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Apie miesto parko rekonstrukciją 
sužinojo iš mero „Facebook“ 
Šią vasarą bus parengtas ir pristatytas Anykščių miesto parko rekonstrukcijos projektas. Architektas Kęstutis Indriūnas, beje, ką 

tik išrinktas į rajono Tarybą, nerimauja, kad kaip visada Anykščiuose bus dar vienas „teisingas“ projektas. Pasak liberalo, apie tai, 
kad Anykščių parką ruošiamasi rekonstruoti jis sužinojo tik iš rajono mero asmeninės “Facebook” paskyros. Architektas piktinasi, 
kad nebuvo surengtas idėjų konkursas, kaip turėtų keistis parkas.

Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė įdėjų konkursą vadina „Šūviu į orą“ . Ji sako, kad 
miesto parko rekonstrukcijos konkursas vyko, buvo atviras ir jame dalyvavo daugiau negu vienas kandidatas. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių miesto parko tilteliai laukia rekonstrukcijos.

Srebiu kopūstus ir jaučiuos 
kaip rusų armijoj. Ten būdavo 
pietums kopūstų sriuba, o antras 
patiekalas – kopūstai su bulvė-
mis. Bet dabar kiti laikai – ka-
reivius vadina šauktiniais, tik 
kopūstai tokie patys. 

Kadangi žmona griežtai įsa-
kė drožti prie stalo, tai ir aš esu 
šauktinis. Pagalvoju, kad šeima 
nuo armijos nelabai skiriasi – 
visi pagrindiniai veiksmai apie 
virtuvę sukasi. 

Linas BITVINSKAS

Architektas anykštėnas Kęs-
tutis Indriūnas mano, kad 
svarbiems visuomenės objek-
tams būtini idėjų konkursai.

Pirmosios klasės specialistais 
tapo Bendrojo ir juridinio skyriaus 
vedėjas Audronius Gališanka bei 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėja Daiva Gasiūnienė. Dar 
trims specialistams suteikta antroji 
klasė, taip pat trims – trečioji kla-
sė. Keturiems valdininkams vienu 
laipteliu pakeltos kategorijos, kate-
gorijos kėlimas taip pat garantuoja 
algos kilimą. Tarp tų, kam didės 
alga kylant klasei ar kategorijai, 
yra ir Traupio seniūnės pavaduo-
tojas Valentinas Kalibatas bei savi-
valdybės administracijos Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus 
vedėja Gražina Nargelienė.  

Kategorijas savivaldybės dar-

Savivaldybėje dirba du aukščiausios 
klasės specialistai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių savivaldybės administracijos komisija aukščiausią, 
pirmąją, valstybės tarnautojo klasę suteikė dviem savivaldybės 
skyrių vedėjams. Pirmoji klasė, garantuojanti bent 100 eurų at-
lyginimo kilimą, Anykščių savivaldybės valdininkams suteikta 
pirmą kartą istorijoje.

buotojams suteikė komisija, kuriai 
vadovavo administracijos direkto-
riaus pavaduotojas Valentinas Pa-
tumsis.

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijoje bei seniūnijose dirba 84 
asmenys, turintys valstybės tarnau-
tojo statusą. Iš jų 34 valstybės tar-
nautojo klases: 2 yra pirmos klasės 
specialistai, 8 turi antrąją klasę, 24 
– trečiąją klasę. 

Pasak Bendrojo ir juridinio sky-
riaus vedėjo A.Gališankos, niekas 
iš seniūnų neturi pirmos ar antros 
klasės. O kam pakeltos klasės bei 
kategorijos ir yra garbingos antros 
klasės aštuonetuke, A.Gališanka 
„Anykštai“ atskleisti atsisakė, 

motyvuodamas, jog saugo asmens 
duomenis. 

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Vilius Juodelis 
„Anykštai“ sakė, kad valstybės tar-
nautojams yra nustatytos kategorijų 
„žirklės“, viršutinės ir apatinės ribos 
kokiai kategorijai, nuo kurios pri-
klauso alga, priskiriama pareigybė. 
Skyrių vedėjų maksimali kategorija 
yra 14-oji, o aukščiausioji, 17-oji 
kategorija, gali būti nustatyta tik sa-
vivaldybės kontrolieriui ir pačiam 
administracijos direktoriui. Skiriant 
klases, direktoriaus teigimu, komi-
sija vertina darbuotojo kvalifikaci-
ją, darbo krūvį, stažą ...

Tačiau V.Juodelis pripažino, kad 
valstybės tarnautojo klasė, nuo ku-
rios priklauso valdininko alga, gali 
būti ir derybų objektu, tarkim, įdar-
binant kokį nors labai vertingą spe-
cialistą jam klasė gali būti suteikta 
jau pačioje karjeros pradžioje. 

Vienas aktyviau 
balsuoja, kitas – 
mieliau kuria 
įstatymus

Kartais geriau kelių 
neremontuoti

Anykščių kelių tarnybos virši-
ninkas Dalius Stasiukonis sako, 
jog apie kelio Anykščiai–Pagojė 
būklę žino ir Susisiekimo minis-
terijoje.

Rinkimai. Trečiadienį prasidėjo 
išankstinis balsavimas antrajame 
merų rinkimų ture. Jame dalyvavo 
vos 132 arba 0,53 proc. Anykščių 
rajono rinkėjų. Pirmajame merų 
rinkimų ture, kai vyko ir rajono 
Tarybos rinkimai, pirmąją išanks-
tinio balsavimo dieną anykštėnai 
balsavo triskart aktyviau. Tiesa, ir 
visoje Lietuvoje pirmąją išanksti-
nio balsavimo dieną rinkėjai buvo 
pasyvūs – balsavo vos 0,59 proc. 
rinkėjų. Antrasis merų rinkimų 
turas vyksta 41-oje savivaldybėje, 
19-os savivaldybių merai išrinkti. 

Paskelbė. Pagaliau paskelbtas kon-
kursas į Anykščių socialinių globos 
namų direktoriaus pareigas. Preten-
dentai turi turėti aukštąjį išsilavinimą 
bei mokėti anglų, prancūzų ar vokie-
čių kalbą B1, taigi, vidutiniu lygiu.

Vėliava. Kovo 11-ąją tūkstan-
čiai tautiečių dalyvavo eisenoje 
Vilniuje, kurioje buvo skleidžiama 
Anykščių A. Vienuolio progimna-
zijoje pasiūta 250 metrų trispalvė. 
(Idėjos autorius buvęs mokyklos 
režisierius Erikas Druskinas). „Įsi-
tikinau, kad Lietuva dar nemirusi, 
tiek daug žmonių susirinko, tiek 
daug geros nuotaikos“,- įspūdžiais 
dalinosi Signatarė Irena Andrukai-
tienė. Trispalvė nuo Seimo buvo 
nešama iki Katedros aikštės, kurio-
je iš vėliavos suformuota širdis.

Vaikai. Anykščių rajono savi-
valdybėje 2014 m. gyveno 4 tūks-
tančiai 4 vaikai, iš jų – 129 vaikai 
neįgalūs, o kas dešimtas yra soci-
alinės rizikos grupėje. Iš bendro 
skaičiaus 440 vaikų yra laikomi 
socialinės rizikos grupės vaikais. 
128 vaikai augo socialinės rizikos 
šeimose. Beje, 2015 m. pradžioje 
vaikų, augančių socialinės rizikos 
šeimose, priskaičiuojama jau 265. 

Žolė. Prasideda pernykštės žo-
lės deginimo laikotarpis. Anykščių 
ugniagesiai kovo 11–tą Šeimyniš-
kėlių kaime gesino žolę. Išdegė 
apie 20 arų žolės. 

Sveikinimas. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina – 
15,90 Eur.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

Operacinėje kartais praleidžia ir 
24 valandas

Anykščių ligoninės chirurgas 
Giedrutis Klimkevičius sako, 
kad medikas privalo jausti, 
kada žmogų reikia užjausti ir jį 
palaikyti, o kada jam ištarti ir 
griežtesnį žodį. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Puodai. Vasario 23 d. Kavarsko 

seniūnijoje buvo pastebėta, kad iš 
vyriškio, gimusio 1951 m., namo, 
pavogtas elektros skirstomųjų tin-
klų bendrovei priklausantis elek-
tros skaitiklis ir vyriškiui priklau-

santys du puodai ir pečiaus ringės. 
Nuostolis – 26, 98 eurai.

Garažas. Kovo 11 d. apie 13 val. 
Kavarsko seniūnijoje, išlaužus gara-
žo spyną, įsibrauta į vidų ir pavogti 
įvairūs daiktai bei įrankiai. Nuosto-
lis – 800 eurų.

Bažnyčia. Kovo 11 d. apie 8 val. 

45 min. Viešintų seniūnijoje paste-
bėtas išlaužtas bažnyčios langas. 
Iš patalpų pavogta Biblija, kryžiai. 
Nuostolis tikslinamas.

Automobilis. Kovo 11 d. apie 
16 val. 10 min. gautas pranešimas, 
kad Kurklių seniūnijoje į griovį 
įlėkė automobilis, kurio vairuoto-

jas, kaip įtariama yra neblaivus. 
Nuvykus pareigūnams į vietą, 
pastebėtas neblaivus (1,83 prom.) 
vyriškis, gimęs 1983 m., kuris 
sulaikymo metu aktyviais veiks-
mais pasipriešino pareigūnams. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Renginį prie paminklo Laisvei 
vedę Anykščių kultūros centro di-
rektorės pavaduotoja Vilma Pau-
lauskaitė ir bibliotekos direktorius 
Romas Kutka, kalbėję apie Kovo 
11 – osios svarbą. 

Lietuvos valstybės vėliavą pakė-
lė programos „Kurk Lietuvai“ pro-
jektų vadovai Eimantas Matulaitis 
ir Miglė Satkauskaitė bei gydytoja 
Ledina Kaladienė. 

Anykštėnus sveikino meras Si-
gutis Obelevičius, pabrėžęs, kad 
esame tvirti, esame NATO ir Eu-
ropos Sąjungos nariai, tačiau už 
kelių šimtų kilometrų vyksta ka-
ras, tad turime būti budrūs ir dirbti 
Lietuvos labui. 

Anykščių šv. Mato bažnyčios 
klebonas Petras Baniulis pastebė-
jo, kad daugelio valstybių griūtis 
prasidėjo nuo moralinio nuos-
mukio, tad kvietė oriu gyvenimu 
įprasminti Nepriklausomybę. 

Mero patarėjas Virgilijus Aloy-
zas Milaknis į renginį atsinešė lai-
ko išblukintą, per karus ir okupa-

Dovanojamos vėliavos nebuvo kam priimti 
Lietuvos Valstybės Atkūrimo 25 - etį anykštėnai šventė tradiciškai ir 

kukliai – šv. Mišiomis šv. Mato bažnyčioje, valstybinės vėliavos pakėli-
mo ceremonija prie paminklo Laisvei ir spektakliu Kultūros centre. 

ciją kelių kartų išsaugotą Lietuvos 
trispalvę ir ją dovanojo Anykščių 
muziejui. Deja, niekas iš muzie-
jaus atstovų nepriėjo vėliavos pa-
imti, muziejininkų renginyje ne-
buvo, tad V. A. Milakniui vėliavą 
teko neštis namo. 

Vakar V. A. Milaknis Trispalvę 
įteikė A. Baranausko ir A. Vienuolio - 
Žukausko memorialiniam muziejui.

Vėliavą prieš porą metų V. A. 
Milaknis gavo iš anykštėno Vytau-
to Luščiausko. Tai – jo tėvo, žino-
mo muzikanto armonikieriaus Kle-
menso Luščiausko (1918–2008) 
jaunystėje naudota, o paskui per 
visą sovietmetį išsaugota ir Lietu-
vos Atgimimo metais vėl dienos 
šviesą išvydusi Trispalvė

Luščiauskų šeimos relikvija, 
menanti šios giminės šventes Ne-
priklausomos Lietuvos laikotar-
piu, praturtins su rašytojo Antano 
Žukausko-Vienuolio artimaisiais 
susijusių eksponatų lobyną. Mat 
ir Klemensas Luščiauskas, ir A. 
Vienuolis buvo kilę iš vienos ir 

Scena iš spektaklio „Mažvydas”. Spektaklyje pagrindinį herojų 
vaidina pats spektaklio režisierius Jonas Buziliauskas (guli).

Mero patarėjas Virgilijus Aloyzas Milaknis į Lietuvos valstybės 
atkūrimo 25 – ečio minėjimą atsinešė ir muziejui padovanojo 
laiko išblukintą trispalvę.              Autoriaus nuotr. 

tos pačios XVIII–XIX a. sandū-
roje Piktagalio kaime gyvenusios 
Simono ir Barboros Žekonytės 
Žukauskų šeimos: rašytojas buvo 
jų proanūkis, o K. Luščiauskas – 
proproanūkis.

Prie paminklo Laisvei rajono 
Tarybos narė Aldona Daugilytė 
dalino vėliavėles, giedojo kame-
rinis choras „Salve Cantus“ (vad. 
Rimvydas Griauzdė), eiles skaitė 
A. Vienuolio progimnazijos mo-
kiniai, dainavo A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokytojų 
ansamblis. 

Po valstybinės vėliavos pakėli-
mo ceremonijos Antano Baranaus-
ko aikštėje anykštėnai Kultūros 
centre žiūrėjo kunigo švietėjo Jono 
Katelės paramos ir labdaros fondo 
jaunimo dramos studijos spektaklį 
pagal Justino Marcinkevičiaus po-
emą „Mažvydas“. Spektaklio reži-
sierius – Anykščių kultūros centro 
režisierius Jonas Buziliauskas. 

Minėto paramos ir labdaros fondo 
dramos studija veikia Panemunėly-
je. Spektaklis, kuriam anykštėnai 

plojo atsistoję ir aktoriams negailė-
jo gėlių, prieš keletą metų sukurtas 
J.Buziliauskui dirbant Rokiškyje 
ir rodytas apie dvi dešimtis kartų. 
Spektaklyje Mažvydo vaidmenį at-
lieka pats J. Buziliauskas. 

Minint Kovo 11- osios jubilie-
jų ne tik miestas ir miesteliai, bet 
ir daugelis kaimo sodybų, iškėlė 
valstybės vėliavą. Tačiau Kovo 11- 
ąją į redakciją paskambinusi mote-
ris pranešė, kad Niūronyse prie Ar-
klio muziejaus vėliavos namatyti. 
„Ankstesniais metais per valstybi-
nes šventes prie Arklio muziejaus 
vėliavą keldavo, o šiemet – nebe-
kelia. Muziejuje dirba daug kon-
servatorių, matyt, prieš rinkimus 
jiems labiau rūpi agitacija, nei 
valstybinė vėliava“. – „Anykštai“ 
sakė moteris.

Kovo 11–ąją per Kavarską 2500 
metrų nuo didžiausio šalies kry-
žiaus miesto pradžioje iki trijų kry-
žių Kalnuočių kaime bėgo daugiau 
kaip pusšimtis bėgikų. Bėgime nu-
galėjo Marius Sausaitis ir Renata 
Trakimaitė. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

S. Jovaiša neužleidžia uoliausio 
Seimo nario vardo pagal balsavimų 
skaičių. Jis aktyviausiai dalyvauja 
įstatymų priėmime – tarp visų Sei-
mo narių S.Jovaiša pirmauja pagal 
balsavimų skaičių. Anykštėnas iš 4 
654 balsavimų balsavo net 4 414 
kartų. Tai – 94,84 procento nuo 
visų buvusių balsavimų.

Kitas anykštėnas – R.Sargūnas 
taip pat pakankamai uolus balsuo-
jant. Jis iš 4 654 balsavimų balsavo 
3834 (82,38 procento) kartus ir pa-
gal tai Seime „darbietis“ yra 12- tas.

Tačiau R. Sargūnas daug akty-
vesnis teikdamas teisės aktų pro-

Vienas aktyviau balsuoja, kitas – 
mieliau kuria įstatymus
„Anykšta“ pasidomėjo, kaip pagal oficialią statistiką Seime 

sekasi dirbti anykštėnams Seimo nariams „darbiečiui“ Ričardui 
Sargūnui ir „konservatoriui“ Sergejui Jovaišai. 

jektus – įstatymus ir jų pataisas. 
Pagal šį rodiklį „darbietis“ – 19-
tas. Anykštėnas prisidėjo prie 80 
teisės aktų projektų pateikimo (tai 
1,31 procento nuo visų šioje ka-
dencijoje Seime pateiktų įstatymų 
ir jų pataisų projektų). Iš 80- ties 
buvo priimta 11. Tai – 13,75 pro-
cento nuo pateiktų projektų.

„Konservatorius“ S. Jovaiša 
šioje srityje smarkiai nusileidžia 
kolegai. Legendinis krepšininkas 
pagal aktyvumą teikiant teisės aktų 
projektus yra apie vidurį ar net an-
trojoje pusėje tarp visų Seimo na-
rių. S. Jovaišos statistika: teikti 38 

projektai (0,62 procento nuo visų 
teiktų), priimti 5 (13,16 procento 
nuo teiktų).

Šiuo metu savo svarstymų eilės 
laukia S. Jovaišos pasirašytas pro-
jektas dėl nepilnamečių Lietuvos 

Respublikos piliečių gynybos ne 
Europos sąjungos šalyse, o R. Sar-
gūnas prisidėjo prie karo prievolės 
įstatymo poros punktų koregavimo 
ir mokyklų finansavimo modelio 
tobulinimo projektų.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Tiek Ričardo Sargūno, tiek Sergejaus Jovaišos vienas rodiklis 
Seime beveik vienodas – iš jų pateiktų įstatymų priimta per 13 
procentų teisės aktų projektų.

Atsisveikino. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė atsisveikino 
su kadenciją Lietuvoje baigiančia 
Prancūzijos ambasadore Maris 
Bernijo. „Lietuva vertina gerus 
dvišalius santykius su Prancūzija, 
kuri yra Lietuvos strateginė par-
tnerė. Sieksime ir toliau stiprinti 
bendradarbiavimą su Prancūzija, 
ypač parlamentiniu ir ekonominiu 
lygmeniu“, - teigė Parlamento va-
dovė per susitikimą su ambasado-
re. 

Maitinimas. Vyriausybės va-
landos metu Seimo narys Edmun-
das Jonyla pabrėžė, kad šiuo metu 
maitinimo paslaugos mokyklose 
nėra kokybiškos, savivaldybės 
konkursus šioms paslaugoms pirk-
ti dažniausiai organizuoja besirem-
damos mažiausios kainos kriteri-
jumi, o viešojo pirkimo konkursui 
pasibaigus savivaldos institucijos 
nuo maisto kokybės užtikrinimo 
paprastai nusišalina.

Parama. Seimo Pirmininkė 
Loreta Graužinienė, susitikusi su 
Moldovos Parlamento pirmininku 
Andrianu Kandu, patikino svečią, 
kad Lietuvos Parlamentas yra pa-
sirengęs suteikti Moldovai įvairia-
pusę paramą, įgyvendinant asoci-
acijos sutartį su Europos Sąjunga. 
„Tvirtai ir nuosekliai rėmėme ir to-
liau remsime Moldovos pasirink-
tą integracijos į Europos Sąjungą 
kelią. Džiaugiamės, kad Moldova 
jau turi naują valdančiąją koaliciją 
ir vyriausybę. Tikime, kad ši vy-
riausybė išlaikys europietiškų re-
formų kryptį“, - teigė parlamento 
vadovė.

Ąžuolas. Minint Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-metį, 
greta Europos institucijų, didžiau-
siame ir seniausiame Strasbūro 
Oranžerijos parke, pasodintas lie-
tuviškas ąžuolas. Daugiau kaip 2 
metrų aukščio ąžuolas į Strasbūrą 
buvo atgabentas iš Kėdainių miškų 
urėdijos medelyno. Ąžuolo sodi-
nimo ceremonijoje dalyvavo Lie-
tuvos europarlamentarai, Europos 
Parlamento nariai iš Latvijos, Es-
tijos ir Lenkijos.

Populiariausi. Lietuvos pre-
kybos įmonių asociacija (LPĮA) 
penktą kartą paskelbė populia-
riausias prekes Lietuvoje. Šiemet 
atrenkant prekes buvo įvestas ir 
naujas - kokybės - kriterijus. Anot 
LPĮA vykdomojo direktoriaus Lau-
ryno Vilimo, pagrindinės vartojimo 
tendencijos nesikeičia, todėl sąra-
še ir toliau dominuoja lietuviškos 
prekės - mėsos gaminių sektoriuje 
pripažinimo sulaukė „Biovelos“ 
„Giminių“ dešrelės, pieno produk-
tų grupėje populiariausi „Pieno 
žvaigždžių“, „Rokiškio pieno“ ir 
„Žemaitijos pieno“ gaminiai. Tarp 
populiariausių - taip pat „Vilniaus 
duonos“, „Daumantų“, „Mantin-
gos“, „Malsenos“ ir kitų įmonių 
produkcija.

Vaikai. Pilietinis karas Sirijoje, 
UNICEF duomenimis, į skurdą 
įstūmė milijonus vaikų.  Nuo karo 
ir teroro iš viso kenčia 14 mln. vai-
kų, 5,6 mln. jų priversti gyventi 
siaubingomis sąlygomis, Niujorke 
paskelbė Specialus tarptautinis pa-
galbos vaikams fondas. 2 mln. vai-
kų gyvena regionuose, kurių gel-
bėtojai praktiškai negali pasiekti.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

užuojauta

Šiame kelyje vyko du atskiri pro-
jektai ir abiem jų gyventojai turi pre-
tenzijų. 2013 metais UAB „Aukštaiti-
jos traktas“ laimėjo konkursą dviračių 
takui ir saugumo salelėms įrengti, o 
2014 m. AB „Panevėžio keliai“ šia-
me kelyje vykdė kelio šiurkštinimo 
darbus. 

Gyventojai nepatenkinti, kad ren-
giant dviračių taką aiškiai susiaurė-
jo kelias, nes atitvarai pernelyg arti 
kelio važiojamosios dalies, be to, jų 
nuomone, nemotyvuotai įrengtos 
saugumo salelės, nes pėsčiųjų judė-
jimas tose vietose yra minimalus, o 
jos susiaurino kelio važiuojamąją dalį 
tose vietose. 

Vairuotojai ypač blogai atsiliepia 
apie kelio Anykščiai – Pagojė dangą. 
Vasarą buvo lyginama ir šiurkštinama 
buvusi banguota kelio danga, ant jos 
lietas bitumas, išpilta akmenukų. Žie-
mą pasimatė, kad faktiškai visa kelio 
atkarpa renovuota yra siaubingai: va-
žiuojant automobiliu vis dar jaučiasi 
bangavimas, kelio danga nėra vienti-
sa, o tarsi sudurta iš dviejų sluoksnių, 
be to, ji tarsi vietomis pervažiuota 
akėčiomis, akmenukai nuskraidė, 
palikdami nuogus plotus, kurie esant 
šaltam orui virsdavo ledo plotais dėl 
ten susikaupusio vandens. Taigi, va-
žiuoti šituo keliu tapo gana pavojin-
ga, nes faktiškai viena automobilio 
pusė važiuodavo ledu. 

Valstybės įmonė „Utenos regiono 
keliai“ Anykščių kelių tarnybos vir-
šininkas Dalius Stasiukonis, paprašy-
tas pakomentuoti situaciją, sakė, kad 
gyventojai gali nebijoti, jog kelias 
toks ir liks. „Yra garantija, kelią turės 

Kartais geriau kelių 
neremontuoti

„Panevėžio keliai“ perkloti. Po darbų 
dar metus būna garantinis periodas, 
paprastai po žiemos mes peržiūrim 
ir „defektuojam“ tam tikras vietas, 
kurias paskui įmonės sutvarko, o tada 
mes perimam kelią prižiūrėti. Šiuo 
atveju iškirti kažkokių vietų nereikė-
jo – visas kelias vienodas“,- sakė D. 
Stasiukonis.

D. Stasiukonio nuomone, brokas, 
kurį mato anykštėnai, turi objekty-
vias priežastis. „Mano nuomone, jie 
kiek pavėlavo. Šiurkštinimo darbai 
turi būti atlikti iki liepos 15 dienos, 
kai kelias maksimaliai įkaista, o jie 
klojo vėliau. Antras dalykas, ko gero, 
buvo kažkas su bitumu atsitikę, jeigu 
akmenukai nuskraidė. Natūralu, kad 

kažkiek į šalikeles akmenukų nubyra, 
bet ne tiek“,- sakė D. Stasiukonis.

Paklaustas, kiek kainavo kelio 
remontas, D.Stasiukonis sakė, jog 
sutarties jis nematė. „Tik iš patirties 
galiu pasakyti, kad kelio šiurkštini-
mo darbai kainuoja, jeigu sakyti dar 
litais, 100 tūkstančių litų už kilome-
trą“,- sakė D. Stasiukonis. Jo nuo-
mone, pakartotinis kelio tvarkymas, 
AB „Panevėžio keliai“ įmonei turėtų 
kainuoti apie 200 tūkst. litų. 

O kol kelią sutvarkys, vairuoto-
jams reiktų šiuo keliu važiuoti ati-
džiai, nes akmenukai vis dar skraido 
ir gali pridaryti nemažai žalos auto-
mobiliui. 

Ritai JAZAPONIENEI

Netektis tokia skaudi ir ne-
paguodžiama. Tylų ir švelnų 
užuojautos žodį tariame mi-
rus tėveliui.

Kaimynai Anisimovai, 
Šakėnai

2014 m. vasarą vyko kelio remonto darbai atkarpoje Anykščiai – Pagojė. Žiemą, nors jos faktiškai ir 
nebuvo, pasirodė, kad kelias po remonto tapo pavojingesnis negu iki tol. Anykščių kelių tarnybos vir-
šininkas Dalius Stasiukonis sako, kad šiam keliui net nereikia defektacijos – jis visas nekokybiškas.

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Kelias atkarpoje Anykščiai – Pagojė po renovacijos tapo dar 
prastesnis.

Autoriaus nuotr. 

Aha:„Kasdien važinėju, tai jau žinau šį „pinigų įsisavinimą“. Rezulta-
tas - dėl skraidančių akmenukų vienas sudaužytas žibintas, trijose vietose 
įmuštas stiklas. Kas man atlygins nuostolius?“

Edzkis: „Kada darysim nors taip, kaip prie ruso darėm: visi vogdavo, bet 
kokybės ženklas būdavo, o dabar nieks nevagia , o keliai...“ 

Savininkas: Tai man, kad galėčiau įvažiuoti žemę dirbti, reiks atsukti tas 
blėkas“.

Vairuotoja: „Kiekvieną dieną važiuoju šiuo keliu, prasilenkiant su kitais 
automobiliais, akmenukai į langus skraido. Tegu meldžiasi kelininkai, kad 
tik lango neišmuštų“...

Vairuotoja: “Čia buvo litų plovykla, ne eurų. Dabar galai vandenyje, bet 
garantinis tebegalioja.“ 

Matem: „Ėjom dviračių taku pasivaikščioti, bet netoli nuėjome, kadangi 
neįmanoma eiti ant akmenukų, ,o kai važiuoja mašinos, baisu, kad nekliūtų 
į akis. Ir dar, ką reiškia kai šiame take yra paklota dalis plytelių, kas čia per 
monai? Kelias susiaurintas, o taku galima su mašina važiuoti. Kas taip ir 
sumąstė padaryti?

Jooo: „Stambaus masto “įsisavinimas”...
LT: „Va naujas meras Kęstutis gal pasidomės šiuo keliu?“. 

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių kelių tarnybos vir-
šininkas Dalius Stasiukonis 
sako, kad apie kelio Anykščiai 
– Pagojė būklę žino ir Susisie-
kimo ministerijoje.

Ir vaško žvakėmis lėtai lašės
Išėjusios ir paliktųjų skaus-

mas...
Į Amžinybę iškeliavus ilgame-

tei darbuotojai, kolegei Marijo-
nai Jurkėnienei, dalijamės Jūsų 
skausmu ir nuoširdžius užjautos 
žodžius skiriame vyrui Vytautui, 
sūnui Dainiui ir artimiesiems.

Anykščių Pirminės sveikatos 
priežiūros centro bendruomenė

Žmogus - tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į ke-

lią,
Kuriuo negrįžta niekas atga-

lios.
Mirus Ksaverijai Tarvydienei 

nuoširdžiai užjaučiame Arūną 
TARVYDĄ ir sūnų Mantą.

Kavarsko ambulatorijos
darbuotojai

Edita VILUTIENĖ, Anykš-
čių viensėdžio gyventoja:

- Balsų pirkimai, kandidatų 
į merus skandalai su moteri-
mis - apraiškų yra. Manau, kad 
Anykščiuose valdžioje reikia 
jaunesnių žmonių, nes jau kele-
tą metų tęsiasi sąstingis. Mirš-
tantis miestas. Nors gražus.

Vilda EINIGIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Žiūrint iš šalies, kaip rinkė-
jai, gal ir peržengia. Skandalai 
dėl mero Anykščiuose gali būti 
ir tiesa, ir provokacija. Teisybę 
žino nebent žmona...

Henrikas ŠEREIKA, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Kova dėl valdžios peržen-
gia etikos ribas. Kalbėjausi 
su vilniečiais, ten Trakuose 
nesąmonės, rinkimus teks iš 
naujo organizuot. Manau, kad 
Anykščiuose prieš rinkimus 
viskas vyksta normaliai. Na, 
nebent tie skandalai susiję su 
Obelevičiumi. Kaltint negali-
me, nes nematėme. 

Ar kova dėl 
valdžios 
neperžengia 
etikos ribų?

Vadinasi, į parduotuves 
retai vaikštote...

Giedrutis KLIMKEVIČIUS, 
chirurgas, apie pinigus: 

„Tiesą sakant, niekada netu-
rėjau problemų dėl pinigų – nei 
vaikystėje, nei jaunystėje, nei 
dabar – visada man jų užteko“

Trys paršiukai išvis 
be projektų statė

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas, apie tai, kas lemia koky-
bę: 

„Vėl lemia mažiausia kaina. 
Pigios architektūros nebūna.“

Kieno ten motina viltis?

Daiva GASIŪNIENĖ, archi-
tektė, apie tai, kas finansuos 
miesto parką: 

„Turime daug vilčių, kad 
miesto parko rekonstrukciją fi-
nansuos Saugomų teritorijų tar-
nyba.“

O argi čia pinigai?

Daiva GASIŪNIENĖ, archi-
tektė, apie idėjų konkursą:

„Medžių lajų tako idėjų kon-
kursas kainavo 30 tūkstančių litų 
(komisijoje buvo ir architektas 
K.Indriūnas), o ar jis realizuo-
tas?“.

Leonas, kaip visada – 
tinkamoje vietoje

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, apie antrą rin-
kimų turą:

„Bet aš Anykščiuose nebal-
suosiu. Ten, kur balsavau, meras 
išrinktas jau pirmame ture“.

Prisiima, artimieji į 
parduotuvę juos ir siunčia

Tomas TUSKENIS, Menų 
centro direktorius, apie atsako-
mybę: 

„Artimieji taip pat turėtų prisi-
imti dalį atsakomybės už neblai-
vius vairuotojus“.

Būtų gerai, kad ir 
nemiegotų

Irena ANDRUKAITIENĖ, 
apie įspūdžius iš vėliavos Vil-
niuje nešimo: 

„Įsitikinau, kad Lietuva dar 
nemirusi“.
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rievės

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Sigita PIVORIENĖ

Svarbią mūsų valstybei ir 
mums datą, valstybės atkūrimo 
dieną Kovo 11- ją kvietė švęsti 
miestuose išklijuoti plakatai. Tik 
ar tikrai – švęsti? Ar, susirinkę 
miesto aikštėje ir paklausę kelių 
dėdžių kalbų, mes jaučiamės 
pakylėti, paminėję ypatingą die-
ną ypatingai? Ar tokios šventės 
sutraukia būrius žmonių, kviečia 

linksmintis? Atrodo, kad valsty-
bės šventės įdomiausios pensinio 
amžiaus žmonėms, prisimenan-
tiems, ką reiškia gyventi nelais-
voje šalyje. Ir moksleiviams, 
kuriems dažnai būna tiesiog 
liepta dalyvauti renginyje. 

Dar iš vaikystės pamenu 
minėjimus mokykloje – mums, 
moksleiviams, tai iš tiesų bū-
davo kažkokia išskirtinė proga. 
Tikrai ne, prisipažinsiu, nejaus-
davau didelio patriotiškumo tą 
dieną. Ypatinga ją darydavo tai, 
kad mes ruošdavome šventinę 
programėlę susirinkusiems 
mokykloje. O kas gali būti sma-
giau už tą jauduliuką, kai tave 
stebi pusė miestelio gyventojų, 
mokytojai, tėvai, draugai. Stovi 
pasipuošęs ir trauki lietuvišką 
dainą...

Sako, kad lietuviai – santūri 
tauta, tai gal dėl to ir tokia, 
palyginti pakili šventė, yra pami-

nima su grauduliu balse, kartais 
– ne itin maloniais ir šviesiais 
atsiminimais, net pesimizmo 
gaidele...

Kaimyninės Baltijos sesės, re-
gis, švenčia panašiai. Štai latviai 
savo valstybės atkūrimo dieną 
turi tradiciją pagerbti laisvės 
kūrėjus eisena su deglais, šią 
progą kaimynai švenčia kelias 
dienas. Estijoje yra tradicija 
šventinius renginius organizuoti 
skirtinguose sričių centruose. 
Ten taip pat vyksta kariniai 
paradai, koncertai.

Kažin, ar čia „kaltas“ papras-
tas lietuviškas mentalitetas, ar 
susiformavęs įprotis tokią dieną 
tiesiog minėti? Jei valstybės 
nepriklausomybę, gimtadienį 
švęstume, pavyzdžiui, kaip ame-
rikiečiai? Ten Nepriklausomybės 
diena neįsivaizduojama be fejer-
verkų, linksmybių, iškilmingų, 
padrąsinančių, keliančių tautos 

dvasią kalbų, gyventojai aktyviai 
reiškia patriotiškumą, gatvėse 
mirga Amerikos vėliavos. 

Meksikiečiai Nepriklausomybę 
švenčia su trenksmu: tą dieną 
netrūksta fejerverkų, šokių, 
eitynių, o į sostinę suguža šimtai 
tūkstančių žmonių. 

Įsivaizduokite, jei Lietuvoje 
Kovo -11-ąją būtų rengiama kaž-
kas panašaus, kaip Australijoje: 
ten kasmet Nepriklausomybės 
dieną organizuojamos tarako-
nų lenktynės! Būtų neblogas 
reginys: susirenka keli tūkstan-
čiai tautiečių su trispalvėmis ir 
serga už lietuvišką kiaulę – katra 
greičiau atbėgs prie jai skirto 
lovio...

Pas mus matyti vienetai, pa-
sipuošę Lietuvos trispalve. Šiek 
tiek paradoksalu, nes kur kas 
dažniau patriotiškumą demons-
truojančius tautiečius gatvėse 
išvystame per pasaulio ar 

Europos vyrų krepšinio čempio-
natus. Va tuomet pasijunti esąs 
labiau lietuvis nei per bet kurią 
valstybės šventę.

Bet ir tai jau – šiokia tokia 
pažanga. 

Jokiais būdais nesakau, kad 
lietuviškos valstybinės šventės 
blogos ar kad jos švenčiamos 
blogai. Tiesiog, suvokiant, 
kad tai yra šventė, ir norėtųsi 
šventės – kodėl gi Kovo -11-o-
sios proga kiekvienam praeiviui 
nepadalinus paprasčiausių 
vėliavėlių? Kodėl nesurengus 
grandiozinių koncertų? Kodėl 
šios dienos negalėtume padaryti 
šventiškesnės iššaudami keletą 
saliutų? Gal taptume nebe tokie 
niūrūs tamsiais žiemos vaka-
rais, gal, atšventę kaip reikiant, 
pasidarytume daug labiau 
patriotiškesni, gal atsirastų nors 
vienu mažiau, panorusių palikti 
mūsų šalį?

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Kontursą organizavo savaitraštis 
„Lietuvos sveikata“. Toks konkur-
sas vyksta jau dvyliktus metus.

Anykščių PSPC direktorė Z. 
Neniškienė, paklausta, ar šis įver-
tinimas jai buvęs netikėtas, ar vis 
dėlto važiuodama į renginį tikėjo-
si būti apdovanota bent vienoje iš 
šešių nominacijų, prisipažino, kad 
šiokių tokių įtarimų yra buvę.

„Pirmiausia, nustebino tai, kad 
kvietimas į renginį buvo skirtas 
dviems žmonėms, paprastai būda-
vo kviečiamas vienas asmuo. Vė-
liau sužinojau, 
kad apdovano-
jimų ceremoni-
joje dalyvaus ir 
Anykščių rajo-
no meras Sigu-
tis Obelevičius. 
Nuvykusi į Vil-
nių pradėjau 
dairytis, gal yra 
kitų dviejų Anykščių medicinos 
įstaigų vadovai – Anykščių ligo-
ninės vyriausiasis gydytojas Da-
lis Vaiginas ar Anykščių psichi-
kos sveikatos centro direktorius 
Audronis Gustas. Nepamačiusi 
kolegų jau pradėjau įtarti, kad 
galbūt kažkurios nominacijos 
„kaltininke“ būsiu aš pati. Pra-
dėjo delnai prakaituoti, nerimas 
kirbėjo, juk ir kalba neparuošta... 
Bet, kai reikėjo eiti atsiimti ap-
dovanojimo, ir kalbą pasakiau, 

Geras vadovas saugo darbuotojus
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direkto-

rė Zita Neniškienė geriausių šalies svaikatos įstaigų vadovų rin-
kimuose „Metų vadovas 2014“ tapo nominacijos „Metų adminis-
tratorius 2014“ nugalėtoja. 

Direktorė įvertinta už sėkmingai pasirinktą strategiją atnaujin-
ti ir išlaikyti Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.

ir viskas buvo gerai – iš tikrųjų 
ir sakiau renginyje, ir dabar taip 
manau, kad šis apdovanojimas 
yra ne man asmeniškai, tai visos 
įstaigos įvertinimas“ – „Anykš-
tai“ kalbėjo medikė.

PSPC direktorė Z.Neniškienė 
sako, kad nominacijos „Metų 
administratorius 2014“ nusipelnė 
už vykdomą projektą, kurio metu 
yra renovuojama Troškūnų palai-
komojo gydymo ir slaugos ligoni-
nė, bei gebėjimą, net ir sumažinus 
finansavimą 40 proc., Troškūnuose 

išlaikyti visus 
30 darbuotojų, 
o jų atlygini-
mus sumažinti 
ne tais pačiais 
40 proc., o tik 
10 – ia proc.

„2008 metais, 
kai pradėjome 
ruošti tą projek-

tą, visi sakė, kad jo nereikia. Siūlė 
visą slaugą perkelti į rajono cen-
trą. Anykščių ligoninė sutiko imti 
paslaugą, t.y. pinigus, bet Troškū-
nų slaugos ligoninės jiems nerei-
kėjo. O kur padėti tiek Troškūnų 
ligoninės darbuotojų?“ – kalbėjo 
Z.Neniškienė.

„Prasidėjus renovacijos darbams, 
didžioji dalis Troškūnų ligoninės 
pacientų liko remontuojamoje li-
goninėje, keli buvo perkraustyti į 
Anykščių ligoninę. Tikėjomės, kad 

visi darbai greitai pasibaigs ir slau-
gos ligoninės veikla bus tęsiama 
toliau. 

Tačiau, kaip dažniausiai ir būna, 
paaiškėjo, kad yra darbų brokas, 
kad reikia keisti pastato pagrindi-
nes, atramines sijas, vadinasi, me-
dicininė veikla turėjo būti apribota. 
10 ligonių palikome Troškūnuose, 
11 perkėlėme į Svėdasų ambulato-
rijos pirmąjį aukštą.” - sakė direk-
torė 

Visi Troškūnų slaugos ligoninės 
renovacijos darbai turėjo būti baig-
ti praėjusių metų pabaigoje, tačiau 
nesibaigė, jų pabaiga numatyta šių 
metų balandžio mėnesį.

Anykščių PSPC direktorė pa-
sakojo, kad renovuota Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninė paslaugas turės teikti pen-
kerius metus, o paskui, pasak pa-
šnekovės, jeigu tokia paslauga bus 
nutraukta, ten bus galima įsteigti 
globos namus. “Manau, pastatas 
tikrai nestovės tuščias ir bus pritai-
kytas bendruomenės reikmėms”, - 
tikisi direktorė.

„Pagrindinis dalykas, kurio rei-
kėjo Troškūnų slaugos ligoninei 
– tai liftas. Po renovacijos darbų 
ten taip pat bus sutvarkyta aplinka- 
atsiras gražus kiemelis, žmonėms 
bus kur išeiti pasivaikščiot. Ypa-
tingai ši ligoninė svarbi vietiniams 
žmonėms: savas kraštas, artimie-
siems arčiau atvažiuot aplankyt, 
kaip jie sako „paprasčiau valgyt 
atvežt“... Tačiau aš visada esu prieš 
tą “valgyt vežimą”. Ne valgyt rei-
kia atvežti – bendravimo jiems 
reikia, čia svarbiausias dalykas“ – 
kalbėjo Z. Neniškienė.

“Beje, teikdama apdovanojimą 
Sveikatos apsaugos ministrė Ri-
mantė Šalaševičiūtė ir prasitarė, 
kad apdovanojimas yra skiriamas 
už darbo vietų išsaugojimą, už sė-
kmingą renovacijos projekto vyk-
dymą, tiesiog nepasimetimą tokio-
je situacijoje” - kalbėjo direktorė. 

Paklausta, ar gautas įvertinimas 
jai svarbus bei malonus, gydytoja 
sakė: „Labai sureikšminti jo never-
tėtų, bet, jeigu atvirai, - tai malonu. 
Aišku, geriau džiaugtis kitų apdova-
nojimais, mažiau įtampos, bet sma-
gu. Ir šventė buvo graži. Ne dažnai 
šventės vadovams rengiamos...” 

“Aš manau, kad geras vadovas 
yra tas, kuris gerbia, vertina savo 
darbuotojus, o svarbiausia – ne-
trukdo jiems dirbti“, - sakė 18 metų 
Anykščių PSPC vadovaujanti ir 35 
metų gydytojos praktiką turinti Z. 
Neniškienė.  

...Anykščių ligoninė suti-
ko imti paslaugą, t.y. pini-
gus, bet Troškūnų slaugos 
ligoninės jiems nereikėjo. 
O kur padėti tiek Troškūnų 
ligoninės darbuotojų?“...

Pasveikinti nominantų atvyko Sveikatos apsaugos ministrė Ri-
mantė Šalaševičiūtė.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė 
Zita Neniškienė fotografuojasi su medikų bendruomenėje verti-
namu apdovanojimu.
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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. 

Žuvys – tikros svajotojos. Joms patiks rankų darbo dovanos, 
sukurtos specialiai joms. Net jei dovana nebus ekstravagantiška 
– Žuvys mėgsta, kai rodai joms dėmesį.Reiktų vengti praktiškų 
dovanų, kvietimų vienam asmeniui į neaiškius renginius, daiktų 
be jokios „dvasios“.

Mano receptas
- Kulinaru tapau tik paskutiniu metu. Mėgstu medžioti, tie, kurie raga-

vo, sako kad visai neblogai ruošiu žvėrienos patiekalus. Pastaruoju metu 
pamėgau ruošti džiovintą briedieną. Šio delikateso paruošimas užtrunka 
3-7 dienas.

Taigi briedieną reikia supjaustyti maždaug iki 1 cm storio riekelėm. 
Pridėti specialių prieskonių žvierienai, druskos, pipirų, paprikų, lauro 
lapų. Viską suslėgti ir palaikyti kelias dienas. Po to dar ploniau supjaus-
tyti mėsą ir sudėti į paprastą džiovyklę, tokią, kurioje džiovinami grybai, 
uogos. Ir parą joje padžiovinus, išeina puikus delikatesas. Beje, ir kolegos 
gali tą patvirtinti (juokiasi...)

4 detalės apie Giedrutį KLIMKEVIČIŲ

Laisvalaikis...
„To laisvalaikio labai trūksta, tačiau kai jau galiu pabėgti iš darbo, mėgstu 

laiką leisti gamtoje. Vienas smagiausių dalykų – medžioklė. Gamtoje puikiai 
atsipalaiduoju. Vasarą važiuoju į Daugus, tėviškę. Taip pat dukra turi sodybą, 
tad ir ten leidžiam laiką. Man priimtinas tik aktyvus poilsis – jau geriau pjau-
siu žolę, nei gulėsiu pajūryje. Taip pat patinka žaisti tenisą“.

Knyga...
„Turiu pripažinti, kad knygoms laiko nelabai turiu. Vaikystėje mėgau Dže-

ko Londono knygas. Dabar daugiau skaitau profesinę literatūrą, taip pat žur-
nalus – „Nacionalinę geografiją“, „Aukštaitišką formatą“.

Automobilis...
„Automobilis man yra ne prestižo ženklas, o tiesiog susisiekimo priemonė. 

Galiu važinėti ir dviračiu. Svajonių automobilio neturiu ir apie tai negalvoju. 
Vairuoju „Peugeot“ markės automobilį“.

Autoritetas...
„Puikių dėstytojų, medicinos profesorių sutikau studijų metais. O dabar 

sakyčiau, kad man imponuoja politikas, profesorius Vytautas Landsbergis“.

 

Žuvims būdinga:
1. Jos niekada nepaliks žmo-

gaus kančioje; dėl jų įgimto 
sugebėjimo įsijausti, joms len-
gva suprasti kito bėdas.

- Nuo vaikystės tikrai nesvajo-
jau būti mediku, užaugau šeimo-
je, kur su medicina niekas nieko 
bendro neturėjo. Gal dešimtoje 
klasėje su draugu sėdėdami vie-
name suole nusprendėme, kad 
reikėtų rinktis mediciną – man 
sekėsi biologija, kaip tik buvo 
pradžia genetikos mokslo, tai 
irgi buvo priežastis rinktis bū-
tent gydytojo kelią. Ir būtent 
tapti chirurgu... Mano šeimoje 
medikų nebuvo – aš praskyniau 
kelią, nes ir metais jaunesnė se-
suo pasirinko medikės profesiją. 
Ji Kaune dirba felčere. Esu ki-
lęs iš Daugų (Alytaus rajonas), 
augau paprastoje šeimoje – tėtis 
buvo siuvėjas, mama kurį laiką 
dirbo slauge.

Dirbant gydytoju tenka išgy-

Operacinėje kartais praleidžia ir 24 valandas

Anykščių ligoninės chirurgas Giedrutis Klimkevičius sako, kad 
medikas privalo jausti, kada žmogų reikia užjausti ir jį palaikyti, 
o kada jam ištarti ir griežtesnį žodį. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

40 metų Anykščių ligoninėje įvairias operacijas atliekantis chi-
rurgas Giedrutis Klimkevičius niekada gyvenime nėra verkęs. 
Gydytojas sako, kad ir skaudžiausias emocijas išgyvena savyje, 
tačiau išorėje neparodo. „Esu gana jautrus žmogus, tačiau kie-
kvienas gydytojas turi turėti jautrumo rezervą“, - apie tai, kaip 
jaučiasi kasdien matydamas kančią, kalba gydytojas. 

Beje, G. Klimkevičius yra ir anykštėnų mėgiamas politikas - 
nuo 1990-ųjų jis yra renkamas į rajono Tarybą. Jis Tarybos nariu 
išrinktas ir 2015-2019 metų kadencijai.

G.Klimkevičius kovo 6-ąją šventė 65-ąją gimtadienį. Apie as-
trologiją chirurgas kalba su humoru, teikdamas, kad rimtai apie 
tai kalbėti negalįs, nes ši sritis nepagrįsta tyrimais. 

venti įvairias situacijas, ne visa-
da gydymas baigiasi sėkmingai, 
kartais iš operacinės tenka išei-
ti ir su skaudžia žinia paciento 
artimiesiems... Kaip tai išgy-
vensi, priklauso nuo kiekvieno 
žmogaus. Aš net neabejoju, kad 
kiekvienas gydytojas nesėkmes 
darbe tikrai išgyvena, tik ne visi 
tai parodo. 

Manau, kad mano, kaip gydy-
tojo, tikslas pirmiausia padėti 
žmogui. Operacinėje aš negaliu 
vadovautis emocijomis, negaliu 
ištižti, imti aimanuoti ir t.t. Tu-
riu žvelgti profesionaliai ir ne 
tik pats, mobilizuoti turiu ir kar-
tu dirbančią komandą. 

Esu gana jautrus žmogus, ta-
čiau manau, kad kiekvienas gy-
dytojas turi turėti jautrumo re-
zervą. 

Niekada nesigailėjau pasirin-
kęs mediko profesiją. Aišku, 
krūvis yra nemažas, kaip mes, 
gydytojai, sakom, darbas yra 
banguojantis – kartais intensy-

viai dirbti tenka ir 24 valandas 
per parą, o kartais būna vos keli 
pacientai. Nieko nenorėdami 
įžeisti pajuokaujam – kai į ligo-
ninę atvažiuoja budėti svetimi 
chirurgai, per parą turi 1-2 ligo-
nius, kai tik dirbam mes, anykš-
tėnai, ir 10 pacientų sulaukiam.

2. Šio tipo žmonės pirmau-
ja daugelyje gyvenimo sričių, 
todėl nenuostabu, kad Žuvys 
sudaro didžiąją dalį pasaulio 
milijonierių.

- Oho! Tiesą sakant, niekada 
neturėjau problemų dėl pinigų 
– nei vaikystėje, nei jaunystėje, 
nei dabar – visada man jų užte-
ko. Bet milijonierius dar nesu, 
gal kada ir būsiu... Nors pasikei-
tus valiutai, tris kartus sunkiau 
tapti milijonieriumi (juokiasi)... 
O jeigu rimtai, tai manau, ne-
nuoširdūs yra tie, kurie teigia, 
kad pinigai jiems nėra svarbūs. 
Pažvelkim į istoriją – mąstantis 
žmogus atsirado tada, kai pra-
sidėjo įvairūs mainai, santykis 
– duodu-gaunu, kai tiesiog žmo-
gus pradėjo skaičiuoti.

Orus gyvenimas juk irgi pa-
remtas pinigais. Dirbantis žmo-
gus turi uždirbti, ir kitaip būti 
negali.

Nesu linkęs išlaidauti, tačiau 
kai kurių silpnybių turiu – mėgs-
tu keliauti, dažnai negaliu atsi-
spirti su medžiokle susijusiems 
daiktams, pagaliau norisi gyven-
ti patogiai, estetiškai. (Paklausus 
gydytojo, ar žmonos kailiniams 
gaila leisti pinigus, G. Klimke-
vičius juokauja: „Čia jau kaip 
ir bendras reikalas, dėl kurio, 
atrodytų, reikia pasitarti. Tačiau 
žmona labai argumentuotai įro-
do, kad jų tikrai reikia, na, jeigu 
- reikia, vadinasi, tenka pirkti“).

3. Nors ir yra stipriai įsimy-
lėję, ilgai trunka, kol vyrai - 
Žuvys savo mylimajai atsklei-
džia jausmus.

- Su dvejais metais jaunesne 
žmona Vaida (V.Klimkevičienė 
taip pat yra Anykščių ligoninės 
gydytoja terapeutė, daugelį metų 
vadovavusi Anykščių ligoninės 
Vidaus ligų skyriui – aut.past.) 
susipažinome besimokydami 
Kauno medicinos institute. Gy-
venome tame pačiame bendra-
butyje, netgi tame pačiame aukš-
te. Draugavom nepilnus metus 
– susituokėm būdami studentai, 
ir dukra Jūratė gimė mums dar 
bestudentaujant. 

Susituokę su Vaida esame jau 
daugiau nei keturiasdešimt metų. 
Visko šeimoje būna – ir barnių, 
ir nesusikalbėjimų, bet per tiek 
laiko išmokom spręsti konflik-
tus kalbėdami. Man atrodo, jei-
gu žmogui šeima yra vertybė, tai 
jis ir darys viską, kad tą vertybę 
išsaugotų. Jeigu nė vienas negali 
nusileisti, jeigu asmeninės am-
bicijos yra aukščiau už šeimos 
ramybę ir stabilumą, tada galima 
išsivaikščioti laukais labai grei-
tai. 

Sakyčiau, kad mūsų šeimoje 
yra dvi galvos, bet... Žinot, mo-
terys turi visokių gudrybių, kaip 
pasiekti savo, todėl žmona sako, 
kad aš dažniausiai nusileidžiu. 
Nors balsą pakelti moku...

Tačiau pajuokausiu, jog visi 
vestuvių proga gauti servizai 

mūsų šeimoje yra sveiki. 

4. Tėčiai-Žuvys su malonu-
mu leidžia laiką su savo vaikais, 
mielai žaidžia su jais, kalbasi ir 
diskutuoja įvairiomis temomis. 
Kartais, tiesa, per daug juos le-
pina – nors daro tai iš didelės 
meilės.

- Idealus pasakymas. Jis man 
puikiausiai tinka (juokiasi). Matyt, 
į šį klausimą geriausiai atsaky-
tų vaikai. Gal buvau pakankamai 
griežtas tėtis, tačiau vaikus auklė-
jom liberaliai. Dukra Jūratė gimė, 
kai dar buvom studentai. Ji vers-
lininkė, turi šeimą. Sūnus Arūnas 
– inžinierius. Turim jau ir tris anū-
kus. Tad gal labiau nei vaikus, da-
bar lepinam anūkus. Ypač mažąją, 
kuriai pusė metukų. Tik gaila, kad 
retai ją matom. 

Nors abu su žmona esam medi-
kai, vaikų niekada neįkalbinėjom 
rinktis tokį pat kelią. Jie abu rado 
sau patinkančias veiklas ir, manau, 
yra laimingi. 

5. Žuvys nemėgsta didelių per-
mainų, nes joms permainos su-
kelia stresą. Tai – konservatyvūs, 
nors kitų įtakai lengvai pasiduo-
dantys žmonės.

- Prie naujų situacijų prisitai-
kau lengvai ir jos man jokio streso 
nekelia. Manau, kad esu žmogus, 
turintis stuburą. Kitų nuomonę iš-
klausau, jeigu ji pagrįsta faktais, 
įtikinamais argumentais, tačiau 
dažniausiai padarysiu taip, kaip 
man atrodys geriausiai. 

Savo poziciją stengiuosi ginti 
ir dalyvaudamas rajono Tarybos 
darbe. Būsiu atviras – nelendu į 
tas sritis, kurių neišmanau, esu sa-

kęs ir kolegoms politikams – apie 
mediciną galiu diskutuoti, noriu 
spręsti su tuo susijusias problemas, 
tačiau kitais klausimais, jeigu ne-
turiu pakankamai laiko įsigilinti į 
klausimą, geriau susilaikysiu ir ne-
kalbėsiu tik vardan kalbėjimo. 

6. Bene labiausiai Žuvis ner-
vina nedėkingi žmonės. Anot 
jų, juk ne taip ir sunku pasakyti 
„ačiū“.

- Niekada apie tai nesusimąs-
čiau. Aišku, malonu ir mandagu 
padėkoti, bet man tai visai nesvar-
bu. Aš niekada nelaukiu nei padė-
kų, nei įvertinimų, nei pats siekiu, 
kad mane pamatytų, man atrodo, 
kad jeigu savo darbą atlieki nuo-
širdžiai, sąžiningai, įvertinimas vis 
tiek kažkada ateis. Kam čia reikia 
tų dėkojimų, nuo per didelių liaup-
sių ir nosį gali užriesti. Padėka ne 
visada reiškia padėką – kartais tai 
tiesiog pataikavimas. 

7. Didinga poza neretai slepia 
jautrią prigimtį, kartais netgi 
nepasitikėjimą savimi.

- Nepasakyčiau, kad esu labai 
„minkšto“ charakterio žmogus, 
dirbdamas tokį darbą tiesiog nega-
li būti „lengvai vėjo lankstomas“ 
ar emocijomis besivadovaujantis 
žmogus – nepasakysi pacientui, 
šiandien man nėra nuotaikos, tai 
neoperuosiu, arba viską metęs ne-
išeisi iš operacinės palikęs žmogų 
prapjautu pilvu...

Savimi aš pasitikiu, privalau 
pasitikėti. Tačiau, jeigu ko nors 
nežinau ar abejoju, pasiklausti 
kitų tikrai nebijau. Šiek tiek jaučiu 
„alergiją“ žmonėms, kurie visada 
viską žino. 
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vietoj tabletės

Kamilė BITVINSKAITĖ

Kokių žodžių mūsų žodyne yra 
daugiau – teigiamų („Šiandien 
nuostabi diena“, „Džiaugiuosi, 
kad savo užduotis atlieki laiku 
ir gerai“, „O jūsų šeima kokia 
graži ir šuniukas koks gražus“) 
ar neigiamų („Nieko čia gero“, 
„Šlykštu“, „Nuobodu“, „O tu 

Ar tikrai, ką pasėsi, tą ir nupjausi?
matei, kaip ji šiandien apsivil-
kusi...? “, Girdėjai, Zosė su vyru 
susipyko?“)? Ištartų teigiamų ar 
neigiamų žodžių kiekis atspindi 
ne tik tuo metu mumyse vyrau-
jančias emocijas bei nuotaikas, 
bet ir atskleidžia kiekvieno mūsų 
vidinę būseną bei požiūrį į save.

Tai labai paprastas metodas 
pažinti save. Jeigu žodyne gausu 
dažnai vartojamų teigiamų žodžių 
– tai parodo, kad žmogus pasitiki 
savimi; jeigu žodyne gausu nei-
giamų žodžių – tai atspindi žmo-
gaus priešiškumą ne tik aplinkai, 
bet ir sau pačiam. Su kokiu žmo-
gumi jūs norėtumėte išgerti ka-
vos ar arbatos: su tuo, kuris bus 
optimistas ar tas, kuris pastoviai 
apie kitus kalbės neigiamai? 

Su neigiamai, priešiškai nusi-
teikusiais asmenimis bendrauti 

palanku, kai yra vienas bendras 
tikslas – pakenkti ir apkalbėti. 
Kokia skani kava būna kiekvie-
ną pertraukėlę, kai bendradarbiai 
kritikuoja, apkalbinėja ir burba 
dėl savo boso ar kitų kolegų. Ir 
žiūrėk, daugelis tuo momentu 
pasižymi gera iškalba, taikliomis 
pastabomis, nuostabiai pasireiš-
kia jų visažiniškumas. Tačiau, ar 
nepastebėjote, kad ko kelių prie-
šiškos - apkalbinėjančios aplin-
kos kavos puodelių, kava gali 
pasidaryti ne tokia skani? Juk 
apkalbos – tai ne šiaip paplepėji-
mas. Psichologų nuomone, apkal-
bos – tai agresijos pasireiškimo 
forma, o didžiausi apkalbinėto-
jai būna tie, kurie patys sau yra 
priešiški, į save žiūri neigiamai, 
tačiau to sąmoningai nesuvokia. 
Dažniausiai jų pasąmonėje glūdi 

menkavertiškumo jausmas, tad 
siekis sukritikuoti leidžia jiems 
bent akimirkai pasijausti prana-
šesniais taip užslepiant nepasi-
tikėjimo savimi jausmą. Dažnai 
galima išgirsti „Aš tai taip nie-
kada nedaryčiau“, tuo momentu 
žmogus sau paglosto savivertę, 
bandydamas įrodyti, kad yra ne 
ką prastesnis už kitus. Neigiamas 
požiūris į save gali pasireikšti ne 
tik savikritika ar apkalbomis. Jis 
taip pat pasireiškia irzlumu bei 
nenoru padėti kitiems. Psicho-
logai pastebėjo, kad neigiamas 
požiūris yra „save išpildančios 
pranašystės“. Pavyzdžiui, žmo-
gus, kuris tikėsis, kad kiti su juo 
elgsis priešiškai ir nepaslaugiai, 
elgsis su kitais nemaloniai ir to-
kiu būdu pats sulauks elgesio, 
kurio tikėjosi iš kitų. Arba yra 

žmonių, kurie laiko save pasto-
viomis aplinkybių aukomis, ta-
čiau patys niekad nieko nedaro, 
kad iš aukos vaidmens išeitų. Jie 
leidžia neigiamam jų pačių po-
žiūriui apie save augti.  

Psichologų nuomone, asmenys, 
kurie vertina ir žiūri į save teigia-
mai, gali pasigirti turintys gerus 
santykių pagrindus su kitais. Juk 
žymiai smagiau būti su žmogu-
mi, kuris į kitus žiūri teigiamai, 
spinduliuoja optimizmu, viliasi 
iš kitų sulaukti gero, ir visad yra 
linkęs padėti ir bendradarbiauti.  
Norite turėti draugų? Tada nepa-
mirškime mylėti savęs, nes ne-
gatyvumas mumyse gali išaugti 
į agresiją. Ir jos pasireiškimui 
nereiks fizinės jėgos, užteks tik 
prasižioti. Galima pagalvoti, kad 
smurtaudami kenkiame kitiems, 
tačiau išties pirmiausia kenkia-
me patys sau. Gražaus pavasario 
ir daugiau optimizmo. 

Kaip pagelbėti savo širdžiai Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Vaistininkai ir firmos mums gali pasiūlyti šimtus trauktinių, 
papildų, kurie padės sumažinti širdies smūgio, infarkto tikimybę. 
Dviejų universitetų mokslininkai aptiko, kad tai galima padary-
ti visiškai paprastomis ir daug nekainuojančiomis priemonėmis. 
Tiesa, Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šei-
mos gydytoja Salomėja Rainienė ragina lietuvius nepamesti svei-
ko proto, prisiskaičius naujovių. 

Glazgo (Škotija) ir Lisabonos 
(Portugalija) universitetų moks-
lininkai išsiaiškino, kaip suma-
žinti širdies smūgio tikimybę iki 
minimumo vos per šešias savai-
tes. 

Paslaptis paprasta – reikia 
valgyti duoną, ją padažant į aly-
vuogių aliejų. Testai ir analizių 
duomenys rodė, kad reguliarus 
alyvuogių aliejaus vartojimas 
pagerina cheminių signalų, ku-
rie rodo sumažėjusią išeminės 
širdies ligos, perdavimą.

Žmogui per dieną reikia su-
vartoti vidutiniškai 4 šaukštelius 
alyvuogių aliejaus (apie 20 mi-
lilitrų) – tiek visiškai pakanka 
apsisaugoti suaugusiam žmogui. 
Tyrėjai pastebi, kad jeigu gryną 
aliejų vartoti gali būti kam nors 
visai nepriimtina, nemėgstate 
salotų su alyvuogių aliejumi, 
rinkitės paprastesnį ir patikrin-
tą būdą – padažykite į aliejų 
duoną ir – skanaus. Efektą, ku-
ris atsiranda vartojant aliejų, 
mokslininkai paskaičiavo ištyrę 
69 savanorius, kurie paprastai 
alyvuogių aliejaus į savo racioną 
neįtraukia. 

Savanoriai buvo padalinti į dvi 
grupes, jiems į kasdieninį mais-

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja 
Salomėja Rainienė įsitikinusi, kad sveikiausias maistas yra tas, 
kurį tradiciškai vartojo lietuviai. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

to racioną įtraukė po 20 mililitrų 
aliejaus su aukštu fenolio jungi-
nių lygiu. Manoma, kad fenolio 
junginiai ir daro alyvuogių alie-
jų tokiu naudingu širdžiai. Eks-
perimentas truko šešias savaites. 
Mokslininkai tyrė savanorių 
šlapimą, ieškodami baltymų, 
vadinamųjų biomarkerių, kurie 
signalizuoja ligos buvimą dar iki 
jos fizinio pasirodymo. 

Būtent pagal biomarkerius pa-
vyko nustatyti, kaip mažėja ti-
kimybė. Skaičius 1 reiškia ligą, 
skaičius -1 – tai, kad organai 
sveiki. Taigi, alyvuogių aliejaus 
vartojimas sumažino duomenis 
nuo -0,5 iki -0,8, kitoje grupė-
je nuo -0,6 iki -0,8. Beje, reikia 
pabrėžti, kad kiti duomenys, sa-
kykim, cholesterolio kiekis, liko 
nepakitę.

Reiktų priminti, kad Pietų Eu-
ropos gyventojai kaip vieną iš 
lengvo užkandžio formų taiko 
būtent šį – jie tiesiog dažo baltą 
duoną į alyvuogių aliejų. Taigi, 
tai labai pigus ir nesudėtingas 
būdas pagelbėti savo širdžiai 
Anykščių PSPC šeimos gydyto-
ja Salomėja Rainienė sako, kad 
lietuviams nereiktų skubėti įgy-
vendinti kiekvienos naujovės, 

kurią išgirsta. „Nesu populiarios 
pozicijos atstovė, ne visiems gal 
patiks, bet pasakysiu, kad lietu-
viams mityboje pirmiausia reikia 
turėti protą. Pirma, reiktų pagal-
voti, kokį mes alyvuogių aliejų 
valgome. Geras, kokybiškas aly-
vuogių aliejus, kurį vartoja Pietų 
šalių gyventojai, yra arba labai 
brangus, arba jo išvis Lietuvoje 
nėra. Mes perkam iš prekybos 
centrų, kur jis ilgiausiai stovi. 
Antra, mes pamiršom gerą tra-
dicinį sėmenų aliejų, kurį var-
tojo mūsų protėviai“,- kalbėjo 
S.Rainienė.

Gydytojos manymu, mityboje 
svarbu atsižvelgti į regioninius 
ypatumus. „Virškinimo fermen-
tai labai priklauso nuo geografi-
nės platumos. Tinkamiausias lie-
tuviui yra maistas, kurį vartojo 
mūsų protėviai. O kalbant apie 
riebalus, sakykim, vokiečiai tei-
gia, kad patys sveikiausi riebalai 
yra geri kiaulienos taukai. Žmo-
nės prisiskaito visokių dalykų, 
ir pasimeta. Neturiu nieko prieš 
gerą alyvuogių aliejų, jis galbūt 
ir gali sumažinti cholesterolio 
kiekį kažkiek, tačiau jeigu yra 
liga, reikia ją gydyti“,- teigė 
S.Rainienė. 

Nuoširdžiausiai dėkoju gydytojai Salomėjai RAINIENEI už gydy-
mą. Linkiu jai stiprios sveikatos, sėkmės gyvenime ir Dievo palai-
mos.

G. DALINDIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
seselei Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą, nuoširdų pata-
rimą bei švelnų žodį. Sėkmės Jums visur ir visada.

G. SAPKAUSKIENĖ, E. KERNAGIENĖ, Kavarskas

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai Violetai GUSTIENEI 
ir seselei Laimutei ŽIUKIENEI už malonų priėmimą ir nuoširdų gy-
dymą.

Vida, Laima ir Almantas PETUCHOVAI

Nuoširdžiai dėkojame savo šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir seselei Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą, švelnų žodį. 
Tegul nuo Jūsų veidų nedingsta šypsena, būkit laimingos.

Stasė ir Vytautas MIKULĖNAI

Dėkoju gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už sugrąžintą sveikatą ir 
nuoširdų rūpestį manimi. Taip pat dėkoju visam Vidaus ligų sky-
riaus personalui už nuoširdų rūpinimąsi manimi.

Stanislava PILKAUSKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojoms Virginijai PAŽĖRIENEI, 
Salomėjai RAINIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už 
kantrybę, švelnumą ir rūpestingą gydymą. Linkime Joms sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės!

Zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Reginai ARLAUSKIENEI ir seselei 
Ligitai LAURIKĖNIENEI už nuoširdų priėmimą ir rūpestingą gydy-
mą.

Genovaitė VYGELIENĖ

Rinkimuose šiuo metu pirmauja 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centro (PSPC) šeimos gydy-
toja Rita JUODIŠKIENĖ, sulauku-
si 7 pacientų padėkų. 

4 kartus žmonės padėkojo ir 
Kurklių ambulatorijos bei Anykš-
čių PSPC šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir Anykščių 
ligoninės vyr. gydytojo pavaduoto-
jai Virginijai PAŽĖRIENEI. 

2 pacientai padėkojo Anykščių 
PSPC šeimos gydytojoms Violetai 
GUSTIENEI ir Salomėjai RAI-
NIENEI.

1 vieną padėka skirta Anykščių 
ligoninės gydytojai - endokrinolo-
gei Reginai ARLAUSKIENEI 

Dėkodami gydytojams, pacien-
tai nepamiršta ir kartu su jais dir-
bančių slaugytojų. 3 kartus dėkota 
slaugytojai  Astai BARTULIENEI, 
po 2 kartus - Rūtai PACIŪNIE-
NEI, Irutei MIKUČIONIENEI, 
Laimutei ŽIUKIENEI. Po 1 kar-

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.

tą – Dianai RUDOKIENEI, Ligi-
tai LAURIKĖNIENEI, Ramunei 
STRAZDIENEI.

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

Gydytoja Rita Juodiškienė, 
sulaukusi 7 pacientų padė-
kų, pirmauja „Anykštos“ 
skaitytojų populiariausio ra-
jono gydytojo rinkimuose. 
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pirmadienis 2015 03 15

sekmadienis 2015 03 14

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 „Animalija“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas 2“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Leonardas 1“. 
12.00 „Lotynų Amerikos pla-
tybėse. 5 d. Andai. Pasaulis 
debesyse“.  
13.00 „Mis Marpl 1“. N-7 
14.30 „Merkel portretas“.
15.30 Tautos balsas (k).
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Vilniaus „Lietuvos rytas“.
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 Savivaldybių merų 
rinkimai 2015.
23.00 „Šokis ant ašmenų“. 
N-7 
0.35 „Mis Marpl 1. Lavonas 
bibliotekoje“ (k). N-7 
2.15 Pasaulio panorama (k). 
2.40 Savaitė (k). 
3.10 Pinigų karta (k). 
4.00 Istorijos detektyvai (k). 
4.50 „Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas“ (k).

 
6.30 „Peliukas Stiuartas 
Litlis“. 
6.55 „Žmogus-voras“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Agentas Šunytis“. 
8.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Prezidento šuo“. 
12.05 „Guru“. 
14.25 „Ponas Bynas“. N-7
15.00 „Čiauškutė“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Speciali „Žinių“ ir „Alfa 
savaitės“ laida, skirta rinki-
mams. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.25 „Kruvinas deimantas“. 
N-14
1.20 „Informatorius!“. 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 „Slibinas Goriničius ir 
Dobrinia Nikitičius“.  
13.00 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
15.50 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7

17.55 Aš – stilistas! 
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai 
19.30 Šuolis! N-7 
22.30 „Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa“. N-14
0.15 „Požemiai ir drakonai. 
Prakeiksmų knyga“. N-14 
1.55 „Liepsnojanti meilė“. 
N-14

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 keistuo-
liai“. N-7
13.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Bosas“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Katie Fforde. 
Diagnozė. Meilė“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14 
23.00 „Informatorius“. N-14 
2.00 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
2.50 Bamba TV. S. 

6.55 „Mylėk savo sodą“.
7.50 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Gelbėkim pingvinus“. 
11.00 „Gepardų dienoraš-

čiai“.
11.30 „Paskutinė šuns viltis“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Pasaulio burtininkai“.
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. 
Paskutinis liudininkas“. N-14 
23.00 „Pagieža 3“. S
0.45 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Los Andželas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Koncertuoja 
„Linksmasis Do“. 2004 m. 
9.30 Šventė Kvėdarnoje.  
10.30 Kelias į namus.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015 (k). 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 2009 
m. 
13.15 Septynios Kauno 
dienos. 
13.45 ...formatas (k). 
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Pasaulio biatlono čem-
pionatas. Moterų 12,5 km 
bendro starto lenktynės.  
15.30 Baletas „Rusiškasis 
Hamletas“. 
17.15 Pasaulio biatlono čem-
pionatas. Vyrų 15 km bendro 
starto lenktynės.  
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
(subtitruota). 
18.45 Žinios (k). 
19.00 Kauno miesto simfoni-
nio orkestro koncertas.  
20.25 ARTi. Tekstilė (k). 

21.00 Mokslo sriuba (k). 
21.15 Ieškome „Nebaigtosios 
sonatos“ (k).  
21.45 Visu garsu (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos va-
karas.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ 
(k). 
0.25 Gyvenu be laikrodžio. 

5.30 Nuo... Iki... (k).  
6.05 Apie žūklę (k).  
6.30 Sveikatos ABC. 
6.55 Valanda su Rūta.  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.30 Autopilotas (k).  
11.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta (k). 2014 m.  
11.30 Mes pačios (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 
17.45 24 valandos (k). N-7 
20.00 Info Diena. Speciali 
rinkimų laida.  
0.00 Nuo... Iki... (k).  
0.35 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.05 Arčiau mūsų (k).  
1.35 Padėkime augti (k).  
2.00 Autopilotas (k).  
2.30 KK2 (k). N-7 
4.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.00 Ne vienas kelyje (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Ledo kelias“. N-7  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 

dienoraštis“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7  
12.30 „Simpsonai“. N-7  
13.00 Džeimio Oliverio mais-
to revoliucija. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.00 „Iš peties“. N-7  
16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
17.00 Jokių kliūčių! N-7  
18.00 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Formulės – 1“ pa-
saulio čempionato Didžiojo 
Australijos prizo lenktynės . 
21.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14 
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.00 „Transporteris“. N-14  
1.00 „Juokdarių vakarienė“. 
N-14  
3.00 „24 valandos“. N-14  
3.50 „Vilfredas“. N-7  
4.10 „Rimti reikalai“. N-14
  

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais. 
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas. N-7 
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 „Gamink sveikiau!“. 
11.45 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.  
12.45 „Klounas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 Pasaulis X. N-7
20.55 Kaimo diena. 
21.00 Rinkimai tiesiogiai. 
Antras turas. 
0.00 „Svetimi“. S

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 „Merkel portretas“ (k).
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
13.05 „Ten, kur namai“. N-7 
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 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
18.15 Šiandien.  
18.45 „Naisių vasara 6“. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Pinigų karta.  
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai“ (k). N-7 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“ (k).
1.45 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
4.35 Teisė žinoti (k). 
5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (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 „Loch Neso paslaptis“ (k). 
N-7 
12.35 „Pramuštgalviai“ (k). 
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 „Bėglys“. N-7 
0.50 „Nikita“. N-7 
1.45 „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 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7  
11.00 „Paukšteli, spruk“. 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 mies-
tas“. 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 „Kastlas“. N-7  
1.05 „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 „Lėktuvo užgrobimas“. 
N-14
23.15 „Strėlė“. N-7
0.15 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.15 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 „Pasaulio būrtininkai“ (k).  
15.55 „Superauklė“. N-7
16.50 „Mano puikioji auklė“.
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Tokia jau mano dalia“. 
N-7
23.05 „Grubus žaidimas“. N-14
0.00 „Farų šeima“. N-7
0.55 „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 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.30 Gyvenu be laikrodžio (k). 
15.00 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 „Animalija“ (k).  
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Kamerinio choro „Brevis“ 
koncertas. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k).
18.00 Rusų gatvė. Žinios. (sub-
titruota, k). 
18.25 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Kauno „Žalgiris“- Utenos 
„Juventus“.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Da Vinčio demonai 1“ 

(k). N-14  
23.10 „Žodžio ieškojimas“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Kamerinio choro „Brevis“ 
koncertas (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 Autopilotas. 
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 Ne vienas kelyje (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 „Karklų žmogus“. S
1.05 „Gamtos jėgos“. N-7 
2.55 „24 valandos“. N-14
3.45 „Vilfredas“. N-7  
4.10 „Rimti reikalai“. N-14
   

6.55 Namų daktaras.  
7.25 Vantos lapas. N-7 
7.55 Girių takais.  
8.25 Šiandien kimba.
8.55 Nuoga tiesa. N-7 
9.55 Kitoks pokalbis. N-7 
10.55 Pasaulis X. N-7 
11.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7
12.55 „Magda M“. N-7
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai. 
19.20 „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 „Slaptieji agentai“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 5“. 
10.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).  
11.30 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (k). 
13.05 „Ten, kur namai“. N-7 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 5“. 
17.45  Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Naisių vasara 6“. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 5“ (k). N-7 
1.15 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (k).
1.45 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Emigrantai (k).
4.35 Specialus tyrimas (k). 
5.20 Tautos balsas (k).

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 

7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Prezidento šuo“ (k).
10.55 „Guru“ (k). 
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Madagaskaro pingvi-
nai“.
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 
„Vienveidis“. N-7
23.55 „Sekso magistrai“. 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 ge-
riau“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Ekstrasensai detekty-
vai“. 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 Prieš srovę. N-7
20.30 VIP. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.10 „Transporteris“. N-14
23.10 „Krizė“. N-14
0.10 „Kastlas“. N-7 
1.10 „Kerštas“. N-14  
2.00 „Aferistas“. N-7 
2.50 „Paskutinis iš vyrų“. N-7
3.40 „Choras“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Visa menanti“. N-7
19.25 „Policija ir Ko“. N-7
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Mylėk ir tikėk“. N-7
0.00 „Strėlė“. N-7 
0.55 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.55 Bamba TV. S

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“.  
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
11.55 „Superauklė“ (k). N-7 
12.55 „Audra“. N-7
13.45 „Parduotuvių karalienė“. 
14.55 „Būrėja“ (k).  
15.25 „Šeštasis pojūtis“. N-7
15.55 „Superauklė“. N-7 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7
21.00 „Šviesos žemė“. N-7
23.15 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
0.10 „Farų šeima“. N-7
1.05 „Užribis“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Koncertuoja Vilhelmas 
Čepinskis ir Ūla Ulijona 
Žebriūnaitė. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Kultūra +. (k). 
12.45 Festivalis „Vilnius Mama 
Jazz 2014“ (k).  
13.45 „Kelias į namus“ (k). 
14.15 Baletas „Rusiškasis 
Hamletas“ (k). 
16.00 „Vakavilis“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Griežia „Camerata 
Klaipėda“. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Striomsio viloje“. 
19.00 LRT Kultūros akade-

mija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Šokis ant ašmenų“. 
N-7 
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k).
1.00 Kultūra +. (k). 
1.30 Griežia „Camerata 
Klaipėda“ (k).

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
15.25 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 „Kaulai“. 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. „Club Atlético 
de Madrid“ – „Bayer 04 
Leverkusen“. 
23.40 „Gyvenimas yra gra-
žus“. N-14
1.35 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga .
1.50 „Karklų žmogus“. S 
3.35 „Vilfredas“. N-7  
4.00 „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 
tolimus kraštus“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7 
0.20 „Slaptieji agentai“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. N -7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 5“. 
10.40 Emigrantai (k). 
11.30 Delfinai ir žvaigždės (k). 
13.05 „Ten, kur namai“. N-7 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. 
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
17.00 „Akis už akį 5“. N-7 
17.45 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 
18.15 Šiandien.  
18.45 „Naisių vasara 6“. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 5“ (k). N-7 
1.15 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“ (k). 
1.45 Laba diena, Lietuva (k). 
3.45 Gyvenimas (k). 
4.35 Auksinis protas (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 (k). N-7 
10.15 Yra kaip yra (k). N-7 
11.40 Nuo... Iki... (k).  
12.25 KK2 (k). N-7 
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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  
20.00 „Gyvenimo receptai 
2“. N-7  
21.00 „Juodos katės“. N-7 
21.30 Žinios.  
22.10 „Apgaulė“. N-14 
0.05 „Sekso magistrai“. N-14 
1.05 „Nikita“. N-7 
2.00 „Karališkos kančios“. N-7

6.10 Teleparduotuvė . 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Ekstrasensai detekty-
vai“. 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 
18.30 TV3 žinios . 
19.30 Pakartok! N-7  

21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios . 
22.05 Vikingų loto . 
22.10 „Šalta dienos šviesa“. 
N-7 
0.00 „Elementaru“. N-7 
1.00 „Kerštas“. N-14  
1.50 „Aferistas“. N-7 
2.40 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
3.05 „Rimti reikalai“. N-14 
3.35 „Choras“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“. N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Visa menanti“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Romantikai“. N-7 
23.20 „Strėlė“. N-7 
0.20 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.15 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). 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 
11.55 „Superauklė“ (k). N-7
12.55 „Audra“ (k).
13.45 „Parduotuvių karalie-
nė“.
14.55 „Būrėja“ (k).
15.25 „Šeštasis pojūtis“ (k). 
N-7 
15.55 „Superauklė“. N-7
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Sunkūs pinigai“. N-14
23.00 „Grubus žaidimas“. 
N-14 
23.55 „Farų šeima“. N-7
0.50 „Užribis“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijos“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Eduardo Kaniavos 
jubiliejinis koncertas. 1 d. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 „Nusišypsok mums, 
viešpatie“ (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Groja Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, solistai. 
Dirigentas Donatas Katkus. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 

18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (subtitruota). 
18.15 „Kaip mes žaidėme 
revoliuciją“. 
19.30 „Žodžio ieškojimas“ (k). 
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Antrininkas“. N-14 
23.10 Kultūra.  
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Linija, spalva, forma (k). 
1.45 Groja Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, solistai. 
Dirigentas Donatas Katkus. 
(k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 KK2 (k). N-7 
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. 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. „Barcelona“ – 
„Manchester City FC“. 
23.40 „Būtina Čarlio 
Kantrimano mirtis“. N-14
1.35 „Gyvenimas yra gražus“. 
N-14 
3.20 „Vilfredas“. N-7 
   

6.50 Reporteris.  
7.40 „Vandens žiurkės“.  N-7 
8.45 „Slaptieji agentai“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Patriotai. N-7 
12.55 „Magda M.“ N-7 
14.00 „Išgyventi Afrikoje“.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris.  
18.40 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.  
18.45 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 „Slaptieji agentai“. N-7 
20.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Slaptieji agentai“. N-7
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. N-7
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penktadienis 2015 03 19

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 5“. 
10.40 Gyvenimas (k).
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Ten, kur namai“. N-7 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 5“. 
17.45 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Naisių vasara 6“.
19.30 „Tikri vyrai“.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Du gyvenimai“. N-14 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Ten, kur namai“(k). 
N-7
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7
1.15 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 
1.45 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Delfinai ir žvaigždės (k). 
5.20 Durys atsidaro (k).

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

7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.55 24 valandos (k). N-7 
10.15 Yra kaip yra (k). N-7 
11.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.25 KK2 (k). N-7 
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
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 „Sumokėti viską“. N-7 
0.15 „Sekso magistrai“. N-14 
1.20 „Nikita“. N-7 
2.15 Sveikatos ABC (k).

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 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ginčas be taisyklių. 

N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Drakono sūnus“. N-7
0.00 „Kaulai“. N-14  
1.00 „Kerštas“. N-14  
1.55 „Aferistas“. N-7
2.45 „Rimti reikalai“. N-14
3.35 „Choras“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro 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 „Ilgakojis Džekas“.
23.10 „Strėlė“. N-7 
0.10 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.10 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 
11.55 „Superauklė“ (k). N-7  
12.55 „Audra“. N-7
13.45 „Parduotuvių karalie-
nė“.  
14.55 „Būrėja“ (k).
15.25 Penki ingredientai. 
15.55 „Superauklė“. N-7 
16.50 „Mano puikioji auklė“.  
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XV. Raitelis be 
galvos“. N-14
22.50 „Detektyvė Rizoli“. N-7
23.45 „Specialioji Los 
Andželo policija“. N-7
0.40 „Viešbutis „Grand 
Hotel““. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Violeta Urmana, 
LNOBT choras, LNOBT sim-
foninis orkestras. Dirigentas 
Modestas Pitrėnas. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 Istorijos detektyvai. 
13.30 Lietuvių dokumentikos 
meistrai 
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 Pasaulio biatlono tau-
rė. Vyrų 10 km sprintas.  
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Groja Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, solistai. 

Dirigentas Donatas Katkus. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.20 ...formatas.  
18.45 Iškilmingas festivalio 
„Kino pavasaris“ atidarymas.  
20.00 Visu garsu.  
20.50 „20 kino pavasario 
akimirkų“. 
21.10 „Glorija“. N-14 
23.00 Legendos.  
23.45 Dabar pasaulyje. 
0.15 Panorama (k). 
0.50 Dėmesio centre (k). 
1.15 „Antrininkas“ (k). N-14

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (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 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Keršto kraujas“. N-14
23.10 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Tel Avivo „Maccabi“ 
– Kauno „Žalgiris“. 
0.55 „Einantis per ugnį“. N-7 
2.45 „24 valandos“. N-14 
3.35 „Vilfredas“. N-7 
4.00 „Rimti reikalai“. N-14
   

6.50 Reporteris.  
7.45 „Vandens žiurkės“. N-7 
8.45 „Slaptieji agentai“. N-7 
9.50 „Likvidacija“. N-7 
10.55 „Iššūkis“. N-7 
11.55 Sąmokslo teorija. 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-7 
20.20 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Slaptieji agentai“. 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 6“. 
10.40 Bėdų turgus (k).
11.30 Stilius (k). 
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
13.10 „Tikri vyrai“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.00 „Akis už akį 5“. 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 3“. N-14
0.30 „Akis už akį 5“ (k). N-7
1.15 Koncertas „Nerijai – 40“. 
2011 m. 
3.20 „Tikri vyrai“ (k).
4.05 Mokslo ekspresas (k). 
4.20 Duokim garo! (k).

6.30 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
8.55 K11. Komisarai tiria. N-7 
10.15 Yra kaip yra (k). N-7

11.40 „Gyvenimo receptai“ 
(k). N-7
12.40 KK2. N-7
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Paramos akcija 
„Gelbėkit vaikus“.
23.20 „Įkaitas“. N-7 
2.05 „Sumokėti viską“ (k). N-7

6.10 Teleparduotuvė.
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Paskutinis iš 
Magikianų“. 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 „Bembis“.
21.00 „Fantastiškas ketver-
tas. Sidabrinio banglentininko 
iškilimas“. N-7  
22.50 „Pikčiausias žmogus 
Brukline“. N-14

0.30 „Nepadorus pasiūly-
mas“. N-14
2.40 „Choras“.  
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Ilgakojis Džekas“ (k). 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7 
19.00 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Tikras teisingumas. 
Mirtina sankryža“. N-14 
23.15 „Sostų karai“. N-14 
1.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.30 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.35 „Kaukė“.
10.00 „Didžioji sėkmė“. 
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 

pasaulis“.
11.00 „Karadajus“ (k). N-7 
11.55 „Superauklė“ (k). N-7 
12.55 „Audra“. N-7
13.45 „Parduotuvių karalie-
nė“. 
14.55 „Būrėja“ (k). 
15.25 Penki ingredientai (k).
15.55 „Superauklė“. N-7 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Be kaltės kalta“. N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Vyriausiasis inspek-
torius Benksas. Pasekmės“. 
N-14
22.50 „Optimisto istorija“. 
N-14
1.10 „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 „Juokinga tragedija“. 
13.15 Iškilmingas festivalio 
„Kino pavasaris“ atidarymas 
(k). 
14.30 Kultūros savanoriai (k). 
15.00 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas. 
16.20 Visu garsu (k). 
17.10 Griežia Lietuvos kame-
rinis orkestras.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (subti-
truota). 
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.45 Septynios Kauno die-
nos (k). 
19.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  

20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Herkus Mantas“. 
22.45 Prisiminkime. 
„Armonikos“ ansamblis. 
23.00 „Degantis žmogus“. 
N-7 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Mokslo sriuba (k). 
0.45 Legendos (k). 
1.30 Griežia Lietuvos kameri-
nis orkestras (k).

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Kaulai“. 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 „Kaulai“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Saša ir Tania“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14
23.00 „Baikeriai“. N-7
1.10 „Keršto kraujas“. N-14
2.35 „24 valandos“. N-14
3.25 „Vilfredas“. N-7  
3.50 „Rimti reikalai“. N-14
  

6.50 Reporteris.  
7.45 „Vandens žiurkės“. N-7 
8.45 „Slaptieji agentai“. 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 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“  
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris. 
18.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Iš kur atsiranda vai-
kai“. N-7 
0.00 „Ačiū, gal galima dar?“. 
N-7
2.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“.
9.30 Pasimatuok profesiją.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias. 5 d. 
Partnerio paieškos“.
13.00 „Inspektorius Luisas 
4“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1998 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 Šventė Kvėdarnoje.
2.15 Klausimėlis.lt
2.35 „Inspektorius Luisas 4“ 
(k). N-7
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 pingvi-
nai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Startas. 
9.30 „Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai 2“. 
9.50 „Pramuštgalviai 
Paryžiuje“.  
11.20 „Gepardas, vardu 
Duma“. 
13.20 „Operacija „Dramblio 
pergabenimas“. 
15.25 „Čiauškutė“. N-7
17.25 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Mohačo pergalė ir 
didieji žygiai“. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Tėčio dienos rūpes-
tis“. 
20.55 „Kvailių apsauga“. N-7 
22.50 „Pasmerktieji“. N-14
1.05 „Įkaitas“ (k). N-7 

6.10 Teleparduotuvė.  
6.25 „Redakajus“. N-7  
6.55 „Bidamanų turnyras“. 
N-7 
7.25 „Mažylių nuotykiai“.
7.55 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos ir sporto ba-
lansas.
11.00 Laikas keistis. 
11.30 „Žiurkių lenktynės“. 
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 „Dantukų fėja“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
21.10 „Nevaldoma grėsmė“. 
N-14
23.05 „Aleksas Krosas“. 
N-14
1.15 „Neleisk man išeiti“. 
N-14
3.05 „Puikus vakaras mirti“. 
N-14 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Baltijos vilkikų tempi-
mo čempionatas. 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 „Laukinis“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 Dainuok mano dainą. 
21.00 „Nakties sargyba“. 
N-14 
23.05 „Zombių žemė“. N-14 
0.45 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
1.35 Bamba TV. S

6.45 „Sodininkų pasaulis“.
7.15 „Žiedų ritmu“. 
7.50 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 

8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Miesto zoologijos 
sodas“.
11.00 „Gepardų dienoraš-
čiai“.
11.30 „Paskutinė šuns viltis“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
13.30 „Žiedų ritmu“. 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Pasaulio burtinin-
kai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Lordai nemeluoja“. 
N-7
21.00 „Čia - ne aš, tai - jis“. 
N-7
22.50 „Gundytoja“. N-14
1.00 „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 Kultūra +. (k). 
11.30 Pasaulio biatlono tau-
rė. 12,5 km persekiojimas. 
Vyrų rungtis. 
12.15 Žinios. Ukraina. 
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
13.15 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos gotika. 1 d. 
13.55 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. „Trakai“ - Utenos 
„Utenis“.. 
16.00 Pasaulio biatlono 

taurė. 10 km persekiojimas. 
Moterų rungtis.  
16.50 Kai mūzos prabyla. 
Henrikas Radauskas. Šimtas 
metų vienatvės. Skaito 
Andrius Bialobžeskis. 2011 
m. 
17.25 ...formatas.  
17.40 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. 
18.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą, k). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 Festivalis „Gaida 
2014“.  
20.25 „Kelionių magija“. 
21.00 „Rokis 3“ (k). N-14 
22.40 Panorama (k). 
23.10 Džiaze tik merginos.  
0.20 „Herkus Mantas. 
Vaidybinis filmas. 2 d.(k).

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

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Iš peties“. N-7  

11.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
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 „Neatrastasis“. N-7  
21.00 „Pavojingiausias ka-
rys“. N-14  
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.00 „Amerikos nindzė 2“. 
N-14  
0.45 „Baikeriai“. N-7 
2.40 „24 valandos“. N-14  
3.30 „Trapučio parkas“. N-14  
3.55 „Rimti reikalai“. N-14
   

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
12.00 Spąstai tėčiui.  
14.45 „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 „Mirties bučinys“. 
N-14 
23.35 „Kupidonas“. S 
1.40 „Mirties bučinys“. N-14 

įvairus

Kovo 31d. 18val.
Anykščių kultūros centre 

Nacionalinio Kauno dramos teatro 
spektaklis

„Aušros pažadas“
Spektaklis pagal autobiografinį Romain Gary romaną

„Šandien R. Gary gal net aktualesnis nei prieš pusę šimto metų...“
                                                              (režisierė A. Sunklodaitė)

Tai jautrumu, humoru ir tikrumu apipinta istorija. 
Visas Romain Gary kelias, nueitas nuo gimimo iki tapimo tikru vyru – 

karo didvyriu ir Gonkūrų premijos laureatu, lydimas motinos, kuri savo 
vienintelį sūnų apdovanojo besąlygiška meile ir sudėjo visas viltis. „Tu 
būsi didis menininkas, Romuška!“ – pranašavo ir skatino įvairiausius 
sūnaus talentus. Nevykusios baleto pamokos Sašos Žiglovo studijoje, 
„tobulos“ lauko teniso technikos demonstravimas Švedijos  karaliui ir 
kiti talentų lavinimo epizodai žaismingai atgyja režisierės ir insceniza-
cijos autorės spektaklyje „Aušros pažadas“. Galbūt iš tiesų egzistuoja 
vadinamasis „likimo kodas“, kurį  menininkas atsineša į šį pasaulį ir tik 
motina pajėgi nujausti sūnaus likimą?“ – kartu su kūrybine komanda 
klausia režisierė A. Sunklodaitė.

Bilietus įsigysite Anykščių kultūros centro kasoje! (4, 6, 7Eur)

Kovo 22 d. Anykščiuose gydytoja atliks kompiuterinę Kvantinę - 
Magnetinę Rezonanso viso organizmo diagnostiką. Fiksuojami 
(širdis, kraujagyslės, plaučiai, inkstai, virškinimo organai, są-
nariai, oda, šlapimo sistema) ir t.t. mikroelementų, vitaminų ir sun-
kiųjų metalų kiekis organizme. 

 Taip pat atliekamas maisto netoleravimo testas 250 maisto pro-
duktų.         
  

Registracija telef. (8-687) 86047  darbo ir nedarbo dienomis.

KOVO 28 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14

gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.

Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.

Registracija 

tel. (8-655) 07882.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mlankstukus, 

mbukletus, 

mreklamines skrajutes, 

mblankus, 

mdiplomus, 

mA3 ir A4 dydžio

   plakatus, 
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etiketas

Kaip atsiprašyti
Nepakanka pasakyti vien: ,,At-

siprašau“. Atsiprašant reikia pa-
aiškinti. Pavyzdžiui, jei dvidešimt 
minučių pavėlavote į pietus, drau-
gui derėtų paaiškinti: ,,Man taip ne-
malonu, kad priverčiau tave laukti. 
Žinau, kad trukdymai darbe yra ne 
pasiteisinimas. Reikėjo dažniau 
žvilgčioti į laikrodį. Kitą kartą aš 
tave pasikviesiu pietų“.

Kaip priimti 
atsiprašymą

Atsiprašyti yra nelengva, nes turi-
te pripažinti klydęs. Kita vertus, jei 
jaučiatės įžeistas, nelengva atsipra-
šymą priimti. Vis dėlto draugystės 
labui verta atmesti visas ambicijas 
ir maloniai pačiam atsiprašyti arba 
priimti atsiprašymą. Tai pagerins 
nuotaiką ir išsaugos draugystę.

Kaip prisipažinti, 
kad klydote

Supratęs, kad klydote, atvirai ir 
tiesiai tai prisipažinkite. Jūs ne tik 
sulauksite pagarbos, bet galbūt iš-
saugosite draugystę. Padarykite tai 
tokiais žodžiais: ,,Niekas taip ma-
nęs neerzina kaip mintis, kad esu 
neteisus, tačiau turiu pripažinti, kad 
vakar susirinkime daviau klaidingą 
patarimą“.

Kaip apginti 
draugą

Ištikimas ir užtariantis draugas 
yra didžiausia vertybė gyvenime. 
Nesileiskite, kad jį kritikuotų ne-
teisingai, nors jums ir būtų naudin-
giau palaikyti kitą pusę. Užtarkite 
draugą, išryškindami teigiamus jo 
charakterio bruožus. ,,Helena yra 
artima mano draugė. Manau, kad ji 
tik gerai pasvarsčiusi pasisakė prieš 
Karen kandidatūrą“. Kartais per su-
sirinkimą būna nepatogu pertraukti 
kritikuojantį asmenį. Tokiu atveju, 
derėtų užtarti savo draugą asmeniš-
kai, po susirinkimo.

Politinis 
tikslumas

Kai įvardijate kitų tautybių atsto-
vus, nevartokite žeminančių pava-
dinimų, nes tai netolerantiška. Sten-
kitės sužinoti, kaip vadinti kitos 
rasės žmones. Pavyzdžiui, kreipi-
nys negras yra įžeidžiantis; japonai 
ir kinai vadinami aziatais, o ispanai 
– lotynais. Kiekviena etninė grupė 
nori vadintis savais vardais, bet ne 
primestais iš šalies.

Būkite 
tolerantiškas 
akcentui

Kiekvienoje šalyje galite išgirs-
ti daug skirtingų akcentų. Labai 
nemandagu kritikuoti ar šaipytis 
iš kieno nors tarties. Iš tikrųjų jūs 
tyčiojatės iš pašnekovo kultūrinio 
palikimo. Vietiniai akcentai ir posa-
kiai kalbą tik praturtina.

Parengta pagal Amy Vanderbilt 
,,Viskas apie etiketą“

- Taigi, kodėl aš turėčiau 
balsuoti už Sigutį Obelevičių? 
Kodėl siekiate posto?

- Kiekvienuose rinkimuose 
konkuruoja du požiūriai. Vieni 
žmonės balsuoja už nuveiktus 
darbus, darbų tęstinumą, gi kiti 
renkasi pažadus, ieško „gelbė-
tojų“, kurie kažkokiu mistiniu 
būdu sutvarkytų jų gyvenimus. 
Aš atstovauju pirmajam. Antra, 
vienas meras yra niekas, nes no-
rint sėkmingai dirbti savo kraš-
tui neužtenka būti darbščiam, 
protingam, sąžiningam, dar rei-
kia turėti savo komandą, specia-
listus, kurie atlieka juodą, nema-
tomą darbą. Tokia komanda yra 
ir nesinori jos išduoti bei palikti. 
Trečia, įpareigoja pradėti dar-
bai, judantis ES paramos trau-
kinys, į kurį, užsiėmus naujos 
komandos formavimu, galima 
ir nebespėti. Ketvirta, bet koks 

Kodėl aš balsuosiu už 
Sigutį Obelevičių?

žmogus geru vadovu, juolab 
geru meru, netampa per dieną, 
reikalingas įdirbis, žinios, įgy-
tas pasitikėjimas bei asmeniniai 
kontaktai aukščiausios valdžios 
bei verslo struktūrose. Per eilę 
metų visa tai esu įgijęs, šiemet 
geriausių merų rinkimuose kar-
tu su kolega A. Zuoku pasida-
lijome 4-5 vietas, esu išrinktas 
kurortų asociacijos prezidentu, 
nuo savivaldybių asociacijos į 
stebėsenos komitetą prie žemės 
ūkio ministerijos ir kt., vadinasi 
esu jau pripažįstamas, vertina-
mas ir tai, ką sukaupiau tiesiog 
noriu atiduoti Anykščių krašto 
žmonėms.

- Kokius darbus įvardintu-
mėte, kaip svarbiausius per 
savo kadenciją?

- Pirmiausia tai džiaugiuosi, 
kad per krizę pavyko suvaldyti 

finansus. Esame tarp mažiau-
siai praskolintų rajonų, o šiuos 
metus baigėme be kreditori-
nių įsiskolinimų. Labai svarbu 
buvo ir tai, kad per paskuti-
nius metus atsirado eilė naujų 
objektų Anykščiuose: naujas 
policijos pastatas, nauja biblio-
teka, dviračių takas kairiajame 
Šventosios krante, Menų in-
kubatorius, statomas unikalus 
Lajų takas ir t.t. Dar svarbiau, 
kad pajudėjo privačios investi-
cijos: pernai atsidarė SPA Vil-
nius, „Gradiali“ viešbutis, nauji 
šiltnamiai, šiemet – Burbiškio 
dvaras ir kt. Vien per 2014 me-
tus buvo sukurta apie 200 naujų 
darbo vietų. Džiaugiuosi, kad 
po ilgų derybų pavyko nupirkti 
„Anykščių vyno katilinę“ ir ti-
kimės, kad jau šių metų rudenį 
biokuro katilas leis atpiginti ši-

lumą anykštėnams.

- Jūsų klausantis, atrodo, 
kad Anykščiuose viskas labai 
gerai, o kas nepavyko?

- Manau, kad didelių klaidų 
nepadarėme. Gal didesnė klaida 
buvo tai, kad per mažai resursų 
skyrėme nuveiktų darbų gar-
sinimui, reklamai, nes tuomet 
vietą užima antireklama. Dar-
bus ir planus buvo pristabdęs 
sunkmetis, kurio metu bankru-
tavo visa eilė įmonių, sunkius 
laikus išgyveno „Anykščių vy-
nas“, atsirado didelė bedarbys-
tė, kuri, laimei, 2014 metais jau 
sumažėjo iki 11 procentų.

- Kokie artimiausi planai?

- Sekmadienį reikia laimėti 
mero rinkimus. O jau pirmadie-
nį galėtume pilna jėga užsiim-
ti planavimo darbais siekiant 
tikslingai ir efektyviai įsisavin-
ti kuo daugiau ES lėšų, susitiki-
nėti su verslininkais, kurie taip 
pat planuoja dideles permainas, 
didelius pokyčius Anykščiuo-
se. Verslininkai planuoja statyti 
baldų bei statybinių medžiagų 
įmones Anykščiuose bei Viko-
nių plytinės vietoje.  Galima 
džiaugtis, kad jau ruošiami pro-
jektai rekonstruoti sugriuvusį 
pieninės pastatą prie “Norfos”, 
senojo policijos pastato vietoje 
jau projektuojamas modernus, 
pirmas tokio pobūdžio viešbu-
tis, nenaudojamos naujos ligo-
ninės patalpose projektuojamas 
didžiulis sveikatingumo centras 
su baseinu ir t.t.

- Kodėl apsisprendėte toliau 
dirbti su valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga bei socialdemokra-
tais?

- Todėl, kad nėra kada blaš-
kytis. Norint gauti ES paramą 
reikia tikslingai dirbti ne tik 
ruošiant projektus, bet ir ben-
draujant su ministerijų, depar-
tamentų specialistais. Manau, 
kad tos savivaldybės, kuriose 
užsitęs valdžių formavimas, 
praras darbo tempus ir ES lėšas. 
Šito negalime sau leisti, nes 
mūsų tikslas Anykščius pavers-
ti klestinčiu kurortu, kuriame 
visiems būtų gera gyventi. An-
tra vertus balsavusiųjų už soci-
aldemokratus ir valstiečius, už 
Dainių Žiogelį ir Antaną Baurą 
buvo labai daug. Tikiuosi, kad 
šie žmonės antrajame rinkimų 
rate ateis ir balsuos už mane, 
kad galėtume visi drauge tęsti 
pradėtus darbus, imtis naujų.  

Merą Sigutį Obelevičių 
kalbino žurnalistas 

Žygimantas Radvila 

Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr.400
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(Atkelta iš 1 p.)
Bijo vieno teisingo projekto

Architektas K.Indriūnas “Anykš-
tai“ pasakojo, kad sausio mėnesį 
mero Sigučio Obelevičiaus socia-
linio tinklo „Facebook“ paskyroje 
sužinojo, jog vyksta miesto parko 
projektavimo darbai ir susirūpi-
no, ar neatsitiks su šiuo projektu 
taip, kaip su garsiaisiais neseniai 
pastatytais Antano Baranausko 
suoliukais, kurie šokiravo dalį vi-
suomenės. 

K. Indriūnas sako, kad po 
kiek laiko užsimezgusi disku-
sija apie miesto parką dingo iš 
S.Obelevičiaus paskyros. 

„Objektas per daug svarbus, o 
nebuvo viešo svarstymo, nebuvo 
idėjų konkurso“,- sakė K.Indriūnas, 
baimindamasis, kad vėl bus „vie-
nas „teisingas“ projektas. 

„Anykščiuose nieko naujo, taip 
buvo projektuojama biblioteka, 
dviračių takas. Kažkas laimi, pa-
samdo savus ir turim abejotinos 
kokybės architektūrą“, - apie rajo-
no savivaldybės vykdomus statybų 
projektus kalbėjo K.Indriūnas.

Vyriausioji rajono architektė
sako, kad konkursas vyko 

Savivaldybės architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja D. 
Gasiūnienė atmetė tokius nuogąs-
tavimus ir “Anykštai” teigė, jog jo-
kios paslapties čia nėra, konkursas 
buvo surengtas viešas, jame galėjo 
dalyvauti ir vietiniai architektai.   

„Savivaldybei savotiškai nepasi-
sekė, nes visos 2014 m. architek-
tūrinės paslaugos kažkodėl sumuo-
jasi ir todėl nuo sumos priklauso, 

kokį konkursą ji privalo rengti. Pa-
gal sumas privalėjome rengti patį 
didžiausią ir atviriausią konkursą. 
Konkurso sąlygos buvo paskelb-
tos du kartus Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje, 
”Valstybės žiniose”, o po to ir sa-
vivaldybės tinklalapyje, Viešųjų 
pirkimų skiltyje - iš viso informa-
cija buvo skelbta 6 kartus”, - kalti-
nimus uždarumu atmetė D. Gasiū-
nienė. 

“Mums pasisekė, kad miesto 
parko rekonstrukcijos projekto  
paslaugą pirkome po Anykščiuo-
se vykusių kraštovaizdžio archi-
tektų kūrybinių dirbtuvių „Vietos 
matymas“ 2014 m. vasarą. Tada į 
Anykščius suvažiavę žinomi šalies 
architektai apžiūrėjo miesto parką. 
Jie pastebėjo, kad miesto parkas, 
esantis už Kultūros centro, yra sti-
listiškai nepakitęs, įdomiai žiūrisi 
ir turi savo išraišką, todėl patarė 
nieko iš esmės jame nekeisti“, - 
pasakojo D.Gasiūnienė. 

Pasak architektės, 2014 metais  
liepos mėnesį viešame konkurse, 
skirtame parko rekonstrukcijos 
planui parengti, dalyvavo daugiau 
negu vienas dalyvis. „Po kraš-
tovaizdžio architektų kūrybinių 
dirbtuvių surašėme reikalavimus 
konkurso dalyviams. Iš viso par-
ko rekonstrukcijos konkurse buvo 
keturi dalyviai. Projektų rengimo 
biuras (toliau - PRB) iš Vilniaus, 
kuris pasiūlė mažiausią konkursinę 
kainą ir nugalėjo kitus konkuren-
tus“,- sakė D.Gasiūnienė. 

PRB parengs Anykščių mies-
to parko rekonstrukcijos planą 
už 44 tūkstančius 800 litų (suma 
su PVM). Parko rekonstrukcijos 
planas bus parengtas šią vasarą, o 

kada atsiras pinigų pačiai parko re-
konstrukcijai, D.Gasiūnienė sakė, 
jog neaišku. 

Pigios architektūros nebūna

Tačiau K. Indriūnas mano, kad 
egzistuojanti praktika yra ydinga, 
o savivaldybės pozicija nelanksti. 

„Vėl lemia mažiausia kaina. Pi-
gios architektūros nebūna. Be idėjų 
konkurso perkam produktą“,- sakė 
K.Indriūnas.

Jo manymu, reikėtų pirmiausia 
daryti idėjų konkursą, problemos 
aptarimą su visuomene, o paskui 
pagal tą konkursą pirkti rekons-
trukcijos planą. 

Pinigai dažnai išleidžiami 
veltui

Su tuo nesutinka D.Gasiūnienė, 
kuri sako, jog idėjų konkursas yra 
tiesiog „šūvis į orą“.

„Viešieji pirkimai yra sudėtingas 
dalykas, nes po to būna sunku rea-
lizuoti idėjų konkurso rezultatus.”, 
- “Anykštai” K. Indriūno mintį ko-
mentavo rajono vyr. architektė.

“Turime ir tobulą pavyzdį, kurį 
dauguma žmonių žino. Medžių 
lajų tako Anykščių šilelyje idėjų 
konkursas kainavo 30 tūkstančių 
litų (komisijoje buvo ir architektas 
K.Indriūnas), o ar jis realizuotas?”, 
- kalbėjo D. Gasiūnienė.

Iš tiesų medžių lajų taką Anykš-
čių regioninis parkas stato pagal 
visai kitą projektą, negu buvo iš-
rinkusi bendra Lietuvos architektų 
sąjungos ir Anykščių savivaldybės 
sudaryta komisija.

“Miesto parką PRB projektuoja 
už 44 tūkst. 800 litų, atimkim iš to 

skaičiaus 30 tūkstančių litų (tiek 
maždaug kainuoja idėjų konkurso 
surengimas). Kiek lieka?“,- apie 
idėjų konkurso netikslingumą kal-
bėjo D.Gasiūnienė. 

Projektus vis laimi ta pati 
bendrovė

Vis dėlto K.Indriūnas mano, kad 
tokių argumentų neužtenka, nes 
konkursai kad ir vieši, bet prieina-
mi tik siauram žmonių ratui. 

Jam įtarimą kelia ir tai, kad Pro-
jektų rengimo biuras Anykščiuose 
laimėjo jau antrą konkursą – šis 
biuras projektuoja ir Anykščių Tu-
rizmo informacinio centro pastatą. 
Tiesa, šiam projektui K.Indriūnas 
priekaištų neturi ir net giria būsimą 
statinį už originalumą. 

Parkas atsinaujins
minimaliai

Pasak rajono vyr. architektės, pi-
niginė pusė nėra pati svarbiausia. 

„Kadangi miesto parke nieko iš 
esmės nekeičiame, užsakėme pa-
prastą projektą, kuriam nereikalin-
gas idėjų konkursas. 

Viskas parke liks tas pats. Už-
sakėme pakeisti tik elektros ins-
taliaciją ir apšvietimą, pakeisti 
takų dangą ten, kur ji susidėvėjusi, 
suremontuoti tiltelius bei pakeisti 
mažosios architektūros elementus 
(suoliukai, šiukšliadėžės)“,- apie 
tai, kaip atrodys parkas, ir kodėl 
nebuvo skelbtas idėjų konkursas, 
kalbėjo D.Gasiūnienė.    

Tikisi, kad pinigais padės 
Saugomų teritorijų tarnyba

Architektės teigimu, rekonstruo-
tame Anykščių parke daug dėmesio 
bus skirta želdiniams, bet apie tai 
kalbėti dar per anksti, nes projek-
tavimas bus baigtas ir projektas pa-
teiktas visuomenei šių metų vasarą.

„Turime daug vilčių, kad mies-
to parko rekonstrukciją finan-
suos Saugomų teritorijų tarnyba. 
Anykščių miestas juk yra Regi-
oninio parko teritorijoje. Iki šiol 
Saugomų teritorijų tarnybos lėšos 
buvo skiriamos daugiausiai už 
miesto ribų, o dabar tikimės, kad 
rasime bendrą kalbą su tarnyba 
ir ji imsis finansuoti“,- kalbėjo 
D.Gasiūnienė. 

Ji parašė prašymą Kraštovaiz-
džio architektų sąjungai, kad po 
parengimo parko projektas būtų 
įvertintas kokybės aspektu. Ar-
chitektė sako, kad nebus taip, jog 

Apie miesto parko rekonstrukciją 
sužinojo iš mero „Facebook“ 

projektas bus įgyvendinamas tik 
projektuotojų supratimu be speci-
alistų analizės. 

Savivaldybei bėda su
komunikacija

Vis dėlto vedėja pripažįsta, kad 
su komunikacija savivaldybėje nėra 
gerai, nors tuo tikslu pernai savival-
dybėje įsteigtas naujas skyrius.

„Projektas tikrai nebuvo slaptai 
rengtas, apie jį buvo ir skelbiama, 
klausimas pateiktas rajono Tary-
bai. Rajono Taryba klausimą pa-
tvirtino. Tačiau taip, kaip su Lajų 
taku, nebuvo daroma, t.y. vieši-
nama, skelbiama, pripažįstu...” 
,- apie tai, kodėl net architektai 
sužinojo apie ketinimus rekons-
truoti Anykščių parką tik iš mero 
S. Obelevičiaus “Facebook”, kal-
bėjo D. Gasiūnienė. “Bet viešini-
mas ir nėra mūsų skyriaus funkci-
ja“,- sakė vedėja. 

D. Gasiūnienė teigė, kad ir pati 
dar nėra mačiusi, kaip yra projek-
tuojamas miesto parkas, bet paža-
dėjo, kad „Anykštos“ skaitytojai 
eskizus pamatys pirmieji, kai tik 
jie bus. 

Mažosios architektūros ele-
mentai ir esančios skulptū-
ros parke išliks.

Anykščių miesto parke kraštovaizdžio architektai nematė reikalo 
iš esmės kažką keisti.

Skulptūra „Austėja“ neišsaugojo avilių - piktadariai išplėšė. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Originaliai uždengtas kanalizacijos šulinys.Parke ir be rekonstrukcijos 
pilna mokinių. 

Gabija saugo ugnį.

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė sako, jog netikslinga 
rengti idėjų konkursą, kai iš 
esmės niekas nekeičiama.
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iš darbo vienas buvęs Lietuvos 
generalinės prokuratūros pro-
kuroras, tyręs „Tulpinių“ bylą. 
Jį įtarėme, kad paėmė kyšį. 
Generalinis prokuroras liepė jį 
laikyti darbo vietoje tol, kol jis 
nesurašė teisinės pagalbos pra-
šymo dėl „Kavioro“ išdavimo 
Lietuvai iš  Rusijos, o paskui 
buvo atidarytas prokuroro sei-
fas ir jame rasta  daug pinigų 
bei ginklas su nutrintu nume-
riu. „Tulpinių“ byla buvo grą-
žinta Panevėžio policijai, kuri 
perdavė bylą teismui, ir apie 
dešimt grupuotės narių „gavo“ 
po kelerius metus. Tačiau, jie 
netrukus pradėjo grįžti iš kalė-
jimų.“ - aiškino K.Tubis. Pasak 
buvusio policijos pareigūno, 
dabar jau anekdotiškai skamba, 
tačiau anais laikais banditas 
verslininkui grasinęs žodžiais: 
„mums būtų labai gaila, jeigu 
jūsų šeimai kas nors nutiktų“ – 
būdavo paleidžiamas į laisvę. 
Teismo vertinimu, žmogus tik 
išreiškė susirūpinimą, už ką jį 
sodinti?      

Didžiausias chaosas 
prasidėdavo „susodinus“ 
vadus    

K.Tubis sakė turįs pripažinti, 
kad nusikaltėlių gaujos veikė 
logiškai, buvo sistema ir jų vi-
diniai įstatymai. Todėl, pasak 
buvusio pareigūno, „Tulpi-
nių“, „Šmikinių“ ir panašios 
grupuotės ir vadintos „organi-
zuotomis“. 

„Baisiausi dalykai prasidė-
davo, kai būdavo susodinami 
grupuočių lyderiai. Kol ban-
ditai išsiaiškindavo santykius, 
nusistatydavo naują hierarchi-
ją – kraujas liedavosi laisvai.“ 
– aiškino buvęs pareigūnas. Jis 
atsimena, kad yra buvę, jog 
per vieną naktį Panevėžyje su-
degdavo penki automobiliai ir 
keliems asmenims buvo perdu-
riami sėdmenys, padaromi sun-
kūs sužalojimai. Tiesa, laimei, 
tai buvo banditų vidaus karai ir 
pašaliniai žmonės į juos retai 
pakliūdavę.

„Pinčia“ vaikščiojo 
ministerijos koridoriais   

Apie Algimantą Vertel-
ką – Pinčią, kuris iki gyvos 
galvos nuteistas už naftinin-
ko G.Kiesaus bei jo sūnaus ir 
vairuotojo nužudymą, K.Tubis  
žinojo dar dirbdamas Panevė-
žyje. Pasak K.Tubio, vienas 
„Tulpinių“ lyderių A.Vertelka 
praėjusio amžiaus dešimto de-
šimtmečio antroje pusėje, išė-
jęs iš kalėjimo, ėmėsi prekiauti 
nafta ir „pasirišęs kaklaraištį 
vaikščiojo Ūkio ministerijos 
koridoriais“.

G.Kiesus A.Vertelkos kėslų 
nenumatė, turėjo su juo verslo 
reikalų, todėl nesunkiai buvo 
įviliotas į spąstus ir nužudytas. 
Greitai po Kiesų nužudymo, 

„Kovioras“ – nusikaltėlių
mokytojas

K.Tubis pasakojo, kad vėliau 
išgarsėjusios Panevėžio ban-
ditų - „Tulpinių“, „Šmikinių“,  
„Žemaitukų“ grupuotės atsi-
rado iš pirmosios nusikaltėlių 
„Centro“ gaujos. Šios įkūrėjas, 
ideologas ir mokytojas buvo 
Romas Kavaliauskas - Kavio-
ras. „Jis buvo valingas, protin-
gas, apsiskaitęs. To meto Pa-
nevėžio banditai Mario Pjuzo 
„Krikštatėvį“ skaitė kaip bibli-
ją, šią knygą net imdavo į su-
laikymo kameras.“ – pasakojo 

„Krikštatėvį“ nusikaltėliai skaitė kaip vadovėlį
Karjerą policijoje kandidatas į Anykščių rajono merus Kęstutis Tubis baigė pasiekęs Lietuvos 

policijos generalinio komisaro pavaduotojo pereigas, kurias užimdamas gaudė Gedemino Kiesaus 
žudikus. Tačiau, dramatiškiausias, legendomis apipintas K.Tubio biografijos etapas – 1991-1996 
metai, kai Lietuvos policija dar tik kūrėsi, ir tuo pat metu kūrėsi ir nusikalstamos grupuotės, o jis 
vadovavo Panevėžio kriminalinei policijai.

K.Tubis. Buvęs pareigūnas 
aiškino, kad nusikaltėlių gau-
jų suklestėjimui Panevėžyje 
daug įtakos turėjo iš vaikystės 
likę ryšiai. „Buvo tokia 3 – ia 
vidurinė, rusų mokykla. Vieni 
ją baigę ėjo į miliciją, kiti – 
įsidarbindavo kariniuose dali-
niuose, treti keliavo tiesiai pas 
Kaviorą. Kariškiai banditams 
parduodavo ginklus, bičiuliai 
milicininkai juos pridengda-
vo.“ – kalbėjo buvęs pareigū-
nas. 

K.Tubis prisiminė labai aštrią 
situaciją, kaip jau po Nepri-
klausomybės paskelbimo va-

dovavo sovietinės kariuomenės 
karinio komendanto suėmimo 
operacijai. „Jis nusikaltėliams 
pardavinėjo sprogmenis. Visą 
jo suėmimo operaciją, kratą 
bute filmavome. Netrukus po 
to kariškio suėmimo į mano 
darbo kabinetą atėjo divizijos 
vadas ir pareiškė ultimatumą, 
kad jeigu sulaikyto karininko 
per 24 valandas nepaleisime, 
Panevėžio policijos komisaria-
tą sovietinė kariuomenė užims 
šturmu.“ – atsiminė kandidatas 
į Anykščių merus K.Tubis. Jis 
dėstė, kad tada problema buvo 
sprendžiama aukščiausiu lygiu 
– K.Tubis paprašė Nepriklau-
somos Lietuvos Vyriausybės 
vicepremjero Zigmo Vaišvilos 
pagalbos, šis skambinęs Tarybų 
Sąjungos premjerui ir paaiški-
nęs situaciją. „Praėjus dvylikai 
valandų į mano kabinetą įėjo 
Pabaltijo karinės apygardos 
karinis prokuroras ir atsiprašė 
už divizijos vado sukeltą inci-
dentą. O ginklais prekiavęs ka-
rininkas neišvengė bausmės.“ 
– kalbėjo K.Tubis.

Besikuriančiai Lietuvos po-
licijai trukdė ne tik pareigūnų 
ryšiai su nusikaltėliais, bet ir 
kvalifikacija. „Keitėsi kartos, į 
policiją dirbti ėjo mokytojai ir 
zootechnikai. Žmonės jie buvo 
geri, bet kaip su tokiais kadrais 
gaudyti „Tulpinius“?“ – reto-
riškai klausė K.Tubis. 

Teisėsaugos struktūra buvo 
gerokai papuvusi, teisės aktai 
nesureguliuoti, nebuvo Liudi-
ninkų ir nukentėjusiųjų apsau-
gos įstatymo. „Tik „surenki“ 
„Tulpinius“ – žiūrėk, jie jau 
laivėje vaikšto. Mano iniciaty-
va buvo sulaikytas ir atleistas 

Kęstutis Tubis turėjo leidimą dirbti su ypatingai slaptais valstybiniais ir Europos Sąjungos doku-
mentais. 

nusikaltėliai veikdami pagal 
klasikinę schemą atsikratė ir 
„šeštiorkių“, kurie buvo tiesio-
giniai žudikai. Per Kiesų isto-
riją 2000-aisiais K.Tubis dirbo 
Lietuvos policijos generalinio 
komisaro pavaduotoju. Jis va-
dovavo A.Vertelkos paieškos ir 
sulaikymo operacijai. 

K.Tubis jau šešeri metai ne-
bedirba policijoje. Tačiau, pa-
sak jo, dalis įsipareigojimų ir 
paslapčių lieka visam gyveni-
mui. „Turėjau ES patikimumo 
pažymėjimą. Čia toks statusas, 
kai žmogui suteikiama teisė 
dirbti ne tik su pačia slapčiau-
sia  informacija šalyje, bet ir su 
slapta ES informacija. Žinojau, 
jog bet kada mano telefoninių 
pokalbių gali būti klausomasi, 
kad aš esu tikrinamas. Šitai 
priėmiau kaip normalų dalyką 
– niekuo negalima pasitikėti 
aklai. Esu tikrintas ir Lietuvos 
žvalgybos, ir kontržvalgybos“ 
– pasakojo K.Tubis.   

Banditai dar ir 
paskambina

„Ei, Tuby, esi „čiesnas men-
tas“ pasakyk kam reikia...“ 
– panašiai tokio nusikaltėlio, 
įskundusio kitą nusikaltėlį, 
skambučio dar šiemet sulaukė 
K.Tubis. Per savo karjeros po-
licijoje metus jis sakė sulaukęs 
grasinimų, buvęs sieros rūgšti-
mi apipiltas jo automobilis, dvi 
savaites negyveno namie, nes 
žinojo, kad yra užsakytas jo 
nužudymas. Tačiau, buvęs Lie-
tuvos policijos generalinio ko-
misaro pavaduotojas K.Tubis 
mano, kad tarp banditų jis lai-
kytas „čiesnu mentu“. Pagal 
organizuotų grupuočių vidaus 
tvarkos nerašytas taisykles, nu-
sikaltėliai nekeršija sąžiningai 
savo darbą atlikusiems parei-
gūnams. „Jei sulaikysi asmenį 
už narkotikų prekybą pas jį per 
kratą radęs narkotikus – ban-
ditai, žinoma, pyks, bet, pagal 
jų taisykles, neturi keršyti. Ta-
čiau, jei sulaikydamas prekeivį 
narkotikais, net ir būdamas ga-
rantuotas, kad jį būtina sulai-
kyti, jam „pakiši“ „miltelius“ 
–  pagal nusikaltėlių taisykles, 
gali sulaukti keršto.“ – pasako-
jo K.Tubis.

„Per savo darbo policijoje 
metus „sodinau“ ne tik nusikal-
tėlius, „pasodinau“ ir keliolika 
policijos pareigūnų, prokurorų. 
Dėl savo sprendimų nesigailė-
jau ir nesikrimtau. Dirbdamas 
policijoje vadovavausi įstaty-
mais ir sąžine“ – aiškino kan-
didatas į Anykščių merus. 

K.Tubis iš Panevėžio 1996 
metais persikėlė į  Šiaulius 
– metus laiko vadovavo šio 
miesto kriminalinei policijai, 
paskui dvejus metus jis buvo 
Anykščių rajono policijos vir-
šininkas, o vėliau dešimtmetį 
dirbo Vilniuje, VRM, policijos 
departamente.  

Vytautas GRIGARAVIČIuS, 
buvęs Lietuvos policijos gene-
ralinis komisaras, apie Kęstutį 
Tubį: 

„Kęstutį vertinu tik teigiamai. 
Aš jį pakviečiau į savo artimiau-
sių pavaldinių aplinką ir nenusi-
vyliau. Tvarkingas, pareigingas, 
dalykiškas, mokantis susikaupti ir 
saugoti informaciją. Jis labai daug 
dirbo per Kiesų nužudymo tyrimą. 
Tada K.Tubiui buvo duotas ypač 
subtilus, slaptas uždavinys, kurį 
jis sėkmingai atliko“.

Saulius SKVERNELIS, 
Vidaus reikalų ministras, 
apie Kęstutį Tubį:

„Kęstutį gerai pažįstu. Abu 
kartu dirbome policijos ge-
neralinio komisaro pavaduo-
tojais ir pasitikėjome vienas 
kitu. K.Tubis yra pakanka-
mai tvirtas, užsispyręs, tiks-
lo siekiantis žmogus. Galiu 
pridurti, jog jis yra ir visuo-
meniškas, dabar vadovauja 
Lietuvos policijos veteranų 
organizacijai.“ Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr.399
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parduoda

įvairus

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. 

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

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

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

(8-698) 51269

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 cen-
tro.

Tel. (8-619) 87093.

Sodybą 7 km. iki Anykščių  - 2,24 
ha žemės, 10 arų kūdra. Kaina 22 
000 Eur. 

Tel. (8-602) 88052.

Pusė namo Kavarske, šalia 
bažnyčios su pagalbiniais pasta-
tais: sandėliukas, malkinė, rūsys. 
Plotas 45 m. kv., sklypo plotas 7,5 
arai. 5800 Eur

Tel. (8-679) 76411.

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

Tvarkingą traktorių LTZ-55 A (1994 
m., kaina sutartinė). 

Tel. (8-686) 34467.

Kuras

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

Tel. (8-638) 87800.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Tel. (8-670) 01470.

Malkas 3 metrų rąsteliais. Atveža 
į vietą.

Tel. (8-629) 46240.

Malkas kaladėmis. Atraižas pa-
kais, supjautas. Kaladukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Malkas kaladėmis. Gali atvežti 
miškavežiu.

Tel. (8-601) 29188.

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

Malkas kaladėmis, medienos 
atraižas (pakais, turi supjautų). 
Pigiai atveža.

Tel. (8-629) 76267.

Uosines, beržines, juoalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perka 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.

Kita

Baldus: minkštą odinį komplek-
tą (sofa lova, du foteliai). Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-604) 74035.

Ūkininkas - kiaulienos skerdie-
ną puselėmis po 40-60 kg, ketvir-
čiais po 20-30 kg, subproduktus, 
kumpius, lašinius, mentę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Lietuviską mėsinių kiaulių sker-
dieną 40-50 kg (turi svilintų du-
jomis ir plikytų). Atvesintos ir tt., 
Triušių skerdieną 1.5-2.5 kg. 
Atveža nemokamai. Veža į par-
duotuves, kavines, turgavietes.  

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567 Alma.

Vakcinuotus viščiukus 40 d. 
KOOB 500, iki 2 Kg, kaina 1,9 
Eur/kg. Didesnį kiekį atveža į na-
mus.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567 

Veršingą telyčią, avižas, kvie-
čius.

Tel. (8-606) 72091.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 19 d. (ketvirtadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis višto-
mis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414): 
Raguvėlėje 9.10, Juostininkuose 9.20, Troškūnuose 
(turgelyje) 9.30, Vašokėnuose 9.45, Surdegyje 9.55, 
Papiliuose 10.00, Viešintose 10.10, Didžiuliškėse 10.20, 
Padvarninkuose 10.25, Andrioniškyje 10.30, Piktagalyje 
10.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, Elmininkuose 11.20, 
Čekonyse 11.25, Svėdasuose (prie turgelio) 11.45, 
Varkujuose 12.00, Debeikiuose 12.10, Rubikiuose 12.20, 
Burbiškyje 12.25, Katlėriuose 12.35, Pašiliuose 12.40, 
Skiemonyse 12.50, Staškuniškyje 13.15, Kurkliuose 
13.25, Šlavėnuose 13.35, Ažuožeriuose 13.55, Pagiriuose 
14.00, Dabužiuose 14.05, Kavarske 14.20, Janušavoje 
14.30, Pienionyse 14.35, Repšėnuose 14.40, Traupyje 
14.45, Laukagaliuose 14.55, Levaniškyje 15.05.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Kovo 15 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsi-
me gaidžiukų, spec. lesalų, prekiau-
sime kiaušiniais (tel. 8-608 69189): 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiš-
ki). www.siltnamiaijums.lt. 

Tel. (8-682) 10643.

Vasarinius kviečius ir miežius. 
145 Eur už toną.

Tel. (8-685) 56963.

Naują anglų gamybos šarnyrų 
komplektą (automobiliams Audi 
A4, WV Passat B5), 145 Eur, ga-
lima pirkti dalimis. Naują vokiečių 
gamybos oro kompresorių.

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

Naują fekalinį elektrinį siurblį ka-
nalizacijos srutoms pumpuoti (52 
Eur) ir 50 m ilgio naują žarną (25 
Eur).

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

Išsinuomotų žemės ūkio paskirties 
žemės Anykščių bei aplinkiniuose 
rajonuose. Už nuomą moka iki 150 
Eur/517,92 Lt. 

Tel. (8-684) 18068.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo 
mašinas, televizorius, šaldytuvus kli-
ento namuose, suteikiame garantiją. 

Tel. (8-630) 57575.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, vaikų, prieškam-
bario baldai, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškalame raides.

Tel. (8-648) 81663.

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

Tel. (8-647) 48473.

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai. Kanalizacijos valy-
mo įrenginiai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Išvalome krūmus ir kitą menkaver-
tę medieną nuo žemės ūkio paskir-
ties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Vandens gręžiniai iki 30m gylio ir 
gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

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

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

Medinių namų, skardinių stogų da-
žymo darbai. 

Tel. (8-687) 16393. 
www.alpinistas.lt

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.

Šiltina fasadus, dengia stogus, 
stato namus. Darbus gali atlikti savo 
medžiagomis.

Tel. (8-670) 01470.

Atliekame įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirbame į 
skaldą, malame akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

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

Tel. (8-644) 41260.

Atliekame tiksliuosius miško matavimus:
Rengiame miškotvarkos projektus

Atstatome valdos ribas
Rėžiame biržes

Atliekame ištisinį medžių matavimą
Parengiame visus dokumentus miško 

kirtimui
Tel. (8-609) 27149, 

el. paštas: miskozona@gmail.com



SKELBIMAI 2015 m. kovo 13 d.

perka 

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

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

Vyr. redaktorėRedakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 268

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

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKuS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

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“.       

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.

Atleisk, jei nepastebėjom rasos lašelio tavo akyse...
Jei pavaduot ne visada suspėjom, paskendusią vis matėme darbuose.
Tegul nors šiandien, Tavo šventės rytą, gražiausios gėlės sužydės.
O mūsų žodžiai dar neišsakyti, 
Lai Tavo širdį šiluma užlies...

80-ojo jubiliejaus proga Zofiją SRIUBIENĘ, 
gyvenančią Janušavos k., sveikina 

vyras Bronius, dukros Rasa ir Alvyda su šeimomis

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.

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

Tel. (8-648) 20000.

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-609) 27149.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties žemę Kurklių 
II k. ribose.

Tel. (8-650) 16017.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pama-
tai. 

Žinantys siūlykite tel. (8-684) 
44444.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamąjį turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Trijų kambarių butą Šviesos g. 
ar netoli jos (pageidautina be re-
monto). 

Tel. (8-608) 94543. 

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai perka įvairių 
markių (1930-2005m.) lengvuo-
sius automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus. Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

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

Tel. (8-686) 63402.

Ieškome tarptautinių pervežimų 
vairuotojų.

Maršrutai : Italija - Rusija.
Tel. (8-698) 43683.

ieško darbo
Profesionalus statybininkas gali 

tinkuoti montuoti gipso kartoną, 
glaistyti, dažyti, klijuoti plyteles ir 
atlikti kitus darbus.

Tel. (8-626) 99649.

UAB “Ukmergės melioracija” 
reikalingi darbininkai.

Tel. (8-698) 41397.

Reikalingi sraigių - uogų, grybų 
supirkėjai. 

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

Siūlo darbą floristui (-ei). 
Tel. (8-685) 50668.

Reikalingi vynuoginių sraigių 
supirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.
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Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora.

šiandien

kovo 14 d.

kovo 15 d.

kovo 16 d.

kovo 13-16 d. delčia

Matilda, Darmantas, Ka-
rigailė.

Klemensas, Lukrecija, 
Tautas, Tautgintė, Lionginas, 
Tautginė, Raigardas.

Julijonas, Vaidotas, Norval-
dė, Henrika, Norvilė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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IŠ ARTI

Amiliutė metasi į dviračių 
sportą, nes Anykščiai – dviračių 
miestas 

Pacientas okulistui:
- Padėkite man, mano dešinioji 

akis trūkčioja.
- Nieko baisaus.
Pacientas:
- Dar ir kaip baisu! Kaskart, kai 

vaistinėje paprašau aspirino, man 
duoda prezervatyvų...

Brinksta medžių pumpurai, 
žydi snieguolės, pumpurus bran-
dina žibutės. Alvydas Diečkus se-
kmadienį Dilių kaime pastebėjo 
sugrįžusias gerves, o antradienio 
rytą Rubikių kaimo laukuose iš-
girdo vieversių čirenimą. Gamtos 
reiškinius registruojantis burbiš-
kietis pastebi, kad šis pavasaris 
panašus į 2008 – ųjų. „Tais metais 
irgi kovo 10 – osios naktį buvo 4, 
o dieną 7 laipsniai šilumos. Beje, 
ledas Rubikių ežere tada išplaukė 
vasario 28 – ąją, o šiemet ledas 
dar yra, tačiau užlipti ant jo jau 
neįmanoma, - prisiminė A. Dieč-
kus. – Tačiau užpernai kovo 10 
– osios naktį buvo 14, o dieną 5 
laipsniai šalčio ir stūgavo stiprus 
vėjas“. 

Klimatologė A.Galvonaitė 
sako, kad nors ir šilta, tačiau dar 
visko gali būti, nes tikrieji pavasa-

Pavasaris trypia ant slenksčio Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Neįtikėtinai šiltas vasaris ir kovo pradžia budina gamtą, o žmonėms leidžia manyti, kad prasideda 
tikras pavasaris. Anykštėnė klimatologė, mokslų daktarė Audronė Galvonaitė prognozuoja kovą 
būsiant šiltesnį nei įprasta, balandį – artimą daugiamečiui vidurkiui, ir vėsią gegužę...

rio orai nusistovi apie lygiadienį, 
kovo 22 - ąją. Pasak jos, pas mus 
būsiančią šiltą žiemą prognozavo 
Amerikos meteorologai, kuriai 
ši žiema nepagailėjo nei šalčio, 
nei sniego, nei uraganų. „Dabar 
amerikiečiai prognozuoja Lie-
tuvai šiltą kovą, daugiamečiam 
vidurkiui artimą balandį ir vėsų 
gegužės mėnesį. O kaip bus – pa-
matysime, - sakė A. Galvonaitė. 
– Kovo 10 – ąją buvo ir labai šil-
ta ir neįtikėtinai šalta. Antai 1975 
m. Varėnoje buvo 17,8 laipsnio 
šilumos, o 2005 – aisiais Utenoje 
užregistruotas 23 laipsnių šaltis. 
Pernai kovo 10 buvo 15 laipsnių 
šilumos“. Beje, dvi artimiausias 
savaites sinoptikai neprognozuo-
ja neigiamos temperatūros netgi 
naktimis. 

Kaip bebūtų, pavasaris jau try-
pia ant slenksčio. Ir ūkanotais 

rytais pavasarines treles traukia 
paukščiai, pavakariais ūbauja 
jau vaikus perinčios pelėdos, 
poruojasi antys ir dančiasnapiai, 
už dienos kitos parskris gandrai 
ir kiti sparnuočiai. Miškuose jau 
skleidžiasi pirmieji žibučių žie-
deliai

Pasakau, įvyko faktas
Anykščiai - ratuotų traktas
Štai Šiauliams nušluostė snapą
Miestu dviračių patapo.

Jei visi, tada ir aš,
Negi sukliudys man kas?
Dar nuo Brežnevo laikų
„Ereliuką“ aš turiu.

Tuoj voratinklius braukiu,
Sėdu, moju ir lekiu.
Sportą rems kiekvienas namas
Anykščiai – kaip Amsterdamas. 

Po žiemos duobytės dvi.
Tik pataikai – ir guli - 
Tegu savo šonus lamdo
Ne lietuviai, o olandai.
 

Šiltą praeitą sekmadienį pasišildyti saulėje iš Gečionių miško išlindo danielių pulkelis.

Snieguolės, pirmosios pavasario gėlės, jau žydi. 

Sniego nebėra, tačiau prieš 
kelias dienas iškritęs šlapias 
ir sunkus jis perpus nulau-
žė seną pušį, augančią prie 
klimatologės Audronės Gal-
vonaitės tėvų namų Anykš-
čiuose, Miško gatvėje. 

Rubikių ežere dar ledas, tačiau tereikia stipraus vėjo ir jis 
dings.

Autoriaus nuotr. 

Ką manote apie Anykščių 
rajono kelių priežiūrą?

(balsavo 237)

Mūsų rajono 
keliai prižiūrimi 

geriau nei aplin-
kinių rajonų

22

Mūsų rajono keliai prižiūrimi 
prasčiau nei aplinkinių rajonų 

171

Nejaučiu skirtu-
mo tarp Anykščių 

ir kitų rajonų 
kelių

44


