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asmenukė Sudarėm su šunim koaliciją, jog 
dirbsim išvien: sriuba man, kau-
las – jam. Srebiu sriubą, šuo žiūri, 
o kaulas kaip tyčia mėsingas pasi-
taikė. Kaip žmogus, aš savo žodžio 
laikausi arba laikyčiausi. Tiesa, 
gyvenu Anykščiuose, o mano šuva 
išvis nežino, kur gyvena. Šuns to-
pografiniai ypatumai neveikia, o aš 
negaliu atsispirti.

Taigi, kaulas man, o koalicija – jam. 
           Linas BITVINSKAS

Takas sujungė... takus
Niūronių etnografinis kaimas su Arklio muziejumi ir J. Bilūno 

gimtąja sodyba bei Puntuko akmuo tampa vieno turistinio trakto 
dalimi. 

Savivaldybė Europos Sąjungos paramos dėka įgyvendina seną 
planą įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką,  jungiantį šias dvi vie-
tas. Puskilometrinis betono trinkelių takas jau sujungė Kairiojo 
Šventosios tako promenadą ir taką per Anykščių Šilelį, kuriuo 
keliaujama prie Puntuko. 

Rajoną valdys liberalai ir konservatoriai 
Ketvirtadienio pavakarę į Anykščių rajono tarybą išrinkti liberalai, konservatoriai, Darbo partijos atstovai ir Arūno Liogės nepar-

tinių sąrašas pasirašė koalicinę sutartį. Šioje koalicijoje 16 narių. Sutarties esmė – tiesiogiai išrinkto mero Kęstučio Tubio siūlomų 
kandidatūrų į vicemero ir administracijos direktoriaus pareigas palaikymas.

Liberalai, konservatoriai, „darbiečiai“ ir Arūnos Liogės sąrašas sutarė  ketverius metus dirbti kartu.
Nuotrauka iš  interneto    

Menų inkubatorius nori 
trigubai daugiau darbuotojų

Linas BITVINSKAS, Rytis KULBOKAS

VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija jau turi Stra-
teginį planą, kurį kūrė mokslų daktarai iš Vilniaus Kazimiero 
Simonavičiaus universiteto. Nors sausio mėnesį Menų inkubato-
riaus direktorė ir savivaldybės administracija vengė pasakyti, ar 
bus mokama už plano kūrimą, dabar kortos atverčiamos – ne-
mokamų industrijų nebūna. Planas, beje, nupirktas be konkurso, 
kainavo 1 tūkstantį eurų. 

Tačiau kai kuriuos su planu susipažinusius anykštėnus labiausiai 
nustebino ne plano pigumas, o tai, kad Menų inku-
batorius darbuotojų skaičių nori didinti tris kartus.

Šachmatai. Kovo 22 dieną 10 
valandą Antano Vienuolio progim-
nazijoje vyks šachmatų turnyras 
Kovo 11-osios Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dienai paminėti 
ir Signatarės Irenos Andrukaitienės 
taurei laimėti. 

Merai. Vilniuje, viešbutyje „Ar-
tis“, vakar naujai išrinkti merai su-
sitiko su Antanu Mockumi, visame 
pasaulyje garsiu Kolumbijos sos-
tinės Bogotos meru, šias pareigas 
ėjusiu  dvi kadencijas ir pavertusiu 
daugiamilijoninį miestą dinamiška 
bendruomene. Susitikime dalyva-
vo ir išrinktasis Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. A.Mockaus 
seneliai nuo XX amžiaus vidurio 
gyveno Anykščiuose, mūsų miesto 
kapinėse jie ir palaidoti.

Domėjosi. Anykščiuose lankėsi 
festivalio „Velnio akmuo“ rengėjai, 
kurie jau ima derinti liepos mėnesį 
vyksiančio festivalio organizavimo 
klausimus. „Anykštai“ organizato-
riai sakė, kad Anykščių savivaldos 
ir mero rinkimais domėjosi labiau 
nei Vilniaus, kuriame jie gyvena.

Pievos. Anykščių ugniagesiai-
gelbėtojai gesino žolės gaisrus. Žolė 
degė Anykščių seniūnijos Šepetiškio 
ir Juškonių kaimuose, Skiemonių se-
niūnijos Žiogų kaime, o šios seniūni-
jos Antežerio kaime degė į 30 metrų 
ilgio ir 1,5 metro aukščio krūvą su-
krauti šieno rulonai.

Direktorius. Iki kovo 23 die-
nos Anykščių savivaldybės admi-
nistracijai gali įteikti dokumentus 
pretendentai į Anykščių socialinės 
globos namų direktoriaus vietą. 
Konkursą, matyt, spės surengti dar 
šios kadencijos valdžia.

Linksmuolis. Ketvirtadienį Svė-
dasų bažnyčioje švęsti Šv. Juozapo 
atlaidai. Juozapinės - vienintelė 
diena Gavėnioje, kuomet galima 
linksmintis, net susituokti ir patirti 
kitokių nuotykių.  

Paskutinis. Prieš 50 metų Papiš-
kių kaime (Molėtų r.) žuvo paskuti-
nis Aukštaitijos partizanas Antanas 
Kraujelis - Siaubūnas (1928 - 1965). 
Jubiliejaus paminėjimas Papiškių 
kaime - sekmadienį 13 val.

„Kurortu“ pakvips anksčiau
„Laukus ūkininkai jau gali 

tręšti nebijodami baudų“, - 
„Anykštai“ apie pirmąjį nu-
veiktą darbą, leidžiantį 10 die-
nų anksčiau tręšti laukus, sako 
išrinktasis Anykščių meras 
Kęstutis Tubis.

Vaistų vedėjas stengiasi nevartotiRievės
Anykščių „Sodros“ vedėjas 

Juozas Ratautas kalba, kad 
jam gyvenime nėra skaudėję 
galvos. Tai visiškai nebūdinga 
Avino ženklui.

Vidmantas ŠMIGELSKAS: 
„...vyko ne derybos, o varžy-
bos, kuris iš trijų partnerių 
greičiausiai parsiduos libera-
lams. Neparsiduosi tu, parsi-
duos artimas tavo“...  
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spektras

Temidės svarstyklės
Išviliojo. Trečiadienį, apie 13 

valandą, Anykščiuose, Žvejų ga-
tvėje, iš moters, gimusios 1937 
metais, apgaulės būdu išvilioti 
pinigai. Nuostolis – 360 eurų.

Mušė. Trečiadienį, apie 19 
valandų 30 minučių, Traupio se-
niūnijoje vyriškis, gimęs 1968 
metais, panaudojo fizinį smurtą 
prieš savo sutuoktinę, gimusią 

1958 metais.
Langas. Ketvirtadienį policijoje 

gautas pranešimas, kad apie 21 va-
landą 15 minučių Viešintų seniūni-
joje išdaužtas namo langas. Nuos-
tolis – 202 eurai. 

Mušė II. Ketvirtadienį, apie 14 
valandų 50 minučių, Anykščiuose, 
S. Neries gatvėje, jaunuolis, gi-
męs 1999 metais, panaudojo fizinį 
smurtą prieš kitą nepilnametį vai-
kiną, gimusį 1999 metais. 

Daržinė. Kauno miesto savivaldy-
bės ir Lietuvos architektų sąjungos 
padalinio sudarytoje ekspertų tarybos 
posėdyje jau antrą kartą aštrių kriti-
kos strėlių pažerta architekto Šarūno 
Kiaunės kūrybinei komandai, kurian-
čiai Senamiestyje šiuolaikinį katalikiš-
kojo Marijos radijo pastato projektą. 
Pirmą kartą ekspertai neigiamai šį 
projektą (dėl pastato formos, o ne 
dėl turinio) įvertino baigiantis 2014-
iesiems. Kai kas iš kolegų architek-
tui Š. Kiaunei tiesiai šviesiai tuomet 
pasakė, jog jo suprojektuotas vieno 
aukšto namas su mansarda primena 
daržinę. Kauno architektūros ir urba-
nistikos ekspertų tarybos narių teigi-
mu, ir antrą kartą pristatytas projektas 
beveik toks pats, koks buvo, - nepa-
tobulintas. 

Laivai. Valstybė nuo šiol sergės 
dar 10 Lietuvos teritorinėje jūroje 
nuskendusių senovinių laivų. Pir-
mieji keturi istoriniai “skenduoliai” 
į Kultūros paveldo saugomų objektų 
registrą įtraukti prieš 10-metį. “Pir-
mieji nuskendę laivai į registrą buvo 
įtraukti maždaug prieš 10 metų. Da-
bar įtraukta dar 10 laivų, kurie yra 
svarbūs. Dar svarstoma dėl Antrojo 
pasaulinio karo metais nuskandintų 
laivų statuso, nes kai kurie jų yra gau-
siai lankomi narų mėgėjų ir, ne pa-
slaptis, dalis jų netgi apiplėšti”, - sakė 
prof. Vladas Žulkus. 

Ligos. Anksti atkeliavus pavasa-
riui, anksti prasidėjo ir šienlige ser-
gančiųjų vargai. Kaip teigė alergologė 
prof. Rūta Dubakienė, pirmieji nuo 
žiedadulkių kenčiantys pacientai pa-
galbos kreipėsi dar vasario pabaigoje, 
nes jau tada Lietuvoje pradėjo žydėti 
lazdynai. Nuo pavasarinės alergijos 
kenčiantys žmonės dažniausiai spe-
cifiškai reaguoja į kai kurių augalų 
žiedadulkes. Specialistės teigimu, 
alergijai būdinga staigi priepuolinė 
sloga, parausta, ašaroja, niežti, peršti, 
patinsta akys. Tačiau ne visos žieda-
dulkės sukelia alergiją - tik smulkios 
ir lakios, dažniausiai baltyminės kil-
mės. Lietuvoje dažniausiai alergiją 
sukelia lazdynai, beržai, alksniai, 
ąžuolai, guobos. 

Veikla. Generalinė prokuratūra 
priminė, kad už antivalstybinę vei-
klą yra baudžiama: dvylikoje vietų 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
regionuose buvo atliekamos kratos. 
Krata atlikta ir spaustuvėje, kur, kaip 
įtariama, buvo spausdinamos prokla-
macijos. Jose Lietuva vadinama JAV 
kolonija, šlovinamas Rusijos spren-
dimas prijungti Krymą ir pan. Kol 
kas nustatyti devyni burtis į grupes ir 
kovoti prieš Lietuvą raginę asmenys, 
tačiau teisėsaugos atstovai neatmeta 
galimybės, kad jų gali būti daugiau. 

Tyrėjas. Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos direktoriaus Kęstu-
čio Jucevičiaus vairuotojas Edvardas 
Griceniukas nusprendė neatsilikti 
nuo savo viršininko ir įsivėlė į kyši-
ninkavimo skandalą. Įtariama, kad jis 
rinko duokles iš sostinės prostitučių 
bei pats nevengė pasinaudoti jų pas-
laugomis. Apie dvejus trejus metus 
FNTT dirbantis, prieš tai Valstybės 
sienos apsaugos tarnyboje darbavęsis 
26 metų E. Griceniukas sulaikytas, 
jo namuose bei darbo vietoje atliktos 
kratos. Vakar FNTT pranešė, kad ofi-
cialios jo funkcijos yra tarnybinių au-
tomobilių techninės būklės priežiūra 
ir kad šis pareigūnas nėra susijęs su 
FNTT atliekamais kriminalinės žval-
gybos ir ikiteisminiais tyrimais. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Jis agituojamus rinkėjus įkalbi-
nėjo buitinėse situacijose nusifo-
tografuoti su K.Tubio atvaizdu ir 
pluoštą nuotraukų atsiuntė ‚Anykš-
tos“ redakcijai.

V.Janulis kaip ir K.Tubis yra bai-
gęs Troškūnų vidurinę mokyklą, 
tik trejais metais anksčiau... Vytau-
tas pats du kartus dalyvavo Seimo 
rinkimuose, kaip Naujosios sąjun-
gos kandidatas jis varžėsi Anykš-
čių-Kupiškio rinkimų apygardoje. 
V.Janulis „Anykštai“ dėstė, kad 
yra dėkingas K.Tubiui, kad jį pri-
siminė, pakvietė į talką. „Kaimus 
vėl iš naujo pamačiau“, – šypsojosi 
fotomenininkas. 

Agitavo ir linksminosi Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Prieš antrąjį Anykščių mero rinkimų turą už  liberalą Kęstutį 
Tubį agitavo fotomenininkas Vytautas Janulis. Fotomenininkas 
po kaimus vaikščiojo su fotoaparatu ir... linksminosi.

Po to, kai portale anyksta.lt iš-
spausdinome V.Janulio nuotraukas, 
komentatoriai džiaugėsi jo darbais. 
“Anykščių krašto fotomenininko 
Vytauto Janulio fotodarbai mane 
stebina ir džiugina jau senokai, iš 
jo darbų aš kasdien mokausi foto-
grafavimo meno bei gudrybių. Tai 
žmogus, turintis pastabią akį, kas la-
bai svarbu, net ir būtina, fotografui. 
Dar mane stebina jo temų pastovus 
šviežumas, įdomūs tipažai, Vytauto 
nuotraukose forma visada glaudžiai 
susijusi su turiniu. Šis poetų krašto 
fotomenininkas irgi yra savotiškas 
poetas, eiles rašantis objektyvu“, – 
komentarą parašė „Šventupys“. 

Už Kęstutį Tubį!
Vytauto JANULIO nuotr.

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, 7 Eur)

„Šią savaitę į mane kreipėsi vie-
nas ūkininkas iš Svėdasų seniūni-
jos. Jis sakė, kad pavasaris šiemet 
atėjo anksčiau, laukuose sausa, sru-
tų rezervuarai jo ūkyje perpildyti, 
tačiau laukus tręšti draudžiama iki 
balandžio 1-osios.  Ūkininkas ap-
gailestavo, kad turi laikyti forma-
lių draudimų, nors gamta skubina 
pavasarinius darbus. Aš kreipiausi 
į aplinkosaugininkus, pasikalbėjau 
su Žemės ūkio rūmų pirmininku, 
ir turime pakeistą įstatymą dėl 
laukų tręšimo. Laukus ūkininkai 
jau gali tręšti nebijodami baudų“, 
- „Anykštai“ apie pirmąjį nuveiktą 
darbą pasakojo išrinktasis Anykš-
čių meras K. Tubis.

Naujasis meras, nors jis dar nėra 
davęs priesaikos, sakė, kad geram 
vadovui reikia tik netingėti ir neatidė-
lioti problemų sprendimo. “Įsakymą 
dėl laukų tręšimo turėjo pasirašyti du 
ministrai, reikėjo pakeisti nustatytus 
terminus, o tam sugaišau vos kelias 
valandas“, - kalbėjo K. Tubis.

Žemės ūkio ministrės Virginijos 

„Kurortu“ pakvips anksčiau
Tik ką  Anykščių meru išrinktas Kęstutis Tubis ėmė spręsti ūki-

ninkų problemas. Jo iniciatyva šiemet ūkininkai laukus mėšlu ir 
srutomis galės pradėti tręšti dešimčia dienų anksčiau - nuo kovo 
20 dienos.

Baltraitienės ir aplinkos ministro 
Kęstutis Trečioko įsakyme dėl trę-
šimo sąlygų 2015 m. nustatymo ra-
šoma: „Nustatyta, kad mėšlu ir sru-
tomis laukus galima tręšti nuo 2015 
m. kovo 20 d. iki 2015 m. lapkričio 
15 d. (įskaitytinai). Toks terminas 
nustatytas atsižvelgiant į Mėšlo ir 
srutų tvarkymo aplinkosaugos rei-
kalavimų aprašą ir šių metų pavasa-
rio hidrometeorologines sąlygas.“

Iki šiol galiojo tvarka, draudžian-
ti tręšti mėšlu ir srutomis laukus 
nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 
1d., išskyrus atvejus, kai aplinkos 
ir žemės ūkio ministrai išleisdavo 
atskirus įsakymus atsižvelgdami į 
hidrometeorologines sąlygas, ta-
čiau visais atvejais yra draudžiama 
mėšlą ar srutas skleisti ant įšalusios, 
įmirkusios ir apsnigtos žemės.

Beje, Svėdasų apylinkėse šią sa-
vaitę mėšlu smarkiai dvokė ir be 
ministrų įsakymo, o aštrialiežuviai 
kvapą šį įvardino kaip specifinį, 
būdingą kurortinei teritorijai.

-ANYKŠTA

„Laukus ūkininkai jau gali tręšti nebijodami baudų“, - „Anykš-
tai“ apie pirmąjį nuveiktą darbą pasakojo išrinktasis Anykščių 
meras Kęstutis Tubis.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

Ar tikitės 
permainų 
rinkimus 
laimėjus 
liberalams?

užuojauta

Mes visi bejėgiai prieš lemtį 
ir mirtį, tačiau bent šia užuo-
jauta norime palengvinti pra-
radimo skausmą. 

Dėl tėčio mirties nuošir-
džiai užjaučiame Aušrą VAI-
ČIŪNIENĘ ir artimuosius.

Anykščių  Pirminės svei-
katos priežiūros centro ben-
druomenė

Šiemet per du šaukimus iš viso 
numatoma pakviesti 3 tūkst. prie-
volininkų, vėlesnių šaukimų metu 
- 3-3,5 tūkst. šauktinių. 9 mėnesių 
tarnybą sudaro 3 mėnesių baziniai 
mokymai Ruklos mokomajame 
dalinyje ir 6 mėnesių mokymai 
daliniuose, tačiau dėl didelio šau-
kiamųjų skaičiaus didžiajai daliai 
pirmųjų šaukimų naujokų visi mo-
kymai vyktų iš karto daliniuose.

Už dalinį šauktinių sugrąži-
nimą pasisakė 112 Seimo narių, 
prieš - 3, susilaikė - 5. Įstatymo 
pataisas pateikęs krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas Eltai 
teigė, kad planuojamas šauktinių 
skaičius Lietuvai leis ne tik už-
pildyti trūkstamus kariuomenės 
batalionus, bet ir suformuoti re-
zervą, o grėsmės atveju - tinka-
mai priimti NATO sąjungininkus. 
“Skaičiai, kurie yra pateikiami, yra 
tinkami, ir mes, pakvietę tiek ka-
rių, galėsime vykdyti tas funkcijas, 
kurios mums reikalingos vykdyti 
ir priimti mūsų sąjungininkus ir 
kartu savo pajėgomis ir su sąjun-
gininkais apginti mūsų valstybę ir 
mūsų žmones”, - kalbėjo J. Olekas. 
Ne visi Seimo nariai pritarė tik 3 
tūkst. karių planuojamam šauki-
mui. 

Konservatoriaus Kęstučio Ma-
siulio teigimu, šauktinių skaičius 
turėtų būti kur kas didesnis, o 
karo prievolės grąžinimas neturė-
tų apsiriboti tik penkeriais metais. 

Į šauktinius siūloma integruoti ir kalinius
Seimas ketvirtadienį ypatingos skubos tvarka nusprendė pri-

tarti šauktinių kariuomenės sugrąžinimui. Neapseita ir be kuri-
oziškų pasiūlymų - socialdemokratė Birutė Vėsaitė į kariuomenę 
pasiūlė integruoti ir kalinius.

Tuo tarpu socialdemokratė Birutė 
Vėsaitė į kariuomenę pasiūlė in-
tegruoti ir kalinius.”Juos reikėtų 
integruoti labai atsargiai. Bet taip 
duotume šansą šiems jauniems 
žmonėms”, - kalbėjo B. Vėsaitė. 
Konservatorė Rasa Juknevi-
čienė pabrėžė, kad šauktinių 
kariuomenės grąžinimas ne-
reiškia pasiruošimo karo veiks-
mams - tai atgrasymo priemonė. 
“Šito balsavimo laukiame ne tik 
mes patys. NATO struktūrose buvo 
labai pozityviai priimta šita žinia 
(...) Šiandien mes neturime kitos 
išeities, kaip tik priimti šį sprendi-
mą, nes kitu atveju žinia būtų labai 
nuvilianti. Šito sprendimo reikia 
ne todėl, kad bus karas, bet todėl, 

kad karo čia nebūtų”, - sakė R. Ju-
knevičienė, pabrėžusi, kad, turint 
pakankamai karių, NATO sąjun-
gininkams nebus jokių problemų 
juos aprūpinti ginklais. 

Tokį Seimo sprendimą netrukus 
pasveikino Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė.

 Apie sprendimą laikinai, iki 
penkerių metų, sugrąžinti šaukti-
nių kariuomenę Valstybės gynimo 
taryba pranešė vasarį, tokį sprendi-
mą argumentuodama įtempta geo-
politine padėtimi ir prastu Lietuvos 
kariuomenės batalionų užpildymu. 
Pagal dabar galiojančią tvarką, 9 
mėnesių tarnybai būtų šaukiami 
19-26 metų jaunuoliai. Krašto ap-
saugos ministras ne kartą pabrė-
žė, kad kariuomenėje pirmiausiai 
laukiami savanoriai, jų nesurinkus 
pakankamai, iš maždaug 200 tūkst. 
potencialių kandidatų šauktinius 
atrinktų kompiuterinė programa.

-ANYKŠTA

Kristina KIAUŠAITĖ, mu-
ziejininkė:

- Būsimomis permainomis 
tikiu, tačiau jų nesieju su rin-
kimais. Aš tikiuosi vidinių 
permainų mumyse ir viliuosi, 
kad atsiras daugiau noro keis-
tis patiems ir keisti, kurti savo 
Anykščius. 

Gintautas PEČIŪRA, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Permainų reikia tikėtis. Juk 
nauja šluota geriau šluoja. Jau 
girdėjau, kad stringančią Jono 
Biliūno gimnazijos renovaciją 
nauja valdžia žada paspartinti. 
Gal pagaliau nauja valdžia ne 
žodžiais, bet darbais bandys 
susigrąžinti į miestą ir rajoną 
emigrantus, rūpinsis, kad darbo 
jie rastų gimtinėje.  

Algirdas ŠIMKUS, anykštė-
nas, verslininkas:

- Tikiuosi, kaip nesitikėsi!? 
Manau, bus skaidresni ir labiau 
vieši Anykščių savivaldybės 
projektai, labiau bus paisoma 
gyventojų nuomonės. Galbūt 
pagaliau bus skiriamas dides-
nis dėmesys verslui, ne tik kul-
tūrai ir turizmui. 

Personalijos sutartyje
neįvardintos

Pagal sutartį konservatoriams 
atitenka vicemero postas, libera-
lams - administracijos direktoriaus 
pavaduotojo ir vieno mero patarė-
jo portfeliai. Darbo partija taip pat 
gaus vieną mero patarėjo vietą. 
“Liogiečiams” pagal sutartį postas 
nėra numatytas. Sutarta, kad admi-
nistracijos direktorius bus nepar-
tinis asmuo, vadybos specialistas. 
Tačiau akivaizdu, kad administra-
cijos direktoriaus personaliją rink-
sis liberalai.    

Nors personalijos sutartyje nėra 
įvardinamos, tačiau akivaizdu, 
kad konservatoriai vicemeru siūlo 
dabartinį merą Sigutį Obelevičių. 
Administracijos direktoriaus pa-
vaduotoju turėtų tapti Saulius Ra-
salas, o Kęstutis Indriūnas - mero 
patarėju. Nei administracijos di-
rektoriaus pavaduotoju, nei mero 
patarėju rajono Tarybos narys ne-
gali būti. Šiems abiem politikams 
atsisakius mandatų į Taryba ateitų 
8-a liberalų porinkiminiame sąraše 
likusi A.Vienuolio progimnazijos 
mokytoja Danutė Mažvylienė bei 
9-oje pozicijoje atsidūręs gydyto-
jas Vilius Januška.

Ką į mero patarėjus deleguos 
Darbo partija, kol kas nėra žino-
ma. Gali būti, jog „darbiečiams“ 
pažadėtas mero patarėjo postas 
bus laisvas iki 2016 m. rudens, šio 

Rajoną valdys liberalai ir 
konservatoriai 

Seimo kadencijos pabaigos kaip 
savotiškas gelbėjimosi ratas parla-
mentarui Ričardui Sargūnui. 

Direktorius – nepartinis

Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas Lukas Pakeltis „Anykštai“ 
dėstė, jog kol kas pagrindinio kan-
didato į administracijos direkto-
riaus postą pavardės jis neatskleis, 
nes dar nėra paties kandidato suti-
kimo. 

Prieš rinkimus administraci-
jos direktoriumi tapti „grasinęs“ 
L.Pakeltis tikino, kad vis dėlto 
galų gale apsispręsta kviesti nean-
gažuotą, nepartinį žmogų, turintį 
vadybinę patirtį. „Mes kuriame 
plačią koaliciją ir darbingą daugu-
mą, todėl direktoriumi bus žmo-
gus, nepriklausantis jokiai partijai. 
Aš nesitraukiu į užkulisius, akty-
viai dalyvausiu mūsų komandos 
darbe ir kartu su meru prisiimsiu 
asmeninę atsakomybę“, - aiškino 
L.Pakeltis.

Jis tikino, kad dėl administraci-
jos direktoriaus posto vidinės par-
tinės kovos nebuvo. „Mes ieškojo-
me profesionalo patys tarpusavyje 
nesistumdydami pečiais“, -  tvirti-
no L.Pakeltis

Antanas Baura – be posto

Panašu, kad valdiško darbo, nors 
apie tai koalicinėje sutartyje nera-

šoma, bus ieškoma ir nepartiniam 
A.Liogei. Greičiausiai A.Liogei 
bus surasta tokia darbo vieta, kurią 
užimant bus galima likti rajono Ta-
rybos nariu.

Penki į Tarybą išrinkti socialde-
mokratai akivaizdžiai liks opozici-
joje. Matyt, opozicionieriumi bus 
ir „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas 
Vytautas Galvonas. Tiesa, jeigu 
V.Galvonas atsisakytų deputato 
mandato, į rajono Tarybą patektų 
Raimondas Razmislavičius, kuris 
vien jau dėl savo buvusios profe-
sijos vargu ar būtų priešininkas 
valdančiajai daugumai. Priminsiu, 
jog K.Tubis ir R.Razmislavičius 
yra buvę policininkai, buvę ben-
dradarbiai, skirtingu metu buvę 
ir Anykščių policijos komisariato 
viršininkais.     

Antanas Baura su trim „vals-
tiečių“ mandatais palikti dvipras-
miškoje situacijoje. „Valstiečiai“ 
su konservatoriais ir socialdemo-
kratais prieš antrąjį mero rinkimų 
turą pasirašė koalicinę sutartį ir 
rinkimuose rėmė S.Obelevičių. 
Šios partijos kartu turi 13 manda-
tų. Taigi, Tarybos daugumą. Po to, 
kai S.Obelevičius pralaimėjo mero 
rinkimus, A.Baura pirmasis pareiš-
kė, kad yra „atviras deryboms su 
liberalais“. Tačiau liberalai į koa-
liciją pasiėmė ne „valstiečius“, o 
konservatorius ir A.Baura liko nei 
paleistas, nei pakartas. Jam libe-
ralai, jei gerai elgsis, greičiausiai 
žada postą ateityje. 

Mirus Povilui Šalteniui, nuo-
širdžiai užjaučiame seserį Genę 
JUODELIENĘ, velionio šeimą 
ir artimuosius.

Laskauskai ir Juodviršiai

Turit planą, kad planas būtų 
patvirtintas?

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykščių 
menų inkubatoriaus direktorė, apie 
tai, kur galima susipažinti su šios 
įstaigos strateginiu planu:  

„Su planu bus galima susipažinti, 
kai rajono Taryba jį patvirtins“. 

Bet atitinka kriterijų:
 „Rodilsa v SSSR“

Anykščių menų inkubatoriaus 
strateginio plano rengėjai apie in-
kubatorių: 

„Inkubatoriuje reziduoja tik „že-
mas“ technologijas naudojantys ir 
mažos pridėtinės vertės produkciją 
kuriantys menininkai. Nėra nė vie-
no rezidento, atitinkančio „born lo-
cal, act global“ kriterijų.“

Technikos amžius. Pečiais
nieko neišgąsdinsi...

Lukas PAKELTIS, Anykščių li-
beralų lyderis, apie būsimą savival-
dybės administracijos direktorių:  

„Mes ieškojome profesionalo 
patys tarpusavyje nesistumdydami 
pečiais.“

Liko tik tie, kurie balsavo 
namuose?

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
apie tai, kodėl pralaimėjo tiesiogi-
nius mero rinkimus: 

„Pirmajame ture buvo per mažai 
dirbta, todėl antrajame ture miesto 
rinkėjus buvo „sugaudyti“ sunku.“

Deja, pasiūlymai praėjo
pro šalį...

Donatas KRIKŠTAPONIS, vice-
meras, Anykščių socdemų lyderis 
iš „Anykštos“ žurnalisto išgirdęs, 
kad Anykščių „valstiečių“ lyderis 
Antanas Baura yra „atviras liberalų 
pasiūlymams“: 

„Antaniukas, šaunuolis... Ką aš 
čia galiu pridurti.“ 

Kiti labai daug visko
 pripasakos

Marijus RINDZEVIČIUS, iš 
Anykščių kilęs sportininkas, apie 
tai, ko tikisi iš būsimo Anykščių 
mero:

 „Kaip vadovas, jis turi girdėti 
ką sako kiti, bet išvadas pasidaryti 
pats.“

Bet valdininkui labai svarbu,
kokiai partijai jis priklauso

Zenonas MAMENIŠKIS, šaulys, 
apie rajono valdžią:

„Man, kaip paprastam žmogui, 
nesvarbu, kokiai partijai priklauso 
valdininkas, man svarbu, kad mano 
problema būtų išspręsta, o ne būtų 
atsikalbinėjimas nuo problemos.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Vienas mano bičiulis, kurio 
inicialai tokie pat kaip ir mano,  
sakė nepavydintis būsimam 
savivaldybės administracijos 
direktoriui, nes tas turės labai 
daug darbo „vien kol socdemus 
suadministruos...“ 

Priešrinkiminė konservatorių, 
socialdemokratų ir „valstiečių“ 
koalicija Sigučio Obelevičiaus 
pralaimėjimo mero rinkimuose 
atveju (kas ir įvyko) buvo pa-
smerkta žlugimui. Mero liberalo 
palikti opozicijoje nebuvo įma-
noma. Gal buvo galima pasitam-
pyti mėnesį, gal du... Tačiau vis 
tiek liberalai bėgant laikui būtų 
sugebėję suformuoti 13 žmonių 
daugumą. Jų daugumai nebūti-
na net ir visa svetimų frakcija, 
galima politikus “sugaudyti” po 
vieną. Vienus būtų paėmę pyragu, 

kitus botagu...
Liberalai, gavę ketvirtadalį 

rajono Tarybos mandatų, turės 
praktiškai šimtaprocentinę rajono 
kontrolę. Suskaldydami koaliciją 
ir raikydami rinkimų pergalės py-
ragą, jie, atrodytų, žaidė didmeis-
triškai. Tačiau iš tikrųjų jie nieko 
gudraus nepadarė – koalicija be 
kovos ir labai jau gėdingai pati 
pabiro. 13 žmonių grupė (konser-
vatorių, „valstiečių“ ir socialde-
mokratų) koalicija galėjo išlikti 
kartu ir laikytis vieningos derybi-
nės pozicijos. Tokia laikysena net 
neprieštarautų garsiajam Vins-
tono Čerčilio 
posakiui, kad 
politikoje nėra 
amžinų draugų 
ir amžinų 
priešų, o yra tik 
amžini intere-
sai. Šita 13-os 
grupė būtų 
išsilaikiusi, jei 
būtų pasitikėję 
vieni kitais...  Bet kur ten pasitikė-
si svetimais, kai ir savais neverta 
tikėti. Todėl vyko ne derybos, o 
varžybos, kuris iš trijų partnerių 
greičiausiai parsiduos libera-
lams. Neparsiduosi tu, parsiduos 
artimas tavo...  Socialdemokrato 
Donato Krikštaponio bandymas 
su liberalais derėtis per Vilnių 
man pasirodė esąs visos išdavys-

tės anatomijos vainikas. Atrodo, 
jog D.Krikštaponiui pasidarė 
nesmagu vieninteliam iš koalici-
nio trejeto likti padoriam...

Jei viskas vyks, kaip dabar su 
partneriais sutarė liberalai, jiems 
atiteks viskas, konservatoriams – 
vicemero postas, o smulkiesiems – 
smulkmenos. Konservatoriai, kaip 
partija, nepraloš. Per kurį laiką 
išdavystės užsimirš, dešiniųjų 
jėgų koalicija atrodys dėsninga, 
nuo mažaisiais koalicijos broliais 
tapusių konservatorių bus nuimta 
atsakomybė už tai, kas vyks rajo-
ne... Žodžiu, galės jie tyliai sėdėti 

ir klestėti. Nors 
ne klestėti, 
o „gulti ant 
dugno“. Šios 
sąvokos toli 
gražu nėra 
tapačios, tačiau 
dabartinėje 
rajono konser-
vatorių situa-
cijoje oficialus 

letargas jiems bus naudingesnis, 
nei oficiali kova prieš liberalus, 
kai karvedžiu neišvengiamai būtų 
laikomas Kapitonas. 

Liberalų ateitis dabar jų pačių 
rankose. Tiesą sakant, ir jų pačių, 
ir visų kitų ateitis dabar liberalų 
rankose. „Darbiečiai“ liberalams 
- toks visai atsitiktinis daiktas. 
Nelabai reikalingas, bet gal kada 

pravers. Juolab kad jų elektoratas 
panašus kaip socdemų. 

Su Arūno Liogės dviejų žmonių 
būriu koalicijoje išeina tokia kaip 
ir nesąmonė pačiam A.Liogei. Jis 
nieko prieš būtų tapti, pvz. mero 
patarėju, valdiškas darbas juk 
nesimėto. Tačiau A.Liogei ėmusis 
darbo, nesuderinamo su Tarybos 
nario statusu, jį Taryboje keistų 
Marijona Fergizienė. Spėju, kad 
tokiu atveju naujoji valdančioji koa-
licija vietoj planuotų dviejų „liogie-
čių“ balsų dažnai turėtų tik vieną, o 
pats A.Liogė dirbtų mero patarėju, 
sprendžiančiu M.Fergizienės klau-
simus. Prabangu.  

Regis, didysis laviruotojas 
Antanas Baura šį kartą kaip 
raišas aštuonkojis užplaukė ant 
seklumos. Tįso, teliūskuoja van-
denį, bet nei paplaukti gali, nei 
aplinkinių dėmesio sulaukia. Ką 
duos – tas bus gerai... Kita vertus, 
o kokias jis turėjo alternatyvas po 
pirmojo rinkimų turo? Jis statė 
už, jo nuomone, eiklesnį žirgą, bet 
pirmas atbėgo kitas. 

Socdemų tapimas realia opozi-
cija bus įdomus įvykis, procesas, 
reiškinys... Ši partija bent jau 
Anykščiuose funkcionuoja kaip 
klasikinis komunistų partijos 
statybos pavyzdys. LSDP renka 
narius iš įvairių veiklos sričių, 
partinė linija yra akivaizdus ko-
kybės ženklas siekiant karjeros, o 

tapus biudžetinės įstaigos vadovu 
– partinis bilietas beveik priva-
lomas. Tiesa, komunistai dau-
giau dėmesio skyrė jaunų kadrų 
ugdymui, o Anykščių socdemai 
labiau orientuoti į jaunų kadrų 
žlugdymą... Pradžioje Alvydas 
Žala buvo suvalgytas, dabar - 
Dainius Žiogelis. Maksimaliai 
ilgame, 50-ies asmenų, kandida-
tavusių į Anykščių rajono tarybą, 
sąraše – tik kur ne kur mėtosi ne 
biudžetininkas. Ką tie žmonės blo-
go padarė, kad D.Krikštaponiui 
juo reikėjo pakišti po tanku (t.y. 
po Tubiu)? Ar nesityčios liberalai 
iš socdemų valdininkų, kaip kad iš 
jų tyčiojosi socdemai? Tyčiosis... 
Iš vienų tyčiosis trumpai (greit 
išmes iš darbo), iš kitų – švelniai, 
trečius paliks Sauliaus Rasalo 
pramogai...       

Visiškai analogišką tvarinį, kaip 
dabar socdemai, 2002 metais į sa-
vivaldos rinkimus paleido liberalas 
meras Darius Gudelis. Projektas 
pasiteisino, kol valdžia nepasikei-
tė... Paskui buvę liberalai ne tik 
pažiūras, bet ir pavardes pakeitė... 

Jei Anykščių liberalai turėtų 
gerą jumoro jausmą, jie labi-
liausius socdemus valdininkus 
„administruotų“ į ... Konservato-
rių partiją. Nors S.Rasalas ir ne 
direktorius, bet jo jumoro jausmas 
neblogas, subtilus. Geras projek-
tas, Sauliau?                

Populiari kalba tarp inteligentų

Renginį, skirtą tarptautinei Franko-
fonijos dieną, kuri visame pasaulyje 
minima kovo 20 –ąją, anykštėnams 
dovanojo dvi prancūzų kalbos my-
lėtojos ir puoselėtojos – Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos prancūzų kalbos 
mokytoja Laima Juzėnienė ir  Anykš-
čių muziejaus vadybininkė Kristina 
Kiaušaitė. Beje, jas abi galima vadinti 
ir frankofonėmis, ir frankofilėmis... 
Koks skirtumas tarp šių dviejų są-
vokų? Frankofonas – tai žmogus, 
kalbantis prancūziškai, o frankofilas 
– tiesiog prancūzų kalbą ir kultūrą 
mylintis asmuo. Pasaulyje šiuo metu 
yra apie 220 mln. frankofonų ir apie 
85 mln. šios kalbos besimokančių. 

Pasak Lilyje (Š. Prancūzija) studija-
vusios K.Kiaušaitės, prancūzų kalbos 
vartojimas Lietuvoje tarp aukštuome-
nės paplito dar XIX amžiuje, o tar-
pukariu tai buvo kalba, kurią išmokti 
stengėsi inteligentijos atstovai. Ji tei-

Provanse gyvenimas ne verda, o teka... Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Kaip teisingai degustuoti vyną bei atskirti gerą alyvuogių aliejų 
nuo prasto?

Šią kiekvienam tikram prancūzui žinomą paslaptį ketvirtadie-
nį aiškinosi Anykščių frankofilai. Kultūrinių tradicijoje studijoje 
„Anykščių vaivorykštė“ apie Pietinę Prancūzijos dalį Povansą ir 
šio krašto tradicijas pasakojo tarp Lietuvos ir Prancūzijos gyve-
nantis verslininkas Alain Myotte. 

gė, kad net ir Anykščių muziejuje yra 
saugomi įvairūs tarpukario Lietuvos 
dokumentai, rašyti prancūziškai. 

Mimozų kvapas neišeina 
iš mados

Prancūzą A. Myotte į Anykščius at-
lydėjo Vilniaus frankofonė Raimonda 
Kraujelienė. Prieš pat Kalėdas jie kar-
tu Užupyje (Vilniuje) atidarė krautu-
vėlę, kurioje prekiaujama būtent iš 
Provanso regiono atvežtais gaminiais 
ir produktais. Tai, kas yra siūloma 
sostinės publikai, nuo šiol bus galima 
įsigyti ir „Anykščių vaivorykštėje“ 
įrengtame Provanso kampelyje – 
smulkios dovanėlės, natūralūs muilai, 
kvepalai... Mintis atidaryti krautuvėlę 
Vilniuje R.Kraujelienei kilo tiesiog 
atostogaujant Provanse, vaikštant po 
vietinius turgelius, ragaujant, uostant 
ir galvojant, ką norėtų parvežti lauk-
tuvių artimiesiems. 

Kodėl Provansas, o ne kitas kuris 

Prancūzijos regionas?  
Atsakymas, kaip pasakojo A. My-

otte, labai paprastas – tai bene vie-
nintelis Pietų Prancūzijos regionas, 
kuriame yra visko, ko reikia ramiam, 
sveikam, prabangiam gyvenimui ar 
poilsiui. Pasak svečio, Provanse per 
metus vidutiniškai 300 dienų šviečia 
saulė, čia pat jūra, derlingos žemės. 
Praktiškai nieko nereikia importuoti 
– čia ir alyvmedžių, levandų laukai, 
vynuogynai, visus metus šviežios 
daržovės ir vaisiai... 

Provansas būtent ir garsus besi-
driekiančiais levandų laukais, iš šių 
augalų vietoje spaudžiami eteriniai 
aliejai, jos džiovinamos, naudojamos 
pramonėje, kulinarijoje... 

Beje, jau senovės graikai žinojo 
levandą ir jos stiprų kvapą. Pats pa-
vadinimas „levanda“ yra kilęs iš lo-
tyniško žodžio „lavare“, reiškiančio 
„plauti, skalbti“. Šį pavadinimą gėlė 
užsitarnavo dėl to, kad labai dažnai 
buvo naudojama atgaivinančioms 
vonioms, kūnui ir sielai gydyti. 

Provansas garsus ir savo kitu sim-
boliu – žiemos gėle laikoma, geltonai 
žydinčia jautriąja mimoza. Pasak A. 
Myotte, mimozos į Prancūziją buvo 
atvežtos prieš du šimtus metų iš 
Australijos ir kuo puikiausiai prigijo 
Viduržemio jūros regione. Tai labai 
lepios, saulę ir šviesą mėgstančios, 
prisilietimams jautrios gėlės. Tačiau 
iš jų daromi eteriniai aliejai turi ypa-
tingai ryškų, aktyvų, išskirtinį kvapą.

Geras aliejus valgomas 
šaukštais

Prancūzas nebūtų tikras prancūzas, 
jeigu neprakalbtų apie vyną... Pro-
vansas ypatingai  garsus savo rožiniu 
vynu, kuris, kaip juokavo A.Myotte, 
pradedamas gerti jau nuo pietų: „Ma-
žuose pietų Prancūzijos miesteliuose 
gyvenimas teka, o jūs tikriausiai įpra-
tę girdėti posakį „gyvenimas verda“, 
Provanse to nepamatysit. Žmonės 
tiesiog leidžia laiką kavinėse, bistro, 
šnekučiuojasi, stebi vieni kitus. Aiš-
ku, yra visko – ir aktyvių pramogų, 
didžiulių atrakcionų parkų, bet aš 

siūlau laiką Provanse leisti kitaip. Ap-
lankykite vyndarius. Išduosiu paslap-
tį, kaip teisingai degustuoti vyną, nes 
po kelių apsilankymų pas vyndarius 
ir kelių degustacijų, gali būti labai 
linksma... Tiesą sakant, vietiniams 
kelia šypseną apgirtę turistai... Taigi, 
tikri degustuotojai vyną tik palaiko 
burnoje ir išspjauna arba tik liežuvį į 
vyno taurę įkiša...“

Svečias papasakojo ir kaip vyksta 
alyvuogių aliejaus degustacijos. Tie-
sa, šio produkto prancūzai suvartoja 
labai daug, nes geras aliejus valgo-
mas tiesiog su duona – jos gabalėlis 
pamirkomas aliejuje ir yra patiekia-
mas kaip užkandis. „Provansiečiai 
užaugina tokios kokybės alyvuoges, 
kad net juokaujama, kad gurmanai 
ragaudami jį gali pasakyti kokiame 
ūkyje jos užaugintos. Jeigu galite be 
jokių problemų „praryti“ gerą šaukštą 
aliejaus ir nuo to nepasidaro bloga, 
vadinasi, jis tikrai kokybiškas. Pavyz-
džiui, pabandykit nuryti Tunise paga-

mintą alyvuogių aliejų, labai abejoju, 
ar pavyks...“, – pasakojo prancūzas. 

Prancūziškų patiekalų 
degustacija

Į renginį negalėjo atvykti, tačiau 
valgomas lauktuves į Anykščius at-
siuntė Vilniuje gyvenantis prancūzas 
konditeris Matthieu Mifsud. Pirmaja-
me „Anykščių vaivorykštės“ aukšte 
anykštėnėms (tiesa, itin moteriškame 
renginyje be svečio A. Moytte daly-
vavo ir vienintelis vyras – Artūras 
Šajevičius – aut.past.) buvo surengta 
tapenados ir Prancūzijoje itin popu-
liaraus pyrago „galette de rois“ arba 
„Karalių pyrago“ degustacija. Yra ga-
lybė receptų, kaip paruošti tapenadą, 
tačiau tradicinė užtepėlė ruošiama iš 
susmulkintų juodųjų alyvuogių, an-
čiuvių ir kaparėlių, dar pagardinama 
alyvuogių aliejumi ir citrinų sultimis. 
„Karalių pyragas“ yra tradicinis Trijų 
karalių šventės kepinys. 

Iš Provanso kilęs Alain Myotte ir frankofonė Raimonda Krauje-
lienė anykštėnams atvežė gabalėlį Provanso – „Anykščių vaivo-
rykštės“ krautuvėlėje bus galima įsigyti iš Prancūzijos atkelia-
vusių kvepalų, muilų, interjero detalių...

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja Vida Dičiūnaitė (kairėje) ir J. Biliūno gimnazijos prancūzų 
kalbos mokytoja Laima Juzėnienė domėjosi Provanso kvapais.

Autorės nuotr. 

...didysis laviruotojas An-
tanas Baura šį kartą kaip 
raišas aštuonkojis užplaukė 
ant seklumos. Tįso, teliūs-
kuoja vandenį, bet nei pa-
plaukti gali, nei aplinkinių 
dėmesio sulaukia...
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 AVINAS
Avinas (kovo 21 – balandžio 20 d.) – pirmasis Zodiako ženklas. 
Avinai gerai sutaria su: avino, dvynių, šaulio ir vandenio ženklų 

žmonėmis; 
Iš dalies sutaria su: liūto, svarstyklių ir skorpiono ženklų žmo-

nėmis; 
Sunkiai sutaria su: jaučio, vėžio, mergelės, ožiaragio ir žuvų 

ženklų žmonėmis.

Mano receptas
- Paprastas receptas kaip išsikepti kiaušinį. Paimi kietesnį pomidorą, 

nupjauni jo viršų, išskaptuoji vidų ir įmuši į vidų kiaušinį. Reikia įdėti 
šiek tiek druskos, šiek tiek pipirų ir kepi mikrobangų krosnelėje dvi mi-
nutes. Jei pomidoras neišsileidžia, tai praktiškai tas pats turinys kaip ir 
lukšte. Ir skanu, ir daržovė, ir kiaušinis. 

4 detalės apie Juozą RATAUTĄ

Dviratis...
Namuose turiu 4 dviračius. Kai atvažiuoja draugai, visada juos visų 

pirma sodinu ant dviračio, pakeliaujam, o po to jau šašlikai, pasisėdė-
jimai ir visa kita. O žiemą dviračius keičia slidės. Pas mane atvažiuo-
jantys jau žino, kad reiks ne sėstis prie butelio, o užsiimti kažkokia 
sportine veikla. 

Knyga...
Skaitau ne kiekvieną dieną, bet nuolat. Arba pats išsirenku knygą, 

arba parenka žmona. Skaitymas man svarbus dalykas.

Maistas...
Daugiausia ruošia žmona arba valgau visuomeninio maitinimo įs-

taigose. Mėgstu daržoves, mėsos produktus, žuvį, esu „įvairiavalgis“, 
nesu žaliavalgis ar vegetaras. Maistui nesu išrankus.

Medis...
Ąžuolas. Ir pats medis, ir dirbiniai iš ąžuolo. Tai stiprybės simbolis, 

pats solidžiausias lietuviškas medis. 

1. Zodiako ženklas Avinas pri-
skiriamas ugnies stichijai, ženklą 
valdo Marso planeta. Ženklui 
būdinga didelė gyvybinė ener-
gija, impulsyvumas, nuolatinis 
judėjimas, optimizmas, veiklos 
impulso susikūrimas pačiam, o 
ne jo gavimas iš išorės.

- Labai atitinka. Labai mėgstu 
judėti ir sportuoju jau labai daug 
laiko. Tad energijos kaip ir yra, 
užtenka ir atsiranda kai reikia. Ma-
nau, kad ir iniciatyvos netrūksta. 
Nesu pesimistas, iniciatyva burti 
žmones ir kažką daryti – man taip 
pat būdinga ir pagal darbo specifi-
ką, ir pagal profesiją. 

2. Avinai nusimena neilgam, 
lengvai išgyvena nesėkmes ir vėl 
imasi naujų darbų.

- Kad neilgam – tai taip, bet iš-
gyventi nesėkmes tenka. Jei kokia 
nesėkmė ar problemos, tenka jas 
svarstyti, viduje susidėlioti tam 
tikrus prioritetus ir tada atsiranda 
impulsas kitam darbui ir atsispyri-
mas jam daryti. Negaliu sakyti, kad 
nesėkmės vidaus nepaliečia, bet tik 
gal ne tiek ilgam ir ne taip stipriai, 
kaip kai kuriuos kitus. 

3. Gimę pirmoje ženklo deka-
doje (kovo 21 – 31 d.) turi aktyvų 
ir skvarbų protą, nepriklauso-
mumą, yra užgimę vadovai, turi 
savybę patraukti paskui save ki-
tus, koordinuoti ir užbaigti bet 
kokį darbą. 

- Į šį klausimą gal geriau galėtų 
atsakyti mano kolegos. Nepriklau-
somumas, žinoma, yra siektinas 
dalykas, bet mūsų visuomenė yra 
taip sudėliota (pavaldumas ir visa 
kita), kad to nepriklausomumo ne 
tiek jau daug lieka... Nežinau, ar 
esu gimęs vadovu. Vadovauju jau 

Vaistų vedėjas stengiasi nevartoti Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščių „Sodros“ vedėjas Juozas Ratautas kovo 22 dieną švęs 
63-iąjį gimtadienį. Ant Žuvų ir Avino ženklų ribos (Avino ženklas 
prasideda kovo 21 dieną) gimęs anykštėnas labai mėgsta sportuoti 
ir judėti. Būtent taip ir apibūdinami  šiame ženkle gimę žmonės.

labai daug metų, turbūt tiek, kiek 
atsimenu, nežinau, ar taip užgi-
męs, ar taip atsitiktinai susiklostė. 
„Sodrai“ vadovauju 19 metų, o 
savivaldybėje taip pat vadovau-
jantį darbą dirbau 8 metus. Baigęs 
žemės ūkio universitetą specialistu 
dirbau 4 metus, po to visi darbai 
buvo vadovaujantys. Tad visą gy-
venimą dirbu biurokratu (juokiasi, 
- red.pastaba). 

Labai mėgstu užbaigtumą. Jei 
darbas pradėtas (ar mano, ar ko-
lektyvo), jis turi būti baigtas. Tad 
tai tinka. 

4. Ženklo privalumai: drąsa, 
lyderystės savybės, valia ir gera 
adaptacija prie sąlygų. Trūku-
mai: karštakošiškumas, perdėtas 
kovingumas, azartiškumas.

- tikrai nesu karštakošis. Labai 
mėgstu apsvarstyti įvairius varian-
tus ir priimti sprendimą pasitaręs 
su kolegomis. Nesakyčiau, kad 
kovingumas perdėtas, bet jo tikrai 
yra. Azartas? Didesnis ar mažesnis 
taip pat yra. Ypač sportinėje veiklo-
je. Čia azartas net privalomas. Jei, 
sakykim, bėgi didesnę distanciją ir 
šalia dar keli, tai azartas paima kuo 
greičiau bėgti. O darbinėje veiklo-
je yra kitaip – darbus planuoji ir 
darai, kai reikia. 

Drąsos, sakyčiau, kad turiu vi-
dutiniškai. Adaptuotis prie sąlygų 
mėgstu ir galiu, valios, manau, taip 
pat užtenka. Kiti sako, kad daug 
valios turiu, aš nedrįsčiau sakyti, 
kad jos labai daug, bet ką užsibrė-
žiu, tą padarau. Manau, kad išsi-
laikyti vadovo poste taip pat reikia 
pakankamai valios. 

5. Avinas neišduoda savo drau-
gų, nepalieka sunkią akimirką. 
Dėl tikro draugo gali padaryti 

praktiškai bet ką, bet avinų kri-
tikuoti neturi teisės net geriausi 
draugai.

- Va, kaip čia atitinka! 100 pro-
centų! Tikrai nei kada draugus iš-
daviau, sunkią akimirką ne vienam 
teko padėti. Bet su kritika yra tas 
momentas, kai negali tiksliai atsa-
kyti. Į kritiką reaguoju kitą sykį gal 
net perdėtai. Priimu kritiką, bet, ži-
noma, išgyvenu. Priimti kritiką ir 
mokytis iš pasiūlymų gyvenimas 
privertė. Teisę kritikuoti, žinoma, 
turi visi, gaunu pakankamai daug 
kritikos. Tokių draugų, kad saky-
tų „tu esi kvailas“, neturiu ir pats 
taip sakyti vengiu (juokiasi, - red.
pastaba). 

6. Avino ženklo vyrai profesiją 
pasirenka geriausiai atitinkančią 
jų sugebėjimus ir polinkius.

- Turbūt, kad taip ir yra. Profe-
siją pasirinkau žemės ūkyje, bet 
gyvenimas pakrypo truputį kitaip 
ir teko išbandyti ir kitus darbus, ne 
tik žemės ūkio. Šiuo atveju, socia-
linis draudimas yra ir žemės ūkio, 
ir visoks kitoks. Galų gale mokai-
si visą gyvenimą. Tai, kas buvo 
išmokta – pagrindai, o dirbdamas  
išmoksti to, kas tau reikalinga da-
bartiniame darbe. 

7. Silpniausia ženklo atstovų 
vieta – galva. Avinams būdingi 
dideli galvos skausmai. Tačiau 
avinai vaistus vartoja nenoriai. 
Dažnai „kabinasi“ peršalimai ir 
įvairios infekcijos. Ilgainiui avi-
nai sveikatai ima skirti didesnį 
dėmesį.

- Galvos skausmai – tikrai ne-
tinka. Gyvenime niekada, ačiū 
Dievui, nėra skaudėję galvos. Dėl 
to esu labai laimingas. Ir pavargsti, 
ir būna labai sunkių dienų, bet gal-
vos niekada neskauda. Va, o vais-
tai – juos vartoju labai nenoriai. 
Stengiuosi gydytis kitokiu būdu. 
Pavyzdžiui, per mitybą, poilsį ar 
arbatas. Mano gydytoja žino ir 
sako – „tau ir nerašau, nes žinau, 
kad tu jų nevartosi“. 

Peršalimai ir infekcijos kabinasi 
labai retai, labai. Ryte pusę valan-
dos bėgioju, o vakare važinėju dvi-
račiu apie valandą. Mano amžiui to 
tikrai per daug, bet... Šiais metais 
dviračiu ėmiau važinėti kaip nie-
kad anksti – nuo vasario 20 dienos. 
Tą dieną, atsimenu, jau važiavau 
iki Puntuko. Dar buvo sniego pa-
kraščiuos. 

Dėmesį sveikatai tikrai skiriu 
ir reguliariai tikrinuosi. Sveikata 
rūpinuosi jau nuo jaunystės. Spor-
tuoju ne tik dėl sveikatos, o ir dėl 
to, kad pripratęs, „įaugę į kraują“. 
Be pabėgiojimo, be vakarinio pasi-
važinėjimo jaučiuosi prastai. 

8. Po streso avinams nepa-
tariama užsisklęsti namuose, o 
imtis veiklos, judėti, sportuoti ar 
fiziškai dirbti.

- Taip pat labai tinka. Užsisklęsti 
nereikia ir to nedarau. O judėjimas, 
sportavimas ir darbas labai padeda 
nervų sistemai, nuima neigiamas 
emocijas. Stresui nuimti aktyvu-
mas turi labai didelę įtaką. O, sa-
kykim, pabūni namuose ilgesnį 
laiką, tai pradedi mąstyti apie tai, 

kas padaryta ar nepadaryta, apie 
rūpesčius giminėje, nesklandumus 
ir panašiai. 

9. Kelionėse avinai energingi, 
veržlūs, kelia nuotaiką kelionės 
draugams, kai jie jau būna pa-
vargę.

- Teko nemažai kartų būti kelio-
nės vadovu ar lydinčiu asmeniu. 
Teko ir nuotaiką kelti, ir links-
minti, ir nejausti nuovargio. Taip 
pat įpareigoja ir pareigos – pavyz-
džiui, su kolektyvu važiuoji į teatrą 
ar varžybas, tai visada turi palaiky-
ti grupės dvasią ir imtis lyderystės. 
O pavargimas – sąlyginis dalykas: 
kol nebaigtas darbas ar nesi grįžęs 
iš kelionės, nesijauti pavargęs. Kai 
viskas padaryta – gali ilsėtis. 

Juozas Ratautas kalba, kad jam gyvenime nėra skaudėję galvos. 
Tai visiškai nebūdinga Avino ženklui.

Išmokėta antra dalis 
kompensacijų

Daugeliui pensijų gavėjų išmokėta antroji dalis kom-
pensacijų už 2010–2011 m. sumažintas pensijas.

Tiems, kas pensijas gauna į sąskaitas banke, t.y. 2/3 
visų išmokų gavėjų, kompensuojamos sumos jau pervestos.

Tiems, kas išmokas gauna namuose, kompensacijos taip pat pradėtos mokėti – jos 
pristatomos įprastinėmis dienomis, kartu su pensijomis, vėliausiai kovo 26 d.

Kompensuojamos sumos apskaičiuotos daugiau kaip 500 tūkst. gyventojų. Šį mė-
nesį iš viso bus išmokėta apie 16,9 mln. Eur suma.

Panaši suma šiemet dar bus išmokėta birželį, rugsėjį ir gruodį. Likusios kompensa-
cijos per keturis kartus bus išmokėtos tais pačiais 2016 m. mėnesiais.

Primename, kad kompensacijos mokamos vadovaujantis 2014 m. gegužės 22 d. 
įsigaliojusiu kompensavimo įstatymu.

Pagal jį kompensuojamos senatvės, išankstinės senatvės ir netekto darbingumo (in-
validumo) pensijos, kurios buvo sumažintos 2010 m. ir 2011 m. taikant Vyriausybės 
patvirtintą mažesnį einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį.

„Sodros“ Utenos skyrius
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vietoj tabletės Vienatvės baimė rodo nemeilę sau
jausmas. Todėl net ir ramusis lai-
kas vienatvėje, leidžiantis mums 
atsikvėpti nuo mus supančios 
aplinkos, gali sukelti nerimą. Juk 
būtent tada, kai būname vieni, 
mes atsiduriame akistatoje su pa-
čiu savimi.  

tuo metu mes ne tik anali-
zuojame save, savo poelgius ar 
nuostatas, bet taip pat galime 
analizuoti mūsų santykius su ki-
tais žmonėmis bei jausmus, ku-
riuos mes patiriame būdami su 
jais. Žmogus – sociali būtybė, 
kuri yra įpratusi būti su kitais, 
tad baimė būti „ne su kitais“ gali 
pagimdyti itin nemalonių dalykų: 
dažnai palaikomi santykiai, ku-
rie iš tiesų kelia daugiau streso 
ir nuoskaudų. Žmogus bijo būti 
vienas, tad leidžiasi į tokį sau 
nenaudingą kompromisą. Dauge-
lis penktadienio vakarų gali būti 
praleidžiami su kompanija, skati-

Kamilė BITVINSKAITĖ

Žodžiai vienatvė ir vienišumas 
kelia nemažai vaizdinių. Vie-
niems šie žodžiai gali asocijuotis 
su senyvo amžiaus žmonėmis, 
neturinčiais artimųjų, kitiems 
su žmogumi atsiskyrėliu, kuris 
būdamas didelėje kompanijo-
je (mokykloje ar darbo grupėje) 
yra vienas, o tretiems prieš akis 

gali iškilti Buendijų šeimyna, 
paženklinta vienatvės žvilgsniu 
bei aprašyta Garbrielio Markeso 
romane „Šimtas metų vienatvės“. 
Nuo vienišumo jausmo pabėgti 
nė vienas negalime. Net ir būda-
mi apsupti daugybės žmonių, su-
siduriame su vienišumo jausmu. 

Kartais sąmoningai siekiame 
pabūti vieni, nes toks buvimas 
mums suteikia ramybę bei leidžia 
atsijungti nuo gyvenimo pasauly-
je (juk pilna dideliu srautu plin-
tančios informacijos, žmonių, 
nuomonių, įvairiausių teorijų, 
tad kartais labai sveika atriboti 
nuo visko ir paskirti dėmesį ra-
mybei). 

Tačiau dažnai susiduriame ir 
su tokia vienatvės forma, kurioje 
jaučiamės nesuprasti, bejėgiai bei 
atstumti. Natūralu, kad tokiais 
momentais jaučiamės liūdni, o 
liūdesį dažnai palaiko ir nerimo 

nančia daryti neigiamus dalykus 
(pvz. vartoti alkoholį) vien dėl 
tos priežasties. O ką tai gali pa-
rodyti? Tik žmogaus nepasitikė-
jimą pačiu savimi. Juk gebėjimas 
būti vienatvėje rodo, kad žmogus 
geba toleruoti, gerbti, analizuo-
ti save bei supranti, kas jam yra 
svarbu, kokie yra jo įsitikinimai 
bei nuostatos.

 Kai žmogus atsisako daryti tai, 
kas prieštarauja jo įsitikinimams, 
tai parodo, kad jis gerbia save bei 
nebijo būti vienatvėje. Juk daž-
niausiai prieštaravimas „nuteisia“ 
žmogų vienatvės minutėms, mė-
nesiams ar net metams. Daugelį 
veiksmų mes atliekame siekdami 

nenorėdami išsiskirti ir pasijausti 
atstumtais. 

Natūralu jaustis ir kažko neda-
ryti siekiant išvengti vienišumo 
jausmo, tačiau visad reikia pa-
sverti, ar tai mums atneša naudos.  
Daugelis žmonių nepripažįsta, kad 
jaučiasi vieniši ir save pateisina, 
kad jie niekada nebus vieni, taip 
slėpdami nepasitikėjimą ir nemei-
lę sau. Psichoterapeutas Gerald 
Corey pastebėjo, kad nereikia no-
rėti, kad jus priimtų kiti, kol patys 
to padaryti nesugebėsime. Kitaip 
tariant, vienatvę išnaudokite sau 
ir stenkitės pamilti save.  Ir... Ne-
bijokite užkalbinti pamatę žmogų 
su vienišumo žvilgsniu ir pasaky-
kite jam kelis gražius žodžius. Gal 
tada vienatvė nebus juoda? 

6  kartus žmonės padėkojo Kur-
klių ambulatorijos bei Anykščių 
PSPC šeimos gydytojai Daliai 
Kazlauskienei, 4 kartus - Anykš-
čių ligoninės vyr. gydytojo pava-
duotojai Virginijai Pažėrienei. Po 
2 padėkas gavo Anykščių PSPC 
šeimos gydytojos Violeta Gustie-
nė ir Salomėja Rainienė. 1 padė-
kos sulaukė Anykščių ligoninės 
gydytoja - endokrinologė Regina 
Arlauskienė bei Anykščių PSPC 
šeimos gydytojai Vitalija Giriū-
nienė ir Kęstutis Bajarūnas. Dė-
kodami gydytojams, pacientai ne-
pamiršta ir kartu su jais dirbančių 
slaugytojų. 12 kartų dėkota Astai 
Bartulienei, po 4 kartus Rūtai Pa-
ciūnienei ir Irutei Mikučionienei, 

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei Astai 
BARTULIENEI už malonų priėmimą ir gydymą. Linkiu sėkmės.

Ona PIPYNIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei Astai BARTULIENEI 
už rūpestingą gydymą, švelnų žodį. Linkiu joms sveikatos, sėkmės gyvenime ir 
Dievo palaimos.

Veronika POLIENĖ

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

Apalionija LEONAVIČIENĖ, Buteikiai

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

SARGŪNAI, iš Bimbų

Gerbiamieji medikai! Kiek daug likimų Jūsų rankose. O, gydytojau, kiek kan-
trybės bei sveikatos eikvojat tam, kad pacientas išeitų su šypsena ir džiugesiu 
veide. Juk taip kilnu žmogui padėti įveikti skausmą, negalią ir dvasines kančias... 
Ko vertos Jūsų nuostabios rankos, Jūsų protas ir išmintis?

Norime padėkoti gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI už mūsų gydymą ir palinkėti Jums niekada nepavargti nei fiziš-
kai, nei dvasiškai. Jūs - mūsų gyvenimo Viltis...

Pagarbiai, Janina ir Vytautas ŽEMAIČIAI iš Kuniškių kaimo 

Dėkoju gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI ir slaugytojai R. JANKIENEI už rūpes-
tingą, nuoširdų gydymą ir patarimus.

Angelė MATELIONIENĖ

Esu dėkingas gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Dianai 
RUDOKIENEI už rūpestį, nuoširdumą ir supratimą. Ačiū Jums.

Antanas ADOMAVIČIUS

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Kęstučiui BAJARŪNUI ir seselei Reginutei 
VIRŠULIENEI už nuoširdų ir rūpestingą gydymą. Linkime visokeriopos palaimos 
Jūsų kilniame darbe.

A.I. PUKENIAI 

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei 
Astai BARTULIENEI už nuoširdų gydymą.

Janina ir Vytautas KAZLAUSKAI

Su pavasariu, su atgimstančia gamta! Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir seselei Astai BARTULIENEI už nuoširdų, dėmesingą, rūpes-
tingą gydymą.

A.G.S. SABALIONIAI 

Nuoširdžiausius padėkos žodžiud tariame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą, švelnų žodį. Tegul nuo 
Jūsų veidų nedingsta šypsenos, būkit laimingos!

M.P.ŠIKTAROVAI

Pacientai intensyviai dėkoja medikams
„Anykštos“ skaitytojai aktyviai dalyvauja populiariausio rajono gydytojo rinkimuose. Iš viso jau 

sulaukėme 31 padėkos medikams.
Rinkimuose šiuo metu pirmauja Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos 

gydytoja Rita Juodiškienė, sulaukusi 14 pacientų padėkų.

2 kartus – Laimutei Žiukienei 
ir Dianai Rudokienei. Po vieną 
padėką turi Ligita Laurikėnienė, 
Ramunė Strazdienė, Regina Vir-
šulienė ir Rasa Jankien4. 

Suskaičiavę Jūsų padėkas, ba-
landžio 27 d. gydytojams šven-
čiant savo profesinę šventę – 
Mediko dieną – paskelbsime ir 
apdovanosime populiariausią ra-
jono gydytoją ir slaugytoją.

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų.

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

-ANYKŠTAPopuliariausio gydytojo rinkimų lyderės (iš kairės): Rita Juodiškienė, Dalia Kazlauskienė ir Virgi-
nija Pažėrienė. 

Kovo 27 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas E. Vitkus iš Vilniaus, 
kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams, sergantiems:

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Skambinti nuo 15 iki 17 val.   Tel. (8-698) 33653
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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 2“. 
12.00 „Įstabioji Indija. 1 d. 
Taro dykuma. Šventieji smė-
lynai“.  
13.00 „Mis Marpl 1“. N-7 
14.30 „Šaronas“.
15.30 Tautos balsas (k).
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ – 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“. 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės po 20 
metų“.
21.50 „Šokis ant ašmenų“. 
N-7
23.30 Auksinis protas (k). 
0.45 „Mis Marpl 1. 
Žmogžudystė klebonijoje“ 
(k). N-7 
2.20 Pinigų karta (k).
3.10 „Pasaulio panorama“ 
(k). 
3.35 Savaitė (k).

4.05 „Giminės po 20 metų“ 
(k).
4.55 Bėdų turgus (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 „Čihuahua kailyje“. 
11.45 „Nortas“. 
13.20 „Įsimylėjęs iki ausų“. 
N-7
15.00 „Čiauškutė“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos supermies-
tas. 
22.10 „Nesunaikinami 2“. 
N-14
0.10 „Žmogus, pakeitęs vis-
ką“. 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 Statybų TV. 
9.30 Nepaprasti daiktai.
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Pasiklydę girioje“. N-7 
13.10 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 

15.45 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7
17.55 Aš – stilistas! 
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai 
19.30 Chorų karai. 
22.30 „Profesionalai“. N-14
0.50 „Auksinė akis“. N-7 

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
8.00 Brydės (k). 
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 sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Laukinis“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. 
N-7 
19.00 „Katie Fforde. Šuolis į 
laimę“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14 
23.00 „Nuošali vieta mirti“. 
N-14 
1.05 „Didžiojo sprogimo 
teorija“. N-7 
1.55 Bamba TV. S. 

6.45 „Mylėk savo sodą“.
7.45 „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 „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. 
Motinos paieškos“. N-14 
22.50 „Moliūgagalviai 4. 
Keršto kraujas“. N-14
0.40 „Tikrasis seksas ir 
miestas. Los Andželas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Vaikų ir jaunimo festiva-
lis „Rasos lašeliai 2013“.  
9.15 Kultūra. Aktorius Vladas 
Bagdonas (k).  
9.40 Šventė Kvėdarnoje. 
Grupė „DAR“. 2014. 
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 Mūsų miesteliai. 
Rumšiškės. 1 d.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Opera „Figaro vedy-
bos“. 1, 2 d.  
17.30 Septynios Kauno 
dienos. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios.  
18.45 Pažaislio muzikos 
festivalis.  
20.30 „Degantis žmogus“ 
(k). N-7 
21.00 Linija, spalva, forma 

(k). 
21.45 Visu garsu (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 XVIII tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 
2014“.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ 
(k).  
0.25 Jūratės Miliauskaitės 
koncertas „Stiklo siena“. 
2008 m.

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

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Ledo kelias“. N-7  
11.00 „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 „Žvaigždžių dulkės“. 
N-7 
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7 
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.00 „Transporteris“. N-14 
1.55 „Brolių olimpiada“. N-14 
3.15 „24 valandos“. N-14 
4.00 „Trapučio parkas“. 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 
21.00 Žinios.
21.30 Kaimo diena.
21.35 „24/7“.
22.30 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
23.30 „Prekiautojas mirtimi“. 
S 
1.30 „24/7“.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.00 Komisaras Reksas  N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 6. 
10.40 Pasaulio panorama.  
11.10 Savaitė.  
11.40 Šaronas 
12.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
13.05 Istorijos detektyvai.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.00 Premjera. Akis už akį N-7.  
17.45 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Premjera. Naisių vasara. 6 
sezonas.  
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 Akis už akį 5. N-7.  
0.30 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
0.55 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimo kelias. 
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
4.35 Teisė žinoti.  
5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras”.  
7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 “Tėčio dienos rūpestis”. 
10.40 “Kvailių apsauga”. N-7.  
12.35 “Pramuštgalviai Paryžiuje”. 
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Tiksintis laikrodis”. 
N14.  
0.15 “Sekso magistrai”. N14.  
1.20 “Nikita” . N-7.  
2.15 “Karališkos kančios”. N-7. 
3.15 Lietuva Tavo delne.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. 
N-7 (kart.)  
11.00 “Dantukų fėja” (kart.)  
13.00 “Ragai ir kanopos sugrįžta”.  
13.30 “Legenda apie Korą”. N-7  
14.00 “Kempiniukas Plačiakelnis.  
14.30 “Simpsonai”. N-7  
15.30 “Laukinė Esmeralda”. N-7  
16.30 “TV Pagalba”.N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “Puolusių angelų miestas”. 
N-7  
20.30 “Farai”. N-7  
21.00 “Tobula kopija”. 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 “Rimti reikalai”. N-14  
3.40 “Choras”. N-7  
4.30 “Nepaprasti daiktai”.  

 
6.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 Muchtaro sugrįžimas (k).N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 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. N14.  
21.30 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas. N-7.  
23.45 “Strėlė”. N-7.  
0.45 “Visa menanti”. N-7.  
1.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
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”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.45 “Parduotuvių karalienė”. 
14.55 “Pasaulio burtininkai”.  
15.55 “Superauklė”. N-7.  
16.50 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Mano tėtis nuvarė mašiną. 
N-7.  
22.45 “Grubus žaidimas”. N14.  
23.40 “Farų šeima”. N-7.  
0.35 “Užribis”. N-7. 
 

 KULTŪRA
8.05 Leonardas 2  (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. (kart.). 
13.30 Jūratės Miliauskaitės kon-
certas “Stiklo siena”.  
15.05 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 Animalija. (kart.). 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Rusų gatvė.  
18.25 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Kauno “Žalgiris” - Panevėžio 
“Lietkabelis”.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 Da Vinčio demonai 1. N-14.  
23.10 Gyventi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  

1.00 Kultūros savanoriai.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. 

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Statyk!.  
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
10.00 “Alfa” savaitė.  
10.25 Pasaulis X. N-7.  
11.20 24 valandos (k). N-7.  
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 “Alfa” savaitė (k).  
15.55 KK2. N-7.  
16.30 Statyk! (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

9.30 Universitetai.lt  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. 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 (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. kriminalistai. N-7.  
20.00 Moderni šeima. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Nepaprasti rusiški kadrai.  

22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Vaiduoklis. S.  
0.50 Žvaigždžių dulkės. N-7.  
3.00 24 valandos. N-14.  
3.50 Trapučio parkas.  

 
6.55 Namų daktaras.  
7.25 Vantos lapas.  
7.55 Girių takais.  
8.25 Šiandien kimba.  
8.55 Nuoga tiesa. N-7. 
9.55 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.55 Pasaulis X. “Miego anoma-
lijos”. N-7. 
11.55 “24/7”.  
12.55 “Magda M.” N-7. 
14.00 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miestelio patruliai”. 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-7. 
20.20 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Pasaulis X. “Miego 
anomalijos”. N-7. 
0.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
3.10 “Laukinis pasaulis”.  
3.30 Reporteris.  
4.05 Lietuva tiesiogiai.  
4.30 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
5.15 “Laukinis pasaulis”.  
5.35 Lietuva tiesiogiai.  
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antradienis 2015 03 24

trečiadienis 2015 03 25

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.00 Komisaras Reksas  N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 6. 
10.40 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. Ved. Palmira 
Galkontaitė. (kart.). 
11.30 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
13.05 Pinigų karta.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.00 Premjera. Akis už akį 
N-7.  
17.45 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Premjera. Naisių vasara. 
6 sezonas.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Akis už akį 5. N-7.  
0.30 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
0.55 Pasaulio dokumentika. 
Įstabioji Indija. 
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Emigrantai.  
4.35 Specialus tyrimas.  
5.20 Tautos balsas.  

 
6.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  

7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Gepardas, vardu 
Duma”. 
10.55 “Įsimylėjęs iki ausų”. 
N-7. 
12.45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
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. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Gran Torino”. N14.  
0.35 “Sekso magistrai”. N14.  
1.40 “Nikita”. N-7.  
2.35 “Karališkos kančios”. 
N-7.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
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.  
13.00 “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 “Prieš srovę”. N-7  
20.30 “VIP”. N-7  
21.00 “Tobula kopija”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.10 “Transporteris”. N-14  
23.10 “Krizė”. N-14  
0.10 “Kastlas”. N-7  
1.05 “Kerštas”. N-14  
2.00 “Aferistas”. N-7  
2.50 “Rimti reikalai”. N-14  
3.40 “Choras”. N-7  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Brolis už brolį”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
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. N14.  
21.30 Vieni tarp merginų N14.  
23.15 “Strėlė”. N-7.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  

1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
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”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.45 “Parduotuvių karalienė”. 
14.55 “Būrėja”.  
15.25 “Šeštasis pojūtis” 
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.  
23.00 “Grubus žaidimas”. N14.  
0.00 “Farų šeima”. N-7.  
0.55 “Užribis”. N-7.  

 KULTŪRA
8.05 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Kultūra +. (kart.). 
12.45 V. A. Mocartas. Opera 
“Figaro vedybos”.  
16.00 Vakavilis. (kart.). 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Pasaulio dokumentika. 

Striomsio viloje. 
19.00 LRT Kultūros akademija. 
Andrejus Spiridonovas.  
19.45 ARTi. Keramika.  
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Šokis ant ašmenų N-7.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Glorija. N-14. 

 
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 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 KK2. N-7.  
16.30 Šefas rekomenduoja (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Tavo augintinis.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
13.30 Moderni šeima.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. kriminalistai. N-7.  
20.00 Moderni šeima. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Sporte tik merginos. 
N-14.  
23.15 Tai mergina ar vaikinas? 
N-7.  
1.10 Vaiduoklis. S.  
2.45 24 valandos. N-14.  
3.35 Trapučio parkas. N-14. 

 
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 Nuoga tiesa. N-7. 
12.55 “Magda M.”. N-7. 
14.00 “Išgyventi Afrikoje”.  
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 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
20.20 “Moterų daktaras”. 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 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.10 “Laukinis pasaulis”.  
3.30 Reporteris.  
4.05 Lietuva tiesiogiai.  
4.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.15 “Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.00 Komisaras Reksas  N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 6. 
10.40 Emigrantai. 
11.30 Delfinai ir žvaigždės.  
13.05 Specialus tyrimas.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.00 Premjera. Akis už akį 
N-7.  
17.45 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Premjera. Naisių vasa-
ra. 6 sezonas.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Akis už akį 5. N-7.  
0.30 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
0.55 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika.  
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Gyvenimas.  
4.35 Auksinis protas.  

 
6.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

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. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.00 “Gyvenimo receptai 2” 
(11). N-7.. 
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Greitojo reagavimo būrys” 
N-7.  
0.35 “Sekso magistrai”. N14.  
1.35 “Havajai 5.0”. N-7. 
2.30 “Karališkos kančios”. N-7. 

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
11.00 “TV Pagalba”. N-7.  
13.00 “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 “Tobula kopija”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.10 “Prisiminti pavojinga”. 
N-7  
0.35 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai”. 
1.05 “Kerštas”. N-14  
2.00 “Aferistas”. N-7  
2.50 “Rimti reikalai”. N-14  
3.40 “Choras”. N-7  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Brolis už brolį”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
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. N14.  
21.30 Privati mokykla. N14.  
23.20 “Strėlė”. N-7.  
0.20 “Visa menanti”. N-7.  
1.15 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
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”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.45 “Parduotuvių karalienė”. 
14.55 “Būrėja”.  
15.25 “Šeštasis pojūtis” 
15.55 “Superauklė”. N-7.  
16.50 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 15 šlovės minučių. N14.  
23.20 “Grubus žaidimas”. N14.  
0.15 “Farų šeima”. N-7.  
1.10 “Užribis”. N-7.

 KULTŪRA
8.05 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.30 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
14.30 Kelias į namus.  
15.00 Keliaukim!  
15.25 Kai mūzos prabyla. 
Henrikas Radauskas.  
16.00 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Havras. N-14.  
23.00 Elito kinas. Premjera. 
Žudymo aktas S.  
1.50 Dabar pasaulyje.  
2.20 Panorama.

 
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 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7. 
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 KK2. N-7.  
16.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
13.30 Moderni šeima.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. kriminalistai. 
N-7.  

20.00 Moderni šeima. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Audrų karas. N-14.  
23.15 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Kauno “Žalgiris” 
- Barselonos “Barcelona”. 
Vaizdo įrašas.  
1.00 Intymios pamokos. N-14.  
2.40 24 valandos. N-14.  
3.30 Trapučio parkas. N-14. 
3.55 Rimti reikalai. N-14.  
 

 
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 “Miestelio patruliai”. 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 daktaras”. 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 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.10 “Laukinis pasaulis”.  
3.30 Reporteris.  
4.05 Lietuva tiesiogiai.  
4.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.15 “Laukinis pasaulis”.  
5.35 Lietuva tiesiogiai.  
6.00 “Genijai iš prigimties”. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.00 Komisaras Reksas  N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 6. 
10.40 Gyvenimas.  
11.30 Auksinis protas.  
12.45 Mokslo ekspresas.  
13.05 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui.  
Gyvenimas.
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.00 Premjera. Akis už akį N-7.  
17.45 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Premjera. Naisių vasara. 
6 sezonas.  
19.30 Tikri vyrai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.30 Premjera. Kraujo broliai. 
N-14.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Akis už akį 5(kart.). 
0.30 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
0.55 Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1998 m. (kart.). 
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Delfinai ir žvaigždės.  
5.20 Durys atsidaro.  

 
6.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. 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 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Panikos kambarys”. N14.  
0.25 “Sekso magistrai”. N14.  
1.30 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.25 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  
3.00 Lietuva Tavo delne.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Paskutinis iš Magikianų”. 
N-7  
11.00 “TV Pagalba”. N-7.  
13.00 “Ragai ir kanopos sugrįž-
ta”.  
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 “Ginčas be taisyklių”. N-7  
21.00 “Tobula kopija”. N-7  

21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.10 “Drakono sūnus”. N-7  
0.00 “Kaulai”. N-14  
1.00 “Kerštas”. N-14  
2.00 “Aferistas”. N-7  
2.50 “Rimti reikalai”. N-14  
3.40 “Choras”. N-7  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Dainuok mano dainą (k). 
11.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Visa menanti”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
21.00 Patrulis. N-7. 
21.30 Šėtoniškasis Nikis. N-7.  
23.10 “Strėlė”. N-7.  
0.10 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
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”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  

12.55 “Audra”. N-7.  
13.45 “Parduotuvių karalienė”. 
14.55 “Būrėja”.  
15.25 “Šeštasis pojūtis” 
15.55 “Superauklė”. N-7.  
16.50 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės XV. Sugriautas 
gyvenimas. N14.  
22.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
23.25 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
0.20 “Viešbutis “Grand Hotel”. 
N-7.  

 KULTŪRA
8.05 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Istorijos detektyvai.  
13.30 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
14.00 “Breaking The Line”.  
15.30 Kultūros savanoriai.  
16.00 Džeronimas. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
18.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
18.45 ...formatas.  
19.00 Legendos. 
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Režisieriaus, aktoriaus, 

dramaturgo Boriso Dauguviečio 
130-osioms gimimo metinėms. 
Žaldokynė. 1, 2 d.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Elito kinas. Žudymo aktas. 
S. 

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). 
2.00 Info diena (k). 
 

  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
13.30 Moderni šeima.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. kriminalistai. N-7.  
20.00 Moderni šeima. N-7.  

21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Dievo siųstas. N-14.  
23.35 Septyni psichopatai. N-14.  
1.40 Tai mergina ar vaikinas? 
N-7.  
3.15 Trapučio parkas. N-14. 
3.40 Trapučio parkas. N-14. 
4.05 Rimti reikalai. N-14.  

 
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 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.55 “Magda M.”. N-7. 
14.00 “Išgyventi Afrikoje”.  
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.  
18.40 Velykų skanėstai.  
18.45 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
20.20 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Velykų skanėstai.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.10 “Laukinis pasaulis”.  
3.30 Reporteris.  
4.05 Lietuva tiesiogiai.  
4.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.15 “Laukinis pasaulis”.  
5.35 Lietuva tiesiogiai.  
6.00 “Genijai iš prigimties”.  

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.00 Komisaras Reksas  N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 6. 
10.40 Bėdų turgus.  
11.30 Stilius. 
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.10 Giminės po 20 metų.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva 
16.00 Žinios.  
16.15 Premjera. Nuodėminga 
meilė. 
17.00 Premjera. Akis už akį 
5. N-7. 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Futbolas. Europos 
čempionato atranka. Anglija - 
Lietuva. Tiesioginė transliacija 
iš Londono.  
23.45 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynių 
apžvalga.  
0.25 Akis už akį 5. N-7.  
1.10 Grupės “Tabasco” jubilie-
jinis koncertas. 
2.45 Tikri vyrai 
3.40 Visagino Country 2014.  

 
6.30 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
7.00 “Tomas ir Džeris”.  
7.25 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 K11. Komisarai tiria. 
Mirtis grožio salone. N-7.  
9.35 K11. Komisarai tiria. 
Kruvina medžioklė. N-7.  
10.15 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.40 “Gyvenimo receptai 2”. 
N-7 
12.40 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. Kriminalai. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
21.00 Mano vyras gali.  
22.40 “Pradžia”. N14.  
1.35 “Laukinės aistros. Karšta 
ketveriukė”. N14.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Paskutinis iš 
Magikianų”. N-7  
11.00 “TV Pagalba”. N-7.  
13.00 “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 “Ilgo plauko istorija”.  
21.20 “Aš - ketvirtas”. N-7  
23.40 “Sensacija”. N-7  
1.30 “Mano vardas - Khanas”. 
N-7  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Šėtoniškasis Nikis (k). 
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
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.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas. N14.  
23.15 “Sostų karai”. N14.  
0.20 “Sostų karai”. N14.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
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”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.45 “Parduotuvių karalienė”. 
14.55 “Būrėja”.  
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 DETEKTYVO 
PREMJERA Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. Žaidimas 
su ugnimi. N14.  
22.50 SNOBO KINAS Vilas. 
N14.  
0.45 “Viešbutis “Grand Hotel”. 
N-7. 
 

 KULTŪRA
8.05 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 ARTi. Keramika.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 Lietuvių dokumentika.  
15.00 Kauno miesto simfoni-
nio orkestro 10-mečiui.  
16.40 Pagauk kampą. (kart.). 
17.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Mokslo sriuba.  
18.30 Auksiniai scenos kryžiai.  
20.00 Gustavo enciklopedija 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Teatras.  
21.45 Premjera.  
23.00 Aktoriaus Antano 
Šurnos 75-osioms gimimo 

metinėms.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Panorama. HD (kart.). 
1.30 Legendos.  
2.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.

6.00 Info diena (k).. 
10.00 Žinios. 
10.40 Apie žūklę (k). 
11.05 Tauro ragas (k). N-7. 
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k). 
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). 
2.00 Info diena (k). 
 
 

 
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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai. 
13.30 Moderni šeima.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 C. S. I. kriminalistai. 
N-7.  
20.00 Moderni šeima. N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.00 Tarpininkai. N-14.  
1.10 Dievo siųstas. N-14.  
3.00 24 valandos. N-14.  
3.50 Trapučio parkas. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.40 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.45 “Slaptieji agentai”.N-7. 
9.50 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
10.55 “Iššūkis”. N-7. 
11.55 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
12.55 Šeima - jėga! 2.  
14.50 “Miestelio patruliai”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Gamink sveikiau!”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Premjera. Svečių eks-
presas.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Velykų skanėstai.  
18.45 “Merdoko paslaptys” 
N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
20.50 Pasaulis X. “Ar žiauru-
mas- prigimtinė savybė?”. N-7. 
21.50 “Mirtini prisiminimai”. 
N-14. 
23.55 “Jaunikliai kurorte”. S. 
1.55 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
2.40 “Mirtini prisiminimai”. 
N-14. 
4.10 “Jaunikliai kurorte”. 
S. 
5.45 “Merdoko paslaptys”. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
6.55 Emigrantai.  
7.45 Specialus tyrimas.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Mūsų kaimynai 
marsupilamiai. 
9.30 Pasimatuok profesiją.  
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
11.10 Durys atsidaro.  
11.40 Mokslo ekspresas.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimo kelias. 
12.55 Inspektorius Luisas 4. 
N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui.  
16.00 Žinios.  
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.  
0.25 Gytis Paškevičius “Laiko 
traukiniai”.  
2.45 Inspektorius Luisas 4. N-7.  
4.15 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  

 
6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  

6.55 “Žmogus-voras”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Agentas Šunytis”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Startas.  
9.30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
3. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Pramuštgalviai iškylauja”. 
11.30 “Laimingas bilietas”. N-7.  
13.30 “Kaimietiški Vitnės nuo-
tykiai”. 
15.10 “Čiauškutė”. N-7.  
17.10 “Didingojo amžiaus pa-
slaptys. Ypatingos scenos”.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS “Boltas”. 
20.55 “Medalionas”. N-7.  
22.45 “Per plauką nuo pražū-
ties”  N14.  
0.50 “Pradžia”. N14.  

 
6.30 “Redakajus”. N-7  
7.00 “Bidamanų turnyras”. N-7  
7.30 “Mažylių nuotykiai”.  
8.00 “Ever After High”.  
9.00 “Svajonių ūkis”.  
9.30 “Mamyčių klubas”.  
10.00 “Mitybos ir sporto ba-
lansas”.  
11.00 “Laikas keistis”.  
11.30 “Spąstai tėvams”.  
14.00 “Gyvenimo bangos”. N-7  
16.20 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
17.20 “Svajonių nuotaka”. N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.00 “Naktis muziejuje”. N-7  
19.30 “Filmo pertraukoje - 

Eurojackpot”. Loterija.  
21.20 “Paskutinė riba”. N-14  
23.25 “Terminatorius 2. Teismo 
diena”. N-14  
2.05 “Sairusas”. N-14  

 
7.00 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7. 
09.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-etapas.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk!. 
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 “Šeimynėlė”. N-7.  
14.30 “Šeimynėlė”. N-7.  
15.00 “Jaunavedžiai”. N-7.  
15.30 “Jaunavedžiai”. N-7.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą 2. 
21.00 MANO HEROJUS 
Juodasis Džekas. N-7.  
23.00 AŠTRUS KINAS Kitas 
pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas 
N14.  
0.40 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Miesto zoologijos so-
das”.  

11.00 “Gepardų dienoraščiai”.  
11.30 “Paskutinė šuns viltis”. 
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Penki ingredientai”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Pasaulio burtininkai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 “Dvidešimt minučių”. 
N-7.  
19.05 ROMANTIKA 
Rosamunde Pilcher. Laimės 
kūdikiai. N-7.  
21.00 Nemarus kinas. Galima 
pasvajoti. N-7.  
22.50 Neištikimoji. N14.  
1.05 “Atpildas”. N-7. 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.15 Būtovės slėpiniai.  
14.00 Kultūra +. (kart.). 
14.30 Antonas Čechovas. 
Vyšnių sodas.  
17.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios.  
18.15 Legendos.  
19.00 Muzika gyvai. Festivalis 
“Gaida 2014”.  
20.45 Kino režisieriaus 
Rimanto Smetonos 70-mečiui. 

Duktė viena namie liko.  
22.10 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis.  
22.30 Panorama. 
23.00 Alinos Orlovos koncer-
tas. 2008 m. 
23.45 Havras. N-14. 

6.00 Info diena (k). 
10.00 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). Laida 
moterims. 
17.25 KK2 (k). N-7. Infošou.
19.00 Dviračio šou (k). 
21.00 “Svajonių kruizai”. 
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. 

  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.ko.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis.  
12.00 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.00 Džeimio Oliverio maisto 
revoliucija.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  

18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 Oskaras. N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Taikdarys. N-14.  
1.25 Septyni psichopatai. N-14.  
3.15 Trapučio parkas. N-14. 
4.05 Rimti reikalai. N-14.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.55 Velykų skanėstai.  
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.  
12.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.55 “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 “Pono Vičerio įtari-
mai”. N-7. 
23.40 “Šešėlis”. S. 
1.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.10 “Pono Vičerio įtarimai”. 
N-7. 
3.40 “Šešėlis”. S. 
4.55 “Vestuvių kovos”. N-7. 
6.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 

įvairus

3 mėn. 6 mėn. 
LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir pensininkams 51.78 15.00 103.56 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir pensininkams 41.43 12.00 69.06 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38

2 numeriai 3 numeriai
LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt 
ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams 
anram ketvirčui

Panevėžio apygardos teismas 2015-03-03 nutartimi iškėlė bankro-
to bylą KB ,,Nevėžis Agro”, 302500982, Surdaugių k. 12, Anykščių 
r. sav. Nutartis įsiteisėjo 2015-03-16. Administratore paskirta UAB 
„Pajūrio administratorių agentūra“, įgaliotas asmuo Laima Liuda 
Krisiūnienė, tel. 8 688 92488. Vadovaujantis LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 
p. informuojame, kad KB ,,Nevėžis Agro” nevykdys įmonės sudarytų 
sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, todėl šios sutartys  
nuo 2015-03-16 laikomos pasibaigusiomis. Darbo sutartys nutraukia-
mos ir darbuotojai atleidžiami iš darbo vadovaujantis LR DK ir LR 
Įmonių bankroto įstatymu. KB ,,Nevėžis Agro” vadovas iki 2015-03-
26 privalo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir visus do-
kumentus. Kreditorių pretenzijos priimamos iki 2015-04-30, adresu: 
Tilžės g. 60-106, Klaipėda.
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etiketas

Parodos eksponatai sukurti pra-
eitą vasarą netoli Molėtų, prie 
Bebrusų ežero, Linos Dieninės 
organizuotame seminare, į kurį 
susirinko menininkai iš Lietuvos 
ir net Ispanijos. Seminaro darbus 
vienija tema „Raštai“. „Tie raštai 
patys įvairiausi – pirmapradžiai 
ženklai, formos, senieji baltų žen-

„Raštai“ įspausti molyje Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre ati-
daryta 17–ojo Tarptautinio juodosios ir raugo keramikos semina-
ro dalyvių darbų paroda. 

Ši keramika Lietuvoje gyva nuo neolito laikų.

klai, augalinis ir geometrinis de-
korai vėl atgimė kūrėjų galvose ir, 
neištrūkę pro pirštus, buvo įspaus-
ti minkštame molyje. taip asme-
ninės patirties ir tautos praeities 
istorija vėl buvo „rašomi“, - taip 
parodą pristatė Živilė Jasutytė. 

Lietuvoje yra nedaug meistrų, 
įvaldžiusių šias archajiškas ir 
ekologiškas juodosios keramikos 
ir raugo keramikos technologijas, 
reikalaujančias laiko ir meistriš-
kumo. Ypač sudėtinga juodoji ke-
ramika Europoje gyva nuo neolito 

laikų, tačiau užmiršta ir prisiminta 
daugiau Lietuvoje. „Degimo pro-
cesas vyksta žemėje sumūrytoje 
krosnyje. Pasiekus 1000 laips-
nių temperatūrą, išdegti dirbiniai 
švyti. „Uždusinus“ krosnį, dūmai 
pereina į molį ir jį nujuodina, - 
sakė parodos dalyvė, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos Anykš-
čių skyriaus vadovė Skaidrė Rač-
kaitytė. - Kiekvienas meistras turi 
savo paslapčių, tačiau juodosios 
keramikos puodai yra juodi per 
visą storį ir nebijo karščio, tad 
juose galima ne tik laikyti, bet ir 
gaminti maistą. 

Raugo keramikos procesas gal 
šiek tiek paprastesnis. Dirbiniai 
irgi degami lauko krosnyje ir iš-
degti, įkaitę iki raudonumo, mer-
kiami į raugą. Sąlytyje su raugu 
išgaunami nepakartojami subti-
lūs dekorai. Indai tampa nelaidūs 
vandeniui“. 

Raugo keramikos gamybos pro-
cesą galima pamatyti  ir pačiam 
puodelį ar švilpynę nusilipdyti 
Inkūnuose, „Amatų kiemelyje“, 
kurio šeimininkė Renata Kontri-
mienė molį apdirba būtent raugo 
keramikos technologija. 

Parodos atidaryme dalyvavo ir 
mintimis apie kūrybą pasidalino 
kupiškėnė Genovaitė Vaičikaus-
kienė, eksponuojanti ne tik kera-
miką, bet ir paveikslus, vilnietė 
Eiginta Beinortaitė, eksponuojanti 
grafikos ir keramikos darbus, kau-
nietis Skirmantas Petraitis ir viena 
iš plenero organizatorių Lina Die-
ninė iš Molėtų. 

Paroda veiks iki balandžio 7 
dienos. 

Taip neseniai mūsų tėvus ir vyres-
nio amžiaus žmones laimingais darę 
„Žiguliai“, „Moskvičiai“,  „Pobie-
dos“ ir netgi „Volgos“ atrodo tikri 
gremėzdai, palyginus su tomis maši-
nomis, kurios, kad ir senos, važinėja 
šiandieninės Lietuvos keliais. Tačiau 
muziejuje eksponuojamas tarybines 
mašinas dar pavyksta sutikti ir ke-
liuose. 

Kita vertus, prisiminus, kad pirmąjį 
praktišką automobilį 1885–1886 me-
tais sukūrė vokiečių mechanikas ir iš-
radėjas Karlas Bencas, o Vilniuje pir-
masis automobilis pasirodė 1903-ųjų 
pavasarį, 1908 m. Lietuvoje atidaryti 

Automobilių parkas sensta: senienos muziejuose ir keliuose
Energetikos ir technikos muziejuje veikia paroda „Dakaro ralis 2015 iš arti“ bei senovinių auto-

mobilių ir motociklų ekspozicija, kurioje - praeito amžiaus pradžios keturratės ir dviratės  susisie-
kimo priemonės. 

Beveik tuo pačiu metu Ženevoje eksponuojamos ne tik šiuolaikinės, bet ir ateities mašinos, kurio-
se vairuotojas į tikslą galės judėti miegodamas ar salone gerdamas kavą...  

pirmieji reguliarūs tarpmiestiniai au-
tobusų maršrutai. 

Šį mėnesį Ženevoje vykstančioje 
automobilių parodoje eksponuoja-
mi ateities automobiliai, kuriuose 
vairuotojai galės gurkšnoti kavą ar 
snausti automobilio salone, o pro-
tingas automobilis juos nuveš, kur 
reikia. Antai išvaizda vos ne į karstą 
panašus „ED Torq  SDRC2“ modelis 
yra pats save vairuojantis automobi-
lis, kurio vairuotoją derėtų vadinti tik 
keleiviu, (įdomu, kada tokie automo-
biliai išriedės į gatves).  

Beje, šiais ir ankstesniais metais 
Dakaro ralyje važiavusius automobi-

lius, įspūdingų ralio nuotraukų paro-
dą galima apžiūrėti iki kovo 28 d.

Valstybės įmonės“Regitra“ duo-
menimis, automobilių parkas sensta į 
Lietuvą įvežant vis senesnius naudo-
tus lengvuosius automobilius ir šalyje 
registruojant palyginti nedaug naujų 
automobilių. Pernai Lietuvoje pirmą 
kartą registruoti lengvieji keleiviniai 
automobiliai buvo vidutiniškai 11 
metų (2 metais senesni nei įregistruo-
ti 2013 m.) Iš viso pernai kelių trans-
porto priemonių parką papildė 118 
184 Lietuvoje pirmą kartą įregistruoti 
lengvieji automobiliai, tačiau tik ne-
didelė jų dalis (14 458) buvo nauji. 

Anykščių gatvėse retai pamatysi nau-
ją automobilį. Mūsų rajone registruoti 
(sausio 1 d. duomenys) 10 447 len-
gvieji automobiliai, 217 motociklų, 
iš jų 4 keturračiai, 50 autobusų ir per 
600 krovininių automobilių. 

-ANYKŠTA

Parodoje dalyvauja vienin-
telė anykštėnė  - Antano 
Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko memorialinio 
muziejaus dailininkė res-
tauratorė, keramikė Skaidrė 
Račkaitytė. 

Skaidrė Račkaitytė. Be pava-
dinimo, juodoji keramika.

Rasa Balčiūtė Šeltenienė, 
Vilnius. Lapė su gėlėmis“.

Vida Juškaitė,Vilnius. Juo-
doji keramika.

Autoriaus nuotr. 

Dakare finišas pasiekiamas 
ir tokiomis padangomis. 

Garbaus amžiaus šiuolai-
kinių vyrų buvusi jaunystės 
svajonė „Jawa 250“. Šiuo 
motociklu keliautojas Alfon-
sas Čepauskas po buvusias 
tarybines respublikas ke-
liavo 30 metų ir pernai juo 
įvažiavo į muziejų, kur jį ir 
padovanojo. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Taip atrodė pirmasis 1886 metais sukurtas au-
tomobilis.

1915 m. 22 arklio gailių  „Fordas“ galėjo iš-
vystyti 70 km per valandą greitį. 

Skėtis
Džiovinant skėtį jis niekada ne-

išskleidžiamas – nei ofise, nei sve-
čiuose. Jį reikia įstatyti į specialiai 
tam pastatytą indą ar pakabinti.

Rankinė
Rankinė nededama ant kelių ar 

ant kėdės. Mažytę delninukę ga-
lima pasidėti ant stalo, o didesnę 
pakabinti ant kėdės ar pastatyti 
ant žemės, jei nėra specialios kė-
dutės (tokios būna restoranuose). 
Vyriškas portfelis statomas ant 
grindų.

Plastikiniai 
maišeliai

Juos leidžiama neštis tik grįž-
tant iš prekybos centro. Kaip ir 
firminius popierinius įvairių par-
duotuvių maišelius. Nešiotis juos 
vėliau – apgailėtina.

Namų apranga
Kelnės ir džemperis – patogūs, 

tačiau tik padoriai atrodantys. 
Chalatas, pižama, naktiniai marš-
kinėliai reikalingi ryte nueiti iki 
vonios, o vakare – nuo vonios iki 
miegamojo.

Moteris 
patalpoje

Moteris patalpoje gali nenusi-
imti skrybėlės ir pirštinaičių, ta-
čiau tai negalioja kepurei ir kumš-
tinėms pirštinėms.

Kas moka 
restorane? 

Jei jūs ištarėte frazę: „Aš jus 
kviečiu“, vadinasi, mokate jūs. Jei 
moteris kviečia dalykinį partnerį, 
moka ji. Kai formuluotė kitokia: 
„O ką, jie nueitume į restoraną“ 
- šiuo atveju kiekvienas moka už 
save, ir tik jei vyras pats pasisiūlo 
sumokėti, moteris gali su tuo su-
tikti.

Kalbėjimas 
garsiai

Kalbėti garsiai apie tai, kad lai-
kotės dietos – prasto tono ženklas. 
Juo labiau šiuo pretekstu nereikėtų 
atsisakyti patiekalų, kuriuos siūlo 
svetingi šeimininkai. Būtinai pa-
girkite kulinarinius sugebėjimus, 
tačiau galite ir nevalgyti. Taip 
pat reikėtų elgtis ir su alkoholiu. 
Kodėl jums negalima gerti – jūsų 
problema. Paprašykite balto sauso 
vyno ir gurkšnokite.

Kaip kreiptis?
Į kiekvieną žmogų, kuriam 

sukako 12 metų, vertėtų kreip-
tis „jūs“. Nemalonu girdėti, kai 
mūsų „elito“ atstovai sako „tu“ 
kreipdamiesi į padavėjus, vakaro 
vedėjus, vairuotojus. Net į tuos 
žmones, kuriuos gerai pažįstate, 
biure ar oficiale vakare reikėtų 
kreiptis „jūs“, o kreipinį „tu“ pa-
likite neoficialiam bendravimui. 
Išimtis – jei esate bendraamžiai ar 
artimi draugai. Kaip reaguoti, jei 
pašnekovas jus tujina? Iš pradžių 
perklauskite: „Atsiprašau, jūs į 
mane kreipiatės?“ Kitas etapas – 
abejingas gūžtelėjimas pečiais: 
„Atleiskite, bet mes dar neperėjo-
me prie „tu“.

Parengta pagal moteris.lt
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Taupykime energiją ir pinigus – nešildykime lauko

ti, nes galimybių yra ne viena. Be to, 
svarbu, kad namas būtų apšiltintas 
sandariai ir neliktų šalčio tiltų“, - sako 
VšĮ Būsto energijos taupymo agentū-
ros Projektų įgyvendinimo kokybės 
priežiūros skyriaus specialistas Vasi-
lijus Lachadinovas. Pasak specialisto, 
ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į 
langus ir jų angokraščius, kurie  yra 
viena silpniausių būsto šiltinimo vie-
tų. Dauguma gyventojų senus langus 
į sandaresnius pasikeitė anksčiau, ta-
čiau šie langai atitinka seną angą, ne-
turinčią tinkamo šiltinimo sluoksnio. 
Renovuojant pastatą, tokių langų an-
gokraščius pavyksta apšiltinti tik 2–3 

Žiemą ir ankstyvą pavasarį renovacijos naudą geriausiai parodo šildymo sąskaitos. Nerenovuo-
tų daugiabučių gyventojai moka du kartus daugiau už būsto šildymą, tačiau trečdalis perkamos 
šilumos iškeliauja į lauką.  Šilumos nuostolius geriausiai iliustruoja termovizinės nuotraukos.  

cokolį (viršutinę sienų dalį), o aplink 
pastatą derėtų įrengti betoninę ar trin-
kelių nuogrindą, nes ji saugotų rūsio 
sieną nuo kritulių.

 Už šildymą moka 
2,5 karto mažiau

Ažupiečių g. 4 namo gyventojai 
savo būtą renovavo pirmieji Anykš-
čiuose.  Šio daugiabučio bendrijos 
pirmininkas Audronis Gališanka tei-
gia, kad dabar namo gyventojai už 
šildymą moka 2,5 karto mažiau nei 
analogiškuose namuose gyvenantys 
kaimynai. „Renovaciją mes pradėjo-
me 2010 metais ir baigėme 2013 metų 
pavasarį. Apšiltinome sienas, stogą, 
keitėme langus, duris ir šilumos siste-
mą. Po renovacijos mūsų namas pa-
siekė B energinio efektyvumo klasę ir 
šiai klasei keliamus reikalavimus vir-
šija dvigubai. Būsto 1 kv. m šildymui 
per mėnesį sunaudojame tik 40 kWh 
šilumos energijos. Gyventi renovuo-
tame name  - komfortas. Be to, namo 
renovacija gyventojus subūrė tarsi į 
vieną šeimą, tad mums dabar neky-
la jokių problemų susirinkti tvarkyti 
aplinką ar spręsti kitus reikalus”. 

tai patvirtina ir termovizoriumi 
darytos minėto namo nuotraukos. Jos 
rodo šilumos pasiskirstymą pastato 
paviršiuje 0,1°C tikslumu. Pirmoje 
nuotraukoje senas Ažupiečių Nr. 4 
namas termovizoriumi fotografuo-
tas esant -21°C temperatūrai. Nere-

novuoto namo šilumos nuostoliai 
akivaizdūs: ties langų rėmais bei 
palei cokolį temperatūra nuo lauko 
skiriasi daugiau nei 10 laipsnių, ties 
sienų sandūromis – 8 laipsniais, ties 
pačiomis sienomis – 4 laipsniais. Tai 
rodo, kad būtent per šias dalis pra-
randama daugiausia šilumos. Greta 
esanti namo nuotrauka daryta po re-
novacijos esant toms pačioms lauko 
sąlygoms. Iš jos matyti, kad šilumos 
nuotoliai akivaizdžiai mažesni. 

Pasak Anykščiuose vykdomų 
namų renovacijos projektų vadovo 
Alvydo Gervinsko, būto šildymo 
kaina - didžiausia paskata atnaujinti 
daugiabučius namus. Mat už šią pa-
slaugą anykštėnai moka bene bran-
giausiai Lietuvoje. 

“Visi daugiabučiai Anykščiuose 
pastatyti iki 1990–ųjų, daugeliui jų 
po 40 ir daugiau metų, - pastebėjo 
A. Gervinskas.  – Dėl suskilusių  
sienų, nutrupėjusių plytų, kiaurų 
langų ir durų susidaro neįtikėtinai 
dideli šilumos nuostoliai. Jie suma-
žėja perpus, o kartais ir daugiau tik 
po renovacijos.  Gyventojams reikia 
paskubėti tokius namus renovuoti 
pasinaudojant dabar teikiama vals-
tybės parama“. 

Termovizoriumi (telekamera, filmuojančia objektus infraraudonųjų spindulių pagalba) gautos nuo-
traukos rodo šilumos pasiskirstymo pastato paviršiuje paveikslą 0,1°C tikslumu. Pirmoji nerenovuoto 
Ažupiečių namo Nr. 4 nuotrauka rodo šilumos nuostolius per langus, sienas ir angokraščius. Antroje 
nuotraukoje apšiltintas namas, atnaujintos sienos. Ant jos pažymėtos temperatūros praktiškai vienodos, 
jos sutampa su esama oro temperatūrą.

Dalinis šiltinimas – ne išeitis

Kiek renovuotas namas sutaupys 
energijos – priklauso nuo pirminės 
pastato būklės, namo gyventojų 
poreikių bei galimybių. Tačiau pa-
stebėta, kad mažiau šilumos ener-
gijos sunaudoja tie namai, kurie  
tinkamai ir visiškai: nuo stogo iki 
pamatų - buvo „aprengti“ šiltinimo 
sluoksniu. 

„Energijos sutaupymui daug 
įtakos turi kokybiškai parengtas 
renovacijos techninis darbo projek-
tas. Būtent jame numatoma, kokį 
fasado šiltinimo variantą pasirink-

cm storio akmens vatos sluoksniu, kai 
reikėtų bent 5-7 cm. Todėl, renovuo-
jant namą, jei tik yra galimybė, kartu 
reikėtų pasikeisti ir langus. 

Šalčio tiltai susidaro ir ties balko-
nais. Beprasmiška balkoną šiltinti da-
linai: tik iš apačios arba tik iš viršaus. 
Ši sena konstrukcija turi būti arba 
visiškai apšiltinta, arba montuojama 
nauja, kurią  nuo pastato fasado skirtų 
šilumos izoliacijos sluoksnis.

Dauguma gyventojų atsisako šil-
tinti rūsį, tačiau tokiu atveju susidarys 
šalčio tiltas tarp rūsio sienos ir virš jos 
esančios sienos. Todėl rekomenduo-
jama šiltinti jei ne visą rūsį, tai bent 

Kovo 17-osios vakare Lietu-
voje buvo galima stebėti retą 
reginį mūsų platumose – Šiau-
rės pašvaistę (Aurora borealis). 
Sutemus, po 20 val., jau galima 
buvo išvysti spalvotus stulpus, 
besimainančius žalius - raudonus 
debesėlius šiaurės-rytų kryptimi 
danguje prie horizonto. (Pana-
šų vaizdą, tik silpnesnę Šiaurės 
pašvaistę, autorius stebėjo ly-
giai prieš dvejus metus). Geres-
nis dangaus vaizdas atsivėrė už 
Anykščių ribų, kur miesto švie-
sos nestelbė įspūdingo reginio. 
Šiaurės pašvaistę stebėjau porą 
valandų ir patys gražiausi vaizdai 
buvo po 22 valandos palei Pago-
ję. Befotografuojant šalia sustojo 
policijos ekipažas. Persimetus 

Švytėjo Šiaurės pašvaistė, užtemo saulė
Ši kovo savaitė kaip reta buvo įspūdinga dangaus grožiu –  vakaro danguje ryški Venera-vakarė, 

Jupiteris, penktadienį vyko dalinis Saulės užtemimas. Kovo 21-aja – lygiadienis, astronominio pava-
sario pradžia. O antradienio naktį šiaurės rytiniame dangaus pakraštyje švytėjo Šiaurės pašvaistė. 

keliais sakiniais apie stebimą 
reiškinį, policininkai prasitarė, 
kad nuo pat antradienio ryto jie 
sulaukė daug keistų skambučių ir 
iškvietimų. Matyt, tai dėl Saulės 
vėjo dalelių ir Žemės magnetinio 
lauko sąveikos, dėl kurios vyksta 
stipri magnetine audra, paveikian-
ti žmonių elgesį ir psichiką. Beje, 
pasiteiravus bendruoju pagalbos 
telefonu, ar padaugėjo iškvietimų 
kovo 17-ąją, darbuotojai teigė di-
desnio krūvio nei įprastomis dar-
bo dienomis nepajutę. 

Šiaurės pašvaistė - ne vienin-
telis šios savaitės dėmesio vertas 
dangaus reiškinys. Sutemus dan-
guje galima pamatyti dangaus 
puošmenas – vakarų danguje 
neįtikėtinai ryškią Venerą, rytų 

pusėje, kiek aukščiau horizon-
to  – Jupiterį. Planetos matomos  
plika akimi, išsiskiria iš aplinki-
nių žvaigždžių.

Kitas nuostabus reiškinys – 
dalinis Saulės užtemimas - vyko 
vakar, kuomet jaunas Menulis 
įsiterpė tarp Žemės ir Saulės ir 
trumpai užstojo ją visiškai arba 
dalinai. Gaila, mūsų platumose 
visiško Saulės užtemimo neišvy-
dome    – maksimumas buvo ma-
tomas Atlanto vandenyne netoli 
Islandijos, Danijos Farerų salo-
se ir Norvegijos Špitsbergeno 
saloje. Lietuvoje matėsi dalinis 
Saulės užtemimas, kai Mėnulis 
uždengs maždaug 73% Saulės 
disko. Užtemimas prasidėjo 10 
val. 53 min. (Lietuvos laiku), 

maksimalią užtemimo fazę pa-
siekė 12 val. 2 min. ir baigėsi 13 
val. 12 min. Šiuo puikiu reginiu 
gėrėjosi visa Europa, dalis Ar-
timųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir 
Šiaurės Kinijos.

Vakar 11 iki 13 val. Anykš-
čių miesto ir rajono gyventojai 
stebėjo Saulės užtemimą.Diena 
išpuolė giedra, vos vienas ki-
tas debesėlis stebėti reto gam-
tos reiškinio netrukdė.  Žmo-
nės į Saulę žiūrėjo per tamsius 
stiklus, apšviestos fotojuostos 
gabalus, rentgeno nuotraukas 
ar dar užsilikusius kompiuterių 
diskelius. Daug anykštėnų Sau-
lės užtemimą fotografavo.  Beje, 
plika akimi ką nors įžiūrėti buvo 
sunku.  

Tokio intensyvumo Saulės 
užtemimas buvo 1999 metų rug-
pjūtyje, o kito Saulės užtemimo 
teks laukti iki 2021 metų.

Pagaliau kovo kovo 21-osios 
naktį, 00 val. 45 min. (Lietuvos 
laiku) sulauksime pavasario lygia-
dienio- nakties ir dienos trukmės 

Šiaurės pašvaistė palei Pagoję Anykščių rajone 2015 metų kovo 17 dieną 21 val. 57 minutės.
 Autoriaus nuotr.

Algimantas KLEIVA

susilygins, o sulig juo atkeliauja 
tikrasis pavasaris. Netrukus, po 14 
dienų, sekmadieni, po pilno Mė-
nulio ir šventų Velykų metas.

Saulės užtemimas piką pa-
siekė 12 valandą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Anykštėnai stebėjo Saulės užtemimą.
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ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI
2015 m. kovo mėn. 28 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų 

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

1. Stebėtojų tarybos ataskaita.  Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio  pristatymas. Metinių  finan-

sinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
6. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 

pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. 
7. 2015 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
8. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
9.  Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
11. Išorės audito įmonės 2015 -2017 m. laikotarpiui rinkimas. 
12. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustaty-

mas.
13. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl dispona-

vimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė virši-
ja 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

14. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
15. Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimas.

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

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

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-92-90
Valdyba

Konkurso neskelbė

Anykščių menų inkubatoriaus 
direktorė Daiva Perevičienė kalbė-
jo, kad planas jau parengtas ir da-
bar reiks  rajono Tarybos nariams jį 
patvirtinti. „Tai 45 puslapių doku-
mentas, kurį teiksime tvirtinti ra-
jono Tarybos posėdžiui“,- kalbėjo 
D.Perevičienė.  

Kitaip nei sausio mėnesį, 
D.Perevičienė „Anykštai“ pripaži-
no, kad nemokamų strategijų kū-
rimų (kokia staigmena,- red.past) 
nebūna. „Taip, už plano sukūrimą 
bus mokama. Tai kainuos 1 tūks-
tantį eurų“,- atsakė D.Perevičienė. 

Beje, patį strateginio plano kūri-
mą gaubė migla – konkursas jam 
rengti nebuvo skelbiamas. Apie 
tai, kad menų inkubatorius užsako 
savo strateginės veiklos planą, ne-
buvo skelbiama nei Anykščių savi-
valdybės, nei Menų inkubatoriaus 
tinklalapiuose. 

Paklausta, kodėl nebuvo skel-
biamas konkursas, D.Perevičienė 
sakė, jog konkurso planui sukur-
ti skelbti nereikėjo. „Mes turime 
teisę pirkti iš vieno tiekėjo iki 10 
tūkstančių litų be konkurso, o su 

Menų inkubatorius nori 
trigubai daugiau darbuotojų

K.Simonavičiaus universitetu tu-
rime bendradarbiavimo sutartį“,- 
kalbėjo D. Perevičienė. 

Direktorės žodžiai 
prieštarauja plano 
duomenims

Paklausus, ar tas tūkstantis eurų, 
sumokėtas už planą, kokio projek-
to ar biudžeto lėšos, D.Perevičienė 
teigė, kad nei 
vienas, nei an-
tras. „Menų 
i n k u b a t o r i u s 
sumokės savo 
lėšomis, kurias 
turim“,- sakė 
D.Perevičienė. 

P r i m i n s i m , 
kad per 6 milijo-
nus litų kainavęs 
Menų inkubato-
rius oficialiai atidarytas praėjusių 
metų balandį, jo statybos kainavo 
per 4 milijonus litų, ir savo lėšų 
nelabai turi, nes 2014 metais Menų 
inkubatoriaus išlaikymas rajono 
biudžetui, tai yra mokesčių mokė-
tojams, kainavo 190 tūkst.412 Lt. 

O 2015 metams inkubatoriaus 
darbuotojų atlyginimams iš rajo-

no biudžeto, kaip sakė direktorė 
D.Perevičienė, skirta 121 tūkstan-
tis litų. 

Beje, pačiame Strateginiame 
plane nurodoma, kad inkubato-
riui Anykščių savivaldybė skyrė 
daug daugiau lėšų, nei sakė di-
rektorė: „Didžiausią dalį 2014 
m. bendrų pajamų sudarė dotaci-
ja iš Anykščių rajono savivaldy-
bės – 72 405 Eur (250 000 Lt)“, 

- rašoma stra-
tegijoje, o 
a t l y g i n i m a i 
bei su darbo 
santykiais su-
siję mokesčiai 
2014 metais 
atsiėjo 36 385 
Eur (125 629 
Lt).

Tačiau tai 
dar ne viskas. 

Inkubatoriaus veiklos strategijoje 
rašoma, kad Menų inkubatoriui 
pinigų, net gausiai įstaigą parėmus 
iš rajono biudžeto, vis tiek  neuž-
tenka: „Finansinių resursų analizė 
rodo, kad AMI susiduria su 73 000 
Eur papildomo metinio finansavi-
mo poreikiu“, - rašoma strategijo-
je.

Apie darbuotojų skaičiaus 
didėjimą – lyg tarp kitko

Naujienų portale www.anyks-
ta.lt atsirado keletas komentarų, 
kuriuose komentatoriai atkreipė 
dėmesį, kad Menų inkubatorius 
Strategijoje numato darbuotojų 
skaičiaus didėjimą trigubai: „2014 
m. AMI dirbo 3 darbuotojai: di-
rektorė, buhalterė ir verslo vady-
bininkas. AMI siekiant stiprinti 
ir plėtoti savo veiklas yra būtina 
didinti personalo skaičių, priim-
ti naujų kvalifikuotų darbuotojų, 
turinčių patirties kūrybinio verslo 
vystymo ir nacionalinių, ir tarptau-
tinių projektų iniciavimo ir įgyven-
dinimo srityse“, - rašoma 15-ame 
Strategijos puslapyje, o 43-iame 
jau konkretinama: „Planuojama, 
kad per 2015-2020 metus AMI 
darbuotojų skaičius išaugs nuo 3 
iki 9 darbuotojų. Per artimiausius 
penkerius metus planuojama pri-
imti 3 projektų vadovus, rinkoda-
ros vadovą, edukacinių programų 
vadovą bei verslo akseleratoriaus 
vadovą. Visos pareigybės, išskyrus 
rinkodaros vadovą, bus įsteigtos 
nacionalinių ir tarptautinių projek-
tų rėmuose“, - planus atskleidžia 
dokumento sudarytojai.

Menininkų vertė per maža

Beje, įdomu ir tai, kad Strategi-
joje kaip problema nurodyta tai, 
kad renginiai Anykščių visuome-
nei inkubatoriuje yra nemokami: 
„AMI veiklos apribojimai, kurie 
siejasi su AMI socialinėmis misijo-
mis – nemokamomis paslaugomis 
bendruomenei – dalinai trukdo in-
kubatoriui pasiekti finansinį sava-
rankiškumą“, - konstatuoja Strate-
gijos rengėjai iš K. Simonavičiaus 
universiteto.

Rengėjai taip pat pastebi, kad 
„Inkubatoriuje reziduoja tik „že-
mas“ technologijas naudojantys ir 
mažos pridėtinės vertės produkciją 
kuriantys menininkai. Nėra nė vie-

no rezidento, atitinkančio „born lo-
cal, act global“ kriterijų. Visų AMI 
rezidentų produkcijos pardavimas 
orientuotas tik į vietinę rinką“.

Planą kūrė 
postmodernistiniais principais

Priminsime, kad sausio mėnesį 
diskutuoti dėl tolimesnės Menų 
inkubatoriaus veiklos rinkosi trys 
inkubatoriaus vadovybės sukvies-
tos ekspertų grupės – rajono kultū-
ros įstaigų vadovai, valdininkai ir 
verslininkai. Pagal diskusijų rezul-
tatus ir buvo parengtas Menų inku-
batoriaus Strateginis planas.

Rengti diskusijų ir rinkti duo-
menų buvo atvykę privataus K. 
Simonavičiaus universiteto  kan-
cleris Darius Verbyla,  universite-
to rektorius Arūnas Augustinaitis 
ir docentė Austė Kiškienė. O visa 
strateginio plano kūrimo metodika 
rėmėsi nauju metodu, kuris vadi-
namas benchmarkas – suolų arba 
vietų žymėjimas. „Šis metodas 
atsirado tada, kai atėjom į postmo-
dernistinį pasaulį, kuriame sėkmės 
pagrindas yra išskirtinumas, kuris 
ir nulemia objekto vietą. Mūsų 
tikslas – tapti geriausiais pasaulyje, 
o vyraujanti strateginė idėją, kurią 
nustatysime, – vizijos konstravi-
mo pagrindas“,- aiškino socialinių 
mokslų daktaras A.Augustinaitis.

Planą direktorė žadėjo 
parodyti vėliau

 „Su planu bus galima susipažin-
ti, kai rajono Taryba jį patvirtins“, -  
„Anykštai“ kalbėjo D.Perevičienė, 
tačiau kai kurie atkaklesni anykš-
tėnai planą sugebėjo rasti Menų in-
kubatoriaus interneto puslapyje.

Beje, D.Perevičienė, paklaus-
ta, kodėl strateginei studijai pa-
sirinktas privatus universitetas ir 
kiek planas kainuos, sausio mė-
nesį nedavė aiškaus atsakymo. 
„K.Simonavičiaus universitetas 
yra seni mūsų draugai, jie turi kū-
rybinių industrijų. Kol kas nebus 
mokama, o paskui bus diskusijos, 
bendradarbiausim, konsultuosi-
mės“,- sakė D.Perevičienė. (Linas 
BITVINSKAS „Menų inkubato-
rius susiruošė užkariauti pasaulį“, 
-2015-01- 24). 

Anykščių menų inkubatoriaus direktorė Daiva 
Perevičienė inkubatoriaus strateginį planą  iš K. 
Simonavičiaus universiteto pirko be konkurso.

Autoriaus nuotr. 

...„Inkubatoriuje reziduo-
ja tik „žemas“ technologijas 
naudojantys ir mažos pridė-
tinės vertės produkciją ku-
riantys menininkai (...)Visų 
AMI rezidentų produkcijos 
pardavimas orientuotas tik 
į vietinę rinką“...

Kyla klausimas – ar ne dėl to Menų inkuba-
toriaus strateginį planą buvo vengiama rodyti, 
kad jame numatytas trigubas darbuotojų skai-
čiaus didėjimas?

(Atkelta iš 1 p.)

KOVO 28 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.
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parduoda

įvairus

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 

šeimai  - nuo 1043 EURŲ.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Polikarbonatiniai 
šiltnamiai gera 

kaina.
Tel. (8-650) 58252. 

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

Parduodame ir montuojame
nugeležinimo, minkštinimo 

ir visų kitų tipų

VANDENS FILTRUS.
Vandens tyrimas nemokamas.

Tel. (8-684) 13276.

Pamestas Ingridos Paukštytės 
vardu išduotas 12 klasės bai-
gimo bei virėjos atestatai. 
Radusiam bus atsilyginta.

Tel. (8-699) 45186. 

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties žemės Anykščių bei ap-
linkiniuose rajonuose. Už nuo-
mą moka iki 150 Eur/517,92 Lt. 
Tel. (8-684) 18068.

Ūkininkė išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

Parduoda žuveles tvenkinių 
įžuvinimui. Perka vandens boi-
lerį virš 150 litrų. 

Tel. (8-699) 95794.

Parduoda malkas, biokurą, 
čipsus. Veža krovinius iki 5 t sa-
vivarčiu.

Tel.: (8-606) 43017, (8-698) 35966.

Naudotų automobilių dalys. 
Automobilių supirkimas.

Tel.: (8-657) 80748, (8-381) 
5-44-34, Gegužės 22, Anykščiai

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Remontuoja minkštus baldus, 
keičia gobeleną, spyruokles, po-
roloną, gamina čiužinius. Naudoja 
tik lietuviškus gobelenus. Pasiima 
ir parveža.

www.atnaujinkbaldus.lt
Tel. (8-610) 10341.

Paslaugos

Stogų dengimas.
(8-652) 77157.

Kapaviečių tvarkymo darbai.
Tel.: (8-623) 25842, 
(8-623) 26615.

Gamina paminklus, lieja pama-
tus, iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

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

Tel. (8-647) 48473.

Žemių kasimo, lyginimo, veži-
mo darbai. Tvenkinių kasimas, 
valymas. Kelių tiesimas.

Tel. (8-687) 38715, 
(8-682) 22850. 

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-655) 55726.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sis-
temų montavimas. Suteikiame 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. 8-657-66116

Išmušimai ir niveliavimo dar-
bai.

Tel. (8-608) 81945. 

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

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

Dengia šlaitinius stogus (čerpė-
mis, skarda, šiferiu). Stato karka-
sinius pastatus, pasirūpina piges-
nėmis mdžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Dengia stogus prilydomomis 
bituminėmis dangomis. Ilgametė 
patirtis. Suteikia garantiją.

Tel. (8-682) 44541.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Atliekame įvairių statinių griovi-
mo darbus, statybinį laužą perdir-
bame į skaldą, malame akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Gyvulių pervežimas. 
Tel. (8-605) 74047.

Veža krovinius iki 8 tonų. 
Sunkvežimis su pakrovimo strėle.

Tel. (8-674) 98799.

Nekilnojamas turtas

Senovinę sodybą 15 km nuo 
Anykščių. Yra senovinė dviejų galų 
klėtis, rūsiai, vandentiekis.

Tel. (8-653) 83006.

Pusė namo Kavarske, šalia bažny-
čios su pagalbiniais pastatais: sandė-
liukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 m. 
kv., sklypo plotas 7,5 arai. 5800 Eur

Tel. (8-679) 76411.

Žemės ūkio paskirties sklypą prie 
Šventosios upės, Antupių k. 1,5 ha, 
130 m pakrantės.

Tel. (8-687) 89057.

0,85 žemės sklypą netoli Anykščių.
Tel. (8-610) 91553.

1,6 ha sodybos sklypą ant 
Šventosios upės kranto link Arklio 
muziejaus. 1,5 km nuo miesto cen-
tro.

Tel. (8-619) 87093.

Sodą Pavariuose. 9 arai žemės. 
2 aukštų mūrinis namas su patogu-
mais. Tvarkinga aplinka.

Tel. (8-699) 66202.

Dviejų kambarių butą Kavarske su 
patogumais, pirmas auštas. Kaina 
7000 Eur.

Tel. (8-683) 51799.

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

Naują rąstinę rankų darbo pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

Žemę.
Tel. (8-608) 02754. 

Kuras

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

Tel. (8-638) 87800.

Parduoda spygliuočių malkas 
kaladėmis. Metro kaina - 15 
eurų.

Tel. (8-621) 11123.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Brangiai perka mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

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

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

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 (beržiniai), 
anglį. 

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

Presuotą šieną kitkomis. Vienos kit-
kos kaina - tik 1 euras. 

Tel. (8-614) 33442.

Kita

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, ketvirčiais po 
20-30 kg, subproduktus, kumpius, la-
šinius, mentę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Smulkus ūkininkas parduoda beko-
nus, augintus be priedų, savais paša-
rais. Galima užsisakyti.

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

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

Tel. (8-682) 10643.

Bulvių sodinamąsias, rotacines šie-
napjoves, purkštuvus, lėkščiuotuvus, 
plūgus, grūdų valomąsias, šnėkus, 
bulvių kasamas ir kt.

Tel. (8-612) 57075.

Vasarinius kviečius ir miežius. 145 
Eur už toną.

Tel. (8-685) 56963.

Vasarinius kvietrugius. 1 kg kaina 
0,12 Eur.

Tel. (8-603) 50167.

Vasarinius kviečius, miežius, avi-
žas, šieną. Taip pat GAZ-52 rėmą su 
ratais.

Tel. (8-619) 26056, (8-602) 72908. 

1 m aukščio 63 vienetus puskipari-
sių. Tinka apželdinimui arba žaliatvo-
rėms. Kaina sutartinė, pigu.

Tel. (8-381) 51996, (8-686) 93767. 

Veršingą telyčią. Veršiuosis balan-
džio mėnesį. 

Tel. (8-610) 640034.

Veršingą dviejų veršelių karvę.
Tel. (8-680) 74829.

Troškūnų seniūnijoje - 17 mėn. tely-
čią. Kaina – 400 eurų.

Tel. (8-615) 45294.

12 m. ramią, darbingą kumelę. 
Galima keisti. Atveža.

Tel. (8 606) 62940.

Elmininkų bandymų 
stotis pigiai parduoda 
maistines bulves, vasari-
nius kviečius.
Tel. (8-381) 48560, 
(8-611) 17004.
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siūlo darbą ieško darbo

VYR. BUHALTERĖ – FINANSININKĖ (-AS)
Siūloma:
• Terminuota 2 metų darbo sutartis
• Darbas visu etatu.
CV siųsti: rlaukas@pikselis.lt 
iki balandžio 10 d.
Apie atrankos rezultatus informuosime 
tik pokalbio pakviestus kandidatus.
Kontaktinė informacija:
UAB „Ryšio laukas“ Tel.: (8-381) 58029.
El.paštas: rlaukas@pikselis.lt

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
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.

BRANGIAI PERKAME 
MIŠKUS, ATSISKAITOME IŠ 

KARTO. 
Tel.: (8-696) 88713

Nenurimk, širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džaigsmų,
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

Juzefą VERŠELIENĘ, gyvenančią Kavarske, 
95-ių metų Jubiliejaus proga sveikina 

dukra Aušra, žentas Robertas, anūkai Aurimas ir Nerijus ir proanūkė Ievutė

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

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

Tel. (8-676) 41155.

Mišką su žeme ar išsikirsti vi-
soje Lietuvoje.

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

Brangiai - miškus ir žemes 
žemdirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties 
žemę  aplink Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai perka įvairių 
markių (1930-2005m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-604) 45680.       

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv.techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.                     
                           
Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Arklį.
Tel. (8-620) 80915.

Kita

Beržines malkas, popiermedį.
Tel. (8-619) 85338.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

Skonio namai “Domino” ieško kū-
rybiškos (-o) pardavėjos (-o). Tel. 
(8-684) 65329, el.p.info@leporo.lt

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.

Ieško supirkėjų sraigėms, gry-
bams ir uogoms.

Tel. (8-618) 25497. 

Ieškome tarptautinių pervežimų 
vairuotojų.

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

Vairuotojui darbas su su autove-
žiu. Atlyginimas 100 eurų darbo 
dienai! Būtina 1 metų patirtis.

Tel. (8-685) 14225.

Reikalingi 
E-kategorijos vairuo-
tojai. Į Rusiją neva-

žiuojame. 
Tel: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Plataus profilio traktorininkas 
ieško gerai apmokamo darbo.

Tel. (8-606) 45757.

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

šiandien

kovo 22 d.

kovo 23 d.

kovo 21-23 d. jaunatis.

Benvenutas, Kotryna, Ged-
gaudas, Gedgaudė.

Galgintas, Vismantė, Alfon-
sas, Akvilė, Ūla.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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vox populi - vox dei  

+++
+  Miestas ir rajonas tapo konkurencingesnis turizmo srityje.
+  Suformuotos daugiafunkcinės turizmo traukos vietovės. 
+  Atsirado nauja turizmo trasa ir jos viešoji infrastruktūra. 

FORUMAS EUROPA

O, siekimai, o, planai,
O, širdie, prabilk švelniai.
Užmojai ir pažadai – 
Tik atšilo, pabudai.

Amiliutė jaučia pavasarį ir ieško 
investicijų kurorto klestėjimui

Štai laiveliai iškirpti,
Išlankstyti, paruošti
Tyliai upės jie kraštu
Iškeliaus vandens paštu.

Ant Šventosios vis krantų
Aš ramybės nerandu.
Mano indėlis kuklus,
Kraštui jis atneš turtus. 

Gal pasieks jie vandenyną,
Kokį tolimą žemyną,
Perskaitys tuli piliečiai -
Ivestuot Anykščiai kviečia.

Turizmą valdžia vysto 
kompleksiškai

Daiva GASIŪNIENĖ, rajono vyriausioji 
architektė:

- Savivaldybės pastangos sujungti dviračių 
ir pėsčiųjų takus į vieną 15 kilometrų ilgio 
taką – dar vienas įrodymas, kad Anykščiuose 
vykdoma kompleksiška ir nuosekli Anykščių 
kurortinės teritorijos plėtra. Siekiame, kad Anykščiai taptų populiari ir-
konkurencinga turizmo vietovė tiek šalies, tiek užsienio turizmo rinko-
je. Investicijos į aplinką leidžia veiksmingiau panaudoti rajono gamtos 
ir kultūros išteklius turizmo reikmėms. Tai skatina ir verslo vystymąsi 
Anykščiuose.

Šventikas, važiuodamas mašina, 
tolumoje pamato vienuolę. Sustoja ir 
siūlo ją pavežėti iki vienuolyno. Vie-
nuolė įsėda į automobilį. Šventikas 
visą kelią žvilgčioja į vienuolę ir stai-
ga deda jai ranką ant kelio. Vienuolė:

– Tėve, prisiminkite 129 psalmę.
– Atleiskite, sese, bet juk instiktai 

tokie stiprūs…
Šventikas nuima ranką, tačiau po 

kurio laiko vėl paliečia vienuoles kelį. 
Vienuolė:

– Tėve, prisiminkite 129 psalmę.
Šventikas vėl atsiprašo. Tai pasikar-

toja keletą kartų. Pagaliau jie atvyksta 
į vienuolyną. Ten šventikas atsiverčia 
Bibliją, susiranda 129 psalmę ir skai-
to: „Ieškok aukščiau, ir rasi tiesą…“

 Būtų pakakę ir asfalto
Jonas ŠIMĖNAS, Signataras, visuomeni-

nis konsultantas darniam vystymuisi:
- Takas reikalingas. Tik abejoju, ar reikėjo 

jame medinių konstrukcijų. Medis - neilga-
amžė medžiaga, po keleto metų medinę tako 
dangą neišvengiamai reikės rekonstruoti ir tai 
nemažai kainuos. Dviratininkui turi du priešus 
– žvyrą ir vėją, todėl, mano nuomone, būtų pa-
kakę ir asfalto.

Tačiau už patį taką aš vienareikšmiškai pasisakau. Ypač atvykusiems į 
Anykščius porai dienų turistams tai gera pramoga. 15 kilometrų į vieną 
pusę arba 30 kilometrų, jeigu keliauji ten ir atgal, yra malonus, naudin-
gas pasivažinėjimas. Visi, kam iki 75 metų, gali naudotis įrengtu taku. 
Aš pats tris kartus juo važiavau.

Klesti dviračių verslas
Mindaugas ŠIMĖNAS, dviračių nuomotojas:
- Tai vienas iš turistų traukos centrų – keliau-

damas taku gali pamatyti tris turistinius objektus 
- Niūronis, bažnyčią, Puntuką. Aš dirbu „Nykš-
čio namų“ viešbučio administracijoje ir turiu 
dviračių nuomos punktą. Būna dienų, kai visi 15 
punkto dviračių yra išnuomoti. Pernai pirmasis 
dviračio nuomotojas pasirodė dar kovo viduryje, turbūt nebuvo dienos, 
kad geru oru kas nors nenuomotų dviračio. 

Tačiau sraigtasparniu su dviračiu iki Puntuko ar Niūronių nenukeliau-
si – reikia važiuoti per miestą. O Anykščių mieste dar nėra takų dvi-
ratininkams, šaligatviais dviratininkams važiuoti draudžia kelių eismo 
taisyklės, todėl jie tampa bendrojo eismo dalyviais. Taigi, iki geros inf-
rastruktūros dar reikia padirbėti.

Takas sujungė... 
takus
Nuo Niūronių iki Anykščių miesto prieigų šalies pinigais įren-

ginėjamas kelių kilometrų ilgio dviračių takas. Nuo Anykščių 
miesto pabaigos – buvusių poilsio namų „Šilelis“ (dabar ten sto-
vi SPA Vilnius-Anykščiai)  iki Puntuko akmens dar tarybiniais 
laikais buvo išasfaltuotas 5 kilometrų ilgio kelias, vedantis iki 
Puntuko. Nepraeinami ir nepravažiuojami paupiai buvo tik pa-
čiame Anykščių mieste. 

Anykščių savivaldybė įgyvendino du europinius projektus, ku-
rie sujungė didžiąją dalį šių dviejų pėsčiųjų ir dviračių takų nuo 
Niūronių iki Puntuko. Europai remiant, nuteista 4,5 km tako, o 
apie 2 km – baigiami įrengti šiemet.

Ar reikėjo Anykščiams tokios investicijos?

  Anykščių rajono savivaldybės administracija įgyvendino „Pėsčių-
jų ir dviračių tako Anykščių mieste ties „Anykščių šileliu“ įrengimas“ 
projektą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 
1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai” įgyvendinimo priemonę 
VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plė-
tra regionuose”.

  Projekto tikslas – efektyvus esamų gamtos išteklių panaudojimas, 
konkurencingai viešajai turizmo infrastruktūros plėtrai vykdyti.

  Projekto pradžia. 2013 m. liepos 31 d. Lėšos. Bendra Europos Są-
jungos finansuoto projekto  vertė 306 205 Lt, iš jų 57 323 Lt Anykščių 
rajono savivaldybės lėšos. Finansavimo intensyvumas. 81,28 proc.Tru-
kmė. Pradžia. 2013 m. liepos mėnuo, pabaiga - 2014 m. liepos mėnuo. 

  Darbus atliko. UAB „Termotaupa“.
  Darbai. Anykščių mieste, Vilniaus gatvėje, šalia  buvusių poilsio 

namų „Anykščių šilelis“ (dabar „SPA Vilnius Anykščiai“), įrengtas 407 
m ilgio trinkelių dangos pėsčiųjų dviračių takas, apšvietimas, mažoji 
infrastruktūra (suoliukai, šiukšliadėžes, dviračių stovai). Takas sujungė 
Šventosios upės Kairiojo kranto aktyvaus poilsio taką su pėsčiųjų ir dvi-
račių taku Puntuko akmens link per Anykščių šilelį. Ar prieš mero rinkimus ben-

dravote su kandidatais?
(balsavo 190)

Su vienu 
iš dvieju

52

Su 
abiem

26

Ne
112 

(Atkelta iš 1 p.)


