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Purvas geriausiai matosi ant 
kito žmogaus. Todėl lietuviai 
mėgsta juodų spalvų rūbus. Vie-
name renginyje net pasimečiau 
– kokią striukę bepaimčiau – 
panaši, bet ne mano. Zoro tauta. 
Bėda, tik kad ne visas purvas 
juodos spalvos. Sakykim, lūpda-
žių žymės ir ant Zoro apsiausto 
matosi. 

Linas BITVINSKAS

KONCERTAS. Kovo 8 d. (se-
kmadienį) 15 val. Anykščių koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre (Vilniaus g. 36, Anykščiai). 
vyks Viktoro Paukštelio solinis 
koncertas „Šokančių paveikslų re-
čitalis“. Koncerte išgirsite klasiką, 
būsite užburti įspūdingo vaizdo 
projekcijos reginio. Bilieto kaina 
5 EUR, moksleiviams, studentams 
senjorams – nuolaidos.

Dalins. Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus draugijos Anykščių skyrius in-
formuoja, kad pagal  programą „Pa-
galba maisto produktais“ Anykščių 
miesto ir Anykščių seniūnijos gy-
ventojams maisto paketai bus išduo-
dami kovo mėn. 10; 12; 13 d. nuo 
9.00 iki 14.00 val. adresu: Vilties g. 
24, Anykščiuose. Informacija tel.: (8 
381) 5 34 63; (8 610) 39 314.

Konkursas. Paskelbtas konkur-
sas Debeikių seniūno pavaduotojo 
vietai užimti. Iki kovo vidurio pri-
imami pretendentų dokumentai, o 
konkursą turėtų spėti surengti dar 
šios kadencijos valdžia. Konkursas 
Anykščių socialinės globos namų 
direktoriaus pareigoms užimti, pa-
sak savivaldybės administracijos 
direktoriaus Viliaus Juodelio, ati-
dėtas dėl Vyriausybės atstovo Ute-
nos apskrityje Imanto Umbražiūno 
pastabų.

Pelnas. AB „Anykščių vynas“ 
2014 metais dirbo pelningai. Metų 
veiklos rezultatas – 0,03 milijono 
eurų pelnas prieš apmokestinimą. 
2014 m. pardavimai - 4,6 milijo-
no eurų ir lyginant su 2013 metų 
tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 17 
procentų. 

Nerado. Vasario 10 dieną lieps-
nojo Anykščių seniūnijos Gražu-
myno kaimo vienkiemis, priklau-
santis Rūtai Šapokienei, kuris, 
įtariama, buvo padegtas. Anykščių 
policijos komisariato Kriminalinės 
policijos viršininkė Aušra Staške-
vičienė „Anykštai“ sakė: „Įtaria-
mojo dar neturime“.

Obuoliai. Kandidatą į merus Si-
gutį Obelevičių palaikanti koman-
da šiomis dienomis pradės lankyti 
rinkėjus – agitatoriai rinkėjams do-
vanos po obuolį.  

Naujoje rajono Taryboje - 
nepriklausomybės vaikas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono Taryba per 
praėjusius savivaldos rinkimus 
pakeista iš esmės - į naują Ta-
rybą išrinkta tik 12 iš 25 da-
bartinės kadencijos deputatų. 
Mūsų rajono valdžioje šį kartą 
bus ypač daug asmenybių – 
buvę viceministrai dr.Audrius 
Bitinas bei Vytautas Galvonas, 
buvęs Lietuvos policijos gene-
ralinio komisaro pavaduotojas 
Kęstutis Tubis, charizmatiška 
verslininkė Rita Kripaitienė. 

Tiesa, pagal politikų amžių 
rajono Taryba liko stipriai pa-
gyvenusi. Net 15 deputatų yra 
per penkiasdešimt metų. 4 – 
nuo 40 iki 50-ies, 2 – nuo 30 iki 
40-ies, 3 – dar nešventė trisde-
šimtojo gimtadienio.Chirurgas Giedrius Klimkevičius jau buvo Anykščių rajono Tarybos nariu, kai kultūros vadybi-

ninkė Gabrielė Griauzdaitė dar nebuvo gimusi. Šios kadencijos Taryboje abu konservatoriai dirbs 
drauge. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Konservatoriai, socialdemokratai ir „valstiečiai“ pasirašė koalicinę sutartį. Pagal šią sutartį, jei 
konservatorius Sigutis Obelevičius laimės mero rinkimus, vicemero postas atiteks socialdemokra-
tams, o administracijos direktoriaus postas – „valstiečiams“. Ši koalicija rajono Taryboje jau ir be 
mero rinkimų turi daugumą – 13 mandatų. Po mero rinkimų ši koalicija gali turėti 14 mandatų.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Jeigu mero rinkimus laimės konservatorius Sigutis Obelevičius (centre), vicemeru 
išliks socialdemokratas Donatas Krikštaponis (dešinėje), o savivaldybės administra-
cijos direktoriumi taps „valstietis“ Antanas Baura (kairėje).

Rajoną valdyti sutarė senoji 
gvardija

Neblaivių 
vairuotojų – 
kaip iš 
gausybės rago

„Aukštaitiškas 
formatas“ virto 
rekordine verba

A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos trečiokai 2 metrų 
aukščio verbą darė ir iš „Aukš-
taitiško formato“ žurnalų.

Elvyra Tubienė: „Buvo ir neramu, 
ir baisu būdavo...“

Pasak dvejais metais jaunesnės 
Elvyros, Kęstutis Tubis buvo ge-
ras „kavalierius“ – dovanojo gė-
les, sakė komplimentus.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtavo. Kovo 3 d. apie 

19 val. Kavarsko seniūnijoje, 

neblaivus vyriškis, gimęs 1957 
m., konflikto metu panaudojo 
fizinį smurtą prieš savo žmoną, 
gimusią 1975 m.

Tyrimas. Kovo 5 d. Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas, dėl 

vyro, gimusio 1964 m., rasto 
Anykščiuose, Šaltupio g., mir-
ties priežasties nustatymo.

Leonas Šakalys (1967 m.) 2014 
m. gruodžio 27 d., įkliuvo su 0,46 
promilės neblaivumu. Už tai, kad 
vairuotojas įkliuvo neblaivus vai-
ruodamas pakartotinai, jam atim-
tos teisės 39 mėn. ir konfiskuota 
transporto priemonė.

Vidmantas Navickas (1981 m.) 
2014 m. gruodžio 26 d. įkliuvo su 
sunkiu 2,71 promilės girtumu. Vai-
ruotojui paskirta 579 eurų bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 24 mėn.

Mindaugas Dagys (1968 m.) 
2014 m. gruodžio 27 d. įkliuvo ne-
blaivus (0,88 prom.). Vairuotojui 
paskirta 319 eurų bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemones 
14 mėn.

Eugenijus Rudys (1979 m.) 2014 
m. gruodžio 17 d. neturėdamas tei-
sės vairuoti, įpūtė 2,43 promilės. 
Jam paskirta 1158 eurų bauda.

Adelvinas Valiukevičius (1964 

Neblaivių vairuotojų – kaip iš gausybės rago
Utenos apskrities policija paskelbė Anykščių rajone sulaikytų 

neblaivių vairuotojų sąrašą. Jame net 19 asmenų. Iš jų 18 – vy-
rai. Didelė dalis vairuotojų neblaivūs policijai įkliuvo kalėdiniu 
laikotarpiu.

m.) 2014 gruodžio 26 d. ne tik vai-
ravo būdamas neblaivus (2 prom.) 
ir neturėdamas teisių, bet ir nepa-
kluso policijos reikalavimui susto-
ti. Jam paskirta 1158 eurų bauda.

Stanislav Malevič (1976 m.) 
2014 gruodžio 27 d. vairavo ne-
blaivus (2,24 prom.). Jam paskir-
ta 579 eurų bauda ir atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 24 
mėn.

Tadas Mameniškis (1988 m.) 
2014 gruodžio 20 d. vairavo au-
tomobilį būdamas neblaivus (2,3 
prom.) ir neturėdamas teisės vai-
ruoti. Paskirta 1158 eurų bauda.

Stanislovas Narušis (1965 m.) 
2014 gruodžio 21 d. neblaivus 
(0,73 prom.). Jam paskirta 289 
eurų bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.

Darius Domža (1966 m.) 2014 
rugsėjo 28 d. vairavo būdamas 
neblaivus (0,5 prom.). Už tai, kad 

pakartotinai vairavo būdamas ne-
blaivus, jam atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 40 mėn. ir 
konfiskuota transporto priemonė.

Darius Žemaitis (1978 m.) 2014 
gruodžio 28 d. pakartotinai vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
(1,65 prom.) ir neturėdamas teisės 
vairuoti. Paskirta 1158 eurų bauda 
ir konfiskuota transporto priemonė.

Arūnas Maulius (1962 m.) 2014 
liepos 10 d. pakartotinai vairavo 
automobilį būdamas neblaivus 
(0,54 prom.). Jam paskirta 4500 
litų (1303 eurų) bauda ir konfis-
kuota transporto priemonė.

Sergejus Gendrėnas (1958 m.) 
2015 sausio 11 d. vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus (sunkus 
girtumas – 3,47 prom.) ir neturėda-
mas teisės vairuoti. Paskirta 1158 
eurų bauda.

Dalius Navickas (1976 m.) 2015 
sausio 1 d. neblaivus (1,99 prom.). 
Jam paskirta 579 eurų bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto prie-
mones 24 mėn.

Irena Šimėnienė (1978 m.) 2015 
sausio 3 d. vairavo neblaivi (1,3 

prom.), jai paskirta 290 eurų bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.

Vidmantas Skvarnavičius (1965 
m.) 2014 gruodžio 25 d. vairavo 
būdamas neblaivus (1,69 prom.). 
Jam paskirta 579 eurų bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto prie-
mones 24 mėn.

Motiejus Dailydė (1994 m.) 
2014 spalio 28 d. įpūtė 1,69 prom. 
Jam paskirta 579 eurų bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto prie-
mones 24 mėn.

Vaidas Bartkevičius (1992 m.) 
2015 sausio 17 d. įpūtė 1,01 prom., 
jam paskirta 289 eurų bauda ir at-
imta teisė vairuoti transporto prie-
mones 12 mėn.

Sigitas Kežutis (1960 m.) 2015 
m. sausio 9 d. vairavo neblaivus 
(2,47 prom.). Jam paskirta 579 
eurų bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn.

Gintautas Cibas (1961 m.) 2015 
sausio 9 d. pagautas vairuojantis 
neblaivus (2,14 prom.). Jam pa-
skirta 1303 eurų bauda.

-ANYKŠTA

Pasak mokytojos Elenos Bražiū-
nienės, vaikai mugei pagamino ska-
nėstų, papuošaliukų, o vienas vaiki-
nukas sumeistravo inkilų. Trečiokai 
padarė dviejų metrų aukščio verbą, 
kuriai prireikė ne vieno „Aukštaitiš-
ko formato“, „Legendos“ ir „Žmo-
nės“ žurnalo. 

Mugėje trečiokas Benas Užku-
rėlis, tarsi magas, mugės dalyvius 
stebino lazeriniais efektais. 

„Kadangi šie metai yra paskelb-
ti Etnografiniais regionų metais, 
sulaukėme svečių – folkloro an-
samblio „Abelėla“ (vad. Danutė 
Karčemarskienė), - sakė E. Bražiū-
nienė. Ansamblio dalyvės pagiedo-
jo sutartinių, papasakojo apie jas, 
giesmininkių drabužius. „Abelėlės“ 
įdėmiai klausėsi 217 pradinukų“. 

„Aukštaitiškas formatas“ virto 
rekordine verba

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vakar Anykščių A. Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
šurmuliavo jau devynioliktoji 
Kaziuko mugė. Ji – pirmoji, kai 
vaikai prekiavo už eurus, tad 
jiems teko pasitelkti matemati-
nes žinias ir skaičiuotuvus. 

Tomas Žąsinas po 3– 5 eurus pardavinėjo paties sumeistrautus 
inkilus zylėms ir varnėnams. 

353

Spręs. Penktadienį į neeilinį po-
sėdį susirinkusi Vyriausiosios rin-
kimų komisija (VRK) leido bau-
džiamojon atsakomybėn patraukti 
Lietuvos laisvės sąjungos atstovus 
Trakų savivaldybėje, kurie įtariami 
galimu balsų papirkimu. Ar anu-
liuoti savivaldos rinkimus Trakų 
rajone, VRK apsispręs sekmadie-
nio posėdyje. VRK gavo proku-
ratūros prašymą dėl kandidatų į 
Trakų tarybą Andrejaus Prokofje-
vo, Inesos Kurpiuvienės, Michailo 
Černiavskio, Zofijos Abeciūnienės, 
Artūro Lebedevo ir Vidmanto Gai-
duko neliečiamybės panaikinimo.

Pirmauja. Užsienio auditorijai 
skirta Vokietijos televizija „Deuts-
che Welle“ skelbia, kad E. valdžios 
paslaugų srityje tarp Europos Są-
jungos (ES) šalių pirmauja Lie-
tuva. „Nė vienoje Europos šalyje 
taip plačiai nesinaudojama e. val-
džios paslaugomis kaip Lietuvoje. 
Su valdžios institucijomis įmonės 
bendrauja internetu. Turbūt neras-
tume nė vieno piliečio, kuris už 
mašinos stovėjimą mokėtų ne elek-
troniniu būdu. Internetu registruo-
jami netgi naujagimiai“, – skelbia 
televizija.

Parama. Darbo partijos pir-
mininkė, Seimo vadovė Loreta 
Graužinienė sako, kad antrajame 
tiesioginių merų rinkimų ture „dar-
biečiai“ stengsis paremti pirmiau-
sia valdančiosios koalicijos par-
tnerius - tai yra socialdemokratų ir 
„tvarkiečių“ kandidatus. „Kiekvie-
nu atveju tų rajonų skyrių tarybos 
priima sprendimus, ką jie paremia. 
Pirmiausia, mes stengsimės pa-
remti savo koalicijos partnerius, 
su kuriais dirbame čia, Seime, ir 
Vyriausybėje, tai yra socialdemo-
kratus bei Tvarką ir teisingumą, 
bet kiekvienu atveju kiekviename 
rajone situacija yra kita“, - sakė L. 
Graužinienė.

Neserga. Europos Komisija 
2015 m. kovo 5 d. priėmė spren-
dimą, kuriuo pripažino, kad Lie-
tuvoje nėra galvijų tuberkuliozės. 
Šiuo sprendimu pripažinta, kad 
beveik 2 dešimtmečius Lietuvoje 
vykdyta galvijų bandų sveika-
tingumo pripažinimo programa 
įgyvendinta sėkmingai. Progra-
mos įgyvendinimo laikotarpiu 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos specialistai vykdė galvi-
jų užkrečiamųjų ligų stebėseną. 
Surinkti duomenys nuolat buvo 
teikiami Europos Komisijai. Pro-
gramą įgyvendinat etapais, pa-
siekta, kad 2012 metais Lietuvai 
suteiktas statusas šalies, kurioje 
nėra galvijų enzootinės leukozės, 
o 2013 - galvijų bruceliozės.

Akiniai. Ukrainos prezidentas 
Petro Porošenka su Britanijos už-
sienio reikalų sekretoriumi Filipu 
Hamondu ketvirtadienį per susi-
tikimą Kijeve akcentavo Minsko 
sutarčių įgyvendinimo svarbą. 
„Bus labai pavojinga, jei Europos 
partneriai užsidės rožinius akinius, 
manydami, kad viskas yra gerai“, 
- nurodė P. Porošenka. Prezidentas 
priminė apie vis dar neišlaisvintus 
įkaitus, įskaitant karo lakūnę Nadią 
Savčenko, nekontroliuojamą sieną 
bei iš okupuotų teritorijų neati-
trauktus užsienio karius.Vadovas 
pažymėjo taikdarių misijos įkūri-
mo Ukrainoje svarbą, užtikrinsian-
čią krizės deeskalaciją.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Trečiokai 2 metrų aukščio 
verbą darė ir iš „Aukštaitiš-
ko formato“ žurnalų.

Autoriaus nuotr. 
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savaitės citatos???

Kokia koalicija 
turėtų 
formuoti 
Anykščių 
rajono valdžią?

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

užuojauta

Nijolei GASIULIENEI 
Tegul didelę širdies gėlą, 

mirus Tėveliui, sušvelnina 
nuoširdi užuojauta ir palinkė-
jimas dvasinės stiprybės.

Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo administracija

Nebeišgirsi Tu daugiau 
mamytės balso,
Tik atminty paliks Jos 
žodžiai ištarti,
Išėjo Ji
Palikusi didžiulį sielvartą 
širdy.
Nuoširdžiai užjaučiame 

Danguolę MALDŽIUVIENĘ, 
mirus brangiai mamytei.

Ramybės 16 namo gyvento-
jai

Kristina PAŠKEVIČIENė, 
floristė:

- Norėčiau, kad rajono val-
džia atsinaujintų. Reikia per-
mainų. Kadangi rinkimuose į 
Anykščių rajono Tarybą dau-
giausia balsų surinko Liberalų 
sąjūdis, tai, manau, jie ir turė-
tų formuoti koaliciją ir rajono 
valdžią. 

Katerina VAITENKOVA, 
Vikonių kaimo gyventoja, beje, 
ukrainietė:

- Manau, kad galėtų likti 
dabartinė konservatorių ir so-
cialdemokratų koalicija, kuri 
formuotų Anykščių rajono val-
džią. Mano nuomone, meru ir 
toliau galėtų dirbti dabartinis 
meras Sigutis Obelevičius.

Inga BORISIENė, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Koks skirtumas, kokios 
partijos valdys? Rajonui reikia 
šeimininko. Gero, sumanaus. 
Ką mes turime per 25 metus 
rajone? Seną ligoninę miesto 
centre, kurią, nors saugo, iš jos 
traukia numirėlius...Pavargom 
nuo tos politikos. Viskas pas 
mus daroma nuo viršaus į apa-
čią, o juk turėtų būti atvirkš-
čiai.

Administracijos direktoriumi
bus Antanas Baura 

S.Obelevičiaus sėkmės mero 
rinkimuose atveju, vicemeru lik-
tų Anykščių socialdemokratų ly-
deris Donatas Krikštaponis, o di-
rektoriaus poste socialdemokratą 
Vilių Juodelį pakeistų „valstietis“ 
Antanas Baura. Partinėms daly-
boms dar lieka administracijos 
direktoriaus pavaduotojo vieta 
bei 2 ar 3 mero patarėjų parei-
gybės. Koalicijos partneriai tei-
gia, kad šios darbo vietos kol kas 
nėra pasidalintos. Į jas greičiau-
siai pretenduotų konservatoriai 
Virgilijus Milaknis ir Valentinas 
Patumsis bei socialdemokratas 
V.Juodelis.

Redakcijos šaltinių teigimu, 
ypač audringos diskusijos buvę 
socdemų partijos viduje. Jiems 
koalicinė sutartis su konserva-
toriais ir „valstiečiais“ neabe-
jotinai naudinga, tačiau partijos 
viduje aiškintasi dėl saviškių 
personalijų – kuriam iš aukš-
tus postus užimančių socdemų 
- D.Krikštaponiui ar V.Juodeliui 
– pagal koalicinę sutartį turi būti 
garantuojama buvusioji darbo 
vieta. Vidinę partijos kovą laimė-
jo „krikštaponininkai“.

Rinkimų naktį konservatoriai 
buvo sutarę su liberalais

Rinkimų naktį konservatoriai 
žodžiu sutarė su liberalais, jog 
būtent šios partijos sudarys koa-
liciją. Pagal šių partijų sutarimą, 
vicemeru turėjo tapti tas asmuo, 
kuris pralaimės mero rinkimus 
– arba liberalas Kęstutis Tubis, 
arba S.Obelevičius. Į liberalų-
konservatorių koaliciją rinkimų 
naktį buvo priimti ir „valstiečiai“ 
– A.Baura tokį siūlymą džiugiai 
priėmė. 

Tačiau, savivaldybės vado-
vams susirinkus į darbą, pirma-
dienį, pirmosios rinkimų nakties 
koalicijos idėjos ėmė blėsti ir tre-
čiadienį buvo pasirašyta konser-
vatorių, socdemų ir „valstiečių“  
sutartis.

Sutartį paskelbė savivaldybės
internetiniame puslapyje

„Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų Anykščių 
skyrius, Lietuvos Respublikos 
socialdemokratų partijos Anykš-
čių skyrius ir Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos Anykščių 
skyrius, vykdydami 2015 kovo 1 
d. rinkėjų išreikštą valią ir laimė-
jusios 13 mandatų iš 24 Anykš-
čių rajono taryboje, kovo 4 die-
ną pasirašė atnaujintą Koalicijos 
sutartį. Sudarydami Koaliciją ir 
pasirašydami Koalicijos atnauji-
nimo sutartį koalicijos partneriai 
išreiškia atsakomybę už pradė-
tų darbų tęstinumą, strateginių 
tikslų įgyvendinimą, stabilumą ir 
aiškią rytdieną bei Anykščių ra-
jono savivaldybės mero Sigučio 
Obelevičiaus palaikymą kovo 15 
dieną vyksiančiame 2-ame Mero 
rinkimų ture.“ – tokią sutartį pa-
sirašė ir oficialioje savivaldybės 
internetinėje svetainėje paskelbė 
dabartiniai rajono vadovai. Po 

Rajoną valdyti sutarė 
senoji gvardija

kelių valandų sakinys apie para-
mą S.Obelevičiui antrajame ture 
iš svetainės buvo pašalintas.

Savivaldybės specialistė ry-
šiams su visuomene Virginija 
Ros Garsia „Anykštai“ sakė, 
kad tą sakinį ji išmetusi po to, 
kai portale anyksta.lt pasirodė 
komentarai, kad savivaldybės 
svetainės naudojimas rinkiminei 
agitacijai yra draudžiamas įsta-
tymais. V.Ros Garcia teigė skam-
binusi į VRK ir pasikonsultavusi, 
kaip jai elgtis. 

„Anykštai“ pavyko prisiskam-
binti tai pačiai specialistei, Poli-
tinių partijų ir politinių kompani-
jų finansavimo kontrolės skyriaus 
vedėjai Linai Petronienei, su ku-
ria kalbėjosi ir V.Ros Garcia. Pa-
sak L.Petronienės, VRK užvers-
ta šūsnimis skundų, tad neturi 
laiko kada aiškintis, kas kokioje 
svetainėje skelbiama, kol niekas 
neparašė oficialaus skundo. „Ne-
skaičiau aš to teksto, bet spren-
džiant pagal tai, ką ji (V.Ros Gar-
cia – aut.past.) man sakė, tai gali 
būti traktuojama kaip politinė re-
klama.“ – „Anykštai“ sakė VRK 
atstovė, leisdama suprasti, kad 
VRK turi rimtesnių problemų, 
nei skelbimai Anykščių savival-
dybės svetainėje.   

Savivaldybėje atliko apklausą

Prieš dabartinei valdančiajai 
koalicijai pasirašant naują ko-
alicinę sutartį buvo apklausti 
savivaldybės administracijos 
darbuotojai. Savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, socialde-
mokratas V.Juodelis neigė, kad 
jis organizavo apklausą, tačiau 
pripažino, kad ji vyko. „Ji vyko 
konservatorių iniciatyva, konser-
vatoriai aiškinosi, kurią koaliciją 
darbuotojai labiau palaikytų.“  
- aiškino V.Juodelis. Savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, konservatorius 
Valentinas Patumsis „Anykštai“ 
sakė, kad apklausą atlikęs jis. 
„Sukviečiau skyrių vedėjus ir no-
rėjau išgirsti jų nuomonę. Abso-
liuti dauguma pasakė, kad pasi-
tiki dabartine koalicija.“ - tikino 
V.Patumsis. Paklaustas, ar toks 
pokalbis su pavaldiniais nėra 
panašus į spaudimą, V.Patumsis 
dievagojosi: „Mūsų kolektyvas 
draugiškas, draugiškai tariamės. 
Juk liberalai lyg tai žada dary-
ti valymus.“ Pasak V.Patumsio, 
V.Juodelis minėtame pokalbyje 
nedalyvavo, tik „vėliau užėjo“.

Liberalai tiki pergale

„Buvo istorinė galimybė sufor-
muoti dešiniųjų partijų - konser-
vatorių ir liberalų - daugumą. Ir 
iš karto po rinkimų meras Sigutis 
Obelevičius, regis, su tuo sutiko. 
Kodėl jis pakeitė poziciją, aš ne-
suprantu.“ – „Anykštai“ dėstė Li-
beralų sąjūdžio Anykščių skyriaus 
lyderis Lukas Pakeltis. Jo nuomo-
ne, po to, kai S.Obelevičius pasi-
rašė susitarimą su D.Krikštaponiu 
ir A.Baura, tiesioginius mero 
rinkimus tikrai laimės liberalų 
kandidatas K.Tubis. „Net ir tie, 
kurie balsavo už konservatorius, 
yra nusivylę, žmonės tikėjosi po-
kyčių, o dabar, jei meru bus iš-

rinktas S.Obelevičius, viskas liks 
kaip buvę.“ - aiškino Anykščių 
liberalų lyderis.

Kas bus, jei rinkimus laimės
Kęstutis Tubis?

Jeigu mero rinkimų antrąjį turą 
laimės liberalas K.Tubis, konser-
vatorių, socialdemokratų ir „vals-
tiečių“ koalicinė sutartis praras 
prasmę, tačiau šios trys partijos, 
jei toliau laikysis ištikimybės įža-
dų, kartu turės 13 mandatų, taigi 
daugumą rajono Taryboje.

Vicemero ir administracijos 
direktoriaus kandidatūras siūlo 
meras, bet tvirtina rajono Tary-
ba. Taigi, jei meru bus išrinktas 
K.Tubis ir jis dėl vicemero, ir 
administracijos kandidatūrų ne-
sutars su Tarybos dauguma, bus 
patinė situacija. Dabartinio vice-
mero D.Krikštaponio įgaliojimai 
baigsis pasibaigus Tarybos kaden-
cijai – jo paskutine darbo diena tu-
rėtų būti pirmojo naujosios kaden-
cijos Tarybos posėdžio diena. Tuo 
tarpu administracijos direktorius 
V.Juodelis turėtų dirbti iki tol, kol 
bus išrinktas naujas savivaldybės 
administracijos direktorius, kad 
ir visus keturis kadencijos metus. 
Tiesa, administracijos direktorius 
negali būti rajono Tarybos nariu, 
o V.Juodelis išrinktas į naujos ka-
dencijos Tarybą. Tad, atrodytų, 
kad K.Tubio sėkmės mero rinki-
muose atveju, V.Juodelis, tikėda-
masis ilgo laikino vadovavimo 
administracijai, turėtų atsisakyti 
deputato mandato.

Vis dėlto, logiškiausia, kad, jei 
K.Tubis laimės mero rinkimus, 
į koaliciją pasikvies arba „vals-
tiečius“, arba konservatorius. Ir 
bent viena iš šių dviejų jėgų atsi-
lieps į kvietimą...         

Tikėjotės nemokamų 
paršelių?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos vadovas, apie skel-
bimus, kuriuose siūloma pado-
vanoti paršelius: 

„Čia kažkoks šou, esu skambi-
nęs pagal keletą tokių skelbimų, 
ten niekas nekalba apie dovano-
jimą. Manau, kad tai yra paslėp-
ta prekyba.“

Atvirkščiai – laukia, kol 
subręsite 

Juozas RATAUTAS, Anykščių 
„Sodros“ vadovas, apie dalyva-
vimą politikoje:

„Manęs jau į partijas nekvietė 
prieš šiuos rinkimus, nors anks-
čiau kviesdavo. Ar dėl to, kad 
per senas, ar kad neidavau.“

Be Vytauto Galvono ji 
Anykščiuose, vargu, ar
būtų ir atsiradusi

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie partiją 
„Tvarka ir teisingumas“:

„Tvarka ir teisingumas“, jei 
dar tampysis su Vytautu Galvo-
nu, tai visai sunyks.“ 

Vis dėlto, kai kurios 
uniformos žmogų pakeičia

Elvyra TUBIENė, Kęstučio 
Tubio žmona, apie charakterį:

 „Mano nuomone, uniforma 
griežtumui įtakos neturi. Jei 
žmogus turi vienokias ar kito-
kias savybes, kokia uniforma 
bevilksi - jis nepasikeis.“

Tačiau, juk smagu žinoti, 
jog pasinaudos kažkas kitas

Aušra MALDEIKIENė, eko-
nomistė, apie mokesčius: 

„Ekonomika yra sudėtingas 
žaidimas, nes dažnai yra taip, 
kad daugelis žmonių moka už 
tai, kuo niekada nepasinaudos.“

O kas yra nedraugiškas, 
gali pasiieškoti kito darbo

Valentinas PATUMSIS, Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas, apie 
tai, kodėl sukvietė savivaldybės 
skyrių vadovus pasitarti, kokią 
valdančiąją koaliciją sudarinėti:

„Mūsų kolektyvas draugiškas, 
draugiškai tariamės. Juk libera-
lai lyg tai žada daryti valymus.“

Ši galimybė dar yra...

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
liberalų lyderis, apie galimybę: 

„Buvo istorinė galimybė sufor-
muoti dešiniųjų partijų - konser-
vatorių ir liberalų - daugumą“.



  

2015 m. kovo 7 d.

rievės

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Anykščių savivaldybės Tarybos 
rinkimai ir pirmas mero rinki-
mų turas sugniuždė mano, kaip 
rinkimų prognozuotojo, pasitikė-
jimą savimi. Na faktą, jog Arūno 
Liogės – Marijonos Fergizienės 
sąrašas anykštėnams buvo mie-
lesnis nei prieš ketverius metus į 
Tarybą kandidatavę verslininkai, 
dar šiaip ne taip galiu priimti, 
įsisavinti, gal net suvokti... Bet 
kaip Darbo partijos kandida-
tas į Anykščių merus Alfrydas 
Savickas įsigudrino gauti tik 
631 rinkėjo balsą, ketvirčiuokit, 
nesuprantu. Deklaruojama, kad 
Darbo partijos Anykščių skyriuje 

gal 500 narių. Tegul jų būna ir 
vienu, kitu, trečiu šimtu mažiau, 
bet bent šimtas darbiečių rajone 
juk tikrai yra. Jei visi partijos 
nariai su šeimomis būtų atėję į 
rinkimus ir balsavę už A.Savicką, 
rezultatas būtų kitoks, geresnis. 
Patingėjo, o gal bulviakasis su-
trukdė (visai čia aš neišprotėjau, 
bulves galima ne tik darže, bet 
ir kaimyno rūsyje kasti)... Buvau 
įsitikinęs, kad jei Darbo partija 
kandidatu į merus keltų taburetę 
ar sulčių stiklinę, ji vis tiek kokį 
tūkstantį balsų surinktų. O va, 
A.Savickas nesurinko...

Kitų kandidatų į merus pasiekti 
rezultatai - logiški, dėsningi. 
Dalį konservatoriaus, mero ir 
kandidato į merus Sigučio Obe-
levičiaus balsų „nupūtė“ sekso 
skandalas. Tačiau dalis žmonių, 
kuri šiaip būtų nėjusi į rinkimus, 
atėjo tik tam, kad paremtų merą, 
kuris jiems atrodė auka. 

„Valstietis“ Antanas Baura 
kiek norėjo, tiek surinko, man 
regis, kad šis politikas galėjo 
gauti žymiai daugiau balsų, 
tačiau visa jo raiška demonstra-
vo, kad tikslas rinkimuose būti 
trečiu. 

Kęstučio Tubio liberalai pa-

skutinėmis dienomis „arė“ kaip 
žvėrys, nedaug liko neaplankytų 
namų, aš pats gal iš septynių 
liberalų gavau skrajutes su paža-
dais, kad kovo 2 – ąją gyvensiu 
gerai, be „Xanakso“...  Be to ir 
žiniasklaidinė liberalų reklama šį 
kartą buvo galinga – ir laikraš-
čiuose negailėta reklamos, ir 
televizijose, ir internete...

Socdemų kandidato Dainiaus 
Žiogelio 
ir partijos 
„Tvarka ir 
teisingumas“ 
kandidato 
Raimundo 
Razmislavi-
čiaus rinkimų rezultatai dėsnin-
gi – jiems jie baigėsi taip, kaip 
ir turėjo baigtis. Ir jie iš esmės 
dėl to nėra labai kalti. Stebė-
jau debatus Anykščių kultūros 
centre ir per televiziją šiek tiek 
Anykščių politikų kalbų klausiau. 
R.Razmislavičius ir D.Žiogelis 
man kaip tik atrodė tokiais politi-
kais, prie kurių nėra už ką prikib-
ti. Orūs, tvarkingi, protingi... 
Bet protingų daug, o pasikalbėti 
nėra su kuo... R.Razmislavičiaus 
„Tvarka ir teisingumas“ jau 
prieš rinkimus buvo susitaikiusi 

su pralaimėjimu, o socdemai, 
turintys solidų elektoratą, savo 
D.Žiogelį palaikė, bet ... ne visai. 
Ir pats Dainius nedegė pasitikė-
jimu. Kažkaip atrodė, kad ir jis, 
kaip A.Baura, mero rinkimuose 
dalyvauja tik todėl, kad reikia 
partijai.

Prieš antrąjį mero rinkimų 
ratą pasirašyta konservatorių, 
socdemų ir „valstiečių“ sutartis, 

kurioje nuro-
doma, jog visos 
šios trys jėgos 
susitelks už 
konservatorių 
S.Obelevičių, 
aritmetiškai 

jam garantuoja lengvą pergalę. 
Prie 24 S.Obelevičiaus pirmaja-
me ture gautų procentų pridėjus 
19 A.Bauros procentų ir dar 14 
procentų dovaną nuo D.Žiogelio 
išeina šios koalicijos pergalė 
tiesiog su putomis... Deja, rin-
kėjai taip lengvai kaip triušiai 
neperduodami, juos perduodant 
vis tiek reikia įtikinti, tiksliau - 
pertikinti. Turint omenyje, kad 
ir dirbdami sau A.Baura su 
D.Žiogeliu nepersistengė, tad, 
vargu, ar atlikdami rinkėjų per-
davimo aktą S.Obelevičiui labai 

Mieli Anykščių krašto žmonės, 
dėkojame visiems, kurie rėmė mus pirmame rinkimų ture. 

Mes, kartu su Jumis, norime permainų, ir esame:

už savivaldybės veiklos skaidrumą, viešumą, atskaitingu-• 
mą, gyventojų aktyvų dalyvavimą savivaldoje,
už šilumos ūkio, vandentvarkos ir komunalinio ūkio • 
problemų sprendimą,
už aktyvų mūsų vaikų užimtumą ir pakankamą finan-• 
savimą,
už jaunimo pritraukimą į valdymą ir darbuotojų vertini-• 
mą ne pagal partinį bilietą, o už kompetenciją,
už infrastruktūros plėtrą  tiek  vandentiekio ir kana-• 
lizacijos įrengimą kaimuose,  daugiabučių namų au-
tomobilių aikštelių plėtrą, investicijas savivaldybės 
keliams.
Už smulkaus verslo rėmimą  ir jiems teikiamas mokes-• 
tines lengvatas.
Už racionalaus savivaldybės turto panaudojimą.• 
Už socialinę paramą, ypač socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms. • 
Už paramą bendruomenėms ir  namų bendrijoms.• 
Už vietines užimtumo iniciatyvas, viešųjų darbų programos įgyvendinimą, kad kuo dau-• 
giau socialiai pažeidžiamų anykštėnų gautų papildomą paramą savo šeimos biudžetui.

Todėl, mes, žemiau pasirašę, kreipiamės į Jus ir kviečiame Jus 
2015 m. kovo 15 d. balsuoti 

už kandidatą į merus Kęstutį Tubį!

Visuomeninio rinkimų 
komiteto „A.Liogės sąra-
šas remiamas N.Puteikio“ 
kandidatas į merus 

Arūnas LIOGė

Lietuvos Respubli-
kos Liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriaus pir-
mininkas 

Lukas PAKELTIS

Lietuvos Respublikos 
Darbo partijos Anykš-
čių skyriaus kandidatas 
į merus 

Alfrydas SAVIcKAS

Lietuvos Respublikos 
Darbo partijos Anykščių 
skyriaus pirmininkas, 
Seimo narys 

Ričardas SARGūNAS

prakaituos. Juk išeina toks visiš-
kas kolūkio modelis, kur turtas 
bendras, o dirba tik durniausi. 
Kita vertus, kaip pirmajame 
ture buvo žmonių, kurie ėjo už 
S.Obelevičių balsuoti kaip už 
auką, taip dabar bus tokių, kurie 
pykčio balsus atiduos liberalui 
K.Tubiui. „Norėjot valdžios per-
mainų, tai še jums persimainęs 
Donatas Krikštaponis.“ – tokia 
permaina nebus įtikinama...

Jei tiesioginius mero rin-
kimus laimės S.Obelevičius, 
bus neįdomu – jis dirbs meru, 
vicemeru bus D.Krikštaponis, 
administracijos direktoriumi – 
A.Baura.

O jei laimės K.Tubis, jau 
bus linksma. Be vienos iš trijų 
sutartį pasirašiusių partijų 
K.Tubis koalicijos nesuformuos 
– viską sulipdęs jis turėtų 12 
balsų prieš 13 koalicinių. Teo-
riškai turėtų būti destrukcija, 
bet praktiškai bus ... A.Baura. 
Jei mero rinkimus laimėjęs 
K.Tubis Tarybai taip netyčia 
pasiūlys pritarti administra-
cijos direktoriaus A.Bauros 
kandidatūrai, tai šis netyčia ir 
sutiks. Ups, ir yra 15 balsų val-
dančioje daugumoje. Netyčia...

...kandidatu į merus keltų 
taburetę ar sulčių stiklinę, ji 
vis tiek kokį tūkstantį balsų 
surinktų...

Dažniausia apie turizmo pers-
pektyvas ir kultūrinius pasiekimus 
renginiuose kalbantis meras Sigutis  
Obelevičius šį kartą jaunimui tei-
gė, kad ekonomikos pagrindas yra 
verslas. Pasak jo, Anykščiuose nėra 
tiek daug jaunimo, kuris ryžtųsi 
kurti verslą, nes tam reikia drąsos, 
žinių ir nebijoti rizikos. „Imtis vers-
lo jau yra iššūkis, tačiau kas imasi, 
nesigaili“, - konstatavo meras. 

VšĮ „Versli Lietuva“, kuri drauge 
su Anykščių verslo informaciniu 
centru organizavo šį renginį, atsto-
vė Neringa Trinskienė pabrėžė, kad 
verslininkais niekas negimė, ir kad 
sėkmė priklauso nuo užsispyrimo ir 
tikslingo, nuoseklaus darbo.

Muzikantas, verslininkas, pre-
kių ženklų „MPP Clothing“ ir 
„Muscleshop“ įkūrėjas Vytautas 
Medineckas – Ironvytas papasa-
kojo savo sėkmės istoriją, kuri, 
pasak jo, prasidėjo nuo šešioli-
kamečio svajonės ir ant sienos 
pasikabintos parduotuvės vitri-
nos nuotraukos. Vaikinas pasva-
jodavo, kad norėtų turėti tokią 
parduotuvę, o ant nuotraukos 
kampo užrašė: „Daryk dabar! 
Būk veiklus! Planuok laiką!“. 
Sportiškas jaunuolis pats naudojo 
ir draugams padėjo pigiau įsigyti 
maisto papildų, papildomų pini-
gų užsidirbdavo išnešiodamas re-
klamą, kol išsinuomavo patalpas 
savo pirmajai parduotuvei. 

Baigęs kolegiją, universitetą, 
pasinėrė ne tik į komerciją, bet ir 
kultūrinę, labdaringą veiklą. Pra-

Verslininkai pasakojo kaip 
vijosi svajonę

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienį Menų inkubatoriuje vyko jaunimui skirtas rengi-
nys „Verslas veža“, kuriame savo verslo sėkmės istorijomis ir pa-
tirtimi pasidalino žinomi šalies ir Anykščių krašto verslininkai. 

nešėjas neslėpė, kad buvo ir nesė-
kmių, tačiau jos tik užgrūdino. V. 
Medineckas – Ironvytas teigė, kad 
tai, ką jis dirba, yra jo hobis ir teikia 
džiaugsmą. 

Savo sėkmės istoriją papasakojo 
ir anykštėnė Všį „Gamtos pilnatvė“ 
steigėja, UAB „Pilnatvė“ direktorė 
Renata Paramonova. Ji prisiminė 
buvusi gera mokine, tačiau ir iš 
bendramokslių išsiskiriančia, savęs 
ieškančia maištininke, kuri geriau-
sia jausdavosi gamtoje. Vilnietė 
pedagogė gavo leidimą pamokas 
mažyliams vesti gamtoje, o vėliau 
persikėlė į Anykščius ir su bendra-
mintėmis Anykščių menų inkubato-
riuje įkūrė kvepiantį, ir ne tik joms, 
bet ir daugeliui moterų džiaugsmą 
teikiantį verslą - gamina natūralius 
muilus, aliejus, kremus. Moteris 
turi daug jai džiaugsmo teikiančios 
visuomeninės veiklos. 

Apie tai, kaip keli neteisingi atsa-
kymai pagimdė verslo idėją, minti-
mis pasidalino „GoHisto“ įkūrėjai 
Julius Pauliukevičius ir Simas Jas-
kutėlis.

Su jaunimu renginyje bendravo 
televizijos laidų prodiuseris, rašyto-
jas Andrius Tapinas.

Renginio dalyviai savo sugebėji-
mus išbandė praktinėse užduotyse,  
o gabiausi laimėjo prizų. Vyko „Figt 
for fitness“ pasirodymas, vienas iš 
renginio dalyvių laimėjo MP3 gro-
tuvą su įrašyta verslo pradžiamoks-
lio knyga. 

Renginyje dalyvavo apie 50 jau-
nuolių. 

Anykščių jaunimas turėjo klausimų sėkmės verslininkams. 
Autoriaus nuotr.

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr.352
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 ŽUVyS

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

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

Žuvims tinkami akmenys: akvamarinas, smaragdas, koralai, 
turkis. Nelaimę prišaukti gali rubinai ir opalai.

Žuvims būdinga:
1. Gilus užuojautos jausmas 

pirmiausia tiems, kas patenka į 
pavojingas situacijas. Žuvys ne-
bijo tamsiųjų gyvenimo pusių, tai 
apsigimusios guodėjos, slaugės 
bei sielų ganytojos. Jos niekada 
nepaliks žmogaus kančioje.

- Tikrai taip, užuojauta man ne-
svetima. Kiek galiu, stengiuosi ki-
tiems padėti. Jei kas pakliūna į bėdą, 
tikrai padedu. Ne kartą esu padėjęs 
žmonėms, pakliuvusiems į autoįvy-
kį. Nepagailiu ir atjautos žodžių, jei 
matau, kad žmogui sunku.

2. Gimusieji po Žuvų ženklu 
pasižymi ypatinga intuicija.

- Šis teiginys man tikrai labai 
tinka. Nuojautą turiu, ir ne tik gy-
venime, bet ir sporte ja pasikliauju. 
Žaidžiant šaškėmis, šachmatais, 
dažnai renkiesi tokį planą, kurį tau 
pakužda nuojauta. Juk laiko pagal-
voti ne visada yra, negali iki galo 
apsvarstyti visų įmanomų variantų. 
Tuomet renkiesi tą kelią, kurį jauti 
esant teisingą bei vedantį prie per-

Šaškininkas net grybauti neina vienas
Daugiau nei dvidešimt metų anykštėnas Valdemaras Veršu-

lis dirbo Anykščių vaikų ir jaunimo sporto mokykloje šaškių 
ir šachmatų treneriu. Ugdė jis ne tik vaikus, tris kartus pats 
buvo tapęs Lietuvos korespondicinių šaškių čempionu, Euro-
pos šaškių čempionate užėmė III-ąją vietą.

Jau pensijoje esantis anykštėnas yra žinomas ir kaip akty-
vus visuomenininkas.

Kovo 13 –ąją V. Veršulis švęs 67-ąją gimtadienį. Ta proga su 
pašnekovu pusiau rimtai, pusiau juokais kalbėjomės apie... 
astrologiją. 

galės..  
3. Žuvys gali plaukti į priešin-

gas puses. Pasroviui – nešamos 
aplinkybių, arba prieš srovę – į 
tikslą. 

- Manau, kad pasroviui plaukia 
žmonės be valios. Dažniausiai tu-
riu savo nuomonę, nebijau priimti 
sprendimų ir renkuosi tai, kas man 
atrodo teisinga. Be abejo, kartais 
gyvenime būna tokių situacijų, 
kuomet tenka pasiduoti tam tikroms 
aplinkybėms. Tačiau labiau šioje 
vietoje rinkčiausi tikslo siekimą.

4. Vienišumas Žuvims yra kaip 
nelaimingas egzistavimas, ir jos 
mieliau renkasi buvimą su netin-
kamu partneriu negu vienatvę.

- Pasakysiu taip: geriau vienatvė, 
nei netinkamas partneris. Šis teigi-
nys tinka ir meilėje, ir draugystėje. 
Aišku, vienatvės nemėgstu. Galiu 
pajuokauti, kad net į mišką grybau-
ti vienas nemėgstu važiuoti. Pasii-
mu augintinį – šunį... (Išgirdusi šį 
teiginį, pašnekovo dukra Anykščių 
savivaldybės administracijos Soci-

alinės paramos skyriaus vedėja Ve-
neta Veršulytė juokdamasi pateikia 
ir savo atsakymo versiją: „Grįžtu 
vakare iš darbo, įsijungiu žinias, 
tėtis tuo metu kitame kambaryje 
žiūri kitas žinias, bet tuo pat metu 
dar sugeba ateiti pas mane ir papa-
sakoti, ką rodo ir jo žiūrimas kana-
las... Sakau, tėti, gi netrukdyk... O 
jis man sako – ką man veikt vie-
nam? Bet gi jis visą dieną su mama 
praleidžia bekalbėdamas (juokia-
si)...- aut.past.).

5. Žuvų emocijos nepaprastai 
permainingos, jos linkusios pras-
tai save vertinti ir savęs gailėtis.

- Esu emocionalus, greitai rea-
guoju į aplinką. Tačiau nemėgstu 
savęs gailėtis. Juk nėra ko. Beje, 
esu kritiškas tiek sau, tiek kitiems. 
Tačiau tai nereiškia savigraužos.

6. Šio Zodiako ženklo vaikas 
mėgsta fantazuoti, jis dažnai 
gyvena savo fantazijų pasauly-
je, kuriame stebuklinga lazdelė 
įgyvendina jo norus. Žemiški ir 
kasdieniai darbai jam dažnai ne-
įdomūs, todėl jis randa būdą nuo 
jų pabėgti.

- Negalėčiau pasakyti, kad buvau 
didelis svajotojas vaikystėje. Nors pa-
menu, kad visokiausių įdomybių pri-
galvodavom. Dabar gal ir juokingai 
atrodytų, bet pamenu, kai su draugais 
į prūdą nusitempdavome voneles, va-
dinamas „baleikas“, ir plaukiodavom, 
irstydavomės – įsivaizduodavome, 
kad laivais plaukiojam. Daugiau pa-
menu sportinius turnyrus. 

Beje, šaškėmis pradėjau žais-
ti nuo 5 metų. Tėtis išmokė. Kaip 
dabar atsimenu, kaip kartu su tėčiu 
ir šaškes darėm – juk nusipirkti ne-
buvo kur. O šaškes darėm iš siūlų 
ričių, perpjaudavom medinukes pu-
siau, dalį jų nudažydavom tamsiai, 
lentą nusipiešdavome ir žaisdavom, 
žaisdavom... Šiaip labai mėgau ir 
fiziškai sportuoti, žaidžiau krepšinį, 
futbolą, lankiau lengvosios atletikos 
užsiėmimus: mėgau bėgti ilgesnius 
nuotolius, šuolius į aukštį. Žodžiu, 
buvau tas, kuris, kaip sakoma, tvir-
čiau ant žemės stovėjo ir jėgas iš-
kraudavau sporte.

7. Tėtis, gimęs po Žuvų ženklu 
savo vaikams yra tiesiog dovanė-
lė. Jis išmoko savo vaikus visko, 
ką pats moka. Jo neerzina nei 
purvinų rankučių žymės ant jo 
baltų marškinių, nei nuolatiniai 
vaikų „kodėl?“

- Treneris buvau griežtas. Bet ne 
visiems. Juk matydavau, kuris vai-
kas labiau padykęs, kuriam reikia 
didesnės drausmės. Stengdavausi 
vaikus paskatinti: ir pagyrimu, ir 
saldumynais. Gal tai, kad buvau 
griežtas, lėmė auklėtinių aukštus 
pasiekimus. Juk ne vieną Lietuvos 
čempioną išugdžiau, ne vieną au-
klėtinį teko lydėti į pasaulio čem-

Mano receptas
- Žuvų zodiako ženklo atstovams patinka paprastai ruošiami patiekalai, neatimantys daug laiko. 

Svarbiausia – kuo natūralesni ingredientai, kasdieniai, žinomi produktai. Pasidalinkite savo firmi-
niu receptu – paprašėme šaškininką V. Veršulį... 

 
- Tikrai taip, nemėgstu įmantrių patiekalų, įvairiausių padažų ir pan. Kone kasdien užkandžiauju laši-

niais, buvo laikas, kai patys juos ir išsirūkydavome (Ne veltui sakoma, kad augintinis dažnai supanašėja 
su šeimininku – pašnekovo katinas Princas mielai ir pats kerta lašinius, užsideda gabalėlį lašinių ant 
letenos ir palaikydamas šeimininkui kompaniją jais mėgaujasi – aut.past.) 

O paskutiniu metu pasigardžiuodamas valgau bulvinius blynus. Tikrai retai ką pats gaminu, taigi re-
ceptą duosiu žmonos 

Bulviniai blynai 
Reikės: 6 bulvių, 1 svogūno, 1 kiaušinio, 2 valgomųjų šaukštų kvietinių miltų, juodųjų pipirų, druskos 

ir aliejaus. Bulves reikia nulupti, nuplauti ir susitarkuoti. Tada į tarkius dėkite nuluptą bei susmulkintą 
svogūną. Taip pat įmuškite kiaušinį, įberkite druskos, pipirų ir masę gerai išmaišykite. Tada suberkite 
miltus ir vėl išmaišykite. Kepkite keptuvėje su įkaitintu aliejumi iš abiejų pusių. Bulvinius blynus patie-
kite pagardindami ne tradiciškai grietine, o slyvų uogiene. Skanaus.

4 detalės apie Valdemarą VERŠULĮ

Sportininkas...
„Krepšininkas Arvydas Sabonis ir boksininkas Algirdas Šocikas. Tiek 

vienas, tiek kitas yra daug pasiekę. Tai rodo, kad žmonės geba ryžtingai 
siekti tikslo gyvenime. Ne tik pasiekimai lemia autoritetą, bet ir jų el-
gesys, jų kultūra. Štai, kad ir A. Šocikas man įsimintinas tuo, kad buvo 
vadinamas ringo džentelmenu – per vienas varžybas ne nokautavo sporti-
ninką, bet leido jam atsipūsti, kad galėtų laimėti garbingai“.

Atostogos...
„Keliauti teko nemažai, išmaišyta visa Europa. Keliaudavau ne tik kaip 

sportininkas ar treneris, tačiau įsimintiniausios kelionės vis dėlto susiju-
sios būtent su varžybomis. Ko gero, išskirčiau Krymo pusiasalį. Sužavėjo 
nuostabi gamta. Teko lankytis ten kartą... Dabar jau mažiau keliauju, ir tai 
daugiau Lietuvoje, Latvijoje.

Filmas...
„Daug įdomių filmų esu matęs. Bet dabar galvoju, kad gal rinkčiausi 

filmą „Trys muškietininkai“. Išskirčiau todėl, kad tai buvo vienas pir-
mųjų nuotykių filmų, kurį esu matęs. Dar vaikystėje. Bet tikrai paliko 
gilų įspūdį. Juk jame akcentuojamos svarbios vertybės: drąsa, draugystė, 
patriotiškumas“.

Augintinis...
„Visą gyvenimą auginu šunis ir katinus. Štai kad ir dabar – turiu šunį, 

kurį atsivežiau iš gyvūnų globos namų ir kilmingą persų veislės katiną. 
Esu auginęs įvairius paukščius – pradedant vištomis, žąsimis, o baigiant 
povais. Tačiau gal labiausiai į atmintį įsirėžęs laikotarpis, kuomet augi-
nau triušius. Vienu metu jų turėjau netoli 300.  

Anykščiuose, Senojo turgaus aikštėje 
 Kovo 7d. 14:00 ir 17:00 val.

CIRKAS ŠILDOMAS

pionatus.
8. Žuvų ženklo vyras, kaip ge-

ras kelioninis krepšys, aplink 
kurį išmėtyti kelionei reikalingi 
daiktai. Jei šalia jo yra moteris, 
kuri sugeba viską surinkti, supa-
kuoti, sudėlioti į vietas ir tvirtai 
susegioti visus diržus, tai šis vyras 

yra nepamainomas.
- Ar tai klausimas, kas mūsų šei-

moje yra šeimos galva? (juokiasi). 
Galiu atsakyti, kad tariamės su 
žmona. Bet... vis dėlto gal labiau 
aš. O šiaip esu iš tų žmonių, kuris 
mėgsta tvarką, tiek namuose, tiek 
gyvenime.

Tarptautinės klasės korespondencinių šaškių didmeistris Valde-
maras Veršulis prie varžybose iškovotų taurių ir medalių. 
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vietoj tabletės

Kamilė BITVINSKAITĖ

Bendravimas – neatsiejama 
mūsų gyvenimo dalis. Net ir pats 
tikriausias intravertas ar įvairiau-
siais būdais bendravimo vengiantis 
žmogus negali pabėgti nuo komu-
nikacijos proceso. Ir nėra dienos, 
kada mes nebendraujame. Sakytu-
mėt, o ką, jei aš išvažiuoju į kaimą 
vienas kelioms dienoms ir gyvenu 
ten kaip Robinzonas Kruzas? Atsa-
kysiu – jūs vis tiek bendrautumėte. 
Ir tam nereikia antro asmens buvi-

Bendravimas – socialiniai aspektai
mo, nes pirmiausiai mes bendrau-
jame su savimi. 

Psichologai pastebėjo, kad 
bendravimo procesas vyksta dėl 
kelių priežasčių. Pirmiausiai ko-
munikavimas mums leidžia rinkti 
bei keistis informacija, kuri leistų 
mums pasiekti norimų rezultatų. 
Parduotuvėje klausiame pardavė-
jos, kur padėta prekė, nes, jei jos 
nerasime, – vakarienės neturėsime 
arba ją paruošime žymiai vėliau, 
nei planavome. Paprastas bendra-
vimas leidžia sutrumpinti paieškos 
laiką. Tą mes suprantame. Tas pats 
ir šeimose ar darbo kolektyvuose 
– paprasčiau apsikeisti informaci-
ja, negu „šmirinėti tarp lentynų“, 
tikintis, kad situacija vis tiek kaip 
nors išsispręs. Net ir rinkimų metu 
mes bendraujame vieni su kitais 
siekdami sužinoti, už kurį kandi-
datą mums būtų geriausia ir palan-
kiausia balsuoti, ir kur link krypsta 
viešoji nuomonė.  

Bendravimo procesas leidžia 

mums geriau pažinti save. Ben-
draudami ir lygindamiesi su kitais 
mes galim pamatyti ir suprasti, kas 
mums patinka, suvokti, kokiems 
reiškiniams ir poelgiams mes pri-
tariame, o kokiems ne. Galiausiai 
suvokiame, kokios mūsų nuostatos 
bei įsitikinimai. Net ir savo laimė-
jimus mes galime įvertinti, tik juos 
palyginę su kitais. Galime galvoti, 
kad esame knygų graužikai ir gir-
simės perskaitę daug knygų, tačiau 
pakalbėję su kitais galime sužinoti, 
kad tai tėra tik mūsų pačių įsivaiz-
davimas.  

Bendraudami mes dalinamės 
savo mintimis, jausmais, emocijo-
mis bei pastebėjimais ir tai mums 
leidžia patenkinti socialinius po-
reikius. Psichologai pastebėjo, kad 
komunikacijos procesą skatina po-
reikis būti bendrume su kitais. Vi-
sais laikais žmonės būrėsi į grupes, 
gyveno bendruomėnese ne tik dėl 
to, kad toks gyvenimo būdas sau-
gesnis bei patogesnis. Taip gyven-

Renkame populiariausią rajono gydytoją
„Anykštos“ skaitytojai kviečiami rinkti populiariausią 2015 metų Anykščių rajono gydytoją. Su-

skaičiavę Jūsų padėkas, balandžio 27 d. gydytojams švenčiant savo profesinę šventę – Mediko dieną 
– paskelbsime ir apdovanosime populiariausią rajono gydytoją.

Rinkimuose šiuo metu pirmauja 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) šeimos gydy-
toja Rita Juodiškienė, sulaukusi 5 
pacientų padėkų. 4 kartus žmonės 
padėkojo Kurklių ambulatorijos 
bei Anykščių PSPC šeimos gydy-
tojai Daliai Kazlauskienei. 2 padė-
kų sulaukė Anykščių ligoninės vyr. 
gydytojo pavaduotoja Virginija 

Dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI už kantrybę ir švel-
numą gydant ligonius.

Irena PLEŠKIENĖ

dami žmonės patenkindavo savo 
norą būti tarp žmonių, priklausyti 
grupei, jaustis bendruomenės na-
riu. Žmonės yra vedami poreikio 
jaustis reikalingu bei būti tarp 
žmonių, kurie jam būti reikalingi. 
Štai kodėl yra kuriamos įvairios 
šventės, žmonės buriasi į įvairias 
politinės partijas bei grupes, vie-
nijančias bendraminčius. Porei-
kis būti bendruomenėje yra labai 

natūralus, tačiau visad turime at-
sižvelgti, kokiai grupei norim pri-
klausyti. Kartais noras priklausyti 
gali pridaryti daug žalos. Juk ne 
veltui sakoma – pasakyk, kas tavo 
draugas, pasakysiu, kas tu toks.  

Taigi, tiek būtų apie bendravimą 
abstrakčiai. Tačiau reiktų atsiminti, 
kad bėgti nuo bendravimo su kitais 
žmonėmis yra pavojinga, nes tada 
susiduri akis į akį su pačiu savimi.  
Tiesa, ir minioje sunku bus pasi-
slėpti, jeigu nesame išsprendę savo 
asmeninių problemų.

Mieli Anykščių krašto žmonės

Nuoširdus ačiū už Jūsų bal-
sus pirmajame rinkimų ture. 
Ačiū, kad nepatikėjote ne-
realiais pažadais, ačiū, kad 
pamatėte nuveiktus darbus, 

besikeičiantį mūsų mylimą 
Anykščių kraštą, didžiules ES 
lėšų investicijas ir laimėjimus. 
2013 metais Europos Verslo 
Asamblėja (EVA) (Oksfordas, 

JK) išrinko Anykščių rajono sa-
vivaldybę „Geriausio miesto“ 
Europoje apdovanojimui nomi-
nacijoje „Pasaulio turizmo vie-
tovės ir kurortai: miesto plana-
vimas, rekreacija, socialinė sfera 
ir turizmas“. Šiuo apdovanojimu 
EVA pabrėžė, kad Anykščių ra-
jono savivaldybė yra puikios 
reputacijos, turi gerą vardą, sė-
kmingai vadovaujama, miestas 
dinamiškai vystosi.

Siekiu mero posto tik todėl, 
kad kartu su atsinaujinusia ko-
manda galėčiau tęsti pradėtus 
darbus, imtis naujų darbų ir per-
mainų visų Anykščių krašto žmo-
nių labui, šalinant pasitaikančias 
negeroves ir kuriant klestintį 
Anykščių kurortą. Galiu pasi-
džiaugti, kad pagaliau “Anykščių 
vynas” pateko į patikimas rankas 

ir įmonėje jau jaučiamas atsiga-
vimo vėjelis, o statomas biokuro 
katilas dar labiau atpigins šilumą 
anykštėnams. Galime didžiuotis, 
kad 2014 metais Anykščiuose 
sparčiausiai vyko daugiabučių 
namų renovacija, kad už kelių 
mėnesių bus baigtos pirmo Rytų 
Europoje lajų tako statybos. Ga-
lime visi pasidžiaugti privačio-
mis investicijomis: prieš metus 
atidarytu SPA Vilnius, “Gradiali” 
viešbučiu, tik ką duris atvėru-
siu renovuotu Burbiškių dvaru 
ir kt. O tai naujos darbo vietos 
jauniems žmonėms. Dar labiau 
džiugina verslininkų nupirkti ne-
naudojami pastatai bei ketinimai 
statyti gamyklas Vikonių plyti-
nės vietoje, baldų bei statybinių 
medžiagų įmones Anykščiuose. 
Galima džiaugtis, kad jau ruo-

šiami projektai rekonstruoti 
sugriuvusį pieninės pastatą prie 
“Norfos”, senojo policijos pas-
tato vietoje jau projektuojamas 
modernus, pirmas tokio pobū-
džio viešbutis, nenaudojamos 
naujos ligoninės patalpose pro-
jektuojamas didžiulis sveikatin-
gumo centras su baseinu ir t.t. 
Prasideda naujasis ES finansa-
vimo laikotarpis, Anykščiai vėl 
turi istorinę galimybę pasinau-
doti ES fondais ir dar efektin-
giau investuoti į infrastruktūrą 
bei verslą. Tačiau, kad tai būtų 
padaryta efektyviai ir greitai, 
reikalinga patirtis, ryšiai bei 
specialistų komanda. Todėl ir 
prašau balsuoti už mane, Sigu-
tį Obelevičių, kad nenutrūktų 
darbai, kad visi kartu galėtume 
kurti klestintį Anykščių kurortą, 
kuriame visiems gera gyventi!

Pagarbiai Sigutis Obelevičius

Dėkoju gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už labai gerą gydy-
mą, priežiūrą ir gerus žodžius.

Alvydas BITINAS

Dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, seselėms Rūtai 
PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI už rūpestingą gydymą, švelnų žodį. Linkiu sveika-
tos, ištvermės ir Dievo palaimos Jūsų kilniame darbe.

Kazė PORCIKIENĖ, Staškūniškis

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI už gydymą, nuoširdų patarimą, 
švelnų žodį, taip pat seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei 
MIKUČIONIENEI. Linkime sveikatos, ištvermės kilniame 
Jūsų darbe.

G. E. V. DANIŪNAI

Norime padėkoti mūsų šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Dianai RUDOKIENEI už nuo-
širdų gydymą ir rūpinimąsi mūsų sveikata.

Vytautas ir Birutė MEDŽIUOLIAI

Dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir visam personalui už rūpestingą gydymą.

A. KRIVIČIUS, O. DZUNKOVAITĖ

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai Violetai 
GUSTIENEI ir seselei Laimutei ŽIUKIENEI už malonų priėmi-
mą ir nuoširdų gydymą.

Genovaitė ir Vytautas VYGELIAI

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 354

Pažėrienė. 1 pacientas padėkojo 
Anykščių PSPC šeimos gydytojai 
Violetai Gustienei.

Dėkodami gydytojams, pacien-
tai nepamiršta ir kartu su jais dir-
bančių slaugytojų. Po du kartus 
dėkota Rūtai Paciūnienei bei Irutei 
Mikučionienei, po kartą – Dianai 
Rudokienei, Laimutei Žiukienei, 
Astai Bartulienei. 

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų. Už tuos pinigus populiariau-
siam rajono gydytojui ir slaugy-
tojai „Anykštos“ skaitytojų vardu 
įteiksime dovaną – siurprizą.

Padėkas galite užsakyti „Anykš-
tos“ redakcijos skelbimų skyriuje. 
Redakcijos adresas: Vilniaus g. 29, 
LT-29145, Anykščiai.

-ANYKŠTA



2015 m. kovo 7 d.

pirmadienis 2015 03 09

sekmadienis 2015 03 08

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 marsupi-
lamiai“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas 2“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Leonardas 1“. 
12.00 „Lotynų Amerikos platy-
bėse. 4 d. Pantanalis. Laukinė 
Brazilijos širdis“.  
13.00 „Puaro 13“. N-7 
14.30 „Dujos – Rusijos ginklas“.
15.30 Tautos balsas (k).
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“.
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“.
21.50 Koncertas „Gražiausios 
dainos moterims“.
22.55 „Šokis ant ašmenų“. N-7 
0.30 Auksinis protas. 
1.40 „Puaro 13“ (k). N-7
3.10 Pasaulio panorama (k). 

3.35 Savaitė (k).
4.05 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k).
4.50 Koncertas „Gražiausios 
dainos moterims“ (k). 

 
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Agentas Šunytis“. 
8.10 „Madagaskaro pingvinai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Artūras ir minimukai“. 
11.55 „Teisė tuoktis“. N-7 
13.35 „Aeroplanas 2. Tęsinys“. 
N-7
15.15 „Čiauškutė“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.25 „Melo pinklės“. N-14
0.55 „Pavasario atostogos“. 
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 Statybų TV. 
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Nykštukas Nosis“.  

13.10 „Gyvenimo bangos“. N-7 
15.55 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7
17.55 Aš – stilistas! 
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai 
19.30 Šuolis! N-7 
22.30 „Kulka“. N-14
0.15 „Kibernetinis persekioto-
jas“. N-14 
2.00 „Tigro širdis“. N-7

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Pasaulis X. N-7
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė Geografija. 
Pasaulio keistuoliai“. N-7
13.00 Sveikinimai.
15.00 „Davis’o taurės“ teniso 
turnyras. Lietuva - Lenkija.
20.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14
23.00 „Absoliuti valdžia“. N-14
1.25 „Afigiena mokytoja“. N-7 
2.15 Bamba TV. S

6.50 „Mylėk savo sodą“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „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. 
Išlaikytinės mirtis“. N-14 
22.45 „Šmėklų audra“. N-14
0.25 „Tikrasis seksas ir miestas. 
Los Andželas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Tuk tuk širdele.  
9.40 Koncertuoja Eglė Jakštytė.  
10.30 Kelias į namus. Edgaras 
Montvidas. 
11.00 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2015 (k). 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.15 Septynios Kauno dienos. 
13.45 Šventadienio mintys. 
14.15 Pasaulio biatlono čempi-
onatas. 12,5 km persekiojimas. 
Vyrų rungtis.  
15.00 Operetė „Čigonų baro-
nas“. 
16.45 „Galerija“. 
17.00 Pasaulio biatlono čempi-
onatas. 10 km persekiojimas. 
Moterų rungtis.  
17.45 ...formatas (k). 
18.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą, k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios. (sub-
titruota). 

18.45 Mokslo sriuba.  
19.00 Poeto Algimanto Baltakio 
jubiliejinis kūrybos vakaras. 
20.30 „Pasaulio virtuvė“. 
21.45 Visu garsu (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos vakaras.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ (k).  
0.25 Evelina Sašenko atlieka 
Edith Piaf dainas. 2011 m.  

5.25 Nuo... Iki... (k).  
6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta.  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.55 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7 
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7 
18.00 24 valandos (k). N-7 
20.20 Pagalbos skambutis (k). 
N-7  
21.00 „Nuostabiausia diena 
pasaulyje“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.10 Nuo... Iki... (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Arčiau mūsų (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7 
4.00 Dviračio šou (k). 

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“. N-7  
13.00 Džeimio Oliverio maisto 
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 „Prarastasis“. N-7  
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.00 „Transporteris“. N-14  
1.00 „Taksi“. N-7  
2.35 „24 valandos“. N-14  
3.25 „Vilfredas“. N-7  
4.10 „Rimti reikalai“. N-14
  

7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
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 „Tigrų sala“. 
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 „Slaugė“. S 
1.20 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 5“. 
10.40 Pasaulio panorama (k). 
11.10 Savaitė (k). 
11.40 „Dujos - Rusijos ginklas“ (k).
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
13.05 Istorijos detektyvai (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 Mūsų laisvės metai. 
Pokyčiai politikoje. 
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 Mūsų laisvės metai. 
Pokyčiai politikoje (k). 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
4.55 Istorijos detektyvai (k). 
5.40 Klausimėlis.lt.

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

7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Suvaidink mano žmoną“ 
(k). N-7 
11.05 „Kaukės sūnus“ (k). 
12.50 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k). 
13.15 „Tomas ir Džeris“ (k). 
13.45 „Madagaskaro pingvinai“. 
14.10 „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 „12 vilties valandų“. N-14 
0.05 „Ties riba“. N-14 
1.00 „Nikita“. N-7 
1.55 „Karališkos kančios“. N-7

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 „Narnijos kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė“. N-7
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 „Puolusių angelų miestas“. 
N-7  
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Apsukrios kambarinės“. 

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 
4.30 Nepaprasti daiktai.
  

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 patikrinimas“. 
N-7
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7  
14.10 „Patrulis“ (k). N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. 
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 „Mirtinas ginklas“. N-7
23.45 „Strėlė“. 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
13.45 „Parduotuvių 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 „Alvinas ir burundukai“.
22.50 „Grubus žaidimas“. N-14
23.45 „Farų šeima“. N-7
0.40 „Užribis“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Septynios Kauno dienos 
(k). 
12.45 Šventė Kvėdarnoje (k). 
13.40 ...formatas (k). 
14.00 Evelina Sašenko atlieka 
Edith Piaf dainas (k). 
15.00 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 „Animalija“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Rusų gatvė. Žinios. (subti-
truota, k). 
18.25 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Šiaulių „Šiauliai“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Da Vinčio demonai 

1“(subtitruota, k). N-14 
23.10 A. Latėnas skaito Antano 
Strazdo eiles. 1988 m. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės 
(k).

6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7  
7.00 Apie žūklę. 
7.30 Statyk! 
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
10.00 „Alfa“ savaitė.  
10.25 Pasaulis X. N-7 
11.20 24 valandos (k). N-7 
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7  
15.25 „Alfa“ savaitė (k).  
15.55 KK2 (k). N-7 
16.30 Statyk! (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
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 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Klyksmas 4“. S
1.10 „Prarastasis“. N-7 
3.35 „Vilfredas“. N-7  
4.00 „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 „24/7“. 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 gyvū-
nus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai. 
19.20 „Slaptieji agentai“. 
N-14 
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. 
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KGB pakalikai mane bando sukompromituoti šmeižtu. 
Mano atsakas - „Kuo pats kvepi - tuo kitą tepi“
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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 Monikos Linkytės ir Vaido 
Baumilos palaikymo koncertas 
(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 Mūsų laisvės metai. 
Ekonomikos pokyčiai.  
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 Mūsų laisvės metai. 
Ekonomikos pokyčiai (k). 
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 reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Teisė tuoktis“ (k). N-7
10.40 „Artūras ir minimukai“ (k). 
12.50 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k).
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Madagaskaro pingvinai“.
14.10 „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 
„Ekstraktas“. N-14
0.00 „Pavasario atostogos“ (k). 
N-14
1.35 „Karališkos kančios“. N-7

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
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 „Puolusių angelų mies-
tas“. N-7
20.30 Speciali „Prieš srovę” 
laida. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.10 „Australija“. N-7 
1.30 „Kerštas“. N-14  
2.20 „Aferistas“. N-7 
3.10 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
4.00 „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 patikrinimas“. 
N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrinimas“. 
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 „Kritimas aukštyn“. N-7
23.30 „Strėlė“. N-7 
0.30 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.35 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
13.45 „Parduotuvių 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 „Šviesos žemė“. N-7
23.05 „Grubus žaidimas“. N-14 
0.00 „Farų šeima“. N-7
0.55 „Užribis“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.00 Konferencija „25 laisvės 
metai. Patirtis ir perspektyvos“.  
12.50 Žinios. Ukraina. 
13.05 Konferencija „25 laisvės 
metai. Patirtis ir perspektyvos“ 
(tęs.). 
15.00 Justino Marcinkevičiaus 
85-osioms gimimo metinėms.  
17.30 Žinios. Ukraina. (k). 
17.45 Kultūrų kryžkelė (subti-
truota). 
18.00 ARTi. Tekstilė.  
18.30 Justino Marcinkevičiaus 

85-osioms gimimo metinėms.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Kultūros savanoriai. 
22.00 „Šokis ant ašmenų“ (sub-
titruota, k). N-7 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kelias į namus. Edgaras 
Montvidas (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7 
11.15 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). 
15.55 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
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-7
21.35  UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Porto“ – „FC 
Basel 1893“ . 
23.40 „Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė“. N-14
1.55 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga .
2.10 „24 valandos“. N-14  
3.00 „Vilfredas“. N-7  
3.50 „Rimti reikalai“. N-14
 

6.50 Reporteris.  
7.40 „Vandens žiurkės“. N-7 
8.45 „Spąstai“. 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 „Slaptieji agentai“. N-14 
20.20 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7 
0.20 „Albanas“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvos valstybės atkū-
rimo kronika. 
7.30 Delfinai ir žvaigždės (k). 
9.05 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“. 
9.30 „Animalija“. 
10.00 Lietuvos Respublikos 
Seimo iškilmingas posėdis.  
11.30 Koncertas „Yra šalis“.  
12.00 Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje.  
12.30 Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos 
kuopos, Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos karinių orkestrų 
iškilmingas paradas nuo 
Nepriklausomybės aikštės iki 
Katedros aikštės.  
13.00 Šv. Mišios, skirtos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai.  
14.10 „Gražuolė ir pabaisa“. 
15.40 Koncertas „Yra šalis“. 
16.15 „Nematomas frontas“. 
N-7 
17.45 „Kraujo broliai? Kodėl 
lietuviai jaučia Ukrainos 
skausmą ir kaip jiems pavyko 
išvengti tokio likimo“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.30 Mūsų laisvės metai. 
Pokyčiai visuomenėje.  
19.15 „Tie, kurie išdrįsta“. N-7 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Koncertas Katedros 
aikštėje.  
23.00 „Misija Sibiras’14. 

Krasnojarskas“. 
0.00 Mūsų laisvės metai. 
Pokyčiai visuomenėje (k). 
0.45 Koncertas „Yra šalis“ 
(k).
1.15 „Tie, kurie išdrįsta“ (k). 
N-7 
2.20 „Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas“ (k).  
3.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
4.10 Stilius (k). 
5.00 Pinigų karta (k).

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.05 „Atgal į jūrą“. 
9.00 „Margi, pirmyn!“ 
10.50 „Ponas auklė“. 
12.25 „Skūbis-Dū! 
Paslaptinga pradžia“. 
14.00 „Džiumandži“. 
16.05 „Po vienu stogu“. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 Mano Lietuva.  
22.10 „Nesunaikinami 2“. 
N-14 
0.10 „Skiriamoji juosta“. N-7 
2.10 „Karališkos kančios“. 
N-7

7.00 Teleparduotuvė. 
7.15 „Ozo legendos. 
Sugrįžimas į Smaragdo 
miestą“. 
9.10 „Brangioji, aš padidinau 
vaiką“. N-7  
11.00 „102 dalmatinai“. 
13.00 „Kaimiečiai Beverlyje“.  
14.50 „Nimės sala“. N-7  
16.45 „Drakonų kova. 
Evoliucija“. N-7  

18.30 TV3 žinios.  
19.00 Lietuvos garbė 2015 . 
Apdovanojimų ceremonija.  
22.05 Vikingų loto .  
22.10 „Pasipriešinimas“. N-14  
1.00 „Kerštas“. N-14  
1.50 „Aferistas“. N-7  
2.40 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
3.30 „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 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Naisių vasaros teatro“ 
muzikinis spektaklis. 
18.40 „Debesuota, numato-
ma mėsos kukulių kruša“. 
20.20 „Nokautas“. N-7  
22.10 „Išrinktųjų medžioklė“. 
N-7 
0.20 „Bebaimis vairuotojas 
Dekeris“. N-7 
2.20 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).
13.45 „Parduotuvių karalie-
nė“.
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 „Drąsiaširdis“. N-7
23.05 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
0.00 „Farų šeima“. N-7
0.55 „Užribis“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Volisas ir Gromitas“.  
9.00 „Saulės vaikai“ švenčia 
15-ąjį gimtadienį.  
10.30 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui.  
11.00 „Volisas ir Gromitas“. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 „Išvarytieji“. 
12.40 „Informacinis teroriz-
mas“. 
13.15 „Disidentai“. 
14.00 „Bilietas vėjui“. 
15.00 Apskritojo stalo dis-
kusija „Mažosios valstybės 
šiuolaikinėje geopolitinėje 
erdvėje. istorijos pamokos ir 
dabarties iššūkiai“. 
18.30 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (subtitruota). 
18.50 Muzika aplink pasaulį.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  

21.35 „80 milijonų“. N-14 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Pasaulio biatlono čempi-
onatas. Moterų 15 km indivi-
dualios lenktynės. 

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
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 KK2 (k). N-7 
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
17.00 Nuo... Iki... (k). 
17.35 Yra kaip yra (k). N-7 
18.45 KK2 (k). N-7 
19.25 Dviračio šou (k).  
19.55 Yra kaip yra (k). N-7 
21.00 Dviračio šou (k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 KK2 (k). N-7 
22.40 Šefas rekomenduoja 
(k).  
23.10 Valanda su Rūta (k).  
0.20 Yra kaip yra (k). N-7 
1.25 KK2 (k). N-7 
2.00 Dviračio šou (k).  
2.30 Yra kaip yra (k). N-7 
3.35 Dviračio šou (k).  
4.05 KK2 (k). N-7 
4.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
5.05 Nuo... Iki... (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 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Chelsea FC“ – 
„Paris Saint-Germain FC“ .
23.40 „Savigyna“. N-7
1.30 „Klyksmas 4“. S  
3.25 „Vilfredas“. N-7  
3.50 „Rimti reikalai“. N-14
   

7.00 Patriotai. N-7 
8.00 „Sumaniausi gyvūnai“. 
N-7 
10.15 „Orbita. Nepaprasta 
Žemės kelionė“. N-7 
14.00 „Apelsinų sultys“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvū-
nus“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kandidatai į Vilniaus 
merus.  
19.50 Laikas krepšiniui.  
20.00 Europos taurė 
2014/2015. Izmiro „Pinar 
Karsiyaka“ - Vilniaus 
„Lietuvos rytas“.  
21.45 „Laisvės kirtis“. N-14 
23.45 „30 širdies dūžių“. S 
1.30 Reporteris. 
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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 Koncertas Katedros 
aikštėje (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1996 m.“ (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. N-7 
17.00 „Akis už akį 4“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Savivaldybių merų rinki-
mai 2015. Antrojo turo debatai.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Savivaldybių merų rinki-
mai 2015. Antrojo turo debatai. 
22.15 „Varšuvos šnipai“. N-14 
23.50 Vakaro žinios. 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Delfinai ir žvaigždės (k). 
4.55 „Mūsų laisvės metai. 1996 
m.“ (k).

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k).
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Po vienu stogu“ (k). N-7

11.10 „Margi, pirmyn!“ (k). 
11.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Madagaskaro pingvinai“. 
14.10 „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 
„Atlygis“. N-14 
0.40 „Sekso magistrai“. N-14
1.45 „Nikita“. N-7
2.40 Sveikatos ABC  (k). 

6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
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 prakeiks-
mas 2“. N-7
23.55 „Kaulai“. N-14  

0.55 „Kerštas“. N-14  
1.50 „Aferistas“. N-7
2.40 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
3.30 „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 patikrinimas“ 
(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 patikrinimas“. 
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. N-7 
21.30 „Fanfanas Tulpė“. N-7
23.30 „Strėlė“. N-7 
0.30 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.40 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.35 „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
13.45 „Parduotuvių 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 žmogžudys-
tės VIII. Midsomerio rapsodija“. 
N-14
23.05 „Detektyvė Rizoli“. N-7
0.00 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7
0.55 „Viešbutis „Grand Hotel““. 
N-7

 KULTŪRA
8.05 Muzika aplink pasaulį (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 „Tie, kurie išdrįsta“ (k). 
N-7 
13.45 Pasaulio biatlono čempi-
onatas. Moterų 15 km individua-
lios lenktynės (k). 
16.00 „Džeronimas“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
18.15 Septynios Kauno dienos 
(k). 
18.45 ...formatas.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  

20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Pasaulio biatlono čempio-
natas. Vyrų 20 km individualios 
lenktynės. 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Panorama (k). 
0.50 Dėmesio centre (k). 
1.15 „80 milijonų“ (k). N-14

5.40 Yra kaip yra (k). N-7 
6.50 KK2 (k). N-7 
7.25 Dviračio šou (k). 
7.55 Yra kaip yra (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja (k).  
10.45 Valanda su Rūta (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 Pagalbos skambutis (k). 
N-7
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 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 „Superpolicininkas“. N-14
23.15 „Žąsine, kur mano auto-
mobilis?“. N-7  
1.00 „Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė“. N-14  
3.05 „24 valandos“. N-14  
3.55 „Rimti reikalai“. N-14
   

6.50 Reporteris.  
7.40 „Vandens žiurkės“. N-7 
8.45 „Spąstai“. 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 gyvūnus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kandidatai į Klaipėdos 
merus.  
19:50 „Viskas apie gyvūnus“.  
20.20 „Moterų svajos apie toli-
mus kraštus“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
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 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 4“. N-7 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Rokis 2“. N-14
0.35 „Akis už akį 4“ (k). N-7
1.20 Giulijos jubiliejinis kon-
certas. 2011 m. 
3.15 Klausimėlis.lt. 
3.30 „Tikri vyrai“ (k). 
4.20 Duokim garo! (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 24 valandos. N-7 
10.15 Yra kaip yra (k). N-7

11.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7
12.25 KK2. N-7
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.10 „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. 
22.40 „Sala“. N-14 
1.30 „Smauglys prieš Pitoną“. 
S

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 su-
grįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.15 Kaip ant delno. 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naujas imperatoriaus 
pokštas“.
21.00 „Fantastiškas ketver-
tas“. N-7  
23.10 „Majamio policija“. N-14
1.40 „Treneris Karteris“. N-7 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Fanfanas Tulpė“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(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 Patrulis (k). N-7 
19.00 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Niko“. N-14 
23.35 „Sostų karai“. N-14 
1.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.45 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 gyvūnijos 
pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.00 „Griežčiausi tėvai“. 
12.55 „Audra“. N-7
13.45 „Parduotuvių karalienė“. 
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 Kylio 
dangus“. N-7
22.50 „Kelias“. N-14
1.05 „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 „Nematomas frontas“ 
(k). N-7 
14.15 Istorijos detektyvai.  
15.00 Kultūros savanoriai (k). 
15.30 Poeto Algimanto 
Baltakio jubiliejinis kūrybos 
vakaras (k). 
16.50 A. Latėnas skaito 
Antano Strazdo eiles. 1988 
m. (k). 
17.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.40 Koncertas „Yra šalis“.  
19.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro. 
21.30 Lietuvių kino klasikai.  
22.35 Lietuva. Statusas – ne-
priklausoma (k). 
23.00 Ieškome „Nebaigtosios 

sonatos“.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Mokslo sriuba.  
0.45 Legendos (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (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). 
1.00 Statyk! (k) 
1.30 Šefas rekomenduoja (k).  
2.00 Padėkime augti (k). 
2.25 Yra kaip yra. N-7 
3.35 KK2. N-7  
4.20 Arčiau mūsų (k).  
4.50 24 valandos. N-7

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 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 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Kauno „Žalgiris“ - 
Atėnų „Panathinaikos“ .
23.50 „Delta būrys 2. 
Kolumbietiškoji grandis“. N-14
1.55 „Superpolicininkas“. N-14  
3.30 „Vilfredas“. N-7  
3.55 „Rimti reikalai“. N-14
  

6.50 Reporteris.  
7.40 „Vandens žiurkės“. N-7 
8.45 „Spąstai“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Taip gyvena žvaigždės! 
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 gyvūnus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kandidatai į Kauno 
merus. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Delta“ būrys. Kruvinas 
žaidimas“. N-14 
0.00 „Sunkūs laikai“. N-14
1.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai“.
9.30 Pasimatuok profesiją.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias. 4 d. 
Galia“.
13.00 „Inspektorius Luisas 3“. 
N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 1997 
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 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“.
22.40 „Da Vinčio demonai 1“. 
N-14
0.30  Donato Montvydo ir LRT 
orkestro koncertas. 2008 m.
1.35 „Inspektorius Luisas 3“ (k). 
N-7
3.15 Stilius (k).
4.10 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“.  

6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
6.55 „Žmogus-voras“. 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Agentas Šunytis“. 
8.10 „Madagaskaro pingvinai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai“. 
10.00 „Pramuštgalviai“.  
11.35 „Loch Neso paslaptis“. 
N-7
15.30 „Čiauškutė“. N-7
17.35 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Istoriją pakeitusi 
meilė II“. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Padangių gimnazija“. 
21.00 „Tik nekvieskite farų!“. 
N-14 
23.10 „Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena“. N-14
1.25 „Sala“ (k). N-7 

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 „Paukšteli, spruk“. N-7 
13.50 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.20 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7
17.20 Svajonių nuotaka. N-7 
18.30 TV3 žinios.  

19.00 „Šuns kailyje“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
21.00 „Rizikinga erzinti diedu-
kus 2“. N-14
23.20 „Drakono akys“. N-14
1.10 „Tronas. Palikimas“. N-7 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Martinikoje. 2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! (k).  
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Bosas“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 Dainuok mano dainą. 
21.00 „Mirtina dvikova“. N-14 
23.05 „Mirtinas kontaktas. 
Paukščių gripas Amerikoje“. 
N-7 
0.50 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
1.40 Bamba TV. S

6.45 „Sodininkų pasaulis“.
7.15 „Žiedų ritmu“. 
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Gelbėkim pingvinus“.
11.00 „Gepardų dienoraščiai“.

11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Pasaulio burtinin-
kai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Meilės sparnai“. N-7
21.00 „Išsiblaškėlis“. N-7
22.40 „Hanos kerštas“. N-14
0.25 „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 Būtovės slėpiniai. 
14.00 Kultūra +. (k). 
14.30 „Nusišypsok mums, 
viešpatie“. 
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios (k). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 Muzika gyvai. 
20.50 „Galerija“ (k). 
21.00 „Rokis 2“ (k). N-14 
23.00 Panorama (k). 
23.30 Jurgos Šeduikytės 
koncertas menų fabrike 
„LOFTAS“. 2013 m. 
1.00 Lietuvių kino klasikai (k).

5.55 Nuo... Iki... (k).  
6.30 Padėkime augti (k).  
6.55 Mes pačios (k).  
7.20 Apie žūklę (k).  
7.50 24 valandos (k). N-7 
9.00 Tauro ragas (k). N-7 
9.30 Autopilotas (k). 
10.00 Ne vienas kelyje (k).  
10.30 24 valandos (k). N-7.  
11.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.15 Statyk! (k).  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.15 KK2 (k). N-7 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
15.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.30 Arčiau mūsų.  
16.00 Padėkime augti (k).  
16.30 Šefas rekomenduoja.  
17.00 Mes pačios (k).  
17.25 KK2 (k). N-7.  
19.35 Autopilotas (k).  
20.05 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta.  
20.35 Apie žūklę (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 mais-

to revoliucija. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.00 „Ledo kelias“. N-7  
16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
17.00 Jokių kliūčių! N-7  
18.00 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Gamtos jėgos“. N-7  
21.00 „Pavojingiausias ka-
rys“. N-14  
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.05 „Juokdarių vakarienė“. 
N-14  
1.20 „Žąsine, kur mano auto-
mobilis?“. N-7 
2.45 „24 valandos“. N-14  
3.35 „Vilfredas“. N-7  
4.00 „Rimti reikalai“. N-14
   

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 
12.00 Spąstai tėčiui.  
13.50 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“.N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „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 „Hipnotizuotojas“. N-14 
2.35 „Delikati byla. 
Išsiskyrimas“. N-14

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti ir atspausdinti
mlankstukus, mbukletus, 

mreklamines skrajutes, mblankus, 
mdiplomus, mA3 ir A4 dydžio plakatus, 

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO KOVO MĖNESIO REPERTUARAS

Š. 7 d. 18 val. K.Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vadovai Velta ir Vytautas Anužiai. Dviejų dalių muzikinis spektaklis. 
S. 8 d. 18 val. D.Gyzelmanas „PONAS KOLPERTAS“. Rež. Velta ir Vytautas Anužiai. 
Juodoji komedija (N-17).
P. 13 ir Š. 14 d. 18 val. Numatoma premjera! H.Levinas „HEFECAS ARBA VISI NORI GYVENTI“. Rež. Paulius Ignatavičius. Dviejų dalių juodoji 

absurdo komedija.
S. 15 d. 18 val. L.Gershe „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. Dainius Kazlauskas. Dviejų dalių pjesė.
S. 15 d. 18.30 val. A.Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 
Vienos dalies pjesė.
A. 17 d. 18 val. G.Morkūnas „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Rež. Antanas Gluskinas. 
Dviejų dalių drama paaugliams.
P. 20 d. 18 val. L. M.Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. Romantinė dviejų dalių drama visai šeimai.
Š. 21 d. 18 val. N.Saimonas „BASOMIS PARKE“. Rež. Peteris Stoičevas. Dviejų dalių šiuolaikinė komedija. 
S. 22 d. 18 val. Moljeras „TARTIUFAS“. Rež. Dainius Kazlauskas.Vieno veiksmo komedija.  
S. 22 d. 18.30 val. J. L. Lagarce „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU KOL ATEIS LIETUS“. Rež. Rimas Morkūnas. Vieno veiksmo melancholiška 

drama. Spektaklis skirtas aktorės L.Mališauskaitės jubiliejui.
K. 26 d. 18 val. S.Osten ir P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. Antanas Gluskinas. 
Vieno veiksmo pjesė.
Š. 28 d. 18 val. Numatoma premjera ! H. Levinas „HEFECAS ARBA VISI NORI GYVENTI“. 
Rež. Paulius Ignatavičius. Dviejų dalių juodoji absurdo komedija.
S. 29 d. F.Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. Velta ir Vytautas Anužiai.
A. 31 d. 18 val. N.Gogolis „VEDYBOS“. Rež. Rolandas Augustinas A. Dviejų veiksmų visiškai neįtikėtinas įvykis.
SVEČIUOSE JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRE Klaipėdos dramos teatro gastrolės
T. 18 d. 18.30 val. M.Diuras “SAVANOS ĮLANKA”. Režisierius Sigitas Jačėnas. Vienos dalies spektaklis. Mažoji salė.
K. 19 d. 18.30 val. Y.Reza „PO ATSISVEIKINIMO“. Rež. Alvydas Vizgirda. Dviejų dalių spektaklis

Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. Maloniai laukiame susitikimo su Jumis! Bilietus platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasos darbo laikas: 
pirmadienį-šeštadienį nuo 10 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
KOVO MĖNESIO REPERTUARAS

  
 7 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras
  8 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras
14 d. 12 val. J. Kazakaitis „Zuikelių mokykla“, rež. A. Markuckis
15 d. 12 val. J. Kazakaitis „Zuikelių mokykla“, rež. A. Markuckis
20 d. 17 val. G. Kručlova, L. Lopeiskaja „Gandriukas ir kaliausė“, rež. A. Markuckis 
22 d. 12 val. G. Kručlova, L. Lopeiskaja „Gandriukas ir kaliausė“, rež. A. Markuckis 
28 d. 12 val. „Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov
29 d. 12 val. „Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.
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Pora kartu jau 32 metus

Anykštėnai jau pora savaičių dis-
kutuoja: buvo dabartinis rajono meras 
neištikimas savo žmonai, ar nebuvo... 
Pokalbį su E. Tubienė taip pat prade-
dame nuo šios aktualijos.

E. ir K. Tubiai santuokoje gyve-
na jau daugiau nei trisdešimt metų. 
E. Tubinenė paklausta, ar per tiek 

Elvyra Tubienė: „Buvo ir neramu, 
ir baisu būdavo...“ Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Antrame merų rinkimų ture susikaus du anykštėnai – dvi ka-
dencijas Anykščių meru dirbantis 55 –erių metų Sigutis Obelevi-
čius ir buvęs Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas, 
Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas 54 –erių 
metų Kęstutis Tubis. 

„Anykštos“ skaitytojai puikiai pažįsta dabartinio mero žmoną 
Traupio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoją 51- erių 
Alytę Obelevičienę. Šią ponią matome viešuose renginiuose, ją ne 
kartą kalbino ir „Anykšta“.

O ką veikia, kuo domisi kito kandidato į Anykščių merus žmo-
na, UAB “Factus Dominus” dirbanti 52 metų Elvyra Tubienė?

Šiandienos „Anykštoje“ – pokalbis su galbūt naująja pirmąją 
rajono ponia.

metų niekada nekilo mintis, kad gal 
vyras „į kairę ar į dešinę“ yra pasu-
kęs, šio, daugeliui moterų nepadoriai 
net skambančio klausimo, nevengia: 
„Apie vyro nuklydimus į vieną ar į 
kitą pusę suprasčiau iš karto. Kęs-
tutis nemoka meluoti. Juk ne veltui 
tiek metų gyvenau su kriminalistu. 
„Neakivaizdinis“ mokymasis duoda 
gerus rezultatus. Ilgaamžės santuokos 

paslaptis? Pasitikėjimas, didelis noras 
būti kartu, auginti vaikus ir anūkus. 
Santuoka – tai darbas, ir tik tada, kai 
abu sutuoktiniai nori būti ir gyventi 
kartu, ir dėl to stengiasi, bet pabrėžiu 
– abu, tada ir pavyksta“.

Paklausta, kas jų šeimoje yra galva, 
pašnekovė juokauja: „Galva – Kęstu-
tis. Logiška, kad man liktų „sprando“ 
vaidmuo... Bet... Jis turi ir labai tvirtą 
sprandą“.

Santuokoje pragyventi metai, pa-
sak pašnekovės, pralėkė labai greitai, 
moteris sako, kad kartais net sunku 
tuo patikėti: „Tik žvilgsnis į veidrodį 
ir lakstantis aplink anūkas išduoda, 
kad tiek kelio kartu nueita“.

Gėlių pilno moskvičiaus 
neatveždavo

E.ir K.Tubiai pažįstami nuo moky-
klos laikų. Jie kartu mokėsi Troškūnų 
vidurinėje mokykloje. Elvyra gyveno 
Nausodėje, o Kęstutis gimęs Sibire,  
šeimai sugrįžus iš tremties, pradžioje 
gyveno Latavėnuose, o vėliau persi-
kėlė į Troškūnų “priemiestį” - Smė-
lynės kaimą. 

Jis, pasak dvejais metais jaunesnės 
Elvyros, buvo geras „kavalierius“ – 
dovanojo gėles, sakė komplimentus. 
„Šaunus kavalierius buvo, prisimenu, 
kaip atvažiuodavo mėlynu moskvi-
čiumi...  Ir gėlių būdavo, tik gal ne 
tiek daug, kiek norėjosi...“, - prisime-
na jų draugystės pradžią Elvyra.

Ar tikrai kelias į vyro širdį eina 
per skrandį? – klausiu pašnekovės. 
„Mano vyrui šis posakis netinka. 
Kęstas maistui tikrai neišrankus. Per 
mūsų bendrus gyvenimo metus nesu 
išklausiusi nei vieno priekaišto dėl to, 
kad nepagaminau ar neskaniai paga-
minau. Ko bus šaldytuve, to jis ir pa-
valgys...“ – sako E.Tubienė. 

Vaikai gavo gerą išsilavinimą

Pora užaugino tris sūnus. Trisde-
šimtmetis Andrius yra chirurgas. Jis 
jau vedęs, turi 1,5 metukų sūnų Tadą  

ir su šeima gyvena ir dirba Vilniuje. 
25 - erių Mantas yra vienos didžiausių 
Lietuvoje statybos bendrovių inžinie-
rius. Jaunėlis, 23 - ejų, Marius šiemet 
baigs universitetą Lydse. Jis Anglijoje 
studijuoja sporto mediciną.

K. Tubį žmonės įpratę matyti su 
uniformą ir todėl ne vienas galvoja, 
kad jis turėtų būti griežtas. „Vyras 
vaikams tikrai buvo ir griežtas, ir rei-
klus. Gal todėl dabar savo vaikais ga-
lime džiaugtis ir didžiuotis. Jie užau-
go puikiais, gerais žmonėmis. Aišku, 
prie šito ir aš prisidėjau (juokiasi)... 
Mano nuomone, uniforma griežtu-
mui įtakos neturi. Jei žmogus turi 
vienokias ar kitokias savybes, kokia 
uniforma bevilksi – jis nepasikeis”, - 
passakoja  E. Tubienė. - O vaikai kol 
maži buvo, patarimo bėgdavo, aišku, 
pas mamą. “.

Šeimos tradicija -drauge sodinti 
mišką

E.Tubienė džiaugiasi, kad į tėvų 
namus vaikai grįžta ne tik bėdų pri-
spausti. Tradicinės šventės, buvimas 
kartu, bendravimas – jų šeimoje jau 
tapo ritualais. „Tikriausiai, kaip ir vi-
siems lietuviams, pati svarbiausia yra 
Kūčių vakarienė. Dabar jau tik mano 
mama, mūsų šeima ir mano sesers 
šeima, pagal galimybes, renkamės 
pas mus. Velykos – taip pat šeimos 
šventė. Kiaušinių daužyti susirenka 
ir mano, ir Kęstučio seserų šeimos. 
Smagu, kad mūsų visų vaikai gerbia 
ir puoselėja šias tradicijas... 

Turėjom ir dar vieną gražią tradici-
ją... Daugelį metų Kęstutis kviesda-
vo gimines ir draugus sodinti mišką 
Žliobiškio (Viešintų seniūnija) kaime. 
Kadangi visi labai gerai ir kruopščiai 
dirbo, nebeliko kur sodinti medelių. 
Tai dabar tas tradicinis pavasarinis 
sodinimas atgaivinamas tik kas keleri 
metai. Jau vien mūsų vaikų pasodinti 
medeliai išaugę į nemažą mišką...“

Ne apie visus kriminalisto 
„nedraugus“ žmona žinodavo 

Daug metų K.Tubis dirbo vidaus 
reikalų sistemoje. Penkerius metus 
buvo Panevėžio miesto policijos 
komisariato Kriminalinės policijos 
skyriaus komisaras, vėliau tokias 
pat pareigas užėmė ir Šiauliuose. 
Vadovavo Anykščių policijos komi-
sariatui. Kilo karjeros laiptais – ėjo 
Kriminalinės policijos biuro Nu-
sikaltimų tyrimo tarnybos vadovo 
pareigas, 2004- 2008 metais buvo 
Lietuvos policijos generalinio ko-
misaro pavaduotoju... Tai – aukštos 
pareigos tremtyje gimusiam žmogui. 
Tačiau kasdienis bendravimas su nu-
sikaltėliais, ne vienas parašas, padė-
tas ant dokumentų, kuriais už grotų 
pasiųstas ne vienas „banditas“, šei-

mai ramybės tikriausiai nepridėjo... 
E. Tubienės pasiteiravus, ar visada 
ramia širdimi išleisdavo vyrą į tarny-
bą, ar buvo bemiegių naktų, laukiant 
sugrįžtančio į namus, moteris pasa-
koja: „Kęstutis darbo problemas ir 
reikalus stengdavosi palikti už namų 
durų. Namuose jis tapdavo tėčiu ir 
vyru. Buvo laikotarpių, kai tikrai ne-
ramu ir baisu būdavo. Ir dėl vaikų, 
ir dėl vyro... Nedraugų tikriausiai 
buvo daug daugiau negu, kad aš 
žinojau. Jauni buvom, kitaip viską 
vertinom... 

Kęstučiui darbas labai patiko, todėl 
supratau, kad kitaip nebus. Laikui 
bėgant pripratau, o vaikai tikriausiai 
net neįsivaizdavo, kad tėtis gali dirbti 
kokį kitą darbą...“

Rengiasi pagal amžių ir figūrą

Po savaitės paaiškės, kas taps pir-
mąja Anykščių rajono ponia. Natūra-
liai žmonių dėmesys kryps į merienę 
– kaip atrodo, kokio dizainerio su-
knelę vilki, ar batai nenunešioti...  Ar 
svarbi poniai Elvyrai išvaizda, ar savo 
drabužinėje turi garsių mados ženklų 
drabužių, brangių papuošalų? 

„Pasakysiu tiesiai šviesiai – gar-
sių mados ženklų drabužiams man 
gaila pinigų. Sutinku, gal medžiagos 
kokybė geresnė, gal siūlės tiesesnės, 
bet vis tiek dauguma jų siūti Kinijoje. 
O mokėti už prekės ženklą, kuris irgi 
išpurkštas kiniškais dažais ar išsiuvi-
nėtas toje pačioje šalyje pagamintais 
siūlais, aš nesutinku. Papuošalų be-
veik nenešioju, nelabai juos mėgstu. 
Manau, kad moteris turi rengtis jai 
tinkančiais rūbais: pagal amžių, figū-
rą, charakterį...“  

Baigdama pokalbį E.Tubienės pra-
šau: patvirtinkite arba paneikite teigi-
nį, kad apie vyrą daugiausiai pasako 
ne jo vilkimas kostiumas, o šalia jo 
esanti moteris... Pašnekovės atsaky-
mas trumpas: „Taip, su šiuo posakiu 
aš sutinku“.

1983 – ieji... Tik ką vedęs 
Elvyrą, Kęstutis ją dvejiems 
metams išsivežė į Gorkį (da-
bartinį – Nižnij Novgorodą), 
nes jis ten studijavo Vidaus 
reikalų ministerijos aukšto-
joje mokykloje.
 

50 rožių puokštę Elvyrai Tubienei 50 –ojo gimtadienio proga 
įteikė keturi jos vyrai – sūnūs Andrius, Mantas ir Marius bei 
vyras Kęstutis.

Atostogaudami Ispanijoje Elvyra ir Kęstutis Tubiai aplankė ir 
Jungtinei Karalystei priklausantį Gibraltarą.

Nuotraukos iš asmeninio albumo 
Marčią į namus kol kas parvedė tik vyresnėlis Andrius (nuotraukoje antras iš dešinės). Iš kairės: 
Elvyra Tubienė, sūnūs – Marius, Mantas, Andrius, marti Diana. 
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Trys pasitraukė savo noru

Iš kadenciją baigiančios 
Anykščių rajono Tarybos trys 
deputatai rinkimuose nedalyva-
vo. Į šiuos rinkimus nėjo “Tvar-
kos ir teisingumo” atstovas An-
tanas Žemaitis, konservatorius 
Rolandas Jurkėnas bei nepartinis 
Arvydas Krikščiūnas. 

O 10 dabartinės kadencijos 
rajono Tarybos narių už “bor-
to” paliko rinkėjai. Į Tarybą 
nebepateko “tvarkiečiai” Rai-
mundas Razmislavičius ir Ri-
mas Steponėnas, konservatoriai 
Vytautas Bernatavičius, Rim-
vydas Griauzdė ir Aldona Dau-
gilytė, socialdemokratai Juozas 
Juknius, Virginija Pažėrienė ir 
Romaldas Gižinskas, “darbietis” 
Artūras Šajevičius bei “valstie-
tis” Remigijus Pečiukėnas. Tie-
sa, dalis šių politikų į Tarybą 
sugrįš kiek vėliau. 8-uoju kon-
servatorių partijos porinkiminia-
me sąraše likęs V.Bernatvičius į 
Tarybą grįš, jei meru bus išrink-
tas Sigutis Obelevičius, o 6-oje 
pozicijoje likęs Valentinas Pa-
tumsis išsaugos valdišką, Tary-
bos nariu draudžiantį būti darbą. 
Nes 7-ąja likusi A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Ona Repečkienė dėl užimamų 
pareigų negali būti rajono Tary-
bos nare. Jei “valstiečių” lyderis 
Antanas Baura taps savivaldy-
bės administracijos direktoriumi 
ar mero patarėju, į Tarybą ateis 
4-uoju šios partijos sąraše likęs 
Remigijus Pečiukėnas. Mažiau-
siai iš dar esančių deputatais 
Taryba “šviečiasi” “tvarkiečiui” 
Rimui Steponėnui - jis vos vieną 
mandatą gavusios partijos porin-
kiminiame sąraše liko tik 5-as. 
Tik minimalūs šansai lieka ir 10-
ąsias vietas savo partijų porinki-
miniuose sąrašuose užėmusiems 
konservatorei A.Daugilytei bei 
socialdemokratui R.Gižinskui. 
Juolab, kad visi prieš šį politiką 
6-9 LSDP sąrašo vietose likę so-
cdemai pagal užimamas pareigas 
gali būti rajono Tarybos nariais. 

Donatas Krikštaponis - 
vyriausias Tarybos narys

Pagal naująją tvarką pirmąjį 
naujos kadencijos rajono Ta-
rybos posėdį pradės tiesiogiai 
išrinktas meras – arba liberalas 
K.Tubis, arba konservatorius 
S.Obelevičius. Jei, kaip anks-
čiau, pirmajam posėdžiui pir-
mininkautų vyriausias amžiumi 

deputatas, ši garbė tektų social-
demokratui Donatui Krikštapo-
niu, gimusiam 1950 m. vasario 
17-ąją. Jis dvidešimt dienų vy-
resnis už konservatorių Giedrių 
Klimkevičių ir pusmečiu vyres-
nis už „valstietį“ Algirdą Anan-
ką.

Jauniausia rajono Tarybos nare 
bus 24-erių metų konservatorė, 
Anykščių kultūros centro vady-
bininkė Gabrielė Griauzdaitė. Ji 
tik išrinkta į rajono Tarybą tapo 
istorine asmenybe, pirmąja de-
putate, gimusia po Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo. Kitas 
istorinis įvykis – G.Griauzdaitės 
ir G.Klimkevičiaus susiti-
kimas Taryboje. Chirurgas 
G.Klimkevičius yra visų ka-
dencijų Anykščių rajono Tary-
bos narys, nuo pat 1990-ųjų. 
Jis deputatu buvo jau tada, kai 
G.Griauzdaitė dar nebuvo gimu-
si. Jaunoji politikė yra ir pirmoji 
Anykščių deputatė, atstovaujan-
ti antrąją savo šeimos kartą. Šios 
kadencijos Taryboje dirbo jos 
tėvas Rimvydas Griauzdė. 

Dar viena istorinė asmenybė 
šioje Taryboje – „valstietis“, 
sunkiosios atletikos treneris 
A.Ananka. Jis į Tarybą išrinktas 
trečią kartą ir kiekvieną kartą su 
skirtinga partija. Pirmoje savo 
kadencijoje jis buvo Naujosios 
sąjungos, antroje – Darbo parti-
jos, o šioje, trečioje, – „valstie-
čių“ atstovas.    

Visos moterys – 
pas konservatorius

Į šios kadencijos Tarybą išrin-
kome 21 vyrą ir tik 3 moteris. 
Visos trys moterys išrinktos pa-
gal konservatorių sąrašą. Kitur – 
vieni vyrai.   

Po reitingavimo 7 kandidatų į 
rajono Tarybą sąrašų pirmuose 
dešimtukuose apskritai liko 18 
moterų. Darbo partijos rinkėjai 
tiesiog įvykdė lytinės diskrimi-
nacijos aktą. Priešrinkiminiame 
šios partijos kandidatų į Anykš-
čių rajono tarybą sąraše buvo  5 
moterys, o po rinkimų liko tik 
trys. Iš pirmojo „dabiečių“ de-
šimtuko iškrito Gindra Žukaus-
kienė,  Janina Mačiulaitienė, 
Erika Dragūnienė ir Laimutė 
Strolienė. Tiesa, šią netektį kiek 
kompensavo į dešimtuką pakilu-
sios Reda Klimanskaitė ir Daiva 
Guntulienė ir jame išsilaikiusi 
Aušra Doršienė. 

Tėvynės sąjungos kandidatų 
pirmajame dešimtuke po rinki-
mų moterų padaugėjo – buvo 

keturios, atsirado penkios. Li-
beralai prieš rinkimus pirmaja-
me dešimtuke turėjo dvi mote-
ris (Danutė Mažvylienė ir Aina 
Vasiliauskaitė), o po rinkimų 
teliko viena D.Mažvylienė. Pas 
socdemus pirmajame dešimtuke 
iki rinkimų buvo dvi moterys – 
Virginija Pažėrienė ir Rūta Miš-
kinytė, po rinkimų dešimtuke 
liko tik Virginija Pažėrienė. 

Du kandidatus į merus 
rinkėjai nustūmė žemyn

Kiek paradoksaliai po rinki-
mų atrodo liberalų sąrašas. Jame 
mero rinkimų pirmojo rato nu-
galėtojas Kęstutis Tubis užima 
antrąją vietą. Tiesa, ir priešrin-
kiminiame sąraše K.Tubis buvo 
antras, o pirmu liko, pirmu ir 
buvęs, skyriaus pirmininkas Lu-
kas Pakeltis. Per reitingavimą 
Andrioniškio seniūnas Saulius 
Rasalas iš 5 vietos pakilo į tre-
čią ir aplenkė buvusį Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
viceministrą dr.A.Bitiną. 

Konservatorių, „valstiečių“ ir 
socialdemokratų sąrašų viršūnė-
se esminio stumdymosi nebuvo – 
konservatoriai keitėsi vietomis, 
bet pirmasis penketukas liko 
toks pats, iš valstiečių trejetuko 
taip pat niekas neiškrito. Tik iš 
socdemų penketuko Juozą Ju-
knių išstūmė „legionierius“, Lie-
tuvos laisvės sąjungos (liberalai) 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Alvydas Gervinskas, iš šeštosios 
vietos pakilęs į penktą.  

Iš A.Liogės sąrašo antrosios 
vietos, kuri garantavo patekimą 
į rajono Tarybą, iškrito Vijolė 
Beleškaitė-Aleknavičienė ir Ta-
rybos nario mandatą gaus į šią 
poziciją pakilęs Arvidas Pajuo-
dis.  

Darbo partijos kandidatą į me-
rus Alfrydą Savicką per reitinga-
vimą aplenkė Vaidutis Zlatkus. 
Pastarasis porinkiminiame sąra-
še tapo pirmuoju, A.Savickas-  
antruoju, bet abu pateko į rajono 
Tarybą. 

„Tvarkietis“ Raimundas Raz-
mislavičius – vienintelis iš sep-
tynių kandidatų į merus, nebuvo 
išrinktas net į rajono Tarybą. Jį 
partijos sąraše iš pirmosios vie-
tos į antrąją išstūmė buvęs Fi-
nansų ministerijos viceministras 
Vytautas Galvonas, o ši partija 
gavo vos vieną mandatą. Beje, 
jei ši partija būtų surinkusi 15 
balsų mažiau nei surinko – ji 
apskritai nebūtų įveikusi 4 proc. 
barjero ir nepatekusi į Anykščių 

rajono Tarybą.    

Taryboje – iškilios asmenybės

Tarybos nario mandatą laimė-
jo dviejų kadencijų Seimo narys 
A.Baura, dvi kadencijas meru dir-
bantis, keliolikos knygų autorius 
S.Obelevičius, buvęs rajono me-
ras A.Gervinskas. K.Tubis buvo 
Lietuvos generalinio komisaro 
pavaduotoju, V.Galvonas buvo 
ir Seimo nariu, ir viceministru. 
V.Galvono ir K.Tubio biografijos 
jau daug kartų skelbtos. Primin-
siu, tik, kad V.Galvonas yra bu-
vęs Tarybų sąjungos akrobatinio 
skraidymo sporto meistras, o so-
vietmečiu sporto meistrų vardų 
niekas į kairę ir dešinę lengvai 
nedalino.   

Buvęs Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos viceministras 
dr.A.Bitinas – mažiau aprašyta 
asmenybė. Anykštėnams geriau 
žinomas jo tėvas – UAB “Energe-
tinė statyba direktorius“ Alvydas 
Bitinas, o vyriausieji anykštėnai 
pažinojo ir jo senelį, tos pačios 
įmonės, kuriai dabar vadovauja 

Į rajono Tarybą išrinkti nariai:
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 
(6 mandatai; 25,59 proc. rinkėjų balsų):
1.(1.)Lukas Pakeltis g.1985
2.(2.)Kęstutis Tubis g.1960
3.(5.)Saulius Rasalas g.1968
4.(3.)Audrius Bitinas g.1975
5.(4.)Mindaugas Sargūnas g.1988
6.(7.)Kęstutis Indriūnas g.1961

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 
(5 mandatai; 18,89 proc.):
1.(1.)Sigutis Obelevičius g.1959
2.(3.)Giedrius Klimkevičius g.1950
3.(4.)Dalia Kazlauskienė g.1960
4.(2.)Rita Kripaitienė g.1960
5.(5)Gabrielė Griauzdaitė g.1990

Lietuvos socialdemokratų partija
(5 mandatai; 18,59 proc.):
1.(1.)Dainius Žiogelis g.1974
2.(2.)Donatas Krikštaponis g.1950
3.(4.)Vilius Juodelis g.1953
4.(3.)Egidijus Šilaika g.1973
5. (6.)Alvydas Gervinskas g.1962

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
(3 mandatai; 12,88 proc.):
1.(1.)Antanas Baura g.1955
2.(3.)Raimundas Balsys g.1983
3.(2.)Algirdas Ananka g.1950

Darbo partija  
(2 mandatai; 7,72 proc.)
1.(2.)Vaidutis Zlatkus g.1968
2. (1.)Alfrydas Savickas g.1955

Visuomeninis rinkimų komitetas „A.Liogės sąrašas, 
remiamas N.Puteikio“ (2 mandatai; 7,13 proc.)
1.(1.)Arūnas Liogė g.1958
2.(3.)Arvidas Pajuodis g.1963

Partija „Tvarka ir teisingumas“ (1 mandatas; 4,07 proc.)
1. (2.) Vytautas Galvonas g.1958 

*Vieta priešrinkiminiame sąraše

tėvas, direktorių Teodorą Biti-
ną. Audrius Bitinas – pirmasis į 
Anykščių rajono Tarybą išrinktas 
mokslų daktaras, Vilniaus univer-
siteto Teisės fakulteto profeso-
rius. Kyla įtarimas, kad ruošiant 
medžiagą rajono Tarybos posė-
džiams, Anykščių savivaldybės 
juristėms teks paprakaituoti...   

Pirmą kartą į rajono Tarybą iš-
rinkta Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo valdybos pirminin-
kė ir administracijos direktorė 
R.Kripaitienė yra didžiausios 
Anykščių rajono įmonės vadovė 
- rajono vartotojų kooperatyvas 
darbuotojų skaičiumi lenkia di-
džiausias rajono gamyklas. 

Iš 24 naujosios kadencijos rajo-
no Tarybos narių 22 turi aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą. Tik 
liberalas Mindaugas Sargūnas 
anketoje nurodė, kad yra baigęs 
kolegiją, o A.Liogės sąrašo narys 
A.Pajuodis anketoje nurodė, kad 
jis yra baigęs Ukmergės techniku-
mą. Tiesa, A.Pajuodžiui aukštes-
nysis išsilavinimas netrukdo dirbti 
AB “Utenos melioracija“ logisti-
kos ir technikos direktoriumi.  

Naujoje rajono Taryboje - nepriklausomybės vaikas

Seminaro ir ataskaitinio susirinkimo Anykščių rajono ūkininkams
PROGRAMA

2015 m. kovo mėn. 18 d. 10.00 val. kavinė „Vijoluka“, J.Bliūno g. 61, Anykščiai

10.00 – 10.10 Ūkininkų Sąjungos atstovų žodis.
10.10 – 10.20 Radio ir televizijos centro atstovo informacija.
10.20 – 11.30 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos naujosios ir elektroni-

nės paslaugos. I.Butkienė konsultavimo paslaugų ir produktų skyriaus vadovė.
11.45 – 12.30 Anykščių rajono Ūkininkų Sąjungos ataskaitinis susirinkimas.
12.30 – 13.00 Diskusijos ir pasitarimo apibendrinimas.

(Atkelta iš 1 p.)

Anykščių valdžia galės girtis, 
kad rajono Taryboje dirba 
net profesoriai... Tiksliau – 
profesorius Audrius Bitinas.

„Tvarkos ir teisingumo“ 
partijos narys Raimundas 
Razmislavičius vienintelis iš 
kandidatų į Anykščių merus 
nepateko net į rajono Tary-
bą.

„Valstietis“ Algirdas Ananka 
į Anykščių rajono Tarybą iš-
rinktas trečią kartą. Kiekvie-
ną kartą deputatu jis tampa 
vis su skirtinga partija.
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Mokslas, kuris neduoda 
atsakymų

Į paskaitą „Ar verta aklai tikėti 
ekonomikos ekspertais?“ susirinko 
pilna bibliotekos salė. 

Bibliotekoje susirinkusiems 
anykštėnams pranešėja papylė daug 
naudingos ir Lietuvoje retai skelbia-
mos informacijos. „Aš jau 25 metus 
rėkiu, bet manęs negirdi, todėl imu 
atsiriboti nuo tautos. Šita tauta pa-
bunda tik tada, kai ateina kaimynas 
iš Rytų ir dalį žmonių išveža“,- sakė 
A.Maldeikienė, 
ne kartą susi-
tikimo metu 
pabrėžusi, kad 
visa jos giminė 
patyrė pokario 
trėmimus ir re-
presijas. 

A.Maldeikienė sakė, kad yra kaž-
kuria prasme anykštėnų žemietė, nes 
jos motina yra iš Malaišių, o tėvas 
iš Rokiškio, taigi - sėliai. „Žmonės 
nesupranta, kas yra ekonomika. 99 
procentai klausimų, kuriuos anali-
zuoja ekonomistai, neturi atsakymo. 
Kaip socialinis mokslas – ekonomi-
ka labai jauna, tik 200 metų, jos pra-
džia yra Škotijoje, kai Adamas Smi-
tas parašė knygą. Žinoma, nepraėjo 

Tą dieną, kai žlugs Europos Sąjunga, 
neliks ir Lietuvos

Anykščių bibliotekoje viešėjusi  ekonomistė Aušra Maldeikienė 
anykštėnus mokė plačiau žvelgti į ekonomiką ir sakė, jog nusišau-
tų centrinėj miesto aikštėje, jeigu tai padėtų Lietuvai. „Bet nepa-
dės, o aš sveiko proto dar nepraradau“, -  kalbėjo A.Maldaikienė

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

nė 200 metų ir mes ją išsivertėm į 
lietuvių kalbą. Beje, pastebiu, kad 
lietuviai ima versti knygas, kai se-
niai laikas jų nebeversti“, - ironiškai 
kalbėjo A.Maldeikienė.  

Jos teigimu, ekonomika yra socia-
linis mokslas, kuriame svarbūs mo-
ralės dalykai, didelis įvairių skaičių 
kiekis, tačiau galutinio atsakymo 
ekonomistas vis tiek neturi. „Pa-
imkim Kubilių ir komandą, kurie 
išvedinėjo Lietuvą iš krizės. Jie lyg 
tą problemą sprendė, lyg ir neblogai, 
tačiau kokia kaina? Matot, ekomo-

mistas nagrinėja 
ne tai, kas gau-
nama, bet tai, 
ko netenkama. 
Sakykim, jūs ga-
lite pagalvoti, ko 
netekote atėję į 
susitikimą. Todėl 

ir kalbant apie išėjimą iš krizės rei-
kia mąstyti ne tai, kaip išėjom, bet ko 
netekom“,- aiškino A.Maldeikienė.

Problema – kiekvienas 
rūpinasi tik savim

Jos teigimu, per krizę ji būtų nie-
kaip nedariusi vieno dalyko – maži-
nusi bedarbiams pašalpų. „Žmonės 
dirba ir moka įmokas, kad atėjus 

nedarbui gautų išmokas. Buvo daug 
jaunų žmonių, kurie buvo pasiėmę 
paskolas būstui, jiems ir to 1000 
litų pašalpos vargu ar būtų užtekę. 
Ką jie padarė? Paėmė ir išvažiavo. 
Man 57 metai, „prie ruso“ aš jau 2 
metus būčiau pensijoje, dabar aš ne-
žinau, kas uždirbs pensiją mūsų kar-
tai. Visai kitaip padarė estai krizės 
akivaizdoje. Jie pasakė: „Dabar bus 
daug bedarbių, reikia pasiruošti“, - 
ir padvigubino įmokas“,- pasakojo 
A.Maldaikienė.   

„Ekonomika 
yra sudėtingas 
žaidimas, nes daž-
nai yra taip, kad 
daugelis žmonių 
moka už tai, kuo 
niekada nepasi-
daudos. Lietuvoje 
blogai, kad visos grupės kalba tik 
apie savo interesą. Važiuodama gir-
dėjau, kaip mūsų pienininkai žiauriai 
protestuos ir kad jie nori vidutinių 
Europos Sąjungos supirkimo kainų 
už pieną. Norint jas gauti, turi būti vi-
dutinis ES užmokestis samdomiems 
darbininkams. Ar jie tiek moka? Vo-
kiečiai atliko tyrimą ir pasakė – mes 
irgi taip norim ūkininkaut be jokių 
reikalavimų, apseisim ir be didesnių 
išmokų“, - aiškino A.Maldeikienė.   

Kaip vieną iš tik savim besirū-
pinančių grupių, A.Maldeikienė 
įvardino pensininkus. „Lietuvoje 
70 procentų indėlių bankuose pri-
klauso pensininkams. Ištikus krizei, 
pirmiausia į Konstitucinį teismą nu-
kūrė pensininkai – mes turime teisę 
į pensiją. Ateis rusai ir neturėsit. Vi-
sada sakiau, ar jums tie 10 litų prie 
pensijos verti, kad dar vienas anūkas 
būtų Anglijoj. Kiek pamenu, mano 
giminėj visos tetulytės taupo kars-
tui. Taupo ir taupo. Bet ar girdėjot, 
kad nors vieną Lietuvoje palaidotų 
be karsto?“,- sakė A.Maldeikienė, 
pripažinusi, kad už tokią poziciją ją 
laiko žmogumi, nekenčiančiu pensi-
ninkų. „Bet aš kalbu, ir ką padarys? 
Nušaus? Aš ir pati nusišaučiau centri-
nėje miesto aikštėje, jei tik Lietuvai 
geriau nuo to būtų, bet nebus. Sveiko 
proto aš dar nepamečiau,- sakė ji.

Lietuvoje daugiau moka 
vargšai

Ekonomistė sakė turinti atskirą 
bylą, kurioje deda iškarpas. Jos tyri-
mo objektas - Šiaulių milijonierius, 
politikas Andrius Šedžius. „Saky-
kim, per 2007 metus A.Šedžius gavo 
1 milijoną 400 tūkstančius litų, o 
mokesčių sumokėjo 9 tūkstančius 
522 litus. „Sodros“ mokesčio ne-
moka, nes turi 6 skirtingus verslo 
liudijimus. Jis turi tris vaikus. Vieno 
vaiko išlaikymas mokykloje kai-
nuoja valstybei 8 tūkstančius litų. 
Jis – milijonierius, o mes mes mo-
kam už jo vaikus. Štai kodėl reikia 
progresinių mokesčių, kuriuos turi 
visi. Sakykim, JAV 49 procentai gy-
ventojų nemoka jokių mokesčių, o 
turtingiausieji išlaiko 52 procentus 
visuomenės. Lietuvoje atvirkščiai – 
vargšai išlaiko turtinguosius. Beje, 
Lietuvoje minimali alga ne 1035 
litai, o 1460 litų. 900 žmogus gau-
na, o 460 sumoka „Sodrai“. Reiktų 
atiduoti pinigus į rankas ir pasakyti 
– eik ir susimokėk pats, gal tada šita 
tauta sukiltų prieš tokius milijonie-
rius“, - kalbėjo A.Maldeikienė.

Taip pat ekonomistė paklausė, ar 
anykštėnai palaiko graikus. Išgirdu-

si, kad ne, ji sakė: “Ar žinote, kad iš 
260 milijardų eurų paskolos, tik 10 
procentų teko Graikijai, o visa kita 
atiteko bankams, kuriuose sudėti 
Graikijos turtuolių pinigai, kurie ne-
moka mokesčių, gelbėti. Už ką da-
bar graikai turėtų mokėti?“,- klausė 
A.Maldeikienė. Ji teigė, kad Grai-
kijos problema tokia sunki ir dide-
lė, kad jos kol kas nesiryžta niekas 
spręsti. Skolų nurašyti negalima, nes 
Vokietija ten sudėjo savo pensininkų 

pinigus. Pasak 
jos, Lietuvą 
nuo panašios 
situacijos išgel-
bėjo Švedijos 
bankai. „Būtų 
reikėję 1,5 Lie-
tuvos metinio 
biudžeto. Šve-

dų bankai išgelbėjo, bet ne iš meilės 
– tiesiog nenorėjo triukšmo“,- sakė 
ji. Problemos spręsti niekas nenori, 
pasak ekonomistės, nes tai galėtų 
sujudinti visą Europą. „Tą dieną, kai 
žlugs Europos Sąjunga, neliks ir Lie-
tuvos, todėl prie visų kasdienių savo 
maldų pridėkit dar vieną“,- sakė ji.

Ne visiems patiko ekonomistės 
kalba, o po vieno anykštėno pasiū-
lymo „neplauti smegenų“, ji ne juo-
kais supyko. „Mane pasikvietėte, aš 
atvažiavau, tai prašau neįžeidinėti 
svečio. Lietuvoje įprasta, kad kal-
bama ne argumentais, o įžeidimais. 
Labai gaila, kad per 25 metus daug 
kartų buvau teisi, kai kalbėjau apie 
šitą tautą, kuri tiesiog žudosi mano 
akyse. Ir nebesu tokia draugiška ir 
pūkuota “,- kultūros pamokė anykš-
tėnus A.Maldeikienė. Pranešėja tei-
gė, kad pagarba ir dėkingumas – ne 
iš mūsų šalies leksikono. O pagarba, 
pasak jos, turi būti formuojama dar 
vaikystėje. „Gerbkit mokytojus. Ką 
gauni, kai negerbi mokytojo? Pus-
kvailį vaiką. Toks įspūdis, kad pusė 

Lietuvos iš ryto tik ir tenori, kad vai-
kai užaugtų puspročiais“,- apie nei-
giamą požiūrį į mokytojo profesiją 
kalbėjo A.Maldeikienė.

Patarė nesidžiaugti 
atidirbinėjančiais bedarbiais

Paklausta, kaip vertina val-
džios reikalavimą už suteikiamas 
bedarbiams pašalpas atidirbti, 
A.Maldaikienė sakė: „Kaip mus ap-
gauna. Bedarbiai – jie nedirba ir dar 
pinigus gauna. Atvirai sakant, niekas 
nežino, ką daryti su tais žmonėmis, 
kurie nenori dirbti, jiems tiesiog 
duoda tuos pinigus, kad atsiknistų. 
Argi kas norėtų samdyti vos bepa-
stovintį ant kojų darbuotoją? Bet iš 
kitos pusės, turim suprasti, kad eko-
nomika yra politika. Ko mums nepa-
sako? Kai dirba šitie bedarbiai, jūsų 
alga ir pensijos mažėja, o jūs plojat 
rankomis. Štai ko turėtų mokyti eko-
nomistai“,- sakė A. Maldeikienė.   

Beje, po oficialiosios da-
lies, keliolika anykštėnų apspito 
A.Maldeikienę ir diskusijos truko 
dar gerą pusvalandį. „Pasakykite, 
o kas bus su mumis – mažesniais 
miesteliais“,- skambėjo vienas iš 
klausimų. „Aš manau, kad trauki-
nys – jau prie Vievio“, - mėgstamą 
savo mokytojo posakį, reiškiantį 
pavėlavimą, pasakė A.Maldeikienė. 
Jos teigimu, procesai pajudėjo ir 
momentas, kada buvo galima au-
ginti provinciją, buvo praleistas. Jos 
manymu, Lietuva vėl pasielgė neap-
galvotai, sudėdama visus gautus iš 
Europos Sąjungos pinigus į visokius 
infrastruktūros dalykus, o žmonės iš 
mažesnių miestelių ėmė keltis kitur, 
nes ten neliko darbo. Tiesa, kiek pa-
galvojusi ekonomistė pratarė, kad 
galbūt maži miesteliai galėtų būti 
vieta, kur dienas leidžia sostinės ir 
kitų didmiesčių pensininkai. 

 

...Atvirai sakant, niekas 
nežino, ką daryti su tais žmo-
nėmis, kurie nenori dirbti, 
jiems tiesiog duoda tuos pi-
nigus, kad atsiknistų... 

...Kiek pamenu, mano gi-
minėj visos tetulytės taupo 
karstui. Taupo ir taupo. Bet ar 
girdėjot, kad nors vieną Lietu-
voje palaidotų be karsto?“...

Ekonomistė Aušra Maldeikienė politikams skyrė daug karčių 
žodžių. Ekonomines idėjas dabar galės įgyvendinti pati, nes yra 
išrinkta į Vilniaus miesto tarybą.  

Autoriaus nuotr. 
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parduoda

įvairus siūlo darbą

PARDuODAmE STATyBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Parduodame ir montuojame
nugeležinimo, minkštinimo 

ir visų kitų tipų

VANDENS FILTRUS.
Vandens tyrimas nemokamas.

Tel. (8-684) 13276.

Polikarbonatiniai 
šiltnamiai gera 

kaina.
Tel. (8-650) 58252. 

Nekilnojamasis turtas

Namą Gegužės g. (11 a sklypas, 
yra privažiavimas, ūkinis pastatas, 
reikalingas remontas).

Tel. (8-608) 94543.

27 arų žemės sklypą Anykščių 
mieste (link proftechnikos moky-
klos), Šventosios upės pakran-
tėje, kraštovaizdis atsiveriantis į 
Anykščių šilelį, bei miesto pano-
rama.

Tel. (8-604) 74035.

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

Tel. (8-619) 87093.

Dalį komercinių patalpų centre 
Biliuno g., 55 kv. m. Kaina 10500 
Eur.

Tel. (8-676) 68658.

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

Tel. (8-614) 44910.

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypą ir medinį gyvena-
mąjį namą (60 kv. m bendro ploto) 
Anykščių r. Skiemonių sen. Žiogų 
k., 14480 EUR. 

Tel. (8-698) 25253.

Pramoninių pastatų kompleksą 
Anykščiuose, Mindaugo g.: 531 
kv.m pastatas-sandėlys, 436 kv.m 
pastatas-sandėlys, 406 kv.m sta-
lių dirbtuvės ir 376 kv.m gaterinė. 
Kaina: 79208 EUR (273489Lt).

DNB Būstas, Vytas Fadėjevas, 
tel. (8-655) 69325. 

Žemės ūkio technika

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

Tel. (8-687) 13137.

Kultivatorių su akėčiom (3 m), len-
kišką trąšų barstytuvą, purkštuvą (400 
litrų). Avižas, rugius. 90 Eur/tona.

Tel. (8-678) 73465.

Traktorių T-40AM, UAZ-469.
Tel. (8-609) 38564.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

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

Tel. (8-670) 01470.

Malkas kaladėmis. Medienos atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Malkas kaladėmis. Gali atvežti miš-
kavežiu.

Tel. (8-601) 29188.

Uosines, beržines, juoalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perkame mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Išpardavimas! D markės anglis 
nuo 140 Eur, durpių briketus nuo 
85 Eur, pjuvenų briketus nuo 135 
Eur. Sveriame. Pristatome. 

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Gyvuliai

Veršingą telyčią. Veršiuosis ba-
landžio mėn. Kaina sutartinė.

Tel. (8-610) 64034.

Veršingą juodmargę telyčią.
Tel. (8-612) 93362.

Smulkus ūkininkas - bekonus. 
Šerti be priedų, galima užsisakyti.

Tel. (8-613) 41523, 
(8-613) 04430.

Ekologiškai augintą bekoną.
Tel. (8-615) 48366.

Kita

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

Tel. (8-676) 96373.

Presuotą šieną kitkomis. Vienos 
kitkos kaina 0,90 Eur.

Tel. (8-613) 96729.

Šienainį (baltuose rulonuose), 
šieną, maistines ir pašarines bul-
ves. Kainos sutartinės.

Tel. (8-614) 96475.

Rūkytus lašinius, kumpius, šoni-
nę, nugarinę, sprandinę, dešras. 
Pristato.

Tel. (8-652) 26609 .

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

Tel. (8-607) 12690.

Baldus: minštą odinį komplektą 
(sofa lova, du foteliai). Kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-604) 74035.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
www.siltnamiaijums.lt. 

Tel. (8-682) 10643.

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 m x 3, 3 m x 5, 3 m x 6, 3 
m x 9, 4 m x 6 yra ir 3 m aukščio skir-
tų traktoriams. Kaina nuo 350 eurų.

Tel. (8-687) 73343.
 
Naują fekalinį elektrinį siurblį kana-

lizacijos srutoms pompuoti (50 Eur) 
ir siurblinę 50 m ilgio žarną (24 Eur).

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Kovo 8 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai 
kiaušinius dedančiomis vištomis (kai-
na nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (tel. 
8-608 69189): Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 
16.35, Staškūniškyje 16.45.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Kanalizacijos valymo įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Išvalome krūmus ir kitą menkavertę 
medieną nuo žemės ūkio paskirties 
žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo darbus. 
Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

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

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

Tinkuojame ir atliekame visus ki-
tus apdailos darbus. Dirbame visoje 
Lietuvoje.

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

Mobiliu gateriu pjaunam medieną 
Jūsų kieme. Statome medinius karkasi-
nius pastatus, pirtis, pavėsines. Klojame 
trinkeles ar akmeninius takelius.

Tel. (8-672) 38079.

UAB “Jara Jums” konditerijos 
cechui reikalingas konditeris su 
darbo patirtimi.

Tel. (8-686) 63402.

UAB “Ukmergės melioracija” 
reikalingi darbininkai.

Tel. (8-698) 41397.

Reikalingas (-a) pardavėjas (-a), 
dirbti maisto ptrekių parduotuvėje.

Tel. (8-650) 93387.

Reikalingi sraigių - uogų, grybų su-
pirkėjai. 

Tel.: (8-618) 25497, (8-613) 33744.

Ieškome tarptautinių pervežimų vai-
ruotojų. Maršrutai : Italija - Rusija.

Tel. (8-698) 43683.

Genim sodus, karpom gyvatvores. 
Sodybose pjauname pavojingai pa-
svirusius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas. Įdėklų gamyba ir 
montavimas, pristatomi kaminai. 

Tel. (8-689) 10875.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

SKOLINAME PINIGUS
Palankiomis sąlygomis teikia-
me paskolas iki 10 000 EUR. 

Daugiau informacijos 
tel. (8-604) 65754.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 1043 EUR.

Tel. 8 686 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;

Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMėS ūKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

Antrines žaliavas: popierių, 
plastiką, plėvelę, bakelius, 
maišus nuo trąšų, stiklo dužį. 
Tel.: (8-698) 20109, (8-45) 46-
37-17, adresas: J.Janonio g. 
30, Panevėžys, UAB „Antraža“.       

Jonai,
Gyvenimas - likimo atspindys
Jis lengvas ir trapus tarsi plaštakė,
Tačiau likimo kelią renkasi patsai žmogus,
Jo vietą žemėje darbai nusako.
Nepasiduok gyvenimo sunkumų sūkury
Ir nepaskęski nesėkmių verpetuos.
Tu juk - žmogus, Tu visa keist gali
Ir nesvarbu visai, kiek nugyventa metų.
Joną KULIKAUSKĄ su 86-uoju gimtadieniu sveikina 

žmona Stanislava, sūnus Vytautas su žmona, 
dukra Regina su vyru ir anūkai su šeimomis

Mielas Tėveli,
Metus skaičiuojam įvairiai:
Medžių metus išduoda rievės,
Savo metus sparneliuose nešioja boružėlės,
O kaip savo metus turi skaičiuoti žmogus?
Skaičiuok juos pagal darbus,
Pagal gerą žodį išdalintą,
Pagal sukauptą patirtį, medelį pasodintą.
O pats geriausias būdas - skaičiuoti pagal širdį,
Nes tiktai ji viena tikrus metus atspindi.
75-ojo gimtadienio proga Joną STEPONAITĮ sveikina 

žmona, dvi dukros su šeimomis, anūkės Kornelija, Monika, Akvilė

Nuoširdi padėka giminėms, kaimynams, draugams ir visiems, 
kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę mylimą mamą Genę 
KAVALIAUSKAITĘ.

Duktė Milda

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties žemę  aplink 
Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-648) 20000.

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

Žinantys siūlykite 
tel. (8-684) 44444.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

Tel.: (8-635) 30367, 
(8-685) 16221.

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

Tel. (8-670) 37592.

Trijų kambarių butą Šviesos g. ar 
netoli jos (pageidautina be remonto).

Tel. (8-608) 94543.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat visos 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.

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai - automobilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv. techniką, metalo lau-
žą, elektros variklius. 

Tel. (8-633) 60143.
                 
Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-622) 09326.    

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

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

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

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

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

Kviečius, miežius, kvietrugius, ru-
gius, avižas.  Atsiskaitome,  išsiveža-
me savo transportu. 

Tel.  (8-614) 24950.

B r a n g i a i
p e r k a m e  m i š k ą

(12000 Eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.
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mėnulis

anekdotas

Felicita, Rimtautas, Galman-
tė, Tomas, Laima.

šiandien

kovo 8 d.

kovo 9 d.

kovo 7-9 d. pilnatis

Vydminas, Gaudvilė, Beata.

Dominykas, Domas, Pranciš-
ka, Žygintas, Visgailė, Pranė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

+1

IŠ ARTI

Amiliutė saugo savo mintis

Pranešimas per radiją: “Grupė 
ginkluotų teroristų užėmė masan-
drijos vyno rūsius, ir jau ketvirta 
diena negali suformuluoti savo rei-
kalavimų”. 

Po rinkimų, po aistrų
Aš gerų minčių turiu
Sėdu, aiškiai parašau
Ir rajoną sutvarkau.

Bet nakčia ją lanko vizija,
Kad be jos bus koalicija:
Baura, Griauzdė ir Žiogelis, 
Pečiukėnas ir Juodelis.

Krikštaponis bei Pakeltis – 
Ji iš siaubo ima keltis.
Tiek gyvenime suspėja
Būtų mero patarėja.

Bet politikai apšaus
Jos minčių tikrai negaus.
Įgyvendins sau programą
Ir apšaus partinių klaną. 

Kaip skelbia informacinis stendas, 
Burbiškio dvaro, esančio aštuoni ki-
lometrai nuo Anykščių, kairiajame 
Anykštos upelės krante, restauracija 
prasidėjo 2011 metų ketvirtame ke-
tvirtyje ir turėjo būti baigta 2013- ųjų 
metų pirmame ketvirtyje. Atrodytų, 
kad įkurtuvės vėluoja bene dvejus 
metus. Tačiau apžvalgos aikštelėje 
ant Anykštos kranto kabanti vestu-
vininkų palikta spyna liudija galimai 
vestuvių puotą čia vykus praeitų metų 
spalyje, o ir vietiniai ne kartą pasako-
ja stebėję tuntus automobilių dvaro 
kieme. 

Dvaras restauruotas pagal XIX 
amžiaus projektą ir apstatytas to lai-
kmečio baldais. 

Burbiškio dvaras prisikėlė… Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Trečiadienio vakarą Burbiškio dvare vyko didelis šio, restauruoto XIX amžiaus architektūros paminklo, atidarymo balius. Vakare 
dalyvavo apie pusantro šimto svečių - verslo ir pramogų atstovų, Anykščių rajono vadovai.

1853 metais Lietuvos ir Lenkijos didikų Venslovavičių pastatyti dvaro rūmai yra bene gražiausi Anykščių rajone, dvaras su parku 
yra Burbiškio kraštovaizdžio architektūros draustinio dalis, dvaras įtrauktas į Europos paveldo lankytinų objektų sąrašą. 

Pasak dvaro valdytojos Rūtos Pe-
teržikaitės, į dvaro restauraciją inves-
tuota beveik 3 milijonai eurų Europos 
Sąjungos paramos. „Dvare atkurti 
autentiški lubų ir sienų tapybos dar-
bai, išlikę ypač vertingi židiniai, - 
“Anykštai” pasakojo dvaro valdytoja. 
– Dvaras pritaikytas turizmui, jame 
teikiamos apgyvendinimo, maitinimo 
paslaugos, vyksta koncertai, semina-
rai, parodos. Būsime atviri Anykščių 
krašto bendruomenei, labdaringiems 
renginiams ir tikime, kad dvaras bus 
dar vienas kultūros židinys Anykščių 
rajone“. Į dvaro atidarymo iškilmes 
buvo pakviesti ir keli burbiškiečiai, 
tarp jų bendruomenės pirmininkė 
Rita Titenienė. 

Dvaro teritorija kelių hektarų parku 
šliejasi prie Anykštos. Jame - dešim-
tys saugotinų ir retų augalų, vingiuoja 
slėpiningi takeliai, kuriuos puošia ori-
ginalios skulptūros.

Dvaro kambariai prilygsta aukš-
čiausios klasės viešbučių lygiui ir 
parai kainuoja nuo 110 eurų. Čia 
puikiausios sąlygos konferencijoms, 
pasitarimams. Dvare veiks restora-
nas, į kurį ne konferencijų metu bus 
galima užsukti anykštėnams ir rajono 
svečiams. 

Dvarą valdė Venclovavičių giminė. 
Ji čia minima nuo 1752 metų. 1853 
m. Anupras Venclovavičius perstatė 
jau buvusį dvarą į vėlyvojo klasiciz-
mo stiliaus rūmų ansamblį, išlikusį 
iki mūsų dienų. 

1932 m. dvarą iš Venclovavičių 
įsigijęs Petras Kriaučionis po metų  
jį pardavė jėzuitų kunigui Pranciškui 
Zabielai, kuris įkūrė Burbiškio para-
piją, o dvaro dalyje įrengė bažnyčią 
ir kleboniją. Sovietmečiu bažnyčia 
buvo iškelta ir dvare įkurdinta mo-

kykla. 
1990 metais dvaras buvo sugra-

žintas Panevėžio vyskupijai, tačiau 
ši neturėjo pinigų jo restauracijai ir 
dvarą, kaip kalbama, už pusę mili-
jono litų pardavė (beje, už Rusijos 
bankininkų reketą kalintam) vilnie-

čiui verslininkui Vadimui Kastuje-
vui, kuris drauge su Anykščių rajono 
savivaldybe įkūrė VšĮ “Ipso Facto”. 
Vėliau UAB „Livintus“ akcijas iš V. 
Kastujevo perpirko, bet savivaldybė 
tebėra dvaro dalininkė. 

Burbiškio dvaras yra vos keletas kilometrų nuo Rubikių ežero. 

Dvaro kultūros vertybes, tokias 
kaip židiniai ir koklinės kros-
nys, pavyko išsaugoti todėl, 
kad dvare ilgai veikė mokykla. 

Šiuos tapetus, kaip teigia dvaro šeimininkai, pagal išlikusias 
nuotraukas pagamino ta pati Prancūzijos gamykla „Eldorado“.

Autoriaus nuotr. 

Viena iš dvaro salių.


