą sąrašą?

-Mes vieninteliai sudarė-
me maksimalaus ilgio kan-
didatų sąrašą. Jame – net 50 
žmonių. Kandidatų sąraše 
daug naujų, jaunų veidų, 
tačiau liko ir vyresnieji, la-
biau patyrę politikai. LSDP 
sąrašo dydis yra demokrati-
jos išraiška, siūlome rinkė-
jams rinktis iš kiek įmano-
ma daugiau žmonių. Man 
visuomet atrodė, kad svar-
biausia yra ne popierinės 
strategijos, o mentalitetiniai 
dalykai. Matau daug erdvės 
bendruomenių veikloje, kad 
tos bendruomenės veiktų ne 
tik popieriuje, kad žmonės 
galėtų išsakyti ir realizuoti 
savo norus ir poreikius. Juk 
bet kokia kūryba, statyba ar 
gamyba prasideda nuo idė-
jos ir noro tą idėją įgyven-
dinti. 

-Sėkmės atveju, su kuo 
formuosite valdančiąją 
daugumą?

-Minėjau, kad neprisiim-
siu svetimų nelogiškų įsi-
pareigojimų. Bet man svar-
biausia nesigręžioti atgal, 
neieškoti kaltų. Daug metų 
buvo eskaluojama dujinių 
katilinių tema, tačiau nuo 
kalbų šiluma juk pigesnė 
netapo. Be abejo iš klaidų 
reikia mokytis ir jų nebekar-
toti. O, žinoma, geriausia – 
mokytis iš svetimų klaidų.     
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parduoda

įvairus

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

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.

Parduodame ir montuojame
nugeležinimo, minkštinimo 

ir visų kitų tipų

VANDENS FILTRUS.
Vandens tyrimas nemokamas.

Tel. (8-684) 13276.

Renkasi kovo 2-12 dienomis 15val. 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.

Nekilnojamas turtas

1,6 ha sodybos sklypą ant 
Šventosios upės kranto link Arklio 
muziejaus. 1 km nuo miesto cen-
tro.

Tel. (8-619) 87093.

Dalį komercinių patalpų centre 
Biliūno g., 55 kv. m. Kaina 10500 
EUR.

Tel. (8-676) 68658.

Namą mieste ir sodybą 
Anykščių r.
Tel. (8-605) 32452.

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

Tel. (8-683) 51799.

Kuras

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. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas, turi skaldytų, sausų (kai-
na nuo 75 eurų už mašiną).

Tel. (8-670) 01470.

Malkas: pensininkams pi-
giau. Beržinės, alksnio, maišy-
tos. Kaladėlėmis arba rąsteliais. 
Pristato nemokamai. Po 4-5-8-10 
metrų.

Tel. (8-678) 26080.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliučių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

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

Parduoda malkas. Veža nuo 
1 erdmetrio. Tvarko vėjovartas. 
Ieško malkų išsikirtimui. Išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-638) 87800.

Malkas kaladėmis, medienos 
atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Žemės ūkio technika

Traktorių “Vladimir” (vartytuvas, 
5 korpusų vagotuvas, vienašė 
traktorinė priekaba, segmentinė 
žoliapjovė). Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 13137.

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, pukrštuvus, lėkš-
čiuotuvus, plūgus, grūdų valomą-
sias, šnėkus ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Traktorius dalimis: MTZ-82, 
MTZ-52, T-40AM, T-150K. 
Priekabą 2PTS-4 dalimis (di-
džioji). 

Tel. (8-682) 11626.

Kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Ūkininkas - kiaulienos sker-
dieną puselėmis po 40-70 kg, 
ketvirčiais po 20-30 kg, subpro-
duktus, kumpius, lašinius, men-
tę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių 
kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg  su subproduktais ar be 
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje, 
atvėsinta, ištirta. Triušių sker-
dieną  1.5-2.5 kg.  Atveža, išra-
šo sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.       

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

Tel. (8-676) 96373.

Valgomas ir pašarines bulves.
Atveža.  

Tel. (8-630) 59656.

Šieną.
Tel. (8-617) 76838.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, ru-
siški). www.siltnamiaijums.lt. 

Tel. (8-682) 10643.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Kovo 1 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 EUR), turė-
sime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiau-
sime 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.

siūlo darbą 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.

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

Tel. (8-612) 47316.

Siūlo darbą laikraščių, skrajučių 
platintojui Anykščiuose. Galimybė 
papildomai užsidirbti 150 EUR/mėn. 
Privalumas panašaus darbo patirtis. 

Tel. (8-657) 67375.

ieško darbo

Moteris nori susipažinti su 70-
75 metų vyru iš miesto ar kaimo.

Tel. (8-630) 82564, Janė.

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.

Baldų gamyba, remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, vaikų, prieš-
kambario baldai, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Muzikantas groja vestuvėse, 
gimtadieniuose, kt. pobūviuose. 
Veda šventinį vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Geni sodus, karpo gyvatvores. 
Sodybose pjauna pavojingai pa-
svirusius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Gamina paminklus, lieja pama-
tus, iškalame 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 išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-656) 77315.

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 skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valy-
mas. 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.

Atlieka įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirba į 
skaldą, mala akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Polikarbonatiniai 
šiltnamiai gera 

kaina.
Tel. (8-650) 58252. 

Geriamojo vandens, drena-
žo, kanalizacijos šulinių įren-
gimas, remontas, valymas, 
dezinfekcija.

Vandentiekio, drenažo, lietaus 
surinkimo, kanalizacijos siste-
mų montavimas. Parduodame 
šulinio stogelius, vandens siur-
blius, hidroforus. Pristatome.

www.suliniuservisas.lt, 
Tel. 8 641 93 058.

Tinkuojame ir atliekame visus 
kitus apdailos darbus. Dirbame 
visoje Lietuvoje.

Tel. (8-607) 77999, el. p. info@
lbbaltic.lt

Kloja trinkeles (savo arba kli-
ento medžiagomis); stato tvoras; 
mūrijimo, tinkavimo, betonavimo 
darbai. 

Tel. (8-658) 84151.

Slaugytojos ar panašaus darbo.
Tel. (8-687) 38403.



SKELBIMAI 2015 m. vasario 27 d.

perka 

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorėRedakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 208

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

...Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis...
To sopulio niekam neišmatuoti.
Gyvybės kainą žino tik mamos širdis,
Kuri nemoka imti, o tik duoti.
Norime nuoširdžiai padėkoti draugams, giminėms, kaimy-

nams ir visiems žmonėms, kurie užjautė, padėjo ir parėmė 
sunkią netekties valandą. Ačiū, kad dalinotės mūsų skausmu.

Birutė ir Robertas Stoniai

Tai kas, kad smilkiniai jau bąla,
Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu.
Gerai, kad širdyje gerumas nesušąla.
Gerai, kad tu gyventi, juoktis, dirbti vis gali.
 Laiminga, kad ištiest pagalbos ranką.
 Patart, paguost, padėt gali,
 Kad tau vis dar jėgų užtenka.
 Ir nuovargio per daug dar nejauti.
Te neužgęsta tavo laimės švyturys.
Te nepavargsta stiprios rankos ir širdis.

Mielą kaimynę Aldoną STROLIENĘ, gyvenančią Padvarninkų kai-
me, 80-ojo jubiliejaus proga sveikina 

Rasa, Kristina, Gitana ir Lukrecija.

Brangus Tėveli,
Jei tiktai galėtume, paprašytume saulę, kad ji tau šviestų ap-

siniaukusią dieną...
Jei tik mokėtume paukščių kalbą, paprašytume sparnuotų 

giesmininkų, kad jie kiekvieną rytą čiulbėtų prie tavo lango...Jei 
tik pajėgtume prišaukti žvaigždžių lietų, žvaigždėms krentant 
maldautume, kad išsipildytų visi Tavo norai...

Bet mes nemokame daryti stebuklų...
Mes - tik Tavo vaikai, todėl kiekvieną dieną tiesiog atiduoda-

me Tau brangiausia, ką turime - savo Meilę...
Ačiū Tau, kad mūsų gyvenimuose visada esi šalia...

80-ečio proga Albiną PRETKŲ, gyvenantį Svėdasų miestelyje, sveikina
dukra ir sūnus su šeimomis, anūkai ir proanūkė

Skubėjo vasaros ir žiemos.
Prabėgo laikas neramus.
Šįkart vasaris suskaičiavo
Septyniasdešimt penkerius metus.
Nenusimink, kad laikas skrenda
Tartum paukščiai į šiltus kraštus.
Jums jubiliejų gražų dovanojo
O metai verčia vis naujus lapus.

Zitą KERPIŠKIENĘ sveikina 

vyras Romualdas, dukra Dalia su vyru Gintautu, anūkė Taira, anūkas Romualdas 
su šeima, anūkė Jurgita su šeima, anūkė Laura su šeima

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Miškininkystės įmonė brangiai 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti.

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-648) 20000.

Žemės ūkio paskirties 
žemę  aplink Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. 

Žinantys siūlykite tel. (8-684) 
44444.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Butą, namą, sodybą ar sklypą 
prie ežero.

Tel. (8-601) 13936.

Automobiliai, žemės 
ūkio technika

Traktorių T-40 arba MTZ-82. Gali 
buti su padargais. 

Tel. (8-691) 84015.

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

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247. 

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.

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - įvairių markių 
(1930-2005m.) lengvuosius automo-
bilius, visureigius, mikroautobusus. 
Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

Ekolokiškai augintą bekoną.
Tel. (8-670) 71254.

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

Tel. (8-622) 09326.      

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

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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 išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

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

Krosnių kurą. Pasiima patys. 
Tel. (8-686) 33897.        
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mėnulis

anekdotas

Gabrielius, Ginvilas, Skir-
mantė, Fortunatas, Livija, 
Mandravas, Mandravė.

šiandien

vasario 28 d.

kovo 1 d.

kovo 2 d.

vasario 27-28 d. priešpilnis.

Osvaldas, Romanas, Vilgar-
das, Žygimantė, Romas.

Albinas, Tulgaudas, Rusnė, 
Antanina, Antanė.

Simplicijus, Eitautas, Dauta-
ra, Marcelinas, Elena.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

+1

IŠ ARTI

Amiliutė ir egzistencinė krizė

- Einam lažybų, nuo rytojaus ne-
geriu.

- Iš ko lažinamės?
- Iš pusės litro.

Pareiškimas
Per visą savo sąmoningą gyvenimą autoritetą ir žmonių pasitikėjimą įgijau ne intrigomis, lip-

imu per kitų galvas ar įtakingas pažintis, bet kasdieniu po keliolika valandų trunkančiu darbu. Per 
30 bendro gyvenimo metų su žmona užauginome 4 vaikus, nesukaupėme jokių materialinių turtų. 
Niekada niekam nelinkėjau blogo, nebandžiau pakenkti, nuskriausti, atvirkščiai, visada vengiau 
konfliktinių situacijų, esu visiškai atsparus kyšiams ir korupcijai, todėl buvau šokiruotas ir nuste-
bintas prieš rinkimus pradėtų atakų į mano “feisbuko” paskyrą, o vėliau, likus vos kelioms dienoms 
iki rinkimų, “Delfi” pasirodžiusiu straipsniu “Penkiasdešimt politikos atspalvių:...” Manau, kad 
tai galimas juodųjų technologijų naudojimas ir priešrinkiminis šmeižtas, nes niekada nesinaudo-
jau jokių moterų paslaugomis. Tikiuosi, kad prokuratūra nustatys užsakovus. Spaudos ir televizijų 
žurnalistams dėkoju už kiek įmanoma objektyviai nušviestą situaciją. Nuoširdų ačiū sakau bendradar-
biams, bendrapartiečiams, bičiuliams, šimtams anykštėnų, kituose šalies miestuose ir net užsienyje 
gyvenantiems tautiečiams už supratimą, palaikančias žinutes, elektroninius laiškus ir skambučius.

Pagarbiai Sigutis Obelevičius

DĖMESIO DĖMESIO!!! 
MERĄ IŠRINKIME PIRMAME TURE!

Mieli Anykščių krašto žmonės, artėja kovo 1-oji, kai kiekvienas turėsime 
apsispręsti tiek tiesioginiuose mero rinkimuose, tiek savivaldybės tarybos 
rinkimuose. Tikime, kad prieš merą Sigutį Obelevičių naudojamos juo-
dosios technologijos (atakos “feisbuke”, anoniminiai įrašai) dar labiau 
sutelks Anykščių krašto žmones ir jau pirmajame ture  išrinksime meru 
Sigutį Obelevičių, kartu kviečiame balsuoti už mero komandą, TS-LKD 
sąrašą Nr.3, kuriame daug perspektyvaus jaunimo bei patyrusių politikų, 
savo srities ekspertų.

TS-LKD rinkimų štabas
Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 278

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 279

PR „Pildyk“ kviečia atsinaujinti – „Samsung“ išmanieji 
dabar už 1 eurą

Išmanieji telefonai – 
jau ne prabanga

„Dar yra mitų, kurie daliai 
žmonių trukdo pereiti prie išma-
niųjų telefonų – esą mygtukiniai 
yra pigesni, patogesni ir juos 
paprasta naudoti. Tačiau šiuo-
laikiniai išmanieji ne tik atveria 
daug daugiau galimybių, bet ir 
yra pritaikyti pradedantiesiems, 
taigi nesukelia jokių nepatogu-
mų. Būtent toks yra „Samsung 
Galaxy Young 2“. Pasiūlėme 
klientams jį įsigyti už simbolinę 
kainą, tad visi, norintys atsinau-

Pavasarį visada norisi atsinaujinti, o dar smagiau, kai naujovės 
neištuština piniginės. Tuo galės įsitikinti išankstinio mokėjimo pa-
slaugos „Pildyk“ klientai – išmaniuosius „Samsung Galaxy Young 
2“ jie gali įsigyti už 1 eurą, be jokių telefono mėnesio mokesčių. 

Už tokią kainą telefonas suteikiamas kartu 2 metams užsisakant 
mokėjimo planą. Siūlomas geras paslaugų paketas leis pilnai pa-
naudoti visas telefono galimybes. Su juo 800 min. pokalbių į visus 
tinklus Lietuvoje, 10000 SMS žinučių ir 500 Mb interneto naršymui 
kainuos tik 5,50 Eur/mėnesiui. 

jinti, galės drąsiai tai padaryti 
nepermokėdami“, – pasakojo 
Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ 
prekės ženklo vadovė.

Jei 500 Mb interneto duome-
nų mėnesiui būtų per mažai, 
galima užsisakyti paslaugą 
„Naršyk“ ir prisidėti papildomų 
duomenų. „Naršyk“ leidžia pa-
gal poreikius pasirinkti ne tik 
reikiamą duomenų kiekį, bet ir 
galiojimo laiką.

Su paslauga „Naršyk“ 1 Gb 
duomenų parai dabar kainuoja 
tik 0,29 Eur, savaitei – 1 Eur, 
mėnesiui – 2,03 Eur. 

Svarbiausia – tinkamas 
telefonas

Pažintį su išmaniaisiais smagu 
pradėti nuo telefono, specialiai pri-
taikyto pradedančiajam vartotojui. 
„Samsung Galaxy Young 2“ yra 
kompaktiškas, modernus ir aprū-
pintas visomis reikalingomis funkci-
jomis. Šis išmanusis turi vieno bran-
duolio 1,0  GHz procesorių, 8,9 cm 
įstrižainės ekraną ir 3 MP kamerą.

Telefonas patiks tiek jaunesniems, 
tiek vyresniems vartotojams, jo 
naudojimas – labai paprastas ir 
patogus. Be to, „Samsung Galaxy 
Young 2“ traukia akį patraukliu di-
zainu – juodos arba baltos spalvos 
telefono nugarėlė yra apvilkta stilin-
ga odos imitacija.

Plačiau apie „Pildyk“ pasiūly-
mus, jų galiojimą bei sąlygas gali-
ma sužinoti artimiausiame „Tele2“ 
salone arba interneto svetainėje 
www.pildyk.lt 

Kam sveikatos, kam finansų – 
Būt žvaliam tiek maža šansų. 
Krizės kerta visokiausios
Nors jauties, žmogau, sveikiausias.

Pasakysiu – nejutau,
Kaip į duobę įkritau
Niekam, niekur, niekada...
Negalvoju, nėr kada.

Sakė daktaras  - tau viskas
Spaudžia egzistencializmas,
Jei nenori, negali, 
Liūdna, kosti ir guli. 

Baigia Amilia išsekti
Baisiai spaudžia dieną naktį:
„Šitas egzistencializmas
Beveik toks kaip komunizmas“...


