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asmenukė

Mąstau, vadinasi, gyvenu. 
O štai kvailiai nemąsto. Bėda 
ta, kad kvailiai yra gentis, kuri 
instaliavosi į visus visuomenės 
sluoksnius dar genetiniu lygme-
niu. Jų neįmanoma išnaikinti 
kaip kokių balandų, jie vis pra-
siveržia  - jei vaikai protingi, tai 
jiems tenka kvaili tėvai; jei vyras 
protingas, tai žmona blondinė; jei 
žmona blondinė, tai vyras versli-
ninkas... Žiūriu į savo vaiką – ir 
iš kur jis toks protingas?

Linas BITVINSKAS

Filmas. Kovo 28 d. (šeštadienį) 16 
val. vyks režisieriaus Audriaus Sto-
nio filmo „Avinėlio vartai“ peržiūra 
Sakralinio meno centre / Angelų mu-
ziejuje (Vilniaus g. 11, Anykščiai). 
Renginyje dalyvauja režisierius ir 
scenarijaus autorius Audrius Stonys.

Mokykla. Paskutiniame šios ka-
dencijos rajono Tarybos posėdyje 
deputatai vieningai balsavo, jog 
Skiemonyse liktų pradinė mokyklė-
lė. Visi kalbėję politikai entuziastin-
gai pasisakė už mokyklėlės išsaugo-
jimą. Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė taip pat buvo už tai, kad 
mokyklėlė Skiemonyse liktų. Tad 
Tarybai pateiktas sprendimo projek-
tas dėl Skiemonių pradinio ugdymo 
skyriaus likvidavimo atrodė kaip ko-
kia priešų provokacija. 

Praslydo... Anykščių rajono ta-
ryba tuo pačiu sprendimu patvirtino 
Anykščių menų inkubatoriaus - menų 
studijos 2014 metų veiklos ataskaitą 
ir įstaigos strategiją 2015-2020 me-
tams. Šioje strategijoje numatoma 
įstaigos etatų skaičių „išauginti“ nuo 
3 iki 9. Liberalas Alvydas Gervins-
kas bandė kovoti, kad ataskaita ir 
strategija būtų priimamos atskirais 
sprendimais, tačiau jam įveikti Ta-
rybos daugumos nepavyko. Plačiau 
– antradienio „Anykštoje“.

Seminaras. Anykščiuose ke-
tvirtadienį viešėjo mokytojai iš 
užsienio lituanistinių mokyklų. 
Mokytojai dalyvavo Švietimo ir 
mokslo ministerijos organizuotame 
užsienio šalių lituanistinių moky-
klų mokytojų seminare „Auginame 
lituanistinę mokyklą: kūrybiško 
mokytojo galia“. Į seminarą atvyko 
keliasdešimt mokytojų iš Ukrainos, 
Gruzijos, Baltarusijos, Rusijos litu-
anistinių mokyklų.

Atstovė. Šiuolaikinio meno centre 
vakar ir šiandien vyksta 17-asis tarp-
tautinis festivalis „Mados infekcija”. 
Per dvi festivalio dienas žiūrovai 
išvys 16 kolekcijų,. Anykštėnai gali 
pasidžiaugti, kad kolekciją pristatys 
festivalio veteranė, kilusi iš Anykš-
čių, dizainerė Kristina Kruopienytė. 

Laikas. Sekmadienio naktį įve-
damas vasaros laikas. Laikrodžius 
persuksime valandą į priekį. 

UAB “LINGERIS REL”
Brangiai perkame juodąjį ir 

spalvotąjį metalo laužą.
AUKŠČIAUSIA KAINA!

Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.

Savivaldybės administracijai 
vadovaus šaškių meistrė

Balandžio 14-ąją per pirmąjį 
naujos kadencijos Anykščių ra-
jono tarybos posėdį savivaldy-
bės administracijos direktore 
turėtų būti paskirta 31-erių Ve-
neta Veršulytė. Dabar ji dirba 
savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėja. 

Per 25-erius Nepriklausomy-
bės metus niekada Anykščių 
valdžios viršūnėje nėra buvę 
moters – merais, vicemerais ir 
administracijos direktoriais iki 
šiol dirbo tik vyrai.

Per 25-erius Nepriklausomybės metus aukščiausių Anykščių rajono valdžios postų nėra užėmusios 
moterys. Būsima savivaldybės administracijos direktorė 31-erių Veneta Veršulytė bus pirmoji.

Sergejus Jovaiša – kandidatas į 
FIBA šlovės muziejų

Anykščių 
ugniagesiai 
operatyviausi Į FIBA šlovės muziejų siūlo-

mas garsus krepšininkas Ser-
gejus Jovaiša bei „auksinio“ 
Kauno „Žalgirio“ treneris Vla-
das Garastas.

Gydytojas Audronis Gustas: 
„Protinį darbą dirbantiems 
žmonėms fizinis darbas arba 
sportas – būtinas“.

Avino ženklą nuramina 
„paglostymas pagal plauką“

Rajono Taryba kadenciją baigė 
veidu mišrainėje

Ketvirtadienį paskutinį kar-
tą posėdžiavo 2011-2015 m. ka-
dencijos rajono Taryba. Depu-
tatai prieš posėdį iškilmingai 
pozavo bendrai nuotraukai, 
tačiau jų šventė baigėsi kaip 
dažnas didelis balius, kai dalis 
svečių užmiega galvą įmerkę į 
dubenį su mišraine. 

Šios kadencijos Taryba dau-
gelį metų sprendė savo stra-
teginį - Irenos Andrukatienės 
klausimą, tad be Kovo 11-osios 
Akto Signatarės, A.Vienuolio 
progimnazijos direktorės bau-
dimo neapsieita ir atsisveikini-
mo posėdyje.   

Su Kovo 11-osios Akto Signatare, A.Vienuolio progimnazijos di-
rektore Irena Andrukaitiene rajono valdžia elgiasi panašiai kaip 
sename animaciniame filme karalius darė su būgnininku - jam 
buvo grasinama nukirsti galvą, o paskui dar ir atimti būgną. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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spektras

Temidės svarstyklės
Rado. 2015-03-23 apie 16 va-

landų 15 minučių Anykščių rajo-
no savivaldybėje, prie upės, ras-
tas daiktas, panašus į sprogmenį. 
Atvykę sprogmenų neutralizavi-
mo kuopos išminuotojai nustatė, 

kad rasti daiktai nėra sprogmenys 
ir pavojaus aplinkiniams nekėlė.

Dviratis. 2015-03-08 apie 11 
valandą Anykščių seniūnijoje iš 
nerakinto pagalbinio pastato pa-
vogtas dviratis. Nuostolis – 220 
eurų.

Sodyba. 2015-03-25 pastebėta, 

Praeito amžiaus pradžioje, 1903 
metų birželio 12-ąją, Svėdasuose gi-
męs J. Rimša augo Kaune, Pirmojo 
pasaulinio karo metais gyveno Rusijos 
gilumoje, o Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę sugrįžo į tėvynę. Tėvas 
Antanas Rimša buvo puikus siuvėjas, 
tad tikėjosi, kad jo pėdomis paseks ir 
sūnus, tačiau nors ir pasimokęs garsio-
je Vienos siuvimo akademijoje, Jonas 
pasidavė tikrajam, dailininko, pašauki-
mui. Išvyko į Paryžių, vėliau gyveno 
Brazilijoje, Argentinoje, Bolivijoje, 
Taiti saloje, Santa Monikoje (JAV), 
tapo savito stiliaus, tobulu tapytoju, 
jaunųjų menininkų mokytoju. Pasak 
dailės istorikų, nupiešė apie tūkstantį 
paveikslų, kurie išsibarstė po visą pa-
saulį, pateko į muziejus, galerijas bei 
privačias kolekcijas. Nuo 2000 metų 
veikiančioje Svėdasų dailės galerijo-

Prezidento dovana Svėdasų galerijai
Prezidentas Valdas Adamkus po ilgų svarstymų nusprendė vie-

ną vertingiausių savo dailės kolekcijos paveikslų - Jono Rimšos 
tapytą drobę „Tamure“ (Meilės šokis) padovanoti pasaulinės šlo-
vės dailininko gimtojo miestelio Svėdasų dailės galerijai.

Raimondas GUOBIS

je nuolat vyksta parodos, galerija yra 
sukaupusi ir nemenką dailės darbų 
kolekciją. Svėdasiškiai buvo net su-
manę pastatyti dailininkui J. Rimšai 
paminklą, bet galiausiai nusprendė 
įsigyti nors vieną jo paveikslą, juk J. 
Rimšą prieš pat mirtį 1978 m. iš Santa 
Monikos  artimiesiems rašė: „Mano 
sapnuose dar ir dabar skamba Alaušo 
ežero varpai, mintyse braidžioju Šven-
tosios pakrančių pievom...”  Kreipėsi 
svėdasiškiai į dailininko bičiuliu save 
vadinantį ir keletą jo paveikslų savo 
kolekcijoje turintį prezidentą Valdą 
Adamkų. Susirašinėjimas užtruko, bet 
pagaliau gerai pasvarstęs V. Adamkus 
nusprendė padovanoti Svėdasų galeri-
jai vieną geriausių J. Rimšos paveiks-
lų – „Tamure“. Dėkingi svėdasiškiai, 
priimdami vertingą dovaną, pažadėjo, 
kad pasaulinio lygio šedevras bus eks-

Nuostabusis prezidento Valdo Adamkaus galerijai Svėdasuose 
dovanojamas  paveikslas „Tamure“ (Meilės šokis).

ponuojamas nuolat, o padedant rajono 
valdžiai bus pasirūpinta reikalinga ap-

sauga bei idealiomis šviesos, drėgmės 
sąlygomis.

Iš šios savaitės pradžioje pateiktos 
statistikos peršasi išvada, kad Anykš-
čių rajono ugniagesiai – gelbėtojai į 
gaisrus atvirose teritorijose reaguoja 
operatyviausiai iš Utenos apskrities 
rajonų, arba anykštėnai sąmoningiau-
siai reaguoja į kilusius žolės gaisrus.

Pagal departamento informaciją, 
neskaitant Visagino savivaldybės, 
kuri iš esmės apima tik Visagino 
miestą, mažiausi išdegę plotai atviro-
se teritorijose šiais metais – Anykščių 
rajone. Jų mūsų rajone išdegė 1347 
arai. Daugiausiai žolės išdegė Igna-
linos savivaldybėje. Ten bendras iš-
degęs plotas – 5733 arai. Tačiau daug 

Anykščių ugniagesiai 
operatyviausi

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pateikė 
Utenos apskrities savivaldybių statistiką, kuria Anykščių rajono 
ugniagesiai panašu, jog gali džiaugtis. 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

geriau skaičius iliustruoja išvykimų ir 
išdegusio ploto santykis. Anykštėnai 
gesinti gaisrų, šios savaitės pradžios 
duomenimis, atvirose teritorijose 
vyko 15 kartų, tai yra – vieno gaisro 
išdegusio žolės ploto vidurkis – 89,9 
aro. Pagal šį vidurkį be Visagino sa-
vivaldybės anykštėnai atrodo geriau-
siai Utenos apskrityje. Didžiausias 
išdegęs plotas vienam išvykimui – 
Utenos savivaldybėje. Ten vienam 
ugniagesių išvykimui teko 433,15 aro 
(13 išvykimų, išdegęs plotas – 5631 
arai). Nedaug prastesnė statistika nei 
anykštėnų – molėtiškių: 12 išvykimų, 
išdegę 1405 arai žolės (vienam išvy-

kimui – 117 arų).
Pasak Anykščių rajono ugniage-

sių – gelbėtojų viršininko Sauliaus 
Slavinsko ir jo pavaduotojo Ričiardo 
Stuko, Anykščių ugniagesiai, kai oras 
tinkamas kilti žolės gaisrams, aktyviai 
vykdo reidus. Jei pastarosiomis dieno-
mis popietę kelyje sutinkate lengvąjį 
ugniagesių automobilį – greičiausiai 
ugniagesiai vykdo reidą. Ugniage-
sių vadovai kalbėjo, kad vienu metu 
į skirtingas rajono vietas vyksta du 
ekipažai. Pasak S.Slavinsko, į reidus 
vykstama atsižvelgiant ne į darbo 
laiką, o į orą ir laiką, kai gaisrui kilti 
tikimybė didesnė.

Paklaustas ar vidutiniškai mažesni 
išdegę plotai vieno gaisro metu reiš-
kia, kad Anykščių rajono gyventojai 
pilietiškesni ir apie žolės gaisrus skuba 

pranešti ugniagesiams, S.Slavinskas 
kalbėjo, kad pilietiškumas būtų, jei 
gyventojai visai nedegintų žolės. 
Tačiau, žiūrint į ilgametę statistiką, 
žolės deginimas, kol kas, Anykščių 
rajone sumažėjęs. „Pamenu, kad 
buvo keletas metų, kai deginamos žo-
lės sukeltuose gaisruose apdegdavo 
ar net žūdavo žmonės. Džiugu, kad 
gaisrų mažėja“, - „Anykštai“ kalbėjo 
Anykščių ugniagesių viršininkas.

Pasak ugniagesių, dažnai žolės 
gaisrus ugniagesiai gesina ne van-
deniu, o pačių pasidarytomis „plak-
tuvėmis“. Ugnį jie tiesiog užplaka. 
Juo labiau kad tiek S.Slavinskas, tiek 
R.Stukas pastebėjo, jog pavasariniais 
pažliugusiais laukais ugniagesių au-
tomobiliai kartais negali pasiekti de-
gančių plotų. 

Žemė. Nacionalinei žemės 
tarnybai (NŽT) iš panaikintų ap-
skričių administracijų perėmus 
žemėtvarkos funkcijas, apie 80 
proc. darbo krūvio užima metų 
metus besitęsiantys gyventojų 
skundai dėl negrąžinamos žemės, 
netikslių matavimų, žemėtvarki-
ninkų piktnaudžiavimo. Naujoji 
NŽT vadovė Daiva Gineikaitė 
užsibrėžė išrauti iš tarnybos biu-
rokratinius darbo metodus, o tai 
sukėlė nemenką sumaištį tarp 
nebaudžiamais besijautusių val-
dininkų. 

Biokuras. Energetikos minis-
tras Rokas Masiulis pareiškė, kad 
ministerija kreipsis į Finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybą ir 
prokuratūrą dėl “Vilniaus ener-
gijos” biokuro pirkimo 40 proc. 
brangiau nei rinkoje. Esą dėl to 
vilniečiai turėjo brangiau mokėti 
už šilumą. Tačiau Valstybinė kai-
nų ir energetikos kontrolės komi-
sija (VKEKK) šį ministro teiginį 
paneigė. O “Vilniaus energija” 
įtaria, kad per biržą parduodamo 
biokuro kainą numušė pigi me-
diena iš Baltarusijos, užteršta ra-
dioaktyviomis medžiagomis. 

Skolinimas. Parlamentarai ruo-
šia nemalonią staigmeną smulkių-
jų kreditų dalintojams - ketinama 
kaip reikiant sugriežtinti skolini-
mo tvarką, daugiau nei dvigubai 
mažinti palūkanų normą. Tačiau 
kol nauja tvarka tik kuriama, 
vieni žmonės ir toliau skolinasi, 
kad grąžintų esamas skolas, kiti 
brenda į šį liūną, kad nusipirktų 
madingų drabužių. 

Virėjai. Sovietmečiu sklandęs 
neigiamas virėjo įvaizdis blėsta. 
Moksleiviai veržiasi į profesinę 
mokyklą tapti virėjais ir kulina-
rais. Baigę mokslus beveik visi 
atranda darbus, o Darbo biržoje 
jų paklausa kone trigubai viršija 
pasiūlą. Siekis tapti virtuvės šefe 
šiaulietei Agnei Petkevičiūtei 
atvėrė pasaulį nuo Islandijos iki 
Kataro. Besimokydama Šiaulių 
J. Janonio gimnazijoje A. Petke-
vičiūtė nesvajojo tapti virtuvės 
šefe - ją viliojo teatras, menas ir 
kalbos. Baigusi 12 klasių ji išva-
žiavo į Islandiją, nes ten anksčiau 
dirbo keletą vasarų. 

Žvaigždės. Kovo 29 d. Vil-
niaus “Siemens” arena trumpam 
taps geriausių Lietuvos krep-
šinio lygos (LKL) krepšininkų 
- “žvaigždžių” namais. Šį kartą 
tradicinėje LKL krepšinio šven-
tėje bus ir netradicinių akcentų. 
Į vieną komandą susibūrę Kauno 
“Žalgirio” ir Vilniaus “Lietuvos 
ryto” krepšininkai susitiks su 
LKL rinktine, savo sugebėjimus 
demonstruos treneriai, o kartu su 
vyrais konkursuose dalyvaus ir 
dvi žinomos krepšininkės. 

Skyrybos. Buvęs Vokietijos 
kancleris Gerhardas Šrioderis iš-
siskyrė su savo žmona Doris Šri-
oder-Kiopf  po beveik 18 metų 
trukusios santuokos. Žiniasklai-
dos duomenimis, 70 metų poli-
tikas ir jo 51 metų žmona pasta-
ruoju metu vis rečiau kartu rodėsi 
viešumoje.Pats G. Šrioderis šios 
informacijos kol kas nekomen-
tuoja. G. Šrioderis ėjo Vokietijos 
kanclerio pareigas nuo 1998 iki 
2005 metų. Jis buvo vedęs ketu-
ris sykius. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

kad iš sodybos, esančios Svėdasų 
seniūnijoje, pavogti įvairūs daik-
tai. Nuostolis – 560 eurų.

Kompiuteriai. 2015-03-25 apie 
17 valandą pastebėta, kad iš buto, 
esančio Anykščiuose, Ramybės 
gatvėje, pavogti du kompiuteriai. 
Nuostolis – 860 eurų.

Mėsa. 2015-03-27 apie 1 va-
landą 20 minučių Anykščiuose, 
J. Biliūno gatvėje, išdaužus par-
duotuvės durų stiklą įsibrauta į 
patalpas ir pavogti įvairūs rūkyti 
mėsos gaminiai. Nuostolis nu-
statinėjamas. Įtariamasis sulai-
kytas.

B.Mar - žinomas teatro žmogus, 
aktorė ir režisierė. Režisierei kny-
gų rašymas vaikams yra savotiška 
laisvalaikio pramoga. „Gėlininkė“ 
– trečioji B.Mar knyga vaikams. 
Anksčiau išleistos jos knygos 
„Princesių sala“ ir  „Marija ir Pū-
kelis“. Autorė, anykštėnams prista-
tydama „Gėlininkę“, šypsojosi, jog 
buvo sudėtinga knygos anotacijo-
je ją priskirti kokiam nors žanrui. 
„Pasaka, bet lyg ir ne pasaka. Gal 
romanas vaikams“, – šypsojosi 
B.Mar.

Autorė kalbėjo, kad anykštėnė 
bioenergetikė Sveta Smertjava yra 
jos knygų vaikams bendraautorė, 
gal net ir autorė. B.Mar atskleidė, 
jog kūrinių rankraščius ji siuntinė-
jo Svetai, klausėsi jos patarimų, o 
paskui jau ranka pati kažkaip sa-

Anykštėnams pristatyta „Gėlininkė“
Ketvirtadienį  sveikos gyvensenos klube „Anykščių vaivorykš-

tė“ pristatyta Birutės Mar knyga vaikams „Gėlininkė“. Renginy-
je dalyvavo ir šios knygos iliustracijų autorė Kristina Norvilaitė, 
kurios lino raižinių paroda „Anykščių vaivorykštėje“  bus ekspo-
nuojama dar mėnesį.

vaime rašė.
„Gėlininkės“ veiksmas vyksta 

mažame miestelyje, kur siauros 
gatvelės, jaukus namukai, kur „kai-
mynai, gyvenę skirtingose gatvelių 
pusėse, ištiesę pro langus rankas, 
galėjo pasisveikinti, paskolinti 
druskos ar aliejaus“. Tokiame Ita-
lijos miestelyje, kokį aprašo kny-
goje, B.Mar sakė buvusi ir kaip tik 
ten pradėjusį rašyti „Gėlininkę“.

Ji kalbėjo, jog knygos galbūt 
nebūtų niekad baigusi, jei ne 2014 
metais paskelbtas nacionalinis vai-
kų literatūros konkursas. B.Mar 
nusprendė dalyvauti tame konkur-
se, skubėjo baigti darbą, jį pateikė 
komisijai ir pelnė antrąją premiją.

„Gėlininkę“ grandioziniu 13 000 
egzempliorių tiražu išleido labda-
ros ir paramos fondas „Švieskime 

vaikus“. Šio fondo steigėjai - An-
drius Mamontovas ir Ramūnas 
Karbauskis.        

„Anykščių vaivorykštėje“ per 
„Gėlininkės“ pristatymą skambino 
Faustina Kiaušaitė ir knygos daili-

ninkės K.Norvilaitės dukra Laura 
Geniušaitė. Faustina bei Luknė 
Gurskutė apsirengusios kaip prin-
cesės iš „Princesių salos“ šoko is-
torinius šokius.  

-ANYKŠTA

Rašytojai Birutei Mar ir dailininkei Kristinai Norvilaitei prista-
tyti knygas vaikams padėjo dvi princesės – Faustina Kiaušaitė ir 
Luknė Gurskutė 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

Žygimantas SMALSKAS, 
anykštėnas, MB „Spurda“ va-
dovas:

- Šiek tiek teko. Vaikų darže-
lyje, pradinėse mokyklos kla-
sėse. Užgauliodavo amžiumi 
vyresni mokiniai. Pavyzdžiui, 
dėl „atlėpusių ausų“. Mane tai 
žeisdavo. 

Virginija GRIKEVIČIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Teko. Tačiau gal ir keista, 
mokykloje iš manęs niekas 
nesityčiojo. O kai studijavau 
Šiaulių pedagoginiame institu-
te ir gyvenau su trim žemaitėm, 
tai visko pasitaikydavo. Jos 
kartais specialiai kalbėdavo že-
maitiškai, kad aš nesuprasčiau. 
Beje, sūnus visada buvo prie 
„geriečių“, užtat užaugo ir iki 
30 metų neturėjo nė vienos mė-
lynės.

Algimantas GUDELIS, Pe-
niankų kaimo gyventojas:

- Mokykloje didesni ma-
žesnius paskriausdavo, tačiau 
tyčiojimusi aš to nevadinčiau. 
Mano jaunystėje buvo „ryži“ 
plaukai, tai „ryžu“ ir pravar-
džiuodavo. Pykdavau, tačiau 
nemanau, kad tai buvo tyčioji-
masis. Kad terorizuotų, muštų, 
man taip nepasitaikė. 

Ar teko 
susidurti su 
patyčiomis?

Rajono Taryba kadenciją 
baigė veidu mišrainėje

Iš direktorės algos „gera valia“
 išskaičiuos 966,97 eurus

Rajono Tarybai buvo pateiktas 
sprendimo projektas, kuriame rašo-
ma: „Pateikti pasiūlymą Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos di-
rektorei Irenai Andrukaitienei gera 
valia atlyginti padarytą žalą Antano 
Vienuolio progimnazijos biudžetui 
dėl Antano Vienuolio progimnazi-
jos lėšų naudojimo ne progimnazi-
jos reikmėms, 966,97 EUR sumai“. 
Šią žalą atrado savivaldybės admi-
nistracijos  Centralizuoto vidaus 
audito skyriaus vedėjas  Edmundas 
Cimbalistas. 

I.Andrukaitienė nuo balandžio vi-
durio progimnazijai nebevadovaus 
– ji iš darbo atleista rajono Tarybos 
sprendimu ir dirba tik iki to laiko, 
kol baigsis įspėjimo apie atleidimą 
terminas. 

Du kartus išsamius šios moky-
klos veiklos auditus atlikęs savival-
dybės kontrolierius Artūras Juozas 
Lakačauskas A.Vienuolio progim-
nazijoje pažeidimų nenustatė. Ta-
čiau prieš pat šios rajono Tarybos 
kadencijos pabaigą bei likus vos 
mėnesiui iki I.Andrukaitienės darbo 
pabaigos į A.Vienuolio progimna-
ziją buvo pasiųstas E.Cimbalistas. 
Direktorė I.Andrukaitienė nuo 
kovo 13-osios serga, E.Cimbalistas 
su ja nesusitiko, paaiškinimų ne-
klausė, o ir savo audito ataskaitos 
dar nespėjo parašyti. Bet auditorius 
greituoju būdu savivaldybės admi-
nistracijos direktoriui Viliui Juode-
liui parašė raštą, kurio pavadinimas 
„Dėl preliminarių tyrimo metu nu-
statytų neatitikimų teisės aktų rei-
kalavimams“. E.Cimbalistas savo 
„preliminariame“ rašte nurodė, jog 
I.Andrukaitienė sudarydama sutartį 
su advokatų kontora progimnazijos 
lėšas naudojo ne progimnazijos rei-
kmėms. Ir tuoj pat rajono Tarybai 
buvo pateiktas sprendimo projek-
tas: „Dėl žalos atlyginimo“. 

„Nesutikus Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos direkto-
rei Irenai Andriukaitienei atlyginti 
padarytos žalos gera valia, šią žalą 
išskaityti iš jai priklausančio darbo 
užmokesčio“, – kuo turėtų baigtis 
„gera valia“, rašoma kitame Tary-
bos sprendimo punkte.

Net neslepia bananų 
respublikos požiūrio
   
Pradžioje rajono Taryba balsavo, 

ar apskritai palikti I.Andrukaitienės 
klausimą darbotvarkėje. Meras 
Sigutis Obelevičius buvo už tai, 
kad klausimas būtų išbrauktas, 
tačiau Tarybos dauguma nuspren-
dė, jog Signatarės nedera palikti 
ramybėje. O didysis kovotojas su 
I.Andrukaitiene, rajono Tarybos 
Antikorupcinės komisijos pirmi-
ninkas, socialdemokratas Romaldas 
Gižinskas dramatišku balsu prane-
šė, jog teismas nusprendė, jog poli-
cijos nutrauktas ikiteisminis tyrimas 
dėl I.Andrukaitienės veiklos vėl turi 
būti pradėtas. R.Gižinsko dramatiz-
mą ramino buvęs Anykščių polici-
jos viršininkas, partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ atstovas rajono Tary-
boje Raimundas Razmislavičius. 
Jis aiškino, kad „toks teismo spren-
dimas nėra I.Andrukaitienės kaltės 
įrodymas“, tačiau Tarybos daugu-
mai tai nebuvo labai įdomu...

R.Gižinskas rajono Tarybai 
pateikė ir jo vadovaujamos ko-
misijos metinę veiklos ataskaitą. 
Pasirodo, rajono Tarybos Antiko-
rupcijos komisija korupcijos ieško-
jo tik A.Vienuolio progimnazijoje ir 
kitokių klausimų nesprendė. „Žo-
džiu buvo labai daug skundų, bet 
žodis yra žodis. Vieną dieną pareiš-
kia – kitą dieną žodžius atsiima“, 
– Antikorupcinės komisijos darbo 
specifiką atskleidė R.Gižinskas. 
Jis net neslėpė požiūrio, jog jei 
jau savivaldybės kontrolieriui duo-
ta užduotis surasti už ką nubausti 
konkretų asmenį, tai tas ir privalo 
įvykdyti nurodymą. „Kyla daug ne-
aiškumų dėl Anykščių savivaldybės 
dviejų tyrimų, dėl gerbiamo audito-
riaus, kuris atliko tyrimus, kompe-
tencijos“, – rajono Tarybai  kalbėjo 
R.Gižinskas, omenyje turėdamas 
savivaldybės kontrolierių Artūrą 
Juozą Lakačauską, kuris du kartus 
buvo siųstas į A.Vienuolio progim-
naziją, tačiau už ką bausti direkto-
rę, nerado. O štai E.Cimbalistas tik 
nuėjo į progimnaziją, dar net tyrimo 
išvadų neparašė, bet rezultatas, ko-
kio pageidavo valdžia, jau yra.

Priminsiu, jog A.Vienuolio pro-
gimnazijos direktorės pavaduotoju 
dirba socialdemokratas rajono Ta-
rybos narys Egidijus Šilaika, kurio 
ir direktorės I.Andrukaitienės san-
tykiai jau daugelį metų yra įtempti. 
Taigi, R.Gižinskas yra ir savotiškas 
partijos bičiulio kovos prieš direk-
torę instrumentas. 

„Jei kas turi klausimų, ypač 
jus domina klausimas dėl Cen-
tralizuoto vidaus audito skyriaus 
išvadų, klauskite“, – konstatavo 
R.Gižinskas, bet niekas jam klausi-
mų neuždavė...  

 
Auditorius pats pripažino, 
kad darbo dar nepadarė

Sprendimą dėl pinigų išskaičia-
vimo iš I.Andrukaitienės pristatęs 
savivaldybės Bendrojo ir juridinio 
skyriaus vedėjas Audronius Gali-
šanka aiškino, kad deputatai tiesiog 
privalo priimti sprendimą čia ir da-
bar. A.Gališanka dėstė, kad sprendi-
mas turi būti priimtas per 30 dienų 
nuo fakto sužinojimo. Tuo tarpu 
E.Cimbalistas aiškino, kad jis žino 
ir kitų faktų, tik apie juos dar negali 
kalbėti. „Neaišku, ar nereikės dar 
įsikišti teisėsaugos organams, nes 
tai rimti dalykai. Visko dar nega-
liu atskleisti, nes ataskaita dar ne-

pateikta“, – įtampą stiprino, tačiau 
pats pripažino, kad savo darbo iki 
galo dar nepadarė, E.Cimbalistas.      

„Darbiečiai“ pasielgė kvailai

Kvailai Tarybos posėdyje pasiel-
gė trys Darbo partijos nariai: Alf-
rydas Savickas, Vaidutis Zlatkus ir 
Artūras Šajevičius, kurie taip narsiai 
gynė I.Andrukaitienę, kad net atsi-
sakė dalyvauti balsavime. Tačiau jei 
jie būtų dalyvavę balsavime, spren-
dimas dėl pinigų išskaičiavimo iš 
I.Andrukaitienės nebūtų priimtas. 
Nes 10 Tarybos narių balsavo „už“, 
7 – susilaikė. Jei „darbiečiai“ būtų 
dalyvavę balsavime ir balsavę 
„prieš“, balsai būtų pasiskirstę po 
lygiai – 10 -10. Lemiamas balsas 
būtų buvęs mero S.Obelevičiaus, 
kuris buvo tarp „susilaikiusiųjų“. 
Taigi iš I.Andrukaitienės pinigai 
nebūtų buvę atimti.    

Balsavime taip pat nedalyvavo 
ir E.Šilaika bei „tvarkietis“ Rimas 
Steponėnas, tačiau šie politikai ne-
balsavo ne dėl politinių motyvų, o 
dėl galimo interesų konflikto.  

Auditorius eina ten,
kur jį siunčia

Po rajono Tarybos posėdžio 
„Anykštos“ pakalbintas Centrali-
zuoto vidaus audito skyriaus vedė-
jas  E.Cimbalistas sakė, kad jo sky-
riaus darbo krūvis yra beprotiškai 
didelis, nes skyriuje turėtų būti 6,5 
darbuotojų etatų, o yra vos 2. Dėl 
tokio didžiulio darbo krūvio Cen-
tralizuoto vidaus audito skyriui dar 
neatėjo laikas ištirti, ar kas nors yra 
finansiškai atsakingas už Anykščių 
savivaldybės administracijos teis-
muose pralaimėtas bylas. Tačiau 
E.Cimbalistas tikino, kad laikas ir 
tam ateis...

Viena iš finansiškai skausmin-
giausių savivaldybės pralaimėtų 
bylų – neteisėtas bibliotekos direk-
toriaus Romo Kutkos atleidimas iš 
darbo. Teismas R.Kutką grąžino 
į darbą, priteisė kompensaciją už 
10 mėnesių priverstinį nedarbą, 
apmokėjo R.Kutkos advokato pas-
laugas ir dar priteisė moralinę žalą. 
Neteisėtas R.Kutkos atleidimas iš 
darbo rajono biudžetui kainavo per 
10 tūkst eurų. Veiksmas vyko 2010 
metais. E.Cimbalistas „Anykštai“ 
sakė, kad jo darbo plane yra nu-
matytas ir tyrimas dėl R.Kutkos 
atleidimo „kai ateis eilė“. „Ne nuo 
manęs priklauso, kokius tyrimus at-
likti“, -  kodėl taip sunkiai dirbantis 
Centralizuoto vidaus audito skyrius 
atlieka tyrimus ten, kur jau dirbo 
savivaldybės kontrolierius, o kitas 
problemas nukelia ateičiai, aiškino 
E.Cimbalistas.

„Liudija apie begalinį 
norą įkąsti“

Po Tarybos sprendimo 
I.Andrukaitienė „Anykštai“ sakė, 
jog ji teisines paslaugas pirko pagal 
viešųjų pirkimų reikalavimus ir ši-
tai gali įrodyti dokumentais, kurių 
niekas jos neprašė... „Tyrimas atlik-
tas nekokybiškai ir nekorektiškai. 
Kadangi aš nuo kovo 13 dienos ser-
gu, fiziškai negalėjau E.Cimbalistui 
pateikti jokių dokumentų ir paaiški-
nimų. 

(Nukelta į 4 p.)

Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vedėjas  Edmundas 
Cimbalistas sako, kad ką jam 
valdžia liepia, tą ir tiria..

Kitaip tariant visokių 
„pletkų“ esate girdėjęs!?

Romaldas GIŽINSKAS, rajono 
Tarybos Antikorupcinės komisijos 
pirmininkas, apie skundus jo vado-
vaujamai komisijai: 

„Žodžiu buvo labai daug skun-
dų, bet žodis yra žodis. Vieną die-
ną pareiškia – kitą dieną žodžius 
atsiima.“

Kas norės mušti, tas 
visada Cimbalistą ras!

Kęstutis TUBIS, išrinktasis me-
ras, po rajono Tarybos posėdžio, 
kuriame nuspręsta iš A.Vienuolio 
progimnazijos direktorės Irenos 
Andrukaitienės išreikalauti 966,97 
euro:  

„Tik turint galutines išvadas 
galima priimti sprendimus. Dabar 
atrodo, jog buvo tendencingai iš-
reikalauta. Manau, jog pasielgta 
nesolidžiai.“

Primename. Tas, kur 
didžiausias – Sabonis!

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie krepšinio veteranų susi-
tikimus: 

„Kai suvažiuojame į veteranų 
varžybas, vienas kitą jau sunkiai 
beatpažįstame, bet puikiai prisime-
name nuotykius ir varžybas, vyku-
sias prieš trisdešimt metų.“

Klystate – tiesiog dabar 
menopauzė ateina vėliau

Rūta VANAGAITĖ, rašytoja, 
apie ... gyvenimą: 

„Kai Žemaitė gyveno, viduti-
nis amžius buvo 47 metai. Kitaip 
sakant, paauginai vaikus ir – „ja-
blynkšt“, jokios menopauzės, da-
bar gi moters gyvenimo trukmė 78 
metai.“

 
Kokybiški vyrai spiečiasi 
ten, kur nepasiekia patelės 

Rūta VANAGAITĖ,  apie vyrų ir 
moterų santykį Vakaruose: 

„Vakaruose nėra tokios jaunų 
patelių pasiūlos ir daug kokybiškų 
vyrų.“

Čia ir blogiausia, kad žinote,
kas nieko nedaro

Veneta VERŠULYTĖ, Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja, bū-
sima Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, apie būsimas 
pareigas: 

„Žinau kitų skyrių darbo speci-
fiką, žinau, ką kolegos daro. Man 
nereikės tos pažintinės darbo sta-
dijos.“

Kartais 9 metams išeina 
iš verslo. Ir nieko...

Saulius RASALAS, Andrioniš-
kio seniūnas, apie privalomąją ka-
rinę tarnybą: 

„Problema galėtų būti, kai žmo-
nės turi kokį verslą ar paskolą – pa-
likti 9 mėnesiams ir išeiti tarnauti 
gali būti per daug problematiška.“
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Linas BITVINSKAS

Kasdien vis kažko naujo 
sužinai ir surandi. Antanas 
Baranauskas užrašė „Pasikalbė-
jimas giesmininko su Lietuva.“, 
o aš pasistengsiu užrašyti mano 
pasikalbėjimą su emigrantu gies-
mininku, išvykusiu prieš 15 metų. 
Pasakojimas nebus toks lyrinis 
kaip A.Baranausko, bet savotiš-
kai įdomus. Pirmiausiai tuo, kad 
pasimato, kas mūsų tautiečių 
galvose gyvena.  

Visiškai neseniai aptikau 

įdomų reiškinį – įspūdis toks, 
kad ne mes likom čia kažkur 
Europos pakraštyje, provinci-
joje, o jie, emigrantai. Kažkaip 
likę Lietuvoje pakeitė mąstymą, 
perkainojo vertybes ir stengiasi 
gyventi kitaip, o dažnas, išvykęs 
į Vakarus, ten gaudamas sočią 
algą, išmokas už vaikus ir kitas 
geroves, kažkodėl mintimis pa-
traukė link Rusijos arba išvis liko 
kažkur ant sovietmečio slenksčio.    

„Lietuvos Finansinis-Korup-
cinis-Pažinčių-Blato genocidas 
tęsiasi. Sąžiningi piliečiai, kurie 
neturėjo pažinčių, per blatą 
nelindo niekam į s..., toliau lieka 
nesuprasti ir emigruoja  toliau iš 
LT“, - griaudėja giesmininkas.

Atsakau, kad Lietuvoj ir namų, 
ir darbų yra, tik reikia grįžti 
ir nereikės skųstis. „Nu, aišku, 
darbų dabar pilna matai, kai visi 
išemigravo ir nebėr kam dirbti, 
o kur jūs visi, darbų siūlytojai 
geradariai, buvot prieš 20 metų? 
Ne, ne braliukai, daugelis užsie-
niečių su manim elgiasi žymiai 

žmogiškiau nei lietuvaičiai“, 
- nežada grįžti ponas giesminin-
kas. Ir dar prideda: „Kalbėjau 
su kitais, kurie neemigravę, tai 
jie sako, už ką mes kovosime, 
už Europos “p *** us”, kurių 
įstatymai LT priimami be tautos 
valios? Taip kad matosi, jog  
nebus jėgų ginti LT. Manau, 
kad Lietuva taps dideliu kariniu 
poligonu Amerikos ir NATO 
kariams - buferine zona. Juk rusų 
PRO sistemos pirma kris ant LT 
žmonių galvų, o ne kur Vokieti-
joje“...

Pasakius, kad karas visiems 
blogai, giesmininkas atkerta: 
„Iki Airijos rusų kvapas „neda-
eina“ - nebent jų bombonešiai 
kartais praskrenda. Žiūrėsiu kaip 
patys karksėsit, kai iš tų bombo-
nešių  viena kita bomba netyčia 
pasimes, gal dar ant kieno trobos 
nukris. Tai patys tada „tepsite 
slides“ į užsienį“...

Šioj vietoj mūsų dialogas nu-
trūko, nes nieko daugiau pasakyti 
ir negalėjau. Turiu pastebėti, kad 

tai nėra kažkoks išskirtinis atve-
jis, greičiau taisyklė. Beje, dėl 
emigrantų, didelė dalis jų baisiai 
baisiai įsižeidę ant žemės, kurioje 
gimė už tai, kad ji nieko nedavė. 
Negera žemė, oi negera. Tačiau 
kiek kartų girdėjau, vos užeina 
kalba, kad lietuviams reikia 
padėt kam iš atvykusių į kitą šalį 
įsikurti, tada emigrantai staiga 
pragysta: „Mes čia nieko nega-
vom, viską savo darbų pasiekėm, 
savo rankom užsidirbom“.

O stebukle - ten nieko nedavė, 
jiems, vargšeliams, reikėjo dirbt, 
todėl jie irgi niekam nepadės, o 
štai Lietuvoj jiems turėjo duot 
kažką nemokamai. „Kas nedirba, 
mielas vaike, tam ir duonos duot 
nereikia“,- mokome vaikus. 

Nelabai susigaudau – už-
sienyje lietuviai supranta, kad 
norėdami kažką gauti turi dirbti, 
siekti ir kovoti, o štai Lietuvoje 
to, jų manymu, visai nereikia. 
Paklausus dažno emigranto 
sužinai, kad jie nelabai ką darė, 
kad čia įsitvirtintų, tiesiog 

išbėgo ieškoti ilgesnio pinigo. 
Žinoma, norėti geriau gyventi 
niekas nedraudžia, emigruoti ar 
neemigruoti irgi įstatymo nėra, 
tačiau kai matau iš to darant 
tautinę nuskriaustųjų religiją ir 
tragediją, negaliu sutikti. „Man 
Lietuva nieko nedavė, aš nieko 
jai neskolingas“, - įžūliai pučiasi 
šiek tiek daugiau negu mes eurų 
ar kronų užsidirbęs išvykėlis ir 
vėl priduria, kad „viską susikūrė 
savo rankomis“, o šita valstybė 
pūva, miršta, taip jai ir reikia 
ir t.t. 

Taigi, įrodyta – Europa iš 
lietuvio europietį sunkiai padaro, 
kad ir kiek jis ten begyventų. Me-
džiaga, tautinė, sakyčiau kieta ir 
nelanksti. Telieka tai atlikti, kol 
jis dar neišvažiavęs. Tai padaryti 
nebus sunku, nes kasmet vaikų 
vis mažiau, Anykščiuose kitais 
metais žadamas išvis rekordinis 
sumažėjimas – neliks 10 klasių. 
Tai maždaug tiek, kiek viena 
pagrindinė kaimiška mokykla. 
Mažejam, mažėjam...

  

Savivaldybės administracijai vadovaus 
šaškių meistrė

pasiūlyta vadovauti savivaldybės 
administracijai. 

Nereikės pažintinės darbo 
stadijos

V.Veršulytė „Anykštai“ kalbėjo, 
jog gavusi pasiūlymą ilgai svarstė. 
„Apsispręsti padėjo pokalbis su bū-
simu meru. Sutapo mūsų požiūris į 
darbą, taip pat matom situaciją ra-
jone, panašiai galvojam apie pro-
blemų sprendimo būdus“, – dėstė 
būsima administracijos direktorė. 
Ji bus viena jauniausių visų laikų 
rajono vadovų trejeto narių – tik 
Darius Gudelis meru tapo dar ne-
turėdamas trisdešimties. Kiti iš 16 
buvusių rajono vadovų vyrų į val-
džios postą pateko būdami bent 35-
erių. Pasak K.Tubio, V.Veršulytės 
jaunystė taip pat yra vienas iš jos 
privalumų. „Savivaldybės darbuo-
tojų amžiaus vidurkis – 50 metų. Si-

tuacijos vertinimas per kitos kartos 
prizmę, manau, bus naudingas“, – 
tvirtino K.Tubis. Būsima direktorė, 
„Anykštos“ paklausta, ar nebijo, jog 
teks vadovauti buvusiems savo ko-
legoms, šypsojosi, jog šitą situaciją 
ji įvertinusi, bet teigiamai. „Visus 
pažįstu, žinau. Manau, tai bus tik 
privalumas. Žinau kitų skyrių darbo 
specifiką, žinau, ką kolegos daro. 
Man nereikės tos pažintinės darbo 
stadijos“, – kalbėjo V.Veršulytė.

 Būsima direktorė turi ir 
žurnalistinį išsilavinimą 
 
V.Veršulytės tėtis - Valdas Veršu-

lis yra šaškių didmeistris, Konserva-
torių partijos narys. V.Veršulytė taip 
pat yra žinoma šaškininkė, kandi-
datė į sporto meistrus. Vilniaus uni-
versitete ji baigė socialinių mokslų 
magistro studijas bei profesines 
žurnalistikos studijas. Anykščių 

savivaldybės administracijos Soci-
alinės paramos skyriui V.Veršulytė 
vadovauja nuo 2009-ųjų. Būsima 
savivaldybės administracijos vado-
vė yra dirbusi ir žurnalistinį darbą 
„Anykštoje“ bei Lietuvos radijuje. 
Ji laisvai kalba angliškai ir rusiškai, 
turi ispanų kalbos pradmenis. 

Jau anksčiau skelbta, kad viceme-
ru bus renkamas konservatorius, da-
bartinis meras S.Obelevičius, admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoju 
bus liberalas Saulius Rasalas, mero 
patarėjais - liberalas Kęstutis In-
driūnas ir „darbietis“ Donaldas 
Vaičiūnas. Patarėjai bus paskirti 
tiesiogiai išrinkto mero K.Tubio 
įsakymais, o vicemero, administra-
cijos direktoriaus ir šio pavaduotojo 
kandidatūras tvirtins rajono Taryba. 
Koalicijos partneriai: liberalai, kon-
servatoriai, „darbiečiai“ ir „liogie-
čiai“ - naujos kadencijos Taryboje 
turės 16 mandatų iš 25.

Tiesiogiai išrinktas meras Kęstutis Tubis teigė, jog būsimą sa-
vivaldybės administracijos direktorių rinkosi ne iš vienos kan-
didatūros.

ta ir su Luku Pakelčiu, ir su būsimu 
vicemeru Sigučiu Obelevičiumi. 
Pirmadienį aš su ja susitikau, ilgo-
kai kalbėjomės. V.Veršulytė sutiko 
užimti administracijos direktoriaus 
pareigas ir aš jos kandidatūrą per 
pirmąjį Tarybos posėdį siūlysiu“, 
– „Anykštai“ sakė naujai išrink-
tas meras K.Tubis. Būsimas meras 
kalbėjo, jog jo ir būsimos adminis-
tracijos vadovės požiūriai į rajono 
valdymą sutampa. K.Tubis tvir-
tino, kad jam svarbi buvo ir kitų 
koalicijos narių nuomonė apie bū-
simą administracijos vadovę ir šie 
ją apibūdino teigiamai. Kita ver-
tus, pasak K.Tubio, V.Veršulytės 
vadovaujamo Socialinės paramos 
skyriaus kokybiškas darbas taip 
pat buvo argumentas, kodėl jai 

Būsima direktorė - nepartinė

Pagal liberalų, konservatorių, 
„darbiečių“ ir „liogiečių“ koalicinę 
sutartį savivaldybės administraci-
jos direktoriaus portfelis atiteko 
liberalams, tačiau meru išrinktas 
Kęstutis Tubis „Anykštai“ teigė, 
kad jų partijai buvo svarbiausia 
ne partiškumas, o kompetencija. 
V.Veršulytė nepriklauso jokiai par-
tijai. 

 „Rinkomės ne iš vieno kandi-
dato. Buvo kalbėta ir su ne Anykš-
čiuose gyvenančiais žmonėmis. 
Administracijos direktoriaus pa-
reigybė nėra lengvas darbas, ji iš 
žmogaus reikalauja daug pastangų 
ir ryžto. Venetos kandidatūra aptar-

Rajono Taryba kadenciją baigė veidu mišrainėje

Manau, kad tokia tyrimo „ko-
kybė“ ir skubėjimas liudija be-
galinį nueinančių nuo rajono 
valdžios norą šitoje politizuo-
toje istorijoje įkąsti man dar 
sykį. Nepaisant to, kad tyrimas 

iki galo neatliktas... Manau, kad 
po tokio falsifikuoto klausimo 
pateikimo, turėtų būti įvertin-
ta Centralizuoto vidaus audito 
skyriaus vedėjo bei Bendrojo ir 
juridinio skyriaus vedėjo kom-
petencija“, – „Anykštai“ sakė 
I.Andrukaitienė.  

Kęstutis Tubis: 
„Pasielgta nesolidžiai.“

Atsisveikinimo su A.Vienuolio 
progimnazijos direktore 
I.Andrukaitiene „ceremoniją“ pa-
skutiniame senosios kadencijos 
rajono Tarybos posėdyje stebėjęs 

būsimas rajono meras Kęstutis Tu-
bis tvirtino, kad kai jo koalicija val-
dys rajoną, tokių nesąmonių nebus.  
„Tik turint galutines išvadas galima 
priimti sprendimus. Dabar atrodo, 
jog buvo tendencingai išreikalauta. 
Manau, jog pasielgta nesolidžiai. 
Na, negalima nusileisti iki asmeni-

nio audito“, - „Anykštai“ po Tarybos 
posėdžio, kuriame remiantis audito 
fragmentu iš I.Andrukaitienės iš-
reikalauti pinigai, kalbėjo K.Tubis. 
Akivaizdu, jog naujai valdžiai teks 
srėbti šios kadencijos paliktą jovalą, 
bet K.Tubis tikino, kad „iš šio konf-
likto, manau, išeisime gražiai.“ 

Administracijos direktoriaus pavaduotoju taps liberalas Saulius Rasalas, mero patarėjais - liberalas Kęs-
tutis Indriūnas ir „darbietis“ Donaldas Vaičiūnas. 
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 AVINAS
Avinas (kovo 21 – balandžio 20 d.)  Ženklo spalva – raudona. Ši 

spalva yra energijos, aktyvumo meilės ir aistros spalva. Raudo-
na spalva apibūdinama kaip judėjimas, dinamika. Avinas trykšta 
energija ir yra pasiruošęs susikauti dėl savo idealų. 

Pliusai: - mokėjimas priimti sprendimus, dinamiškumas, žvalu-
mas, iškalbingumas, optimistiškumas, drąsumas, gerumas, ener-
gingumas, aktyvumas, patrauklumas. 

Minusai: nekantrumas, paviršutiniškumas, per didelis pasitikė-
jimas savimi, per didelis užsispyrimas, greitas įsižeidimas, dažnas 
pyktis ir priešgyniavimas, nutrūktgalviškumas, karštumas.

4 detalės apie Audronį GUSTĄ

Pomėgis...
Išskirtinio pomėgio neturiu. Pasakyčiau apibendrintai – suprantu šiuo-

laikinį gyvenimą, mėgstu jį, stengiuosi jį išnaudoti, kol turiu galimybę. 
Pomėgis – gyventi. Gyvenimas yra gražus, tik reikia mokėti jį susitvar-
kyti ir sudėlioti. 

Automobilis...
Automobilis geras tas, kuris yra prižiūrimas, kuriuo malonu važiuoti 

tiek į darbą, tiek į ilgesnę kelionę. Sakoma, kad Avino ženklo žmonės 
mėgsta komfortą. Aš ir jį mėgstu. 

Telefonas...
Nesu nei žaidimų, nei žinučių rašymo mėgėjas, tad labiausiai mėgstu 

telefoną naudoti skambinimui. Man telefonas – darbo įrankis. Turiu ir 
išmanųjį, važiuojant į keliones jį pasiimu.  

Knyga...
Autorius turbūt Akselis Miuntė (pasaulinio garso švedų gydytojas, psi-

chiatras, rašytojas, - red.pastaba). Šiuo metu skaitau „Da Vinčio kodo“ 
autoriaus Dan Brauno knygą „Inferno“ („Pragaras“). O mėgiamiausios 
tiek jaunystėje, tiek dabar – detektyvinio ir istorinio žanrų knygos. Melo-
dramos – ne. Melodramos – ne Avinui (juokiasi).

Maistas...
Avinai maistui neišrankūs. Valgau viską, mėgstu skanų maistą, saky-

sim, steiką. Turbūt nesu tikras lietuvis, nelabai mėgstu cepelinus. 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

1. Avino ženklui būdinga di-
delė gyvybinė energija, impul-
syvumas, nuolatinis judėjimas, 
optimizmas, veiklos impulso 
susikūrimas pačiam...

- Viskas tinka. Juokauju, kad 
galima nuo horoskopo nurašyti, 
tai bus apie mane. Ir visi pa-
žįstami tai patvirtins. Ženklas 
grynąja jo forma. Ir dar – savo 
horoskopu tikiu. Horoskopus 
esu skaitęs ne kartą, plius mano 
ženklas pagal kiniečių horosko-
pą - drakonas.

2. Avinas – užgimęs vadovas: 
lengvai išgyvena nesėkmes ir 
vėl imasi naujų darbų, nusi-
mena neilgam.

- Panašu. Ne viskas šimtu pro-
centu, aišku, metai savo daro, 
bet labai panašu. Naujų darbų 
labai nebeplanuoju, juk greitai 
pensija, kaip sakoma – Lietuva 
jau darosi pensininkų respubli-
ka, tai kaip ir artėju prie to. Bet 
reziumuojant – galiu dar padir-
bėt. 

Ačiū Dievui, turiu dar fizi-
nės, na, ir šiek tiek dar psichinės 
sveikatos (juokiasi). O tai labai 
svarbu dirbant įtemptą darbą.

3. Gimę antroje ženklo deka-
doje (balandžio 1 – 10 d.) api-
būdinami kaip organizuoti ir 
galintys vienu metu susitvar-
kyti tiek su namų rūpesčiais, 
tiek su pagrindiniu darbu.

- Su šiais teiginiais sutinku vi-
siškai. Kažkaip suderinti sugebu. 
Žinoma, pavargsti, kartoju – am-
žius šiek tiek daro - įtampą, bet 
dar pakankamai susitvarkau tiek 
su psichikos centro darbu, tiek 
su darbais asmeniniame gyveni-
me, tiek namų ūkio darbuose. 

Avino ženklą nuramina 
„paglostymas pagal plauką“

Anykščių psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras Audronis Gustas balandžio 
pradžioje švęs 63–ąjį gimtadienį. Gydytojas gimęs po Avino astrologiniu ženklu. 

„Anykštos“ kalbintas A.Gustas juokavo, kad Avino ženklo apibūdinimai jam tinka.

4. Ženklas pasižymi tempe-
ramentu – jis ne tik leidžia, bet 
net verčia išlieti savo energiją, 
bet nelaikyti akmens užantyje. 
Šio ženklo žmonės linkę greitai 
reaguoti, kartais net per grei-
tai...

- Taip, esu ūmus, pripažįstu. 
Bet pyktis manyje ilgai nesilai-
ko. Apgalvoju, apmąstau. Tam 
padeda psichologinės žinios. 
Beje, jos neišvengiamai reika-
lingos ir kasdieniame darbe. 

5. Tie kas gerai pažįsta avi-
nus, žinodami, kad tai žmonės 
„su stuburu“, su šiais žmonė-
mis kalbasi „tiesiai šviesiai“ ir 
nebando pakišinėti „kiaulės“.

- Gyvenime visko buvo. Ne 
visi juk žino, kad susiduria su 
ugnies ženklu. Mes linkę neiš-
siduoti (juokiasi). O kurie pa-
žįsta – supranta, atleidžia Avi-
nų ūmumą ir karštą charakterį. 
Žino, kad Aviną galima paveikti 
švelnumu, jį paglostyti „pagal 
plauką“ ir jis nurims, susitaikys. 
Šiaip kiekvienam žmogui tai 
yra būdinga tiek patiriant fizinį, 
tiek psichologinį smurtą. Žmogų 
reikia nuraminti, pasakyti gerą 
žodį, paglostyti. Kiekvienas mes 
iš prigimties esam linkę į švel-
numą ir visi jo mes norime.

6. Avinai yra kiek per ner-
vingi...

- Pripažįsti. Esam nervingi, 
bet, kadangi mokame greitai iš-
sikrauti, nervingumas neišsivys-
to į gilesnius psichoemocinius 
sutrikimus. Ar yra ženklų, iš 
prigimties linkusių į psichoemo-
cinius sutrikimus? Nemanyčiau, 
kad ženklai lemia, bet iš profe-
sinės pusės ir žinau, ir pastebiu, 

kad intravertai, kurie linkę savy-
je viską kaupti, slėpti, neišlieti į 
išorę – dažniausiai susiduria su 
emocinėm, o paskui ir su depre-
sinėm problemom. Tad lemia ne 
ženklas, o žmogaus asmenybė.

7. Avinui draugai – šventa. 
Jie neišduoda savo draugų, 
nepalieka sunkią akimirką. 
Dėl tikro draugo gali padary-
ti praktiškai bet ką, bet avinų 
kritikuoti neturi teisės net ge-
riausi draugai.

- Nesuabsoliutinčiau, bet, jei 
pažiūrėti į save, draugams ten-
ka padėti, patarti. Aišku, kritika 
kiekvienam nėra maloni. Gal būt 
čia aš linkęs į intravertiškumą, 
bet sutinku, kad kritika maloni 
nėra (kaip ir kiekvienam žmo-
gui), bet ją priimu, išoriškai jos 
neparodau. 

8. Šie žmonės vertina asme-
ninę laisvę ir nepriklausomy-
bę.

- Taip. Trumpai sakant – taip. 
Ką čia daugiau pasakyti...

9. Šio ženklo atstovai dažnai 
tampa vadovais, silpnųjų gy-
nėjais...

- Su silpnaisiais dirbu. Gal 
geriau pasakyčiau, kad labai 
nemėgstu kai ką neteisingai ap-
kaltina. Kai žinau, kad neteisy-
bė, kai pažįstu žmogų, tai mano 
„avininkišką“ prigimtį labai už-
gauna.

10. Sveikata gera, išskyrus 
galvos skausmus ir peršali-
mus. 

- Viskas tuo ir pasakyta. Gal 
tai sutapimai, gal dar kas. Tačiau 

Gydytojas Audronis Gustas Anykščiuose dirba nuo 1984 metų. Psichikos sveikatos centrui gydytojas 
vadovauja nuo jos įsteigimo 2004-aisiais. 

galvos skausmus jaučiu dažnai. 
Anksčiau to nepastebėjau, dabar 
dažniau. Bet tai gali būti šių lai-
kų pasekmė. Tarp kitko, ir dabar, 
kalbant, šiek tiek skauda. 

11. Po didelių stresų avinams 
nepatariama užsisklęsti na-
muose, o imtis veiklos. 

- Ar taip reikia elgtis – disku-
tuotinas dalykas. Bet, jei imti 
mane asmeniškai, kai patiriu stre-

sines situacijas, stengiuosi fiziniu 
darbu įveikti stresą. Protinį darbą 
dirbantiems žmonėms fizinis dar-
bas arba sportas – būtinas. 

12. Buvimas vienoje vietoje 
avinams sunkiai pakeliamas. 
Patartina keliauti, reikia nau-
jų įspūdžių, naujų pažinčių.

- Keliauti mėgstu. Tai ir atsi-
palaidavimo forma, ir kartu pa-
saulio pažinimas. 

Pirksiu arba nuomosiu žemės ūkio paskirties žemę 
Puntuko – Gražiavietės kadastrinėje vietovėje.

Nuomą galiu mokėti už trejus metus į priekį.
Tel. (8-687) 76191.
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vietoj tabletės Smurtas turi įvairias formas
dami kitą, pasijuntame pranašesni. 
Kartais pasijuntame beveik die-
vais, turinčiais teisę teisti kitus. 
Taip patenkiname savo norą domi-
nuoti bei būti pranašesniais už ki-
tus. Deja, šis noras įgyvendinamas 
ne siekiant padaryti kažką, kas ga-
lėtų garbingai patenkinti šį poreikį, 
bet einama lengviausiu keliu – kri-
tikuojami aplinkiniai. 

Yra net „pletkininkų-profesio-
nalų“, kurie gardžiuojasi kiekviena 
„razinka“, kurią išlupa iš pašneko-
vo ir laiko save ypatingai gudriais 
ir valdančiais informaciją. Tačiau 
iš esmės gyvenančių apkalbomis 
ir skundikų niekas nemėgsta, todėl 
reiktų paklausti savęs, ar ne per 
daug laiko skiriu kitiems. Nuslys-
ti į apkalbas galime labai lengvai.   
Rašytojas Aleksandras Diuma (sū-
nus), yra pasakęs, kad apkalbos 
ir šmeižtas neturėtų tokios jėgos, 
jeigu kvailumas nenutiestų jiems 
kelio. Ar tikrai esu gudrus apkal-
bėdamas?

Apkalbomis ne tik slepiame 
savo suvokiamą – nesuvokiamą 
nepasitenkinimą savimi, bet ir daž-
niausiai išliejame savo nusivylimą 
artimais žmonėmis. Tiesa, emocijų 
išliejimas arba „garo nuleidimas“, 
nėra vien tik blogas dalykas, tai net 
reikia karts nuo karto daryti. Tik ne 

Kamilė BITVINSKAITĖ

Šią savaitę  buvo minima savaitė 
„Be patyčių“.  Akcijos tikslas – su-
mažinti patyčių mąstus mokyklose 
bei skatinti jaunimą reaguoti į pa-
tyčių apraiškas bei jų daroma žalą. 
Suaugusiems šios savaitės taip pat 
nereiktų pamiršti. Tikriausiai dau-
gelis purtys galvas ir sakys, kad 
iš amžiaus, kuriame buvo įprasta 
pasityčioti iš kitokių, išaugo ir pa-
tyčios pasibaigė užvėrus mokyklos 
duris. Deja, jos tik įgyja kitokį, gal 
ne taip skausmingai atrodantį pa-
vidalą, kurį liaudiškai vadiname 
„pletkais“, o šiame straipsnyje va-
dinsime apkalbomis. Tai irgi viena 
iš smurto, nors ir netiesioginio, 
formų. 

Psichologai pastebėjo, kad dau-
gelio pokalbių metu daugiau nei 

50 procentų laiko yra praleidžiama 
aptarinėjant pažįstamus arba visiš-
kai nepažįstamus asmenis. Tikriau-
siai atsiras tokių, kurie sakys, kad 
neapkalba kitų, kad visa tai, ką jie 
pasakoja, yra tik tiesą parodantys 
faktais, tačiau net elementariau-
siais žmogaus aptarimas jam negir-
dint jau yra į apkalbas linkstantis 
veiksmas. Suvedus internete žodį 
„apkalbinėjimas“, išvysime dau-
gybę sinonimų: šmeižtas, liežuva-
vimas, pikžodžiavimas, apšneka 
(kai net nepažįstamiems žmonėms 
pasakoji apie savo kaimyną ir jo 
gyvenimo subtilybes). Deja, daž-
niau apie kitus kalbame neigiamai. 
Pabandę įsiklausyti į tai, ką mes 
kalbame, tikriausiai suvoktume, 
kad tikrai daugiau nei 50 procentų 
bendravimo laiko mes užsiimame 
apkalbomis. 

O kodėl? Jeigu Jūsų paprašyčiau 
vaikui apibūdinti žmogų, kuris 
tyčiojasi iš kitų, tikriausiai dauge-
lis pasakytumėte, kad tai silpnas, 
savimi nepatenkintas žmogus. Ši 
taisyklė galioja ir apkalboms. Psi-
chologų nuomone, apkalbinėjimas 
– ne tik lengviausias būdas pabėg-
ti nuo savęs ir savo bėdų, kurių 
kartais sąmoningai nesuprantame 
arba nenorime spręsti, bet ir mūsų 
nebrandumo požymis, nes žemin-

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE 
SAVO SVEIKATĄ? 

Šių metų balandžio 3 d. (penktadienį)  FUNKCINĖ SVEIKATOS 
DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, ROMOS 
verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami tik  iš anksto 
užsiregistravusieji telefonu: mob. 8-682-40857, darbo dienomis nuo 
09.30 - 18.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). Tad kviečiame visus - ma-
žus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra ti-

riama organų veikla, atliekant šią diagnostiką matoma kokiose kūno 
vietose yra sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, au-
dini pakitimai. Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliau-
kė, inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoni-
nės sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, 
alergijas ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines pro-
gramas yra tas, kad organizme vykstantys pakitimai fiksuojami jau 
ankstyvoje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, 
kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostika galima 
greičiau nustatyti papildomas negalavimo priežastis ir skirti efekty-
vesnį gydymo būdą ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo speci-
alisto konsultacijai. Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų 
atveju funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka 
Kauno Bioinformacinės Medicinos konsultacijų ir diagnostikos cen-
tras “Žolių Salonas”.

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Gražinai 
KLIMAŠAUSKIENEI už gerą ir rūpestingą gydymą.

Zofija BUDREIKIENĖ, Grežionių k.

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 kilniame darbe.
A. K. ČERKAUSKAI, G. REPEČKIENĖ, J. REPEČKA,  Buteikiai

Dėkoju gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už gerą gydymą, šiltą bendravimą ir nuo-
širdžius patarimus.

V. BURAUSKAS

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už gerą 
gydymą, nuoširdų užuojautos žodį. Taip pat dėkoju seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir 
Irutei MIKUČIONIENEI. Ačiū už Jūsų gerumą.

Juozas JANULEVIČIUS, Staškūniškis

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už nuoširdumą ir profesionalumą, se-
selėms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI. 

JANKAUSKAI, Klenuvka

Reiškiame nuoširdžią padėką Troškūnų ambulatorijos vyr. gydytojui Rimondui 
BUKELIUI už nuoširdų gydymą ir padrąsinantį žodį. Taip pat norime padėkoti sesutei 
Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdų ir malonų aptarnavimą.

J. ir O. BALIUTAVIČIAI

Šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI, med. seseriai Ritai BURNEIKIENEI ir vi-
sam personalui už rūpestingą gydymą nuoširdžiai dėkoja

 Genovaitė PANKEVIČIENĖ, Rita STROLIENĖ.

Gerb. dr. Salomėjai RAINIENEI
Ačiū Jums už nuolatinį rūpinimąsi mano sveikata ir pensininko gyvenimu. Miela, 

kad pas Jus, kaip šeimos gydytoją, atsilankius visada jaučiamas šiltas supratimas ir 
tinkamas ligos gydymo sprendimas.

Ačiū Jūsų pagalbininkei mielai Ramunei.
Su pagarba A. BUDAVIČIUS

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselei Dianai 
RUDOKIENEI už rūpestingą, nuoširdų gydymą ir patarimus. Linkiu sveikatos, ištver-
mės kilniame Jūsų darbe.

Danutė PIVARIŪNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI už nuoširdų gydymą, ir rūpinimąsi mūsų sveikata, malonų priėmi-
mą. Linkime sveikatos, kantrybės ir Dievo palaimos Jūsų kilniame darbe.

Ramutė ir Vytautas PŪRAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI 
už rūpestingą, nuoširdų gydymą ir patarimus.

Vaidas KVIETINSKAS

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai D. KAZLAUSKIENEI ir seselei D. RUDOKIENEI 
už nuoširdų gydymą.

J. ARLAUSKIENĖ

12 kartų pacientai padėkojo 
Kurklių ambulatorijos bei Anykš-
čių PSPC šeimos gydytojai Daliai 
Kazlauskienei, 5 kartus – Anykščių 
ligoninės vyr.gydytojo pavaduoto-
jai Virginijai Pažėrienei.

3 padėkas gavo Anykščių PSPC 
šeimos gydytoja Salomėja Rainie-

Daugiausia padėkų – šeimos gydytojai
„Anykštos“ skaitytojai dėkoja juos gydantiems medikams – jau 

esame gavę 48 padėkas gydytojams. Daugiausiai pacientų padėkų 
iki šiol yra sulaukusi Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro 
(PSP) šeimos gydytoja Rita Juodiškienė. Jai padėkota 20 kartų.

nė, 2 - Violeta Gustienė ir Troškūnų 
ambulatorijos gydytojas Rimondas 
Bukelis.

Po 1 padėką yra gavę Anykščių 
ligoninės gydytoja endokrinologė 
Regina Arlauskienė bei Anykščių 
PSPC šeimos gydytojai Vitalija 
Giriūnienė, Kęstutis Bajarūnas ir 

Valdas Macijauskas. 
Pacientai vertina ne tik gydytojų 

jiems teikiamą pagalbą, bet ir kartu 
su jais dirbančių slaugytojų profesi-
onalumą ir gerą žodį. 19 kartų padė-
kota Astai Bartulienei, 9 kartus Rūtai 
Paciūnienei, 7 - Irutei Mikučionie-
nei, 2 kartus – Laimutei Žiukienei, 
Dianai Rudokienei ir Ritai Burnei-
kienei. Po vieną padėką turi Ligita 
Laurikėnienė, Ramunė Strazdienė, 
Regina Viršulienė, Rasa Jankienė ir 
Gražina Klimašauskienė.

Suskaičiavę Jūsų padėkas balan-
džio 27 d. gydytojams švenčiant 
savo profesinę šventę – Mediko 
dieną – paskelbsime ir apdovanosi-
me populiariausią rajono gydytoją 
ir slaugytoją. 

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų. 

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

-ANYKŠTA

per dažnai. 
Turbūt pastebite, kad apkalbos 

suartina ir sujungia žmonės. Deja, 
tai netikra sąjunga - jei atimtume 
iš tokių žmonių apkalbų objektą, 
santykis taip pat greitai dingtų. 
„Pletkininkų-profesionalų“ atveju 
jie tuoj pat skuba susirasti naują 

auką, kad tik išlaikytų žmonių dė-
mesį. 

Yra sakoma, kad tyla – gera 
byla. Geriausia savo nuomone pa-
silaikyti sau ir popieriaus lapeliui. 
O jei norisi kažkam pasidalinti, 
geriau išsirinkti asmenį, kuris bus 
patikimas. Nesmurtaukime. 

Šeimos gydytojai Ritai Juo-
diškienei pacientai padėkojo 
20 kartų.
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pirmadienis 2015 03 30

sekmadienis 2015 03 29

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Premjera. Animalija. 
9.25 Premjera. Vakavilis. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Verbų sekmadienis. 
Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1 N-7.  
14.40 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.15 LKL “Žvaigždžių die-
na”.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Šokis ant ašmenų. 
23.30 Šventė Kvėdarnoje 
0.20 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1  N-7.  
1.55 Pinigų karta.  
2.40 Stilius.  
3.30 Bėdų turgus.  
4.15 Giminės po 20 metų.  
5.00 Pasaulio panorama.  
5.25 Savaitė. 

 
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 televi-
trina.  
9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Trys broliai vaiduokliai”. 
12.05 “Kongas”. N-7.  
14.15 “Ponas Bynas”. N-7.  
14.50 “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 “Nindzė žudikas”. 
N14.  
0.05 “Trijų dienų vadybinin-
kai”. N14.  
1.50 “Per plauką nuo pražū-
ties”. N14. 

 
6.30 “Redakajus”. N-7  
7.00 “Bidamanų turnyras”. 
N-7  
7.30 “Monstrų vidurinė”.  
9.00 “Statybų TV”.  
9.30 “Nepaprasti daiktai”.  
10.00 “Virtuvės istorijos”.  
10.30 “Svajonių sodai”.  
11.30 “Kiaušingalviai”.  
13.10 “Gyvenimo bangos”. 
N-7  
15.50 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
17.55 “Aš - stilistas!”. N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.00 “Savaitės komentarai”.  
19.30 “Chorų karai”.  

22.30 “Šeima”. N-14  
0.45 “Kita žemė”. N-7 

 
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Pirmas kartas su 
žvaigžde. N-7. 
08.30 Tauro ragas. N-7. 
09.00 Autopilotas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Pasaulis X. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 “Nacionalinė 
Geografija. Iššūkis pelkėje”.  
13.00 Sveikinimai. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Katie Fforde. Vilčių švyturys. 
N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.00 Trejos Melkiadeso 
Estrados laidotuvės. N14. 
1.25 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7. 

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
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”.  
17.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
18.05 “Kas aprengs nuota-
ką?”.  
19.05 “Nustebink mane”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Niro Vulfo 
mįslės. Nuodai pagal valgia-
raštį. N14.  
22.50 Mėlynakė skerdikė. 
N14.  
0.30 “Tikrasis seksas ir 
miestas. Los Andželas”. N-7.

 Kultūra
8.05 Vaikų ir jaunimo festiva-
lis “Rasos lašeliai 2013”.  
9.20 Šventė Kvėdarnoje.  
10.10 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis.  
10.30 Kelias į namus.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 
13.20 Mūsų miesteliai. 
Rumšiškės. 2 d.  
14.15 Šventadienio mintys. 
14.45 Džiuzepė Verdis. 
Opera “Nabukas”.  
17.00 Gyventi.  
17.30 Septynios Kauno 
dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Kauno miesto sim-
foninio orkestro 10-mečiui. 
Koncertas “Vivat Verdi”.  
20.20 Teatras.  
21.10 Kultūros savanoriai.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos va-
karas.  
23.55 “Pėdsakas”. 

 
5.30 Nuo... Iki... (k).  
6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC televi-
trina.  
6.50 Valanda su Rūta (k).  
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 “Svajonių kruizai”.  
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). 

 
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 
Britanija.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  

19.00 “Formulės - 1” pa-
saulio čempionato Didžiojo 
Malaizijos prizo lenktynės.  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Transporteris. N-14.  
2.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
2.45 24 valandos. N-14.  
3.35 Trapučio parkas. N-14. 
4.00 Rimti reikalai. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Gamink sveikiau!”.  
11.45 Nacionalinė loterija.  
11.48 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. “Ar žiau-
rumas- prigimtinė savybė?”. 
N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena.  
21.35 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. 
N-14. 
23.30 “Padaras”. S. 
1.40 “24/7”.  
2.25 “Daktaras Monro”. 
N-14. 
3.10 “Padaras”. S. 
4.50 “24/7”.  
5.35 Šeima - jėga! 2.

 
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.  
22.15 Premjera. Mūsų pasaulis. 
Japonija. senstančios visuome-
nės iššūkiai.
 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 tar-
nyba.  

 
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 Medalionas. N-7.  
10.40 Boltas. 
12.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
13.05 “Tomas ir Džeris”.  
13.35 “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 Nuo... Iki....  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Džona Heksas. N14.  
23.45 “Sekso magistrai”. N14.  
0.50 “Havajai 5.0”. N-7. 
1.45 “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 detektyvai”. 
N-7 (kart.)  
11.00 11.00 Naktis muziejuje. 
(kart.)  
13.30 Kung Fu Panda. 
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 “Simpsonai”. N-7  
15.30 “Laukinė Esmeralda”. N-7  
16.30 “TV Pagalba”.N-7  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “Puolusių angelų mies-
tas”. N-7  
20.30 “Farai”. N-7  

21.00 “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 “Žudikai”. 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 “Burbulų šou”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Slapta pirkėja Merė 
Portas”. 
14.55 “Pasaulio burtininkai”.  
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 “Šeimos nepasirinksi”. 
N-7.  
23.10 “Grubus žaidimas”. N14.  
0.05 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.00 “Užribis”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Teatras.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Auksiniai scenos kryžiai.  
15.30 Gimtoji žemė.  
16.00 Animalija. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Amerikiečių choreografo 
kompozicijų vakaras.  
17.45 Žinios. Ukraina. ( 
18.00 Rusų gatvė.  
18.25 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Kėdainių “Nevėžis” - Kauno 
“Žalgiris”.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Henriko Juškevičiaus 
80-mečiui. Henrikas Juškevičius 
- pasaulio žmogus. 
21.55 Da Vinčio demonai 1. 
N-14.  
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 Panorama.  
1.00 Kultūros savanoriai.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Amerikiečių choreografo 
kompozicijų vakaras.  

 
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 Moderni šeima.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 Paranormalūs reiškiniai 
4. S.  
00.45 Audrų karas. N-14.  
02.15 24 valandos. N-14.  
03.05 Trapučio parkas. N-14.  
03.55 Rimti reikalai. N-14.  

 
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 
anomalijos”. 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.  
18.40 Velykų skanėstai.  
18.45 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Velykų skanėstai.  
23.25 Pasaulis X. “Ar žiau-
rumas- prigimtinė savybė?”. 
N-7. 
0.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.15 “Genijai iš prigimties”.  
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antradienis 2015 03 31

trečiadienis 2015 04 01

 
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. 
13.30 Durys atsidaro. 
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 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 Trys broliai vaiduokliai. 
10.50 Kongas. N-7.  
12.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
13.05 “Tomas ir Džeris”.  
13.35 “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 
Pavojingas sandėris. N14.  
0.20 “Sekso magistrai”. N14.  
1.25 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.20 “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 Šokis hiphopo ritmu 2. 
Gatvės. N-7.  
13.00 “Ragai ir kanopos su-
grįžta”.  
13.30 Kung Fu Panda. 
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 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7  
21.00 “Tobula kopija”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.10 Bruklino taksi”. N-14  
23.10 “Krizė”. N-14  
0.15 “Kastlas”. N-7  
1.15 “Kerštas”. N-14  
2.05 Skandalas. N-7  
3.00 Vilfredas. N-7.  
3.50 Choras. N-7.  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. 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 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Surasti Lenį”. N-7.  
23.30 “Strėlė”. N-7.  
0.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.20 “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 “Burbulų šou”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Slapta pirkėja Merė 
Portas”. 
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.  
23.55 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
0.50 “Užribis”. N-7.  
 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Girių paunksmėje.  
12.35 “Pėdsakas”.  
13.45 Džiuzepė Verdis. Opera 
“Nabukas”.  
16.00 Vakavilis.  
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.20 Pasaulio dokumentika. 
Kai gandras nuvilia 1 d.  

19.00 LRT Kultūros akademi-
ja. Žilvinas Martinaitis.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Šokis ant ašmenų. N-7.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Henrikas Juškevičius - 
pasaulio žmogus. (kart.). 
1.55 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 KK2 (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 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Moderni šeima.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 Van Helsingas. N-14.  
0.00 Geras patarimas. N-14.  
1.45 Paranormalūs reiškiniai 
4. S.  
3.10 Trapučio parkas N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Velykų skanėstai.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Slaptieji agentai”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Iššūkis”. N-7. 
12.00 Nuoga tiesa. N-7. 
13.00 “Magda M.”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “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. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Velykų skanėstai.  
23.25 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
0.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.15 “Genijai iš prigimties”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
4.45 “Miestelio patruliai”. N-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 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 Tautos balsas..  
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.  
8.50 Džiunglių knyga. 
11.05 Mano vyras gali (k).  
12.40 Coliukė. 
13.15 “PREMJERA Džonis 
Testas”.  
13.35 “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”. 
N-7. 
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Mano geriausio draugo mergi-
na. N14.  
0.15 “Sekso magistrai”. N14.  
1.20 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.15 “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 Auklė. N-7.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Simpsonai.N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Auksiniai svogūnai. N-7.  

22.00 Vikingų loto.  
22.05 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Teisingumo ieškotojas. 
N-14.  
0.45 Kastlas. N-7.  
1.40 Kerštas. N-14.  
2.30 Skandalas. N-14.  
3.20 Vilfredas. N-7.  
4.10 Biuras. N-7.  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. 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 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 “Nuodingoji gebenė. 
Slapta draugija”. N14.  
23.15 “Strėlė”. N-7.  
0.10 “Juodasis sąrašas”. 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 “Burbulų šou”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Slapta pirkėja Merė 
Portas”. 
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 Šiaudiniai šunys. N14.  
23.10 “Grubus žaidimas”. 
N14. 
0.05 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.00 “Užribis”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Kelias į namus.  
13.15 Antonas Čechovas. 
Vyšnių sodas.  
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.  
19.15 Istorijos detektyvai.  
20.00 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  

21.00 Naktinis ekspresas. 
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Šimtametis, kuris išlipo pro 
langą ir dingo. N-7.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama. 
1.00 Linija, spalva, forma.  
1.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

 
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).  

09.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Moderni šeima.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 Mėnesio darbuotojas. 
N-7.  
23.45 Gimtadienis. N-14.  
1.25 Naša Raša. N-14.  
1.50 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.40 24 valandos. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.40 Velykų skanėstai.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Slaptieji agentai”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Iššūkis”. N-7. 
12.00 Patriotai. N-7. 
13.00 “Magda M.”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Gamink sveikiau!”.  
17.00 Žinios. 
17.20 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink!  
18.40 Velykų skanėstai.  
18.45 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Velykų skanėstai.  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 “Slaptieji agentai. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.15 “Genijai iš prigimties”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
4.45 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.30 “Genijai iš prigimties”.  
6.00 Reporteris. 
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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. Palikimas. 
N-14.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Akis už akį 5. 
0.30 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
0.55 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 1998 m. (kart.). 
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Delfinai ir žvaigždės.  

 
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 Rifo pasaka 2. 
10.25 Lietuvos supermiestas 
(k).  
12.55 Varlė keliauninkė.  
13.15 “PREMJERA Džonis 
Testas”.  
13.35 “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 
Vienintelis kelias. N14.  
0.30 “Sekso magistrai”. N14.  
1.35 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.30 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

 
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 Auklė. N-7.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Simpsonai.N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.30 Aš tikrai myliu Lietuvą.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė. N-14.  
0.00 Kastlas. N-7.  
1.00 Kerštas. N-14.  
1.50 Skandalas. N-14.  
2.45 Vilfredas. N-7.  
4.00 Biuras. N-7.  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Dainuok mano dainą 2 
(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 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
21.00 Patrulis. N-7.  
21.30 “Marsas atakuoja”. N-7.  
23.35 “Strėlė”. N-7.  
0.30 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
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 “Burbulų šou”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Slapta pirkėja Merė 
Portas”. 
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. Nulemta 
žvaigždžių”. N14.  
22.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
23.50 “Viešbutis “Grand Hotel”. 
N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akademija. 
Žilvinas Martinaitis.  
13.35 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
14.05 Istorijos detektyvai.  
14.50 Alinos Orlovos koncer-
tas.  
15.40 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
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 LRT aukso fondas. 
Agata Kristi. Pelėkautai.  
23.00 Lietuvių kinas trumpai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Elito kinas. Šimtametis, 
kuris išlipo pro langą ir dingo. 
N-7.  
 

 
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 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Moderni šeima.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 Banditai. N-7.  
0.00 Tariamas žudikas. N-14.  
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 24 valandos. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Slaptieji agentai”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Iššūkis”. N-7. 
12.00 Sąmokslo teorija. N-7. 
13.00 “Magda M.” N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “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 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Nuoga tiesa.N-7. 
0.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.15 “Genijai iš prigimties”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
4.45 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.30 “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”. 
21.10 Premjera. Kryžių kal-
nas. Tautos dvasia. 
22.15 Kryžiaus kelias iš 
Romos Koliziejus.  
24.00 “Filarmonica della 
Scala” orkestro koncertas 
Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre.  
2.00 Auksinis protas.  
3.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.00 Gyvenimas.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  

7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.45 Nenugalimas Geležinis 
žmogus. 
10.25 Nes aš taip pasakiau. 
N-7.  
12.30 Bonifacijaus atostogos.  
12.55 Bjaurusis ančiukas. 
13.15 “PREMJERA Džonis 
Testas”.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Mano vyras gali.  
22.40 Žmogus-voras. N-7.  
1.15 PREMJERA Karantinas 
2. Terminalas. S.  

 
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 Paskutinis iš 
Magikianų. N-7  
11.00 Auklė. N-7.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 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 Princesė ir varlius.  
21.30 Kapų plėšikė Lara 
Kroft..  
23.25 Ramūs tarp vilkų. N-14.  
1.15 7 dalykai, kuriuos turiu 
padaryti iki 30 gimtadienio. 
N-7.  
2.50 Sunkus sprendimas. 
N-7. 

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Marsas atakuoja (k) 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 Patrulis (k). N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Tikras teisingumas. 
Gatvės karai”. N14.  
23.15 “Sostų karai”. N14.  
0.20 “Sostų karai”. N14.  
1.30 “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 “Burbulų šou”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Mylėk savo sodą”. 
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 
inspektorius Benksas. Velnio 
draugė”. N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Keliautojo laiku žmona”. N14.  
0.55 “Viešbutis “Grand Hotel”. 
N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Lietuvių dokumentika.  
14.30 Kultūros savanoriai.  
15.00 Kauno miesto sim-
foninio orkestro 10-mečiui. 
Koncertas “Vivat Verdi”.  
16.40 Pagauk kampą. (kart.). 
17.10 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
17.45 Žinios. Ukraina. (kart.). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Šiaurietiškas būdas. 
18.50 Labanaktukas.  
19.25 Futbolas. SMScredit.lt A 

lyga. Vilniaus VFMD “Žalgiris” 
- Klaipėdos “Atlantas”.  
21.30 Herman Melville. 
Raštininkas Bartlbis.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
0.45 Legendos.  
1.30 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).  

 
09.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Moderni šeima.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 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.00 Prarasta kontrolė. 
N-14.  
0.50 Avarija. Šeima pavojuje. 
N-14.  
2.25 24 valandos. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Slaptieji agentai”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Iššūkis”. N-7. 
12.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
13.00 Šeima - jėga! 2.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Gamink sveikiau!”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Svečių ekspresas.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Velykų skanėstai.  
18.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
20.50 Pasaulis X. “Tikėjimas 
prieš ligas, mirtį ir karus”. N-7. 
21.50 “Angelo akys”. N-7. 
0.05 “Meilės pabaiga”. N-7. 
2.10 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
2.55 “Angelo akys”. N-7. 
4.35 “Meilės pabaiga”. N-7. 
6.05 “Vestuvių kovos”. N-7.
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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. Kūno kilmės mįslės. 
Žuvis. 
12.55 Inspektorius Luisas 4. N-7.  
14.30 Premjera. Nykštukas 
Nosis. 
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Velyknakčio liturgija iš 
Vilniaus arkikatedros.  
23.10 Premjera. Da Vinčio de-
monai 2. N-14.  
1.00 Koncertuoja “Trys tigrai”.  
1.55 Inspektorius Luisas 4. N-7.  
3.25 Delfinai ir žvaigždės.  
5.00 Lengvai ir linksmai! Stasys 
Povilaitis ir “Žuvėdra”. 

 
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 Trejetas iš Rūgpienių 
kaimo. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Pilies vaiduoklis. 
12.00 Tas pats Karlsonas.  
13.40 PREMJERA 10 000 dienų. 
N-7.  
15.25 “Čiauškutė”. N-7.  
17.30 Didingojo amžiaus paslap-
tys. Linksmos akimirkos.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS. 
PREMJERA Vėžliukai nindzės. 
N-7.  
21.05 Juodasis riteris. N-7.  
23.00 Policininkų šou. N-7.  
1.00 Žmogus-voras. N-7.  

 
7.00 “Bidamanų turnyras”. N-7  
7.20 “Mažylių nuotykiai”.  
7.50 S dalelių paslaptys.  
9.00 “Svajonių ūkis”.  
9.30 “Mamyčių klubas”.  
10.00 “Mitybos ir sporto balan-
sas”.  
11.00 “Laikas keistis”.  
11.30 Keitė ir Leopoldas. N-7.  
13.55 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Naktis muziejuje 2. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.  
21.15 Kolibrio efektas. N-14.  
23.20 Rydikas. N-14.  
1.45 Buto paieška. N-7.  
3.15 Pingas.  

 
7.00 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7. 
09.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čempio-
nato etapas Vokietijoje.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk!.  
13.00 “Džiunglių princesė Šina”. 
N-7.  
14.00 “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 
“Didvyrių era”. N14.  
23.05 AŠTRUS KINAS 
“Vaiduokliai mokykloje”. S.  
0.50 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
1.15 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7. 

 
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
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 PREMJERA “Akloji”.  
19.05 ROMANTIKA 
“Rosamunde Pilcher. Sena meilė 
nerūdija”. N-7.  
21.00 Nemarus kinas. 
“Pamišėliai laisvėje”. 
22.50 “Apgalvota žmogžudystė”. 
N14.  
1.10 “Atpildas”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Visu garsu.  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Pasaulio regbio septynetų 
taurės geriausios rungtynės. 
Transliacija iš Honkongo. 
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 
13.15 Būtovės slėpiniai. Lietuvos 
gotika. 
14.00 Kultūra +. 
14.30 Herman Melville. 
Raštininkas Bartlbis.  
16.35 Lietuvių kinas trumpai. 
Lernavan.  
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. Kazimieras Musnickas.  
18.00 Žinios.  
18.15 Legendos.  
19.00 “Filarmonica della Scala” 
orkestro koncertas Lietuvos 
nacionaliniame operos ir baleto 
teatre.  
21.00 Premjera. Pagalvės mo-
kesčio rinkėjas. N-7. 
22.00 Stanislovas Moniuška. 
Mišios e-moll.  
22.30 Panorama.  

23.00 Koncertas. Religinių gies-
mių vakaras “Tavo artume”.  
0.10 Kryžių kalnas. 
Šeštadienis, balandžio 4 d.  
 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Arčiau mūsų.  
16.00 Padėkime augti (k).  
16.30 Šefas rekomenduoja.  
17.00 Mes pačios (k).  
17.25 KK2 (k). N-7.  
19.00 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.  

 
8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.ko.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Krokodilų gaudytojo dieno-
raštis. N-7.  
12.00 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.00 Džeimio Oliverio Britanija.  
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 Miško karys. N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 

N-14.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Esminis instinktas. N-14.  
1.30 Taikdarys. N-14.  

 
7.45 Velykų skanėstai.  
7.50 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.50 Velykų skanėstai.  
8.55 Kitoks pokalbis. Svečiuose 
B. Vanagas. N-7. 
9.55 Velykų skanėstai.  
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
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”.  
16.55 Velykų skanėstai.
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Tigrų sala”.  
19.55 Velykų skanėstai.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Velykų skanėstai.  
21.35 “Bernvakaris Australijoje”. 
N-14. 
23.55 Velykų skanėstai. 
Kulinarinė laida. 
0.00 “Kelionė į vieną pusę”. S. 
1.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.45 “Bernvakaris Australijoje”. 
N-14. 
4.20 “Kelionė į vieną pusę”. S. 
5.45 “Tigrų sala”.  
6.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 

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 m. antrajam ketvirčiui
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Prizas keliaus į Viešintas
Sausio 31  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžia-

žodžio „Pušis” teisingas atsakymas – GEIDULYS. 
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 90  skaitytojų. Tai 
anykštėnai A.Vilčinskas, N.Šilaikienė, K.Rimkuvienė, 
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, 
D.Varnienė, N.Varnas, A.Burneikienė, A.Kapočius, 
D.Kundrotienė, V.Lančickienė, A.Baronas, A.Vildžiūnas, 
J.Pakšienė, V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, D.Patumsienė, 
A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, 
D.Šlamienė, A.Kavolienė, V.Alkauskienė, 
T.Miškinienė, R.Kavoliūnienė, A.Keraitienė, 
G.Žvironaitė, M.Pupeikienė, R.Venclovienė, E.Budrytė, 
L.Petuchovienė, N.Zlatkutė, A.R.Vilimas, P.Girnienė, 
E.Tamulėnienė, V.Bieliūnienė, M.Parnavienė, 
J.Mieželienė, A.Skaržauskienė, N.Žąsinienė, 
R.Žąsinas, J.Pranckevičienė, E.Jurėnaitė, V.Skardžius, 
G.Skardžiuvienė; V.Gudelienė, T.Prudnikovienė, 
E.Slavinskienė, T.Jakniūnienė, G.Gudelis ir A.Čereškienė 
iš Naujųjų Elmininkų;  S.Cemnickienė, B.Gudonienė, 
V.Mogylienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir 
P.Dolmantas iš Viešintų; D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, 
L.Dobrodiejienė ir R.Laucienė iš Utenos,  V.Strazdienė 
ir E.Kiškienė iš Kavarsko, R.O.Deveikienė iš Mažio-
nių, O.Petronienė iš Smėlynės, J.Tubienė iš Zaviesiš-
kio, J.Dubrienė iš Meldiškių, S.Želnienė iš Maželių, 
Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, A.Jakusevičiūtė iš Kauno, 
S.Krisiūnienė ir B.Raščiūvienė iš Surdegio,  O.Arienė 
iš Bareišių,  G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šove-
nių, L.Gimbutienė iš Narbučių, S.Skapas iš Latavėnų, 
V.Bagdonienė iš Vaitkūnų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, M.Baltrūnienė iš Pikta-
galio, V.Urbutienė iš Naujikų, V.Jagienė iš Svėdasų, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, R.Vaiginytė iš Aknystų, 
G.Karaliūnienė iš Andrioniškio, J.Poška iš Anykš-
čių viensėdžio, V.Milaševičienė iš Raguvėlės bei 
A.Juknonienė iš Rubikių.   

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosme-
tikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 15 
eurų čekis atiteks P.DOLMANTUI iš Viešintų. Kviečia-
me skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis „Sula“ Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių 
parduotuvėse arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradi-
ciškai bus apdovanotas 15 eurų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Gautos 
naujos 

rankinės

gantas yra pastebėjęs ir suvokęs bei 
savo raštuose pagarbinęs tų kasdien 
besimeldžiančių moterėlių šventą uo-
lumą ir maldų galią.

Skamba varpai ir už tik numirusį, 
idant jo siela sėkmingai danguosna 
surastų kelią. Tas skambesys, per-
skirtas dviejų minutėlių pamaldžios 
tylos, liejasi trimis akordais ir susi-
deda į beveik dvidešimties minučių 
pagerbimą. Vėl skamba ir mirusius 
pasitinkant - įnešant į šventovę, ir 
jau gedulinga eisena lydint į čia pat 
pakalnėse prie Alaušo snaudžiantį 
mirusiųjų miestą. Ilgai dunda, verkia, 
viltingai prisikėlimą žada didysis var-
pas. O “Delamarsas” ir kitas mažes-
nis skambalėliai, nors ir kabo tylūs, 
bet tarsi tame jaudulyje dalyvauja. 
Aidi palydinčio varpo giesmė taip il-
gai, kad net karstas jau būna įleidžia-
mas į žemės guolį, o iš varpinės vis 
dar skamba.

 Didįjį skambuolį šnekina, judina 
moteris, jau aštuntą dešimtį bebai-
gianti buvusi mokytoja Irena Guobie-
nė. Įsiminė gražiausi metai Butėnų 
pradinėje, mažu skardžiu varpeliu į 
pamokas mokinukus šaukdavusi, o 
dabar didelį varpą judina. Susimąsto, 
į jo balsą nemarų įsiklauso, pritarda-
ma tam jaudulingam tauraus metalo 
skambėjimui, ir pati pasimeldžia. 
Daugybei pažįstamų teko skambinti, 
kad siela lengvai danguosna keliau-
tų. Visada su liūdnu susimąstymu, su 
mintimi apie iškeliaujantį, ir su didžiu 
skausmu jau ne vieną buvusį mokinu-
ką palydint. Iš didelio, mylimo ir ne-
pamirštamo būrio tų,  kuriuos kadaise 
mažu varpeliu į pamokas kviesdavo. 
Dievo ir pasaulio didybę, dvasios ir 
žemiškos istorijos sąjungą didžią po 

Moteris iš palmių giraitės
Sekmadienį katalikų bažnyčiose skambės giesmės, tikintieji pri-

simindami Viešpaties Jėzaus įžengimo į Jeruzalę triumfą, šauks, 
giesmes giedos: „Osana, Viešpatie, Osana“... Eis procesijose, ran-
kose laikydami kadagio ar palmių  šakelių verbas. Palmės šakelę, 
būtiną eiseną vedančiam kunigui, Svėdasų klebonas Vydas Juškė-
nas išsilauš iš čia pat bažnyčioje kupojančios palmių giraitės.

šventovės skliautais ir aplinkui, mo-
kytoja giliai jaučia. Jaučia, žino, ir vis 
daugiau pažinti nori, vis kai ką pas-
kaito, vis domisi. Tad ir papasakoti 
įtaigiai, jausmingai, kas čia Svėda-
suose buvę ir kas dabar esti,  geba. 
Besidomintys, smalsuoliai, pro šalį 
bekeliaujantys ir ilgėliau čia viešin-
tys  - ar tai vienas, ar grupelė, ar net 
visa ekskursija - jaunų ir senų suguža. 
Labai įprato iš Vilniaus į Rokiškį, ten 
esančio garsiojo dvaro, bažnyčios, 
kitų grožybių pamatyti didžiausiais 
autobusais ekskursantai keliaujantys 
Svėdasuose stabtelėti, pasidairyti, 
istoriją sužinoti. Ir vis mokytojos 
Irenos teiraujasi nes, jos pasakojimas 
labiausiai jiems tinka. 

Šventovė jauki. Ta  medinukės sie-
nų šviesa, parketo blizgesys, suolų 
lengvumas, seni barokiniai altoriai, 
iš paveikslų žvelgiantys susimąstę, 
susirūpinę ir besidžiaugiantys Šv. 
Mykolo, Šv. Juozapo ir  kitų šventųjų 
veidai, taurus papuošimų gelsvumas. 
Kaip medinė, tai bažnyčia labai dide-
lė. ir čia viską sutvarkyti – pašluoti, 
išplauti, puokštes iš džiovintų ar gyvų 
gėlių sukomponuoti - vėl buvusios 
mokytojos rūpestis. Kartais užklydę 
prašaliečiai būna tiek nustebinti gėlių 
kompozicijomis, kad gėrėdamiesi net 
klebono klausia, kokia gi gėlininkų - 
floristų firma bažnyčią puošia.  Tas 
šypsosi ir ne visada paslaptį išduoda: 
„Turim, turim mes firmą, pasaulyje 
geriausią...“  Ir pamaldoms, ir lai-
dotuvėms kunigui viską paruošia, ir 
skaitinį paskaito, ir dar chore pagie-
da, ir su smulkiausiais siuvinėliais, 
mezginėliais papuošimėliais kuni-
giškus baltrūbius ir kitus liturginius 
audeklus rankomis išskalbia. Visur 

suspėja, tarsi šimtą rankų turėtų,  tarsi 
gebėjimą visur suspėti, ir viską įveikti 
nuo paties Aukščiausiojo būtų dova-
nų gavusi.  Ir šitaip tą dovaną dalyti 
geba, kad tik gebėtų įvertinti žmonės. 
Svėdasų šventovė - vienintelė Anykš-
čių rajone apšildoma bažnyčia. Rū-
syje po akmenine Mergelės Marijos 
koplyčia, ten, kur kadaise po žemiš-
kųjų kelionių prabangiuose karstuose 
atguldavo kunigaikščiai Radvilos, da-
bar įtaisyta galinga centrinio šildymo 
krosnis. Šalta ar šilčiau žiemalaikiu, 
bažnyčioje visada apie 12 laipsnių, o 
kartais ir daugiau šilumėlės. Choris-
tai balkone prie vargonų net ir paltus 
nusirengia, moterėlės savo suknių 
šventišką grožį pasirodo, močiutė ar 
koks vaikelis to jaukumo suraminti 
net valandėlei nejučiomis akis už-
merkia ir į sapnų karalystę žengteli. 
Šilta, tad kur pažvelgsi - daugybė ir 
žiemą vasarą čia žaliuojančių žolynų. 
Yra ir įspūdingiausia vešlių palmių 
giraitė. Daugumą tų augalų padova-
nojo žmonės. Kai kas labai norėdami, 
kad tai jų išauginti žolynai bažnyčią 
puoštų, kiti gi pateko kaip palikimas 
- mirus kokiai gėlių mylėtojai močiu-
tei artimieji, ką tinkamo suradę, siūlo 
ir bažnyčiai dovanoja. Nors atrodytų 
bažnyčia ir šviesi, langai didžiuliai 
bet Nukryžiuotojo koplyčioje dide-
liuose vazonuose gyvuojančioms 
palmėms labai trūksta šviesos, juk 
čia - ne džiunglės. Tad giraitei reikia 
priežiūros - laistyti, apgenėti šakeles, 
nuvalyti lapus, kovoti su nuolat api-
puolančiais kenkėjais. Būna, kad nors 
ir prižiūrima, ima palmė ir nunyksta 
- juk ne mūsų kraštų augalas. Ir kaip 
egzotiška, kaip gražu, kai palmės 
apgaubia Betliejaus stainelę, kai jų 
garbanotų šakų ūksmėje sudėlioja-
mos figūrėlės. Pasigėrėtina, kai Verbų 
procesijai palmės šakelę kunigas gali 
nuskinti iš savos palmių giraitės.

rytmečiais prieš pat devintą skamba 
varpai - kviečia pamaldoms, prašyti 
teisingo gyvenimo, ypač taikos tam 
beprotiškų smarkuolių drebinamam 
pasauliui. Kad tik nutiltų šūviai, spro-
gimai, kad neverktų beprasmiškai ar 
su įsitikinimu širdyje žuvusiųjų mo-
tinos...

Ryte susirenka kelios moterė-
lės, bet malda gi jų tokia nuoširdi ir 
jausminga, kad Dievas, matyt, visa-
da išklauso ir pagaili, neleidžia tam 
trapiam mūsų pasaulėliui visai suirti, 
nebesulipdomai subyrėti. Dar Vaiž-

Gavėnios metas, Svėdasų Šv. ar-
kangelo Mykolo bažnyčia, kaip šven-
traščiuose aprašyta, ruošiasi iškilmei, 
procesijai, simbolizuojančiai mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus šlovin-
giausias dienas. 

Ši savaitė pilna mistinių išgyveni-
mų ir kasdien dažnai skambančių var-
pų. Po Svėdasų kraštą vaikšto mirtis, 
vaikšto ir rankioja - ar vyrą, ar moterį 
amžinybei. Kai rašau šias eilutes, jų 
šią savaitę jau prie dangiškųjų vartų 
iškeliavo ketvertas.

Tarsi dangiškas laikrodis pavasario 

Raimondas GUOBIS

Buvusi mokytoja Irena Guobienė rūpestingai žvalgosi savo pri-
žiūrimoje Svėdasų bažnyčios palmių giraitėje.    Autoriaus nuotr. 
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etiketas

Aprangos kodai

,,Juodo kaklaraiščio“ (anglų 
k. „black tie“) kodas įparei-
goja vyrus vilkėti smokingus, 
pasirišti juodą kaklaraištį arba 
pasipuošti varlyte. Anksčiau 
moterims buvo primygtinai per-
šamos elegantiškos žemę sie-
kiančios suknios, tačiau šian-
dien ne tokiame formaliame 
renginyje leidžiama pasirodyti 
su kelius siekiančia kokteili-
ne suknele. Šia sąvoka apibū-
dinamos iš kokybiško audinio 
pasiūtos, gana kuklios, tačiau 
elegantiškos suknelės. Tipiškas 
pavyzdys  – legenda tapusi maža 
juoda suknelė.

,,Balto kaklaraiščio“ (anglų 
k. „white tie“) aprangos kodu 
pažymėtose iškilmėse vyrai pri-
valo dėvėti visą smokingo kom-
plektą: baltą kaklaraištį, liemenę 
ir tokios pat spalvos marškinius. 
Liemenį galima apjuosti plačia 
atlaso juosta. Šis aprangos ko-
das taikomas tik iškilmingiau-
siems renginiams. Moterys turi 
apsirengti itin puošniai: renka-
masi ilgas, tik iš aukščiausios 
kokybės medžiagos pasiūtas 
prabangias sukneles. Nuo ryš-
kių spalvų teks susilaikyti – 
ypač toleruotinos balta ir juoda 
spalvos. Formuojant šukuoseną, 
plaukai susegami. Būtent tokio 
pobūdžio renginyje metas pasi-
puikuoti vertingiausiais papuo-
šalais. Rankas būtina pridengti -  
jei ne puošniu šaliu ar pelerina, 
tai ilgomis pirštinaitėmis.

Pusiau formalus (anglų k. „se-
mi-formal“) aprangos kodas su-
teikia daugiau laisvės. Vyrams 
jau nebūtina traukti iš spintų 
smokingų – pakanka klasikinio 
kostiumo. Damos vilki kokteili-
nes sukneles – tam puikiai tinka 
ir pečius apnuoginančios, karo-
liukais siuvinėtos ar nėriniuo-
tos suknelės. Galima rinktis ir 
puošnų iš švarko ir sijono su-
darytą kostiumėlį. Pasistenkite 
nepadauginti papuošalų.

Puošnaus kasdieniškumo (an-
glų k. „pusmart casual“) sąvoka 
interpretuojama laisviau. Kom-
plektuodami drabužius, turėtu-
me stengtis sukurti elegantiškos 
kasdienės aprangos derinius. Bet 
puošnumo vis dėlto visiškai ne-
atsisakoma. Moteris gali vilkėti 
nebūtinai vienspalvį elegantiš-
ką kelnių kostiumą. Vyrams lei-
džiama pasitelkti vaizduotę: tai 
gali būti skirtingų spalvų kel-
nės, švarkas ir marškiniai. Batai 
vis dėlto turėtų likti uždari.

Kasdienis (anglų k. „casual“) 
stilius byloja, kad čia tinka ir 
džinsai, ir lengvos vasarinės 
suknelės, ir medvilniniai sijo-
nai, ir sportiniai bateliai. Tik 
pliažinės šlepetės – netinkamas 
sprendimas. Kad ir kokį žo-
džių junginį, nusakantį apran-
gos kodą, išvystumėte gautame 
kvietime, nebūtina pulti į pani-
ką. Juk kiekvienos drabužinėje 
kabo bent viena ilga ar pusilgė 
suknelė. Pagyvinus ją subtiliais 
aksesuarais, visuomet įmanoma 
sukurti nepriekaištingą įvaizdį.

Remiantis mokslas.lt 
ir 15min.lt

Kavarsko, Troškūnų, Mikierių ir 
Svėdasų girininkijose savo gamybos 
inkilus kėlė jaunieji miško bičiuliai 
iš Anykščių A. Baranausko viduri-
nės mokyklos, Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos, Viešintų 
pagrindinės mokyklos ir Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos. Jiems 
talkino girininkijų darbuotojai bei 
būrelių vadovės – mokytojos. Dau-
giausiai inkilų iškelta zyliniams 
paukščiams bei varnėnams. Tačiau 
Kavarsko girininkijoje į medžius 
buvo įkelti ir 2 inkilai pelėdoms. 
Iškėlus inkilus moksleiviai iškylavo 
prie laužo

Anykščių lopšelio–darželio „Žil-
vitis“ vaikučiai su tėvelių pagalba 
sukalė net pusšimtį inkilų ir paukš-
čių sugrįžimą šventė kovo 18-ąją. 
„Vaikai ištisas dvi savaites domė-

Sugrįžtantiems paukščiams iškėlė 200 inkilų 
Pirmadienį po šalies miškus, giraites, parkus pasklido miškininkai, jaunieji miško bičiuliai ir gamtai 

neabejingi žmonės, nešini inkilais sugrįžtantiems paukščiams. Vyko Generalinės miškų urėdijos ir 
miškų urėdijų organizuojama akcija „Paukščiai grįžta namo“. Anykščių miškų urėdijos miškininkai 
Anykščių krašto giriose kartu su jaunaisiais miško bičiuliais ir jų mokytojai iškėlė 200 inkilų. 

josi, kurie paukščiai jau sugrįžo, o 
kurie pargrįš šiek tiek vėliau. Minė 
mįsles ir minkles, piešė ir lipdė iš 
molio paukštelius. Mokėsi dainų, ei-
lėraščių, ratelių, klau sė si paukš te lių 
čiul bė ji mo įra šų, ste bė jo filmus apie 
jų gy ve nimą, at sa ki nė jo į klau si mus, 
mėg džio jo, spė lio jo paukščių balsus. 
Vaikai su tėveliais pagamino net 50 
inkilėlių, - sakė vaikų lopšelio darže-
lio „Žilvitis“ Virginija Padūmienė. - 
Dalį inkilėlių pakabinome  „Žilvitis“ 
teritorijoje augančiuose medžiuose, 
kitus padovanojome Pavarių giri-
ninkijai, kurios miškuose paukšteliai 
atsidėkodami savo giesmėmis links-
mins ir mus“.

Tą pačią kovo 18-ąją paukščių 
sugrįžimą Mikierių girininkijos miš-
kuose šventė Viešintų jaunieji miško 
bičiuliai. Pasak girininko Laimio 

Trumpicko, zylutėms, bukučiams, 
musinukėms ir kitiems paukšteliams 
buvo iškelta 30 inkilėlių. Šventė 
baigėsi prie laužo. Kiekvienam spar-
nuočiui reikia vis kitokio inkilo. In-
kilai gaminami iš lentų ir uoksų, ku-
riuos miško paukščiai mėgsta labiau. 
Svarbu inkilo, landos ir kiti dydžiai, 
- pastebėjo L. Trumpickas. – Mes 
bendradarbiaujame su Aleksandro 
Stulginskio universitetu, o girininki-
joje yra lankytojų mėgstama  inkilų 
ekspozicija“. 

„Pernai ir užpernai akcijos „Paukš-
čiai grįžta namo“ akcentas buvo 
jaunųjų miško bičiulių fotografijų 
konkursas, o šiemet – filmukų kon-
kursas gamtos, pavasario, paukščių 
tema. Šiemet jaunieji miško bičiuliai 
buvo aktyvūs kaip ir kasmet – sulau-
kėme net trijų filmukų. 

Kovo 27 d. Pavilnių regioniniame 
parke prie Pučkorių piliakalnio vyko 
baigiamasis akcijos „Paukščiai grįžta 
namo“ renginys, kurio metu konkur-
se dalyvavę jaunieji miško draugai 
kėlė inkilus prie piliakalnio esan-
čioje teritorijoje, o po pietų klausėsi 
Vaidos Genytės koncerto. Renginyje 
dalyvavo Anykščių miškų urėdijos 
atstovė ir vieno filmuko autoriai 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos 
jaunųjų miško bičiulių būrelio „Gi-
rinukas “vaikai  ir jaunųjų miško bi-
čiulių būrelio „Atžalynas“ mergaitės 
su mokytojomis”, - pasakojo Anykš-
čių miškų urėdijos viešųjų ryšių spe-
cialistė Irma Žukauskaitė. 

-ANYKŠTA 

“Girinukai” kartu su vadove Rasyte Gaidiene ir Troškūnų girininku Audriumi Kusta Troškūnų 
girininkijos miškuose.             Anykščių miškų urėdijos nuotrauka

 Jaunųjų miško bičiulių bū-
relio „Atžalynas” narė kelia 
inkilą su Mikierių girininku 
Laimiu Trumpicku Šimonių 
girioje. 
Dainos TRUMPICKIENĖS nuotr. 

Sergejus Jovaiša – kandidatas 
į FIBA šlovės muziejų

FIBA šlovės muziejuje iki šiol 
buvo vienintelis lietuvis - Ar-
vydas Sabonis. Iki dabartinio 
Lietuvos krepšinio federacijos 
siūlymo, kandidatais į šlovės 
muziejų pateikti buvo Šarūnas 
Marčiulionis, Modestas Pau-
lauskas ir Stanislovas Stonkus. 
Dabartiniame siūlyme kartu su 
S.Jovaiša pateikiamos Vlado Ga-
rasto, Jono Kazlausko, Angelės 
Rupšienės, Prano Lubino, Rimo 
Kurtinaičio kandidatūros. Iš viso 
į FIBA šlovės muziejų Lietuva 
siūlo 13 Lietuvos krepšiniui nusi-
pelniusių žmonių. Priminsiu, jog 
anykštėnai niekuomet net nesiūlė 
S.Jovaišai suteikti Anykščių gar-
bės piliečio vardo...

Vyresnės ir vidurinės kartos 
lietuviai puikiai atsimena Kauno 
„Žalgirio“ ir Maskvos „CASK“ 

kovų laikus. Tuomet prie televi-
zorių sėdėdavo milijonai ir bendra 
žiūrovų auditorija turbūt buvo di-
desnė nei per dabartinius futbolo 
mačus tarp Madrido „Realo“ ir 
„Barselonos“. Vienas iš tuometi-
nio „Žalgirio“ lyderių S.Jovaiša ir 
praėjus ketvirčiui amžiaus nuo tų 
kovų laikų yra atpažįstamas ir kal-
binamas Maskvos, Rygos ar Tbili-
sio gatvėse.

Išgirdęs apie įvertinimą 
S.Jovaiša sakė, jog euforijos nepa-
juto, tačiau neslėpė, kad faktas, jog 
jį prisimena, yra malonus. „Mūsų 
karta esame kaip šeima... Tiesa, kai 
suvažiuojame į veteranų varžybas, 
vienas kitą jau sunkiai beatpažįs-
tame, bet puikiai prisimename 
nuotykius ir varžybas, vykusias 
prieš trisdešimt metų“, – šypsojosi 
S.Jovaiša.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos krepšinio federacija pasiūlė kandidatus į FIBA šlovės 
muziejų. Vienas iš pretendentų - anykštėnas, Seimo narys Serge-
jus Jovaiša. Vienas žymiausių visų laikų anykštėnų S.Jovaiša pro-
fesionaliai krepšinį žaidė nuo 1972-ųjų iki 1998-ųjų. Jis du kartus 
tapo olimpiadų prizininku, pasaulio čempionu, dukart - Europos 
čempionu.

Į FIBA šlovės muziejų siūlomas garsus krepšininkas Sergejus 
Jovaiša bei „auksinio“ Kauno „Žalgirio“ treneris Vladas Ga-
rastas.       Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Kilmė – iš Anykščių

Anykštėnėms pasisekė, nes šie-
met išleista knyga „Ne bobų vasa-
ra“ puikuojasi ženklu N-40, o per 
jos pristatymą Vilniaus Rotušėje 
jaunesnės moterys, sako, buvo 
neįleidžiamos. Anykščiuose tokio 
griežtumo nebuvo, pateko net ir 
vyrų. Vyrišką giminę, kaip paste-
bėjo vienas iš dalyvių, atstovavo 
daktaras, mechanikas ir korespon-
dentas, beje, daktaras neapdairiai 
atsisėdo pirmose eilėse, tad tapo 
kaip ir vaizdine priemone knygos 
pristatymo metu. 

 Rūta Vanagaitė – teatrologė, 
prodiuserė, viešųjų ryšių specia-
listė, festivalio LIFE įkūrėja, te-
levizijos laidų „Pagauk kampą“ 
prodiuserė, politikė, rinkimų ir 
viešųjų ryšių kampanijų rengėja, 
anykštėnėms kalbėjo, kad pasau-
lyje fobija „numeris 1“ yra viešo 
kalbėjimo baimė ir ji ją turi. „Te-
levizijoje įsivaizduoju, kad kalbu 
kažkuriam iš artimų. Jei šįvakar 
kur nors įsistebeilysiu, žinokit, kad 
kalbu kiekvienam iš jūsų“,- sakė 
R.Vanagaitė.

„Mano giminė – nuo Kavarsko, 
turėjo 60 hektarų žemės, buvo iš-
tremti. Senelis Jonas Vanagas nu-
vertė medį Kavarske per gatvę, 
kad rusų armija nepravažiuotų. 
Kaimynas įskundė, senelis turėjo 
bėgti ir slapstytis. Atėjo tik kartą 
žmonos aplankyti apsirengęs mo-
teriškais rūbais. Tą pačią dieną jį 
Kavarske sulaikė, nes vėl įskundė. 
Ištrėmė į Kazachstaną, kur jis per 
kelis mėnesius mirė. Mano giminė 
visa Kavarske palaidota“, - apie 
savo šaknis kalbėjo R.Vanagaitė. 
Beje, ji ragino tuos, kurių giminės 
buvo ištremti, kreiptis Vilniuje į 
Ypatingąjį archyvą. Iš jo pateiktų 
dokumentų ji sužinojo ir kas įskun-
dė jos senelį ir kaip vyko tardymas. 
„Senelį turbūt kankino, nes kie-
kvieną apklausos protokolą žmo-
gus turėjo pasirašyti. Kuo ilgiau 
buvo tardomas, tuo senelio parašas 
darėsi neįskaitomesnis“,- pasakojo 
R.Vanagaitė 

Gyvenimo tėvams siūlė
neaukoti

R.Vanagaitė neseniai išleido pir-
mąją Lietuvoje knygą apie tėvų se-

Lietuvoj geri vyrai užimti Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių koplyčios salė vos sutalpino brandžias moteris, susirinkusias trečiadienio vakarą į Rū-
tos Vanagaitės knygos „Ne bobų vasara“ pristatymą. R.Vanagaitė pasakojo, kaip atsikratė priklau-
somybės nuo kapų, mokė anykštėnes megzti internetinius romanus ir gyventi kokybiškai...

natvę ir slaugą, o knyga „Ne bobų 
vasara“, kaip ji sakė, – atokvėpis 
nuo praėjusios. „Labai prastai 
jaučiausi. Man buvo bloga, sky-
rių „Kaip pažinti artėjančią mirtį“ 
rašiau tris kartus, nes du kartus jis 
tiesiog dingo iš mano kompiuterio. 
Tos knygos pagrindinė mintis – 
mes neturim aukoti savo gyvenimo 
tėvams. Mano sesuo dvynė slaugė 
mamą 10 metų ir išėjo anksčiau 
negu mama. 60 procentų žmonių, 
kurie slaugo artimuosius, suser-
ga depresija. Aukokit gyvenimus 
savo vaikams, o tėvus tegu prižiūri 
medikai“,- pasakojo R.Vanagaitė, 
pridurdama, kad jos giminėje dvy-
nukų – net 5 kartos. 

R.Vanagaitė pasakojo, kad 165 
puslapių knygą parašė per nepilnus 
tris vasaros mėnesius, viešėdama 
pas draugą Anglijoje, nors sako 
sudėjusi į ją 60 savo gyvenimo 
metų. Po to ieškojo leidyklos, kuri 
sutiktų ją išleisti (tik trečia sutiko), 
vargo dėl pavadinimo. Pasak jos, 
knyga „Ne bobų 
vasara“ – tam 
tikras mokymų 
vadovas, padė-
siantis moteriai 
iš naujo pamilti 
save antroje gyvenimo pusėje. „Tai 
gyvenimo taisyklės, kurių pati no-
rėčiau laikytis, todėl kartais pasi-
vartau“,- juokavo autorė.

R.Vanagaitė atskirai paminėjo ir 
prieštaringiausius knygos skyrius. 
„Tikėjimas. Šį skyrių draugas pa-
tarė išmest, bet kodėl aš turėčiau 
bijoti. Lietuva – vienas didelis 
gatvinis kaimas? Aš netikiu Die-
vu. Norėčiau, bet netikiu. Mane 
žeidžia Katalikų bažnyčios turtai, 
jos laikysena, daugybė blogų ku-
nigų, jų turtų kolekcijos“,- sakė 
R.Vanagaitė. Beje, ji pasakojo, 
kad apsilankė spiritualistų (tikin-
čių, kad galima iššaukti mirusių 
dvasias ir su jomis bendrauti,- red.
past.) bažnyčioje, kur ją sukrėtė 
tai, kad žmogus jai pasakė, kas 
buvo įdėta jos sesers karste bei dar 
keletą tik jai žinomų detalių.  „Ti-
krai kažkas yra, bet Dievu netikiu. 
Šis buvimas spiritualistų bažnyčioj 
man padėjo pasveikti nuo kapų 
lankymo. Kodėl mes turim tampyti 
savo mirusius ir neduodam jiems 
ramybės?“,- klausė R.Vanagaitė.

Menopauzė ir depresija – 

apeinamos temos

Dar vienas iš knygos skyrių, ku-
ris gali šokiruoti, yra apie depresiją.  
R.Vanagaitė viso susitikimo metu 
ragino moteris kreiptis į psicho-
terapeutus, nebijoti vartoti vaistų. 
„Depresija – nepaprastai pasauly-
je paplitusi liga. Lietuva yra antra 
šalis pasaulyje pagal parduodamų 
antidepresantų skaičių. Maždaug 
60 procentų lietuvių serga depresi-
ja vienu ar kitu gyvenimo laikotar-
piu. Lietuvoje 300 000 sergančių 
moterų. Joms ypač sunku – dėl to, 
kad keitėsi santvarkos, kad vyrai 
geria. Beje, kodėl tiek daug poli-
cininkų žudosi? Todėl, kad jie bijo 
nueiti pas gydytoją. Nuėjai, ar tu 
policininkas, ar teisėjas, įrašė, kad 
sergi depresija, ir 5 metams neten-
ki darbo. Todėl vyrai problemas 
sprendžia savaip, dažniausiai al-
koholiu“,- kalbėjo R.Vanagaitė. Ji 
sakė pati ne kartą ėjusi pas psicho-
terapeutę, kuri padėjo jai susigau-

dyti gyvenime, 
todėl ragino ir 
moteris nebi-
joti. 

Vienas iš la-
bai moteriškų 

naujosios knygos skyrių yra skir-
tas menopauzei. Nors autorė liepė 
vyrams išeit parūkyt, salėje liko 
visi trys. „Kai Žemaitė gyveno 
vidutinis amžius buvo 47 metai. 
Kitaip sakant, paauginai vaikus ir 
– „jablynkšt“, jokios menopauzės, 
dabar gi moters gyvenimo trukmė 
78 metai. Pažįstu moterų, kurios 
išėjo iš televizijos, nes jas bet ku-
riuo metu galėjo išmušti raudonis, 
prasidėti prakaitavimas“,- kalbė-
jo R.Vanagaitė ir siūlė moterims 
pagalvoti apie hormonų terapiją. 
„Sako, kad dėl to padidėja vėžio 
rizika, bet aš neaukosiu nė vieno 
gyvenimo malonumo dėl papil-
domų 5 metų senelių namuose“,- 
sakė autorė. Štai kaip ji knygoje 
reziumuoja šios moteriškos pro-
blemos sprendimą: “Pradėsiu iš 
toli, nuo 1990 metų. Filmuoti Lie-
tuvos dainuojančios revoliucijos 
atvyko Suomijos televizijos grupė. 
Tuomet vertėjavau jiems. Laidos 
režisierė – penkiasdešimt penke-
rių žavinga ir įdomi moteris. Labai 
susidraugavome. Kai filmavimo 
grupės moterys buvo kartu duše, 

pamačiau ant savo draugės kūno 
užklijuotą pleistrą. Ar tu susižei-
dei, sunerimau. Ne, atsakė ji, tai 
mano hormoninis pleistras. Mano 
estrogenai, kurie man leidžia likti 
jaunai.

Taip prieš ketvirtį amžiaus, bū-
dama dar gana jauna, sužinojau 
apie pakaitinę hormonų terapiją 
menopauzę patiriančioms mote-
rims. Suomių režisierė man papa-
sakojo, kad jaučiasi puikiai, klijuo-
ja šį pleistriuką jau penketą metų, 
tereikia jį pakeisti vieną kartą per 
savaitę, taip pat galima gerti table-
tę arba tepti ant kūno gelį – kam 
kas patogiau. Kad kone visos va-
karietės moterys taip daro, tiesiog 
atsisakydamos per anksti pasenti ir 
nenorėdamos jaustis prastai. Pra-
deda sulig pirmais menopauzės 
simptomais ir tęsia iki begalybės, 
bent jau iki septyniasdešimties arba 
kol joms nusibosta ir nusprendžia: 
gana, dabar jau noriu pasenti.

Tuomet, prieš ketvirtį amžiaus, 
būdama dar visai jauna moteris, 
nusprendžiau: aš nepasensiu. Kai 
ateis mano laikas, neabejotinai da-
rysiu tą patį.

Jei klaustumėte manęs dabar, 
2015 metais, ką galvoju apie estro-
genų terapiją, lydinčią mane jau ne 
vienus metus kaip šauni ištikima 
draugė, kiekvienai iš jūsų, kurią 
vargina menopauzės simptomai 
arba kuri ką tik patyrė chirurginę 
menopauzę, atsakyčiau – pirmyn, 
mieloji. Atgal į gyvenimą. Bet pa-
klausykite ne manęs, o neuropsi-
chiatrės“.

Romanai – problema 
senelių namuose

Beje, užklausta apie meilę, 
R.Vanagaitė moterims siūlė ne-
laukti, kol atsidurs senelių namuo-
se. „Žinot, kokia didžiausia pro-
blema senelių namuose? Romanai. 
Skundžiasi, kad tokį Vincą reikia 
pašalinti iš senelių namų. Pasiro-
do, jis paną „atmušė“. Vincas - be 
kojos, pana irgi be kojos... Mes 
per anksti save nurašom“,- kalbėjo 
R.Vanagaitė, prisipažinusi, jog gai-
lisi 10 metų, prarastų po skyrybų. 

Ji pasidalino ir asmenine patirti-
mi, kaip rado savo dabartinį drau-
gą per internetinę pažintį angliškai 
kalbančių žmonių pažinčių svetai-

nėje. „Lietuviškoje nenorėjau, dar 
paskui „Delfis“ parašys „Vanagai-
tė neršia“. Užpildai anketą, parašai 
norimas šalis ir tau „išmeta“ 50 
tūkstančių vyrų. Per dvi valandas 
peržiūri 200 anketų“, - pasako-
jo R.Vanagaitė. Beje, ji sako, kad 
sugebėjo įveikti tik 2 tūkstančius 
anketų. „Gal reikėjo dar 48 tūks-
tančius „pravaryt“. Žinokit, Lietu-
voj visi geri vyrai užimti. Jei vyras 
vienišas, nevedęs -  kažkas su juo 
negerai. Arba nori pasinaudot fi-
nansiškai, arba „psichas“. Po kelių 
susitikimų tokie dalykai išlenda... 
Vakaruose nėra tokios jaunų pa-
telių pasiūlos ir daug kokybiškų 
vyrų“,- mokė brandžias anykštėnes 
orientuotis į užsienį R. Vanagaitė.  

Beje, susitikimo pabaigoje 
R.Vanagaitė tvirtino norinti supras-
ti vyrus. „Galvoju, kad gal vyrai 
yra silpnoji lytis. Daugelio pažįs-
tamų vyrų man nuoširdžiai gaila. 
Mes pasigimdom kuo rūpintis, o 
vyro vienatvė baisi“,- kalbėjo ji. 

Knygos autorė pasidalino ir kai 
kuriais pastebėjimais, kurie palen-
gvina gyvenimą – ji nubraižė tris 
apskritimus. „Pirmasis – baltas. 
Į jį surašykite žmones, su kuriais 
jums gera bendrauti, antras – pil-
kas. Jame žmonės, kurie šiaip to-
kie, o juodasis – tai žmonės, kurie 
jus nuodija. Stenkitės daugiausiai 
laiko praleisti su žmonėmis, ku-
rie yra baltajame rate, o iš juodo 
bėkit“,- sakė ji. Paklausta, ką da-
ryti, jei „juodojo rato žmonės yra 
tavo bendradarbiai“, ji nė kiek 
nedvejojo: “Keiskit darbą arba 
susitaikykit. Viena valanda konf-
likto „išjungia“ imuninę sistemą 6 
valandoms, būtent tada gali vysty-
tis visokie vėžiai, kiti susirgimai. 
Susitaikykit arba išeikit – kito 
nėra“.

O paklausta apie teatrą, R.Vanagaitė 
sakė, jog pastaraisiais metais Lietuvos 
teatras žymiai sumenko. „Man teatras 
buvo kaip bažnyčia, bet dabar jis 
tapo labai komercinis. Man mirtinai 
nuobodu pasidaro jau per pirmas 15 
minučių. Tai mano gyvenimo laikas, 
aš sumoku pinigus ir dar turiu žiūrė-
ti, kaip kažkas maivosi. Todėl keletą 
kartų tiesiog atsikėliau ir išėjau. Esu 
tikra teatrologė – vieną kartą per me-
tus nueinu į teatrą ir man užtenka, o 
kitiems reikia daugiau“, - juokavo 
R.Vanagaitė. 

Anykštėnės išpirko visus 40 knygos „Ne bobų vasara“ egzem-
pliorių, kurie buvo atvežti. O po susitikimo išsirikiavo ilga eilė 
norinčių gauti autografą. 

Autoriaus nuotr.
Knygos autorė Rūta Vanagaitė sakė, jog vienas iš didžiausių jos gyvenimo sukrėtimų – apsilanky-
mas Osvencimo koncentracijos stovykloje, kur ji pamatė, koks žiaurus gali būti žmogus. 

“60 procentų žmonių, ku-
rie slaugo artimuosius, su-
serga depresija”...
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įvairus

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.

Renkasi kovo 30-31 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

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

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

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

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

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

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

(8-698) 51269

UAB „Geogama“ informuoja, kad 2015-04-09, 9 val. bus atlieka-
mi valstybinės reikšmės miško esančio Vilkabrukių k., Svėdasų 
sen., Anykščių r.,  (patikėjimo teise valdo VĮ „Utenos miškų urėdi-
ja“) kadastriniai matavimai ir ženklinamos sklypo ribos. Kviečiame 
gretimų sklypų kad. Nr. 3470/0002/0259 savininkės  Anos Mironovos 
(mirusi), sklypo kad. 3470/0002/0132 savininko  Vaclovo Juozelskio 
(miręs), 3470/0002/0121 savininkų Prano Kažukausko, Antano 
Kažukausko (mirę), 3470/0002/0289 savininko Broniaus Kuprionio 
(miręs);  3470/0002/0094 savininko Teofilio Putrimo, 3424/0002/0108 
(Barkuškių k., Anykščių r.) savininkės Bronislavos Vainauskienės (mi-
rusi) turto paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis dalyvauti ženklinant 
ribas.

 Taip pat kviečiame sklypo kad. Nr. 3470/0002/0094 savininkus 
Laimą Pašvenskienę, Mindaugą Putrimą, 3436/0003/0130 savininkę 
Irmą Nevieraitę  ar jų įgaliotus asmenis 2015-04-09 10 val. dalyvauti 
valstybinio miško esančio Vilkabrukių k., Svėdasų sen., Anykščių r.  
ženklinime.

Pastabas ir pasiūlymus galite pareikšti  Riešutų 6, Miriniškių k., 
Ringaudų sen., Kauno r. Sklypo ženklinimą atliks matininkas A. 
Gilvickis, tel. pasiteirauti (8-657) 84638.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-679) 76411.

Anykščių miesto Kurklių gatvėje 
- pusę namo (4 kambariai, 4 arai 

žemės, išorė sutvarkyta, komuni-
kacijos), ir sklypą su dviem pasta-
tais Kęstučio gatvėje. 

Tel. (8-675) 47714. 

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

Tel. (8-687) 89057.

7 ha žemės Meldučių k., Debeikių 
sen., prie gero kelio.

Tel. (8-645) 64925.

9,11 ha žemės sklypą Anykščių 
sen.

Tel. (8-610) 30379.

7 km nuo Anykščių  - sodybą su 
patogumais. Netoli miškas, upė, 
prie gero kelio.

Tel. (8-676) 32443.

4 ha žemės Gečionių kaime ir 
šienainį (baltuose rulonuose).

Tel.: (8-648) 99696, (8-671) 44479.

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

Gražioje vietoje sodų bendrijo-
je “Šilelis” - kraštinį sodo sklypą. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-650) 20715.

Sodą “Liudiškių” sodų bendrijoje. 
Yra vanduo, geodeziniai matavi-
mai. Namą Burbiškyje (nebaigtas 
remontas).

Tel. (8-647) 68166.

Sodą Pavariuose. 9 arai žemės. 
2 aukštų mūrinis namas su pato-
gumais. Tvarkinga aplinka.

Tel. (8-699) 66202.

Kuras

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

Malkas.
Tel. (8-674) 08608.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-619) 48831.

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

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Kita

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

Tel. (8-652) 26609.

Valgomas ir pašarines (tinkamas 
sodinimui) bulves. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656. 

Karpiukus tvenkinių įžuvinimui. 
Tel. (8-699) 95794.

Kalifornijos sliekus ir sliekų pa-
gamintą biohumusą.

Tel. (8-686) 56748.

Veršingą telyčią. Veršiuosis ba-
landžio mėnesį. 

Tel. (8-610) 64034.

Pjuvenas, nestandartines uosi-
nes, beržines malkų kaladėles, 
statybinę ir obliuotą medieną.

Tel.: (8-685) 72255, 
(8-646) 20344.

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

Tel. (8-682) 10643.

Pigiai - langus šiltnamiui ir vei-
drodį su spintele.

Tel. (8-625) 25886.

Naudotas silikatines plytas.
Tel. (8-610) 04662.

ELMININKŲ BANDYMŲ 
STOTIS

pigiai parduoda bulves, 
vasarinius kviečius.
Tel. (8-381) 4-85-60, 

(8-611) 17004.

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

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

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Bulvių sodinamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, lėkščiuo-
tuvus, plūgus, grūdų valomąsias, 
šnėkus, bulvių kasamąsias ir kt.

Tel. (8-612) 57075. 

Inventorių prie T-25: kultivatorių, 
plūgelį 1 korpuso, grėblį - vartytu-
vą 5 ratų (lankų), rusišką grėbia-
mąją, rusišką šienapjovę, 5 korpu-
sų kauptuvą.

Tel. (8-612) 61429.

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

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 2 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

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

Tel. (8-684) 18068.

Ūkininkė išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

Parduoda malkas, biokurą, čipsus. 
Veža krovinius iki 5 t savivarčiu.

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Remontuoja minkštus baldus, kei-
čia gobeleną, spyruokles, poroloną, 
gamina čiužinius. Naudoja tik lietu-
viškus gobelenus. Pasiima ir parve-
ža.

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

Paslaugos

Vaismedžių genėjimas, senų sodų 
atnaujinimas.

Tel.: (8-603) 16672, 
(8-676) 17378.

Geni sodus, karpo gyvatvores. 
Sodybose pjauna pavojingai pasvi-
rusius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Projektuoja ir gamina laiptines ir 
visų tipų baldus iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

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

Tel. (8-647) 48473.

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

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

Tel. 8-657-66116

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

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

Klijuoja plyteles, tapetus. Kala 
dailylentes, apšiltina, įrengia pirtis. 
Pristato medžiagas. 

Tel.(8-611) 02788.

Stogų dengimas, karkasinių pasta-
tų statyba ir kiti lauko darbai.

Tel. (8-601) 86831.

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

Tel. (8-670) 01470.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Gręžtiniai pamatai; namų šiltini-
mas; terasos; tiltai; tvoros; darbai 
iš akmens; rąstinės pirtys; aplinkos 
tvarkymas; visi vidaus apdailos dar-
bai ir kt.

Tel. (8-606) 60911. 

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

Tel. (8-682) 92949.

Statybininkai atlieka vi-
sus vidaus ir lauko dar-
bus, nuo pamatų liejimo 
iki stogo uždengimo. Stato 
priestatus, pavėsines, tvo-
ras. Kloja bruką iš lauko 
ar skaldyto akmens.

Tel. (8-646) 73582.
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siūlo darbą

ieško darbo

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

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

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

(12000 eur/ha)
Tel.  (8-659) 99929.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

Nuoširdžiai dėkojame už baltą gėlės žiedą, užuojautos 
žodį, už nuoširdžią maldą giedotojams, giminėms, kaimy-
nams, draugams, bendradarbiams, šv. Mato bažnyčios 
klebonui, visiems visiems, kurie padėjo mums sunkią va-
landą palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, se-
nelį Povilą ŠALTENĮ.

Žmona ir vaikai su šeimomis

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

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

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

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

Brangiai - įvairius spalvotuosius 
metalus. Volframą, molibdeną, alavą, 
lydinetalį, nichromą. A.Mackevičiaus 
g. 57 (prie „Kalnapilio“), Panevėžys. 

Tel.: (8-686) 11581, (8-686) 65070.

Nekilnojamasis turtas

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

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

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena Tel. (8-647) 84811.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui 2900-10140 Eur/ha. 

Tel. (8-600) 29417.

Žemės ūkio paskirties žemę  aplink 
Kurklių II k.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai sodybą, namą, butą, že-
mės ūkio paskirties sklypą ar kitą 
nekilnojamą turtą. Atsiskaito gry-
nais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dosniai 
atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai ir skubiai - įvairių mar-
kių (1930-2005m.) lengvuosius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Bet kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-633) 60143.           

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Brangiai - veršelius, avių prieau-
glį iki 18 mėn. 

Tel. (8-606) 13525.

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

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

Reikalingas hidrotechnikas.
Tel. (8-698) 05251.

Ieškome tarptautinių pervežimų 
vairuotojų.

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

Reikalingi sraigių, grybų, uogų 
supirkėjai. 

Tel. (8-656) 91370.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.

Santechnikas, atliekantis visus 
santechnikos darbus.

Tel. (8-606) 04167.

Moteris - pardavėjos ar kitokio 
darbo.

Tel. (8-672) 54414.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Kovo 29 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir gerai kiaušinius 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.



+9

2015 m. kovo 28 d.

mėnulis

anekdotas

Filemonas, Sikstas, Rimkan-
tas, Girmantė, Odeta.

šiandien

kovo 29 d.

kovo 30 d.

kovo 28-30 d. priešpilnis..

Narcizas, Almantė, Bertol-
das, Manvydas.

Gvidonas, Virmantas, Meda, 
Ferdinandas, Anelė, Nelė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Iš artI

Amiliutė domisi politika
ir dėsto kortas

Situaciją stebiu, 
Kaip politikė žaidžiu
Dėstau, lyginu jėgas, 
Kad tik neapšautų kas.

Mano pasjansas rimtas,
Nors ir variantų šimtas.
Jei ant stalo krenta pikai -
Bus labai rimti dalykai.

Baura – koziriai čirviniai
Krikštaponis – jau kryžiniai.
Ir per vidurį dar sukas
Obelevičiaus bortukas. 

Tubis – tūzas jis būgnavas
Bet apgaus jį jėgos savos. 
Opozicijai bus šansas – 
Rodo mano pasjansas. 

Eina brakonierius palei ežero 
krantą, ant pečių dvi 10 kilogrami-
nes, dar gyvas, lydekas neša. Stai-
ga iš krūmų iššoka inspektorius:

– Aha! Pakliuvai su įkalčiais!!!
– Nepatikėsit, bet aš tas lydekas 

nuo vaikystės pažįstu ir auginu.
– Kaip tai?
– Nusipirkau kadaise ikrų inde-

lį, atidarau, o ten 2 mailiai spurda. 
Įleidau į stiklinę – atsigavo. Ir pra-
dėjau aš juos auginti, maitinti. Pa-
augo – perkėliau į trilitrinį, po to į 
kubilą, dar vėliau – į vonią. O kai 
vonioje nebetilpo, paleidau į ežerą. 
Prieidavau prie kranto, sušvilpda-
vau – atplaukdavo.

– Negali būti….
– Jei netiki, galiu parodyti. Va, 

paleisiu, švilptelsiu ir jos atplauks.
– Nu, rodyk…
Brakonierius paleido lydekas, 

o tos išsyk ir nėrė gilyn. Stovi, 
rūko…

Inspektorius:
– Tai švilpk.
– O kam?
– Kad lydekas pašauktum.
– Kokias lydekas?


