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Velykos – atgimimas, šviesa ir 
t.t. Ot ir ne. Vaikystėje lietuviš-
kos Velykos buvo mistika. Per 
kitas šventes kaimas prie stalų 
sėsdavo vakare, o čia nespėji 
prabusti jau liepia kiaušinį val-
gyti. Nuo jų mane berdavo. O 
suvalgyti reikdavo ne vieną. 

Be to, kokia šventė kaime be-
būtų, baigdavosi taip pat – suau-
gusieji pavalgo, išgeria ir eina 
pamiegoti. O ką veikti vaikams? 
Tai buvo pati blogiausia šven-
tė iš man žinomų. Biblija sako: 
„Žiūrėk, kad tavo šviesa nebūtų 
tamsa“...

              Linas BITVINSKAS

„Youtube“ filmuko 
kūrėjai - teisme
Panevėžio apygardos prokuratūros sprendimu troškūniečių „Youtube“ filmuko „Šetone, prašau“ 

kūrėjų Vaidoto ir Manto Grincevičių bei Giedriaus Sasnausko byla keliaus į Anykščių apylinkės 
teismą. Jaunuoliai kaltinami nesantaikos kurstymu. Brolius Grincevičius prokuroras siūlo bausti 
piniginėmis baudomis, o Troškūnų gimnazijos mokiniui G.Sasnauskui prašoma apriboti laisvę – 
t.y., jei teismas pritars, pilnametis mokinys nuo 22 iki 6 val. privalės būti namuose. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vaidoto Grincevičiaus (dešinėje) šlovę teisėsaugininkai tik padidino – jo klipo „Youtube“  „Šetone, 
prašau“ peržiūrų skaičius sparčiausiai augo pernai rudenį, kai teisėsaugininkai ėmė 
narplioti, ar klipas nekursto nesantaikos.

Nuotrauka iš interneto

Velykos su Švilpos kiaušiniais Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Prieš šv. Velykas Niūronių aukštaitiškoje sodyboje senųjų amatų puoselėtoja, tautodailininkė  Rita Vasiliauskienė nuo ryto iki va-
karo edukacinėse programose „Velykinių margučių raštai“ su vaikais margina kiaušinius, tad jos augintinė papūga Švilpa pasiilgsta 
savo šeimininkės. Tačiau šeimininkė jos nepamiršo, išgarsino margindama ir jos sudėtus kiaušinius. 

Velykiniai raštai ant papūgos Švilpos kiaušinių.  Muziejininkės, tautodailininkės Ritos Vasiliauskienės rankose 
kilogramą sveriantis išraižytas stručio kiaušinis ir prieš šv. Vely-
kas sudėti papūgos kiaušinėliai, sveriantys vos 4 – 5 gramus.

Paroda. Anykščių koplyčioje - 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36) balandžio 7 dieną 17 
valandą vyks Arūno Vilkončiaus jubi-
liejinės, retrospektyvinės dailės darbų 
parodos atidarymas. Atidarymo metu 
dainuos T. Sinickis. 

Pasirašė. Seimas kitą savaitę 
svarstys Tautos istorinės atmint-
ies įstatymą. 25 Lietuvos istorikai 
pasirašė raginimą jį priimti. Tarp 
pasirašiusių istorikų yra ir anykštėnai 
Antanas Tyla, Mindaugas Nefas ir 
Tomas Baranauskas.

Putinas. Andrioniškio seniūnas 
Saulius Rasalas ramus – palankiai 
susiklosčius aplinkybėms rinkimu-
ose, jo sodintas putinas saugus. Į savo 
socialinę paskyrą jis įsidėjo nuotrauką 
su putinu. „Šiandien lietinga, bet 
krūmas gerai peržiemojo“,- parašė 
S.Rasalas. O tiems, kurie nusistebėjo, 
kad rudenį sodintas putinas ne tik 
užaugo, bet ir uogomis apsipylė, 
S.Rasalas paaiškino: “Šiandien ne tik 
lietinga, bet ir balandžio pirmoji.“

Minusas. Kovo mėnesį Anykščių 
civilinės metrikacijos skyrius 
užregistravo 18 gimimų ir 49 mir-
tis. Dažniausia anykštėnų mirties 
priežastis – širdies ir kraujagyslių li-
gos. Iš 49 mirusių net 29 žmonės mirė 
nuo šių ligų.

Urna. Iš Anykščių kilęs arche-
ologas dr. Gintautas Zabiela su 
kolegomis netoli pajūrio, Kvietinių 
kaimelyje prie Gargždų, aptiko 
mokslui nežinomą pilkapį, o jame 
- beveik sveiką urną su prieš 2,5 
tūkstančio metų mirusio sude-
ginto žmogaus palaikais. Spėjama, 
kad pilkapyje beveik pusės metro 
aukščio urnoje buvo palaidotas 
svarbus to meto žmogus. Pilkapyje 
tyrimai bus tęsiami toliau. 

„Gaisras“. Trečiadienį per 
kontrolines pratybas Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos vyrai gesino gaisrą Anykščių 
geležinkelio stotyje. Pratybose da-
lyvavo 12 ugniagesių gelbėtojų ir 
penki jų automobiliai. 

Laikraštis. Kitas “Anykštos” 
laikraštis pasirodys trečiadienį, 
balandžio 8 dieną.

Kęstutis Tubis: 
„Favoritizmo 
tikrai nebus“

Ruošiasi koncertuoti dešimtoje
 šalyje

Trylikametė pianistė Milda 
Daunoraitė yra įpratusi savo 
laiką kontroliuoti geriau nei 
dauguma suaugusiųjų.

Režisierius su kvailiais 
pataria neprasidėti

Režisierius Erikas Druski-
nas: „Tikrai nedirbu „Kakadu“ 
laidoje ir nekviečiu televizijų 
susidorojimams – tai ne mano 
stilius, o jūsų.“
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spektras

Temidės svarstyklės

3-uoju liberalų porinkiminiame są-
raše likusiam Andrioniškio seniūnui 
S.Rasalui ir 6-ąją vietą užėmusiam 
architektui K.Indriūnui atsisakius 
mandatų į rajono Tarybą pateks 8-oje 
ir 9-oje pozicijose likę mokytoja Da-
nutė Mažvylienė ir gydytojas Vilius 
Januška. Ši rotacija įvyks iki balan-
džio 14-osios, pirmojo naujos kaden-
cijos Anykščių rajono tarybos posė-
džio. Taigi S.Rasalas ir K.Indriūnas 
deputatų karjerą baigs jos taip ir ne-
pradėję.

K.Indriūnas bus paskirtas tiesiog iš-

Šventė. Jau šį sekmadienį švęsi-
me Velykas. Velykos - tai didžiausia 
Romos katalikų bažnyčios šventė, 
kurios esmė - Kristaus prisikėli-
mas. Lietuviams, išlaikiusiems baltų 
gamtatikystės pagrindus, ji sutampa 
su gyvybės atgimimo švente. Etno-
logų teigimu, tradiciniame kaime 
Velykų šventės labai laukta - gal net 
labiau nei Kalėdų. Ji simbolizuoja 
naujų žemdirbiškų metų pradžią. 
Dažniausiai po Velykų prasidėdavo 
didieji arimo, sėjos darbai.

Dainos. Artėjant 2016 metų 
Moksleivių dainų šventei dalyviai 
ir ypač jos vadovai pluša, galima sa-
kyti, be išeiginių. Ansamblių vakaro 
vadovo, scenarijaus autoriaus ir vy-
riausiojo režisieriaus bei choreogra-
fo Vytauto Buterlevičiaus teigimu, 
Ansamblių vakaras “Koks gražus 
tavo veidas, gimtine” pavadintas 
poeto Justino Marcinkevičius poezi-
jos eilute. “Su tais žodžiais - “Koks 
gražus tavo veidas, gimtine” - mes 
pereisime per visą Lietuvą, per visus 
jos kampelius, regionus ir patys dar 
sykį pamatysime ir žiūrovams dar 
sykį parodysime, koks gražus mūsų 
kraštas, koks įvairus ir saugotinas bei 
mylėtinas; koks jis nepaprastas savo 
dainomis, šokiais, žaidimais, koks 
margas savo tautiniais kostiumais, 
tarmėmis, tautosaka ir koks stiprus 
bei vienalytis mūsų meile jam”, - 
sakė V. Buterlevičius.

Egzaminai. Artėja brandos eg-
zaminai ir bendrasis priėmimas į 
aukštąsias mokyklas. Švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Paval-
kis, paklaustas, kokios naujovės 
šiemet laukia, atsakė: “Bendrajame 
priėmime naujovė tokia - pildant 
prašymą studijuoti vietoj 12 spe-
cialybių bus galima nurodyti tik 9. 
Man pačiam keistokai atrodo, kai 
vidurinę mokyklą baigęs žmogus 
pirmoje vietoje įrašo teisę, antroje 
- mediciną, vėliau statybas, dar to-
liau - mechaniką, žemės ūkį, dailę... 
Tai rodo, kad žmogus yra visiškai 
nemotyvuotas ir jis nelabai žino, 
ko nori. Buvo diskusija, kad mes 
turime riboti studijų krypčių pasi-
rinkimą. Kitąmet, tikiu, vietoj 9 bus 
sumažinta iki 6”.

Eurai. Kaune trečiadienį Parti-
zanų gatvės daugiabučio laiptinėje 
sulaikytas vyriškis, ką tik išėjęs iš 
vieno buto. Apieškant įtariamąjį jo 
kišenėse aptiktas paketas, kuriame 
buvo šimtas, kaip įtariama, suklasto-
tų 50 eurų banknotų. Patikrinus butą, 
iš kurio išėjo įtariamasis, rastas ne 
tik apstulbęs buto šeimininkas, bet 
ir presas, skirtas netikruose bankno-
tuose reljefiniams įspaudams įspaus-
ti. Taip pat aptikta įvairių halogramų, 
banknotų klišių, kompiuterinės tech-
nikos ir olandiškų automobilių regis-
tracijos pavyzdžių. 

Girtas. Girtam avarijos kaltinin-
kui skirta 14 metų laisvės atėmimo 
bausmė už trijų žmonių mirtį - per 
griežta. Tai išgirdo 26 metų uteniš-
kis Mantas Šironas, kuriam Lietuvos 
apeliacinis teismas (LAT) nubraukė 
5 nelaisvės metus. Mat, pasak LAT, 
vyras nubaustas neteisingai - kaip 
už nužudymą. LAT sprendimu, tris 
žmones avarijoje girtas pražudęs M. 
Šironas kalės 9 metus, jeigu kitaip 
nenuspręs Aukščiausiasis Teismas, 
kuris gali bylą peržiūrėti kasacine 
tvarka. Avariją Utenoje M. Šironas 
sukėlė praėjusių metų kovo 29-osios 
rytą sprukdamas nuo policijos parei-
gūnų. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Vietoj lašinių pasiūlė bizūno
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių kultūros centre vykusioje Velykų mugėje verslinin-
kai, gėlininkai, ūkininkai siūlė anykštėnams įvairių gaminių, 
netgi biodinaminės kosmetikos, tačiau lašinių panoręs nusipirkti 
Janapolyje gyvenantis poetas, aktorius, kultūros organizatorius 
Povilas Kulvinskas jų ne tik nerado, jam mero patarėjas Antanas 
Baura pasiūlė bizūno ir pačiam auginti kiaules. 

Vienas iš mugės organizatorių, 
mero patarėjas Antanas Baura tra-
dicinėje mugėje išskyrė ekologinės 
krautuvės „Žalia rasa“ biodinami-
nius produktus, kurie pagaminti iš 
aerodinamine žemdirbyste užau-
gintų produktų. A.Bauros nuomo-
ne, Anykščių krašto ūkininkai ga-
lėtų susidomėti šia žemdirbyste. 

„Žalios rasos“ vadovė Rasa Či-
rienė pasakojo, kad biodinaminės 
žemdirbystės ištakos siekia 1924 
metus ir yra aukštesnė ekologinio 
ūkininkavimo pakopa, į kurią rei-
kia žvelgti filosofiškai, o į  ūkį - 
kaip į save išlaikantį uždaro ciklo 
gyvą organizmą, sąveikaujantį net-
gi su kosmosu. „Viena pagrindinių 
biodinaminio ūkininkavimo sąly-
gų yra atkurti natūralius dirvoda-
ros procesus, tad net ekologiniam 
ūkiui pereiti prie biodinaminio 
reikia kelerių metų. Pavyzdžiui, 
viena sąlygų yra laikyti karves, 
būtinai su ragais. Karvių ragai, 
skirtingai nei kitų raguočių, yra 
gyvi ir turi energetinę reikšmę, o 
jų pervirškinta žolė yra derlingu-
mo pagrindas, -  sakė R. Čirienė, 

visoje Lietuvoje skatinanti biodi-
naminę žemdirbystę. – Sveikos 
mitybos pagrindas yra sveikas ja-
vas, o visų biodinaminių gaminių, 
kuriais prekiaujame, pagrindas yra 
ypač griežtai sertifikuoti ekologiš-
ki produktai, kurių kiekvienas turi 
savo paskirtį. Visi biodinaminiai 
produktai pažymėti tarptautiniu 
„Demera“ ženklu. Reikia džiaug-
tis, kad turime tiek kiaulpienių, jos 
šviesina aplinką, saulės ir žvaigž-
džių energiją kaupia kraujažolės, o 
dilgėlės simbolizuoja derlingumą, 
ąžuolo žievė – stiprybę, valerijo-
nas kaupia fosforą ir ramina...“

„Žalioji rasa“ Anykščiuose siūlė 
kosmetikos su žaliuoju moliu iš Si-
cilijos, dekoratyvinės kosmetikos, 
kempinių, žolelių arbatos ir kitų, 
deja, nepigių produktų.

Tuo tarpu į mugę su keliais kai-
miečiais iš Janapolio kaimo atva-
žiavusį poetą Povilą Kulvinską 
domino paprasčiausi kaimiški la-
šiniai, kurių nusipirkti jis nerado, 
tad gerokai supyko, poetiškai pa-
stebėdamas, kad nebėr šiaudinės 
Lietuvos, nebėr ir lašinių. O čia 

Grasino. 2015-03-26 apie 
18 val. 40 min. Anykščiuose, 
Smėlio g., neblaivus vyriškis 
panaudojo psichologinį smur-

tą ir grasino savo buvusiai su-
tuoktinei, gimusiai 1975 m.

 
Mušė. 2015-04-01 apie 3 val. 

Anykščiuose, Liūdiškių g., vy-
riškis, gimęs 1989 m., panaudo-
jo fizinį smurtą prieš savo sugy-

ventinę, gimusią 1989 m.

Vogė. 2015-03-31 apie 8 val. 
15 min. pastebėta, kad Anykščių 
Debeikių sen. iš dirbtuvių pa-
vogti įvairūs daiktai ir įrankiai. 
Nuostolis – 1 145 eurai.

 
Vogė II. 2015-03-31 apie 9 val. 

15 min. pastebėta, kad Anykščių 
rajono Debeikių sen. įsibrau-
ta į garažą ir pavogtas pjūklas, 
kampinis šlifuoklis ir meškerė. 
Nuostolis – 515 eurų.

Mielieji,

Šv.Velykos – vilties ir at-
gimimo šventė, kai naujam 
gyvenimui bunda apmirusi 
gamta ir minima reikšmin-
giausia krikščionių šventė 
– Kristaus prisikėlimas.
Kasmet savo rūbą keičiantis pasaulis leidžia iš naujo 

patikėti žmogaus dvasios galia, o kartu ir vilties stebu-
klu.Įgiję naujų jėgų galime žengti tolyn, įprasminti savo 
gyvenimą gerais darbais, polėkiu.
Nuoširdžiausiai sveikinu Jus su šia nepakartojama 

švente, tegul Šv.Velykos būna tikra Prisikėlimo šventė, 
įprasminanti atgimimo, atsinaujinimo stebuklą ir skati-
nanti su šypsena žvelgti į ateitį.

LR Seimo narys DP Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ričardas Sargūnas

 „Kas eiles rašys, jei aš kiaules auginsiu“, - pyko lašinių mugėje 
neradęs (dešinėje) poetas Povilas Kulvinskas. 

Autoriaus nuotr.  
dar mero patarėjas Antanas Baura 
vietoj lašinių pasiūlė bizūno, kad 
kaimiečiai į miestą lašinių atvažia-
vo pirkti, užuot kiaules auginę. 

Pirkėjai  rikiavosi į eilę prie  že-
mės ūkio bendrovės „Anykščių 
vaismedžiai“ parduodamų sodinu-
kų ir gerai išlaikytų obuolių. 

Du liberalai traukiasi iš 
rajono Tarybos

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į Anykščių rajono tarybą išrinkti liberalai Saulius Rasalas ir 
Kęstutis Indriūnas Vyriausiajai rinkimų komisijai parašė raštus, 
kuriais atsisakė Tarybos nario mandatų.

Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas ir architektas Kęstutis 
Indriūnas rajono Tarybos narių karjerą baigė jos taip ir nepra-
dėję.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

rinkto mero Kęstučio Tubio patarėju, 
o dirbant mero patarėju draudžiama 
būti rajono Tarybos nariu. S.Rasalas 
Tarybos nariu negali būti ir dėl dabar-
tinio Andrioniškio seniūno darbo, ir 
dėl planuojamo savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojo 
portfelio.  

Už į rajono Tarybą kandidatavusį 
seniūną S.Rasalą Lietuvos Respubli-
kos liberalų sąjūdis sumokėjo dvigu-
bą užstatą - beveik 1 400 eurų. Šių 
pinigų S.Rasalui atsisakius mandato 
partija neatgaus. 

Kokiu tikslui vyras sukaupė gin-
klų arsenalą, kol kas nėra žinoma. 
53-ejų levaniškietis anksčiau po-
licijos dėmesio nebuvo sulaukęs, 
gyveno ramiai ir niekam netrukdė. 
Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Ikiteisminį tyrimą atlieka Ute-

Vyras sukaupė ginklų 
arsenalą
Balandžio 2-osios ryte 1951 metais gimusio Levaniškių kaimo 

(Traupio sen.) gyventojo name policijos pareigūnams atlikus kra-
tą, rastas ir paimtas neteisėtai laikomas pistoletas, lygiavamzdis 
šautuvas, mažo kalibro šautuvas ir įvairūs šaudmenys. 

nos vyriausiojo policijos komisa-
riato pareigūnai, neatskleidžiami 
net sulaikytojo inicialai. Levaniš-
kiečio sodyba iškrėsta ir ginklai 
joje surasti remiantis žvalgybine 
informacija.

-ANYKŠTA

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

Jūs ar Jus 
apgavo per ba-
landžio
pirmąją?

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ darbuotojas, kuruojantis reno-
vaciją, Alvydas Gervinskas „Anykš-
tai“ sakė, kad šiuo metu Anykščiuose 
jau renovuoti 12 namų, dar 2 baigia-
mi, o nuo pasikeitusios tvarkos kai 
kurie renovuojamų namų gyventojai 
nukentės. „Šiais metais planuojama 
Anykščiuose renovuoti 22 namus. 
Deja, ne visi namai gaus 40 procentų 

Nuo balandžio mažėja parama daugiabučių namų renovacijai. 
Valstybės parama renovuojamiems daugiabučius siekė 40 proc. Jau 
nuo balandžio parama mažės iki 35 proc. procentų ir tokią bus gali-
ma gauti trejus metus, o nuo 2018-ųjų parama sieks tik 30 proc. 

Parama mažėja, statybininkai 
kratosi renovacijos Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščiuose renovacijos traukinį tempiantis  Alvydas Gervins-
kas sako, kad sunku rasti statybininkus, kurie norėtų dirbti - kai 
kurių daugiabučių nepavyksta niekaip įsiūlyti rangovams. 

kompensacijas. Nuo balandžio ma-
žėja parama iki 35 procentų tiems na-
mams, kurie investicinius projektus 
pasitvirtino po 2015 sausio 1 dienos 
arba nėra sudarę rangos sutarčių“,- 
sakė A.Gervinskas. Pasak jo, tokių 
namų yra 8. „5 namai iš jų yra tie, 
kurie neturi rangos sutarčių. Neįvy-
ko pirkimo konkursai, nes neatsira-
do rangovo. Konkursai buvo skelbti 

po keletą kartu. Dar 3 namai parengė 
investicinius projektus po sausio 1 
dienos“,- sakė A.Gervinskas.   

Paklaustas, kokios priežastys 
lėmė, kad neįvyko skelbti konkur-
sai, A.Gervinskas sakė, jog „ver-
sijos“ yra dvi. „Pirmiausiai tai gali 
būti, kad statybininkai yra visiškai 
užkrauti darbu, o antra – per mažos 
renovacijos kainos. Ten, kur neįvyko 
konkursai, atsiklausim gyventojų, ar 
jie sutinka, ir vėl skelbsim “,- sakė 
A.Gervinskas.  

Lietuvoje šiuo metu pasirašyta 
apie 1000 rangos sutarčių, per vie-
nerius metus užbaigta beveik 200 
projektų. Ir nors valdininkai rapor-
tuoja, kad  gyventojai pritarė beveik 
pusketvirto tūkstančio investicinių 
planų, statybininkai pripažįsta ne-
norintys imtis renovacijos. Jie sako, 
kad rengiami projektai nekokybiški,  
nepakanka numatytų investicijų ir 
renovacija nėra labai pelninga. Sta-
tybininkai pateikia ir statistiką: vie-
na įmonė dalyvavo daugiau nei 1100 
konkursų. Iš jų įvyko tik trečdalis, o 
pati įmonė laimėjo tik šešis. Beje, 
Nuo rudens perpus mažės parama 
ir dokumentams rengti: šiuo metu 
valstybė apmoka visas išlaidas, o 
nuo spalio 1 dienos bus apmokama 
tik pusė išlaidų.

(Atkelta iš 1 p.)
Teisėsaugininkų dėmesio susi-

laukė trijulės kūrinys, kuris pra-
sideda šitaip: „Šėtone, prašau, 
nupirki mano sielą / Už leidimą 
taškyti vaikų galvas į sieną / Šiais 
laikais vaikai yra tokie įkyrūs / Bet 
tiek to, jų stuburai silpni ir birūs / 
Nebijok trenkti vaikui, būk tikras 
vyras / Nesvarbu, ar tu merga, ar 
žmogus.“

„Youtube“ patalpintame filmu-
ke matomas tik V.Grincevičius – 

„Youtube“ filmuko kūrėjai - teisme
Whydotas, tačiau teismui siūloma 
bausti visą kūrybinę grupę. Vaido-
tui prašoma skirti 12 MGL, Man-
tui – 9 MGL baudas. 1 MGL lygus 
38 eurams, taigi jei teismas pritars, 
jiems bus skirtos atitinkamai 456 ir 
342 eurų baudos. 

„Šetone, prašau“ – populiariau-
sias „Youtube“ esantis troškūnie-
čių trijulės kūrinys. Jo peržiūros 
siekia 1,6 mln. kartų.  „Youtu-
beriai“ iš Troškūnų yra sukūrę ir 
į viešąją erdvę paleidę dešimtis 

filmukų, tarp jų serialai „Kaimo 
Palicija“ bei „Kaimietis ieško 
žmonos“.  Jumoristinių filmukų 
jumoras yra keistokas, herojai 
linksminasi naudodami platų ir 
intensyvų keiksmažodžių spektrą. 
Tie filmukai yra sulaukę šimta-
tūkstantinių peržiūrų, kai kurie 
„pervirtę“ ir milijoną. Matyt, bro-
liai Grincevičiai ir jų pusbrolis 
G.Sasnauskas yra vieni sėkmin-
giausių, o gal ir patys sėkmingiau-
si Lietuvos „youtuberiai“.

užuojauta

Jonui MAGYLAI
Tegu nuoširdi mūsų 

užuojauta paguodžia Jus 
liūdesio valandą mirus 
mylimam broliui Stasiui.

O. P. Makauskai, A. A. 
Kavoliai

Užjaučiame Rimantą 
ŽĄSINĄ mirus mylimai 
mamytei.

Anykščių MŽD valdyba

Danutė EIMONTIENĖ, 
anykštėnė:

- Balandžio 1-ąją mane labai 
sėkmingai apgavo vyras. Jis 
pasigyrė, kad pagavo 8 kilo-
gramų žuvį. Aš net išsižiojau, 
apsidžiaugiau, kad prieš Vely-
kų šventes. O pasirodo jis „pa-
gavo“ ne žuvį, o mane.

Marijona FERGIZIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Neužsiimu aš tokiais nie-
kais. Specialiai nežiūrėjau te-
levizijų rodomų nesąmonių. Su 
giminėmis šnekėjau tik rimtai. 
Balandžio 1-oji man neįdomi, 
netgi „Auksinių svogūnų“ tei-
kimo ceremonija manęs nesu-
domino. 

Stasys JOGĖLA, Kavarsko 
viensėdžio gyventojas:

- Ne, balandžio 1-ąją manęs 
niekas neapgavo. Beje, kai per 
televiziją išgirdau, kad lietuviai 
nevažiuos į Euroviziją, iškart 
supratau, kad tai tik balandžio 
1-osios pokštas. Kadangi bu-
vau namuose, tai nieko apgauti 
ir nesistengiau. 

o ir dabartinis rajonų vadovų atly-
ginimas nelabai atitinka realijas. 
„Kai kurių savivaldybės įmonių 
vadovai gaudavo daugiau už merą“, 
- „Anykštai“ komentavo naujasis 
meras.

Paklaustas, ką mano apie savi-
valdybės darbuotojų atlyginimus, 
K.Tubis teigė, kad kol kas domėjo-
si tik savivaldybės administracijos 
direktoriaus, jo pavaduotojo ir se-
niūnų – vykdomosios valdžios at-
lyginimais. Susipažinti su paprastų 
darbuotojų atlyginimais kol kas dar 
nebuvo galimybių. 

Tačiau K.Tubis viziją, kaip turėtų 
būti atlyginama už darbą savivaldy-
bėje, turi. Naujasis meras tvirtino, 
kad planuoja taikyti darbuotojams 
motyvacinį mechanizmą ir priedus 
skirti už papildomas konkrečias 
atliekamas funkcijas ir pasiektą 
progresą darbe. Tai turėtų paliesti 
ir savivaldybės įstaigų vadovus. 
K.Tubis tvirtino, kad tik veikla, o 
ne simpatijos ar partiškumai lems, 
kokį atlyginimą gaus darbuotojai. 
„Favoritizmo tikrai nebus“, - tvirti-
no K.Tubis.

Kęstutis Tubis: „Favoritizmo 
tikrai nebus“

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Seime skinasi kelią merų atlyginimų didinimo įstatymas. Merų 
ir vicemerų atlyginimui jau pritarė ministrų kabinetas. Ką mano 
apie savivaldybių vadovų atlyginimų didinimą, „Anykšta“ klausė 
tiesioginiuose mero rinkimuose meru išrinkto Kęstučio Tubio.

Pagal dabartinį įstatymą merų 
atlyginimai be priedų yra 1,3 tūks-
tančio, o vicemerų – 1,1 tūkstančio 
eurų. Tačiau priedai atlyginimus 
gali smarkiai padidinti. Pavyzdžiui, 
Anykščių savivaldybė nurodo, kad 
vidutinis 2014 metų ketvirto ketvir-
čio Anykščių mero Sigučio Obele-
vičiaus atlyginimas buvo 5859 litai 
(1698 eurai). Pagal siūlomą pataisą, 
merų atlyginimas (be priedų) kiltų 
iki 2,3 tūkstančio, o vicemerų - iki 
1,9 tūkstančio eurų.

K.Tubis, paprašytas pakomentuoti 
merų atlyginimų kėlimą, „Anykštai“ 
sakė, kad „tikrai ne dėl atlyginimo 
ėjau, net nežinojau, koks jis yra“. 

Tačiau didelę patirtį policijos 
struktūroje turintis K.Tubis sakė 
manantis, kad atlyginimų pakėli-
mas bendrai sistemai bus naudingas 
– skatins merus geriau dirbti ir ma-
žins galimas korupcijos apraiškas, 

Pasak Kęstučio Tubio, nėra 
teisinga, kai savivaldybių įs-
taigų vadovai gauna didesnius 
atlyginimus už savivaldybių 
vadovus.

Keičiasi režisieriai, keičiasi
ir rekvizitai

Ričardas SARGŪNAS, Seimo na-
rys, apie investicijas į J.Biliūno gim-
nazijos stadioną: 

„Dvejus metus stengėmės, kad jie 
atsirastų, kad stadionas pakeistų iš-
vaizdą. Prie naujo mokyklos pastato 
rūbo reikia pritaikyti ir kitus rekvizi-
tus.“

O „mikrobangę“ galima 
vadinti židiniu...

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie nestandartinių matmenų 
J.Biliūno gimnazijos stadioną: 

„Geriau toks stadionas, negu jokio. 
Į sporto infrastruktūros objektą gali-
ma žiūrėti ne tik kaip į varžybinę, bet 
ir kaip į paruošiamąją bazę.“

Skamba panašiai į 
grasinimą...

Tomas TUSKENIS, Anykščių 
menų centro direktorius, rajono Ta-
rybos posėdyje atsakė į Tarybos narės 
Aldonos Daugilytės klausimą apie 
sutartį su bažnyčia: 

„Mes labai gerai susitvarkėme. Bet 
jeigu jūs ieškote kažkokių asmeninių 
problemų...“

Bažnyčios amžiuje viena 
valdžios kadencija – 
tik akimirka

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
apie sutartį tarp Anykščių menų cen-
tro ir Anykščių bažnyčios: 

„Šios valdžios garbės reikalas būtų 
iki kadencijos pabaigos sutvarkyti, 
suderinti ir pasirašyti sutartį.“

Tačiau juk geriausias
menininkas - alkanas 
menininkas

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykščių 
menų inkubatoriaus vadovė, apie dar-
bo vietų kūrimą: 

“Mes priimame dalį menininkų, 
kurie yra socialiai remtini, pašalpų 
gavėjai. O pas mus jie jau turi darbo, 
dirba su verslo liudijimais.”

Būtų priedą davę. Prisiviję
 ir dar pridėję...

Saulius RASALAS, Andrioniškio 
seniūnas apie darbą be pavaduotojo: 

„Kol dirbau vienas, neprašiau prie-
do prie algos. Sutaupiau biudžeto lė-
šas.“
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rievės

Linas BITVINSKAS

Kuris iš mūsų nenorėtų ką nors 
svarbaus padaryti, kažką reikšmin-
go, kažko, kas tarnautų žmonėms 
ir, žinoma, šiek tiek išgarsintų mūsų 
vardą. Nelabai daug, bet išgarsintų. 
Kitaip sakant, pasvajojame apie 
žygdarbius, nes tik jie įprasmina 
žmogaus gyvenimą. Žygdarbiai 
nėra blogai, tačiau, mano manymu, 
blogai, kad mums įkalė tokį mąs-
tymo būdą. Pagalvokit, štai jums 

20-30-60 metų, prisiminkit, kokį 
žygdarbį esat padarę? Ne, braškių 
vogimas iš kaimyno netinka, senuko 
pervedimas per gatvę irgi ne... Ar 
tai reiškia, kad gyvename veltui? 
Aišku, būtų galima pafilosofuoti 
apie pasidžiaugimą mažais daly-
kais,  gerumą ir t.t., bet iš esmės – 
tuštuma, nė vieno žygdarbio... 

Štai ko pasigendu šiandieniniame 
gyvenime – prasmės kasdienybėje. 
Pagalvokite, kaip šiurpu – keliesi iš 
lovos beprasmiškai, slenki į darbą, 
valgai vakarienę be jokios prasmės, 
guliesi ir nieko nesapnuoji.  Net 
ir šventės erzina – žmonės sako 
„nekenčiu Kalėdų“, „nekenčiu Ve-
lykų“. Atvirai sakant, ir aš nežinau, 
kaip reikėtų suteikti prasmę kasdie-
nybei. Tik retkarčiais save pagaunu 
mąstant, kad reikėtų gyventi kitaip. 
O kaip?

Galime pažvelgti ir į Velykas. 
Tiesa, reiktų pradėti nuo to, kad 
Velykos (velikij den, didžioji diena) 
yra hebrajų Paschos kopija, o 

kadangi šios šventės prasmę, kaip 
mes ją suprantame, dauguma žino 
(Kristaus prisikėlimas, pavasario 
atėjimas), tai ties tuo neapsistosiu. 

Turėtume žinoti, kad tokie Velykų 
atributai kaip krienai, kiaušiniai yra 
perėję nuo hebrajų stalo pas mus. 
Bet mane labiau sudomino pati 
Paschos prasmė. 

Pascha yra pagrindinė žydų 
šventė, kurią švenčia 7 dienas, per 
kurią minimas tautos išvedimas 
iš Egipto. Visas maistas, turintis 
raugo, prieš Paschą sudeginamas. 
Jie valgo paskubom, naktį, ant stalo 
– macai, nerauginta duona be jokių 
priedų ir be mielių, karčios žolės. 
Nerauginta duona žymi skubų 
iškeliavimą, karčios žolės (krienų 
lapai arba supjaustytos gabalėliais 
šaknys) – vargą Egipte. Šventės 
metu ant stalo dedamas sūrus 
vanduo, į jį mirkomos ir valgomos 
žolės. Sūrus vanduo simbolizuoja 
vergų ašaras. Šventė prasideda 
vyno taurės laiminimu. 

Keista, bet žydai, sėsdami prie 
stalo, kitaip žvelgia į šį veiksmą. Jei 
pas mus dvasingumas susiveda į 
kažko nedarymą (sakykim, susilai-
kymas nuo maisto per Gavėnią), tai 
jų supratimu - į darymą. Jie privalo 
valgyti Paschą. Tai įsakymas.  

Pirmasis, antrasis ir paskutinis 
šventės vakaras pažymimas vaka-
riene: stalo priekyje sėdi šeimos 
galva ir skaito Biblijos Išėjimo 
knygos fragmentą, maldas, vienas iš 
vaikų užduoda 4 klausimus šeimos 
galvai. Be to, hebrajų kalba žodis, 
žymintis jų iškeliavimą iš Egipto, 
yra vartojamas nusakant veiksmą, 
kai piemuo atsivedant karvei ver-
šiuką įkišą ranką į karvės vidurius 
ir užčiuopia jo kojas. Kitaip sakant 
– Dievas įkišo ranką į Egipto vidų 
ir iš pasaulio nešvarumų tą naktį 
gimė tauta.

Žydai valgo maistą ne tik kaip 
simbolius, yra šis tas daugiau. 
Tikima, kad maistas, ypač valgomas 
per Paschą, ištaiso Adomo nepa-

klusnumą Dievui, kai pirmieji žmo-
nės valgė nuo draudžiamo medžio. 
Jų raštai sako, kad po išvarymo, 
kai Dievas liepė „Valgysi lauko 
augalus“, Adomas sušuko: „Ar aš 
ir asilas valgysime tą patį mais-
tą?“. Žmogus nenori būti gyvuliu, 
nenori maitintis kaip gyvulys – be 
jokios prasmės, tik todėl, kad nori 
valgyti. Hebrajų supratimu, maisto 
valgymas – yra tarnavimas Kūrėjui, 
kuris leidžia susijungti šventumo 
šviesą, esančią kūriniuose, su 
Kūrėjo šviesa, esančia žmoguje. O 
Paschos valgymas „ištaiso“ visus 
kartus per metus, kai maistą tu val-
gei kaip asilas – tiesiog patenkinai 
instinktą. 

Bandau įsivaizduoti, kaip 
pasikeistų mūsų gyvenimas, jeigu 
kasdien valgytume ne dėl savęs, 
kai duona šventa ir brangi ne dėl 
prakaito, kuris išlietas ją uždirbant, 
o dėl to, kad joje yra Kūrėjo šviesa. 
Gal ir žygdarbių tada nereiktų?

Gražaus Velykų stalo.    

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“ skelbia 
nusidėvėjusio ir nenaudojamo materialinio turto 

viešą pardavimo aukcioną.
Bus parduodama: 
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv.Nr. 474, unikalus Nr. 3496-5010-9018, 3496-

5010-9029, pradinė pardavimo kaina 1531 €. Turtas neeksploatuojamas.
2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480 unikalus Nr.3496-9011-1010, 

3496-9011-1032, 3496-9011-1021, pradinė pardavimo kaina  1369 €. Turtas neeksploa-
tuojamas.

3. A/m AUDI-100, valst.Nr. CUR343, inv.Nr.302, 1988 m.laida, pradinė pardavimo kaina 174 €.
 
Aukcionas įvyks 2015 m. balandžio 17 d. 10 val. UAB “Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto salė-

je, Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, 
kitas aukcionas vyks 2015 m. balandžio 27 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti parduoda-
mą turtą galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl pirkimo kreiptis  tel. 8-381-52219 arba 
atvykti į UAB “Anykščių šiluma“ 4 kabinetą.

 
Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad į bendrovės 

kasą ar atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 697300010002493557 AB banke Swedbankas sumo-
kėtas pradinis įnašas 10 procentų dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę nupirkus, įnašas 
įskaitomas į prekės vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcione 
laimėjusiam dalyviui turtą pirkti atsisakius, pradinis įnašas negrąžinamas.

 
Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynaisiais pini-

gais į UAB “Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą  atsiskaitomąją 
sąskaitą.

Dabar Milda muzikos mokosi pas 
Šveicarijoje gyvenantį prancūzų pia-
nistą, kompozitorių, filosofijos moks-
lų daktarą ir originalaus mokymosi 
skambinti fortepijonu metodo išra-
dėją, fondo gabiems vaikams „SOS 
Talents“ steigėją  Michel Sogny. 
Mergaitė yra laimėjusi ir „Maxima“ 
įsteigtą „Maksimalisto“ stipendiją.

Po kelias valandas per dieną prie 
pianino praleidžianti Milda sako, 
jog dar nežinanti, kuo bus užaugusi. 
„Kartais save įsivaizduoju grojančią 
didelėse salėse, o kartais noriu būti 
šunininke (Milda augina rusų skali-
ką Bojariną). Tačiau jeigu negročiau, 
būčiau patyrusi ir pamačiusi kur kas 
mažiau. Dabar, kai mokykloje mo-
kytoja manęs paklausia, iš kokios 
šalies grįžau, o aš sakau, kad buvau 
Paryžiuje, vaikai juokiasi, kad man 
Paryžius - kaip jiems į „Maxima“... 
Aš esu dar vaikas ir man dar sunku 
nuspręsti, kuo noriu būti. Todėl tie-
siog groju, stengiousi nenuvilti tėvų“, 
- sako Milda.

Laisvalaikiu mergaitė elgiasi kaip 
visi jos amžiaus vaikai – klauso-
si šiuolaikinės muzikos, plaukioja 

Ruošiasi koncertuoti dešimtoje šalyje
Anykščių A. Vienuolio progimnazijos septintokė Milda Dauno-

raitė ir keturiolikmetis šilutiškis Kasparas Mikužis praeitą savai-
tę Rusijoje, Sankt Perterburge, XX tarptautiniame L. A. Bruk 
fortepijoninių duetų konkurse „Brat i sestra“, savo amžiaus gru-
pėje užėmė pirmąją vietą.

baseine, piešia. „Negi manote, kad 
mano ausinukuose skamba Bachas?“, 
- šypsosi Milda, pasakodama apie 
savo pomėgius.

 „Labai norėčiau turėti planšetę, 
kad galėčiau keliaudama žiūrėti fil-
mus, tačiau tėvų nupirkti neprašau. 
Mintyse kuriu taisykles, kur turėtų 
būti padėtas kompiuteris, kad aš kada 
panorėjusi negalėčiau jo pasiimti, nes 
tada greičiausiai neatsispirčiau pa-
gundai daug laiko sugaišti filmams ir 
žaidimams“, - samprotauja Milda. 

Milda neturi stilaus, mados ikonos. 
Negali įvardinti ir į kokį pianistą no-
rėtų lygiuotis. 

„Aš noriu būti savimi. Milda. Kar-
tais galvoju, kad mano mokytojo 
Justo Dvariono gyvenimas labai įdo-
mus – jis koncertuoja, yra konkursų 
žiūri narys, keliauja po pasaulį, moko 
skambinti vaikus. Tačiau jeigu mo-
kėčiau groti taip, kaip jis, aš būčiau 
Dvariono kopija. O kopijos niekam 
neįdomios. Esu mačiusi tokį paveiks-
lėlį. Koridoriuje pridėta daug „ugsų“. 
Žinote, tai tokie paauglių mėgstami 
batai. Ir prierašas – „pas mano sesę 
atėjo draugės“. Visi vaikai elgiasi ir 

rengiasi panašiai, nenori išsiskirti, 
kažkaip atkreipti dėmesio, tačiau man 
atrodo, kad reikia stengtis ir būti savi-
mi“, - kalba Milda.

Vaikams aplodismentai pasau-
lio scenose daug kainuoja, Milda ir 
Kasparas Mikužis (kitas M. Sogny 
fondo stipendininkas) patys vieni, net 
be mokytojos, kelis kartus per metus 
skrenda į Paryžių. Sugrįžę iš moky-
mų, kurie trunka kelias dienas, vaikai 
turi mokykloje pasivyti bendramoks-
lius, todėl tokio dalyko kaip atostogos 
jų gyvenime beveik nebūna. Milda 
neslepia - jai kartais būna apmaudu, 
nes bendraamžiai grįžę po pamokų 
gali vaikščioti po miestą, leisti laiką 
su draugais, o ji tuo metu turi mokytis 
skambinti preliudus ir prelegomenus.

 „Mano tėvai taip  pat daug skiria 
dėmesio muzikai. Tėtis (architektas 
Vytenis Daunoras, - red. pastaba) 
man ieško kūrinių, visada randa laiko 
nuvežti mane į Vilnių pas Dvarioną. 
Su juo kalbamės apie muziką. Tėtis 
yra muzikos mokykloje baigęs smui-
ko klasę“, - sako Milda.

Ji žino, kad konservatorijos studen-
tai ir dabar harmonijos mokosi iš se-
nelio Algirdo Daunoro parašyto vado-
vėlio, tačiau sako, kad muziko senelio 
autoritetas jos groti neįpareigoja.

-ANYKŠTA

ruošia pianistas ir pedagogas Justas 
Dvarionas, šį pavasarį vyks Suomijo-
je. Milda pianinu groja nuo penkerių. 
Pirmieji jos muzikos mokytojai yra 
Anykščių muzikos mokyklos peda-
gogai Balys ir Irutė Meldaikiai. 

„Kokiose šalyse koncertavau? – 
perklausia Milda ir ima lenkti pirštu-
kus, - ,Rusijoje, Prancūzijoje, Olan-
dijoje, Danijoje...“. Suskaičiuojame 
devynias šalis ir išsiaiškiname, kad 
naujausias koncertas, kuriam Mildą 

Trylikametė  pianistė Milda Daunoraitė yra įpratusi savo laiką 
kontroliuoti geriau nei dauguma suaugusiųjų.
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 AVINAS
AVINAS
Avinas (kovo 21- balandžio 20 d.)
Devizas: „Aš esu“.
Atitikmuo pagal kinų horoskopą: Drakonas.

4 detalės apie Eriką DRUSKINĄ

Miestas...
... jau nebe Anykščiai.

Metų laikas...
Vasara, kadangi mėgstu plaukioti ir perplaukinėti ežerus. Tai darau be-

veik kiekvieną vasaros dieną. Uteniškiams gal ir keistai atrodo žmogus, 
kuris ateina prie Dauniškio ežero (vidury miesto) kiekvieną vakarą (pa-
našiu metu) ir plaukia aplink ežerą (kartais kelis kartus). Vanduo yra tarsi 
mano gyvybės šaltinis. Beprotiškas jausmas, kai plauki dideliame ežere, 
kai nieko nebematai krante ir lieki vienas su dangumi ir vandens platybe, 
su savo tikėjimu ir savimi.

Idealas...
Viskas idealu su sėkmėmis ir nesėkmėmis, kreivais kelio vingiais  ir 

visais netikėtumais. Reikia mokėti palaukti ir nusiraminti dėl ateities. 
Mane pastarieji metai to išmokė. Ramybė ir susitaikymas su drąsiu atei-
ties laukimu gali atnešti labai daug. Paskutiniu metu gyvenimas dovanoja 
ypatingai daug gražių ir nepaprastų siurprizų. Gal dėl to, kad gimtadienis, 
o gal dėl to, kad leidau jam atnešti tai, ko nusipelnau. Visiems patariu 
kartais padaryti kardinalius sprendimus ir atsiriboti nuo to, kas trukdo 
gyventi, dirbti, kurti ir gerai jaustis.

Knyga...
Kadangi šiais metais žadu išleisti savo pjesių rinkinį, mano būsima 

knyga yra man brangiausia. Labai to noriu. Tik vis atsiranda trukdžių. 
Atsiranda darbų, projektų, kurių neišeina atsisakyti. Dėl to koreguojasi 
kūrybiniai grafikai.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

1. Zodiako ženklo Avino atsto-
vai pasižymi ugningu charakte-
riu, impulsyvumu, nuolatiniu ju-
dėjimu, optimizmu.

- Taip, iš tiesų manau, kad visos iš-
vardintos savybės man tinka. Tačiau 
tai nereiškia, kad mano energingu-
mas, ugningumas visada pasireiškia 
ekspresyviais netikėtais poelgiais, 
karštu būdu. Atvirkščiai - daugeliui 
atrodo, jog esu labai ramus žmo-
gus. Tai klaidinantis įspūdis, nes po 
ramaus žmogaus išvaizda slepiasi 
tūkstančiai minčių, idėjų, nuolatinis 
ieškojimas, situacijų, žmonių stebė-
jimas bei vertinimas, loginių, ma-
tematinių veiksmų dėliojimas. Šia 
prasme esu pavojingas žmogus, nes 
visada pastebiu daugiau, nei reikia 
matyti. Ir tai apsunkina gyvenimą, 
nes kai kurie asmenys tai supranta 
ir dėl to mato manyje pavojų.  

O optimizmas tai atskira mano 
sritis. Mano optimizmas yra labai 
realistinis ir visada išreikštas ma-
tematiniais bei loginiais vienetais. 
Optimizmas remiasi dideliu reli-
gingumu, tikėjimu, nors niekada to 
niekam neparodau. Tai dar vienas 
klaidinantis įspūdis apie mane, nes 
žmonės to neįtaria. Ir man tai patin-
ka. Išreikšiu tai teatrališkai, kadan-
gi esu scenos žmogus: gyvenime 
žmonės vieni kitus pasitinka pagal 
drabužį tarsi klounai (blizgantys 
arba apšiurę), o bendraudami ir 
bendradarbiaudami susipažįsta su 
kito žmogaus asmenybės vidiniu 
pasauliu bei vertybėmis (kartais 
ten nieko neranda, o kartais atranda 

Režisierius su kvailiais pataria neprasidėti
Kovo pabaigoje atšventęs savo 36-ąjį gimtadienį buvęs Anykščių A.Vienuolio progimnazijos reži-

sierius Erikas Druskinas, šalyje išgarsėjęs su daug kraštų apkeliavusia rekordine Lietuvos vėliava, 
atsakė į „Anykštos“ jam užduotus klausimus. 

begalinius pasaulius). Šis procesas 
tarsi didelis spektaklis, kuriame la-
bai daug įvykių, komiškų situacijų, 
dramų, keisčiausių personažų ir 
klausimų (kartais jų nebūna – būna 
ir taip kai kuriems, bet tai nemokan-
čio mylėti žmogaus bruožas ir tikrai 
ne optimisto).

2. Avinai dievina darbą ir dirba 
su malonumu, nemėgsta dykinė-
tojų. Vertina, kad darbas būtų 
savarankiškas – Avinai mėgsta 
demonstruoti savo energiją ir ini-
ciatyvą. Kritinėse situacijose pui-
kiai susitvarko.

- Taip, darbas, idėjos, jų įgyven-
dinimas yra mano variklis. Mėgstu 
žmones, kurie gali ir nori prisiimti 
atsakomybes bei įsipareigojimus. 
Nemėgstu bailių visuose frontuose 
(gyvenime, politikoje ir kt.), kurie 
slepiasi po teisuolių kaukėmis, o 
kaip vėliau paaiškėja, yra kurtiza-
nių, parsidavėlių lygio apgailėtini 
veikėjai (tai aliuzija ir į pastaruosius 
įvykius Anykščiuose). Beje, jiems 
galėčiau su gražiausiais linkėjimais 
pasakyti, kad tikrai nedirbu „Kaka-
du“ laidoje ir nekviečiu televizijų 
susidorojimams – tai ne mano sti-
lius, o jūsų.

3. Tai vadovai, ne pavaldiniai. 
Avinai ne itin mėgsta darbą ko-
mandoje, tai individualistai. Mie-
lai vadovauja, tačiau nemėgsta 
bendradarbiauti, ypač su sveti-
mais žmonėmis.

- Bent aš esu linkęs į vadovavi-
mą, o tiksliau į idėjų generavimą ir 
atsakomybės prisiėmimą. Tai mano 

individualizmas. Individualizmą 
suvokiu kaip geriausių žmogaus, 
darbuotojo originalių  idėjų bei in-
dividualių savybių visumą. Labiau 
civilizuotose valstybėse tai vertina-
ma ir tampa visuomenės bei ekono-
mikos varikliu, o kolektyvo nariai 
turi arba patys turėti tokias savy-
bes ir būti idėjų generatoriais arba 
padėti kitiems (generuojantiems 
idėjas) sumanymus įgyvendinti. 
Lietuvoje viskas yra atvirkščiai. 
Žmogus su idėjomis bei individu-
aliomis savybėmis tampa pilkos 
biurokratinės sistemos priešu, kurį 
reikia sunaikinti kaip nacionalinę 
blogybę. Kiek daug gabių žmonių 
buvo išstumta ir iš Anykščių, o jie 
šiandien vadovauja nacionalinėms 
įstaigoms, plėtoja verslus.

Todėl ir bendradarbiavimas man 
yra abiem pusėms naudingas veiks-
mas. Sunkiausia bendradarbiauti 
su valstybine sistema, nes čia ben-
dradarbiavimas priimamas kaip pa-
klusimas, tarnavimas, kai turėtum 
džiaugtis, kad kažkas yra siūloma, 
nes gali ir nesiūlyti. Valdininkai la-
bai mėgsta vogti idėjas ir jas pateik-
ti kaip savo ir dar nori, kad idėjos 
autorius jas įgyvendintų. Aš nieka-
da su tuo nesutikau ir nesutiksiu. Ti-
kiuosi, kad niekada nebūsiu tarnu. 
O kiti, jei jiems patinka ir tai teikia 
malonumą, tegu būna (Anykščiuo-
se tokių mazochistų pilna).

4. Avinai vykdo drąsius pro-
jektus su begaliniu užsidegimu, 
įnirtingai kovoja už geriausias 
pozicijas. Dažnai, pasiekę tikslą, 
pradeda nuobodžiauti – jiems 
būtina jausti konkurentų „kvė-
pavimą“ už nugaros.

- Taip, ir labai beprotiškai. Iš tiesų 
labai nuobodžiauju, kai prasideda 
mažos veiklos, ramus darbinis pe-
riodas. Todėl labai greitai susigal-
voju naujus iššūkius. O konkurentų 
„kvėpavimas“ į nugarą yra tobulas 
dalykas. Pilkos masės atstovai, po-
litikai dažnai to bijo. Bet tai tobula 
variklio užvedimo sistema.

5. Avinai viską, ką galvoja, išrė-
žia tiesiai. Be to, nepasižymi kan-
trybe – nemėgsta ilgai aiškinti ką 
ar kaip kiti turėtų daryti. 

- Ir aš turiu šią silpnybę. Bet pas-
taruoju metu kovoju su šiuo savo 
bruožu: jeigu matau, kad žmogui tu-
rėčiau pasakyti tam tikrą informaci-
ją ar nuomonę, įvertinu, ar žmogus 

pasiruošęs išklausyti ir tai priimti 
kaip nuomonę pasvarstymui. Kar-
tais geriau patylėti. Visiems tai pa-
tariu. Pasiteisina. Ypatingai nepra-
sidėkite su kvailiais. Jie tai priima 
kaip asmeninį įžeidimą, o ne kaip 
norą padėti. O verslininkai pasaky-
tų, kad už nuomonę ir pasiūlymus 
reikia imti pinigus, tada jie tampa 
vertingesni. Pradėjau bandyti ir šį 
metodą. Visai įdomus. Tai sakau ir 
juokais, ir rimtai.

6. Gimę po Avino ženklu pasižy-
mi tiek techniniais, tiek meniniais 
gabumais. Be didelio vargo gali 
padaryti karjerą pramogų vers-
le. Bet kuriuo atveju – pasirenka 
profesiją geriausiai atitinkančią 
jų polinkius. 

- Pritariu. Iš prigimties esu kons-
truktorius, matematikas. Ir moky-
kloje sekėsi tikslieji mokslai kaip ir 
humanitariniai bei meno. Planavau 
stoti į fiziką, informatiką arba in-
žineriją. Tik turbūt lemtis atvedė į 
meno sritį, o tiksliau - lemtingas lai-
mėjimas respublikiniame skaitovų 
konkurse, likus keliems mėnesiams 
iki egzaminų. Bet matematika nie-
kur nedingo – ir šiandien mane 
supa labai daug žmonių, kurie turi 
ekonominį, matematinį, buhalterinį 
išsilavinimą. Dėl pasirinktos pro-
fesijos nesigailiu. Menas ir kultūra 
yra labai įdomi sritis. Ir čia reikalin-
gi įvairūs gebėjimai.

7. Kadangi Avinas Ugnies sti-
chijos ženklas, jis mėgsta rau-
doną spalvą, kuri yra energijos, 
aktyvumo, aistros, dinamikos 
spalva. 

- Raudonų marškinių tikrai ne-
mėgčiau. Raudonu kostiumu pa-
sipuoščiau tik renginiui, teminiam 
vakarui. Moteriai raudona suknelė 
pavojinga – retai tinka. Bet raudona 
detalė gamtoje, scenoje, dekore yra 

kaip gaivus gurkšnis, suteikiantis 
energijos, gyvybingumo, teatra-
liškumo. Raudoną spalvą visada 
iškeisčiau į pušų foną bei pajūrio 
aliuziją.

Apskritai Avinui nereikia raudo-
nos spalvos, nes dažnai reikia ne 
padidinti energijos kiekį ir aktyvu-
mą, o juos sumažinti. Tada yra ge-
riausias Avino derinys.

8. Avino ženklo žmonės mėgsta 
keliauti, kelionėse kitiems kelia 
nuotaiką, dažnai tampa savotiš-
kais lyderiais.

- Mėgstu ir aš. Ir nuotaiką pake-
liu. Ir labai draugiškas. Ir netyčia 
būnu globėjiškas, saugantis ben-
drakeleivius. Kažkodėl tarsi prisii-
mu už juos atsakomybę. Ir į viską 
žiūriu atlaidžiai. Kelionės nesėkmių 
nesureikšminu. Man tai būna gražiu 
prieskoniu.

9. Avino ženklo žmonės geriau-
siai sutaria su Dvynių, Šaulio ir 
Vandenio ženklų žmonėmis. 

- Statistikos nevedžiau, bet dau-
giausiai bendrauju su Šauliais, Liū-
tais, Mergelėmis ir Avinais.

10. Namai: geriausiai jaučia-
si ten, kur daug erdvės. Avinai 
mielai rinksis modernius baldus, 
svarbiausia, kad jie būtų lengvi 
arba su ratukais: tokius nesunku 
perstumti, juk keisti interjerą – 
viena maloniausių pramogų... 

- Namai yra mano tvirtovė. Vie-
tos tikrai turi būti daug. Namuose 
turi būti tik funkcionalūs daiktai, 
baldai (su ratukais stumdymui to-
buli). Mėgstu modernius baldus ir 
interjerą. 

Spalvos, formos, konstrukcijos 
yra mano stichija ir maloni pramo-
ga. Dažnai konsultuoju savo pažįs-
tamus, kolegas, įsirengiant namus 
(ačiū Dievui, sėkmingai), darbo 
studijas, patalpas.

Mano gyvenimo receptas 
Kadangi žydai visada moka juoktis iš savo nesėkmių ir džiaugsmų, o aš 

turiu ir žydiškų šaknų, galiu pateikti gerą receptą žydišku stiliumi:
Jeigu tavęs nemyli niekas, turi problemų su savo nuomone. Gali tekti 

už tai daug sumokėti.
Jeigu tavęs nemyli valdžia, leisk jai mokėti už meilės paslaugas. Viskas 

savaime susitvarkys.
Jeigu nori, kad tau sektųsi, nemokėk (dėmesiu, pinigais ir kt.) tiems, 

kam greit nebesiseks.
Jeigu nori viską apie save sužinoti, paprašyk komentaro etatinių inter-

netinių komentatorių – jie viską pasakys, nes jie visada viską žino, o ypač 
Ona, gal dar Vilka (bet jų garantinis laikas baigiasi – vėjai keičiasi).

O jeigu vis dėlto nutarei būti labai laimingas, paklausk manęs, aš suda-
rysiu specialią programą.

O jeigu vis dėlto nutarsi būti laimingiausias, neklausk nieko ir niekam 
apie tai nesakyk, tiesiog džiaukis gyvenimu ir prisimink, kad gyvenimas 
yra gražus.

Šalom šabat.

Režisierius Erikas Druskinas yra įvairių originalių projektų autorius.  
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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vietoj tabletės

Kamilė BITVINSKAITĖ

Tikriausiai daugelis esate sakę 
„man šiandien „depresova“ nuo-
taika..“,  „nieko nedarysiu - man 
depresija“. Tokie posakiai taikliai 
apibūdina žmogų užklupusią mo-
mentinę būseną ar nuotaiką, kuri 
greičiausiai praeina jau kitą dieną. 
Tačiau kas būna, kai tokia būsena 
lydi žmogų dieną iš dienos? Būtent 
tuo momentu posakis „man  šian-
dien yra depresija“ įgyja tikrąją 
reikšmę.

Niekur neisiu ir nieko nenoriu 
Depresija – gilus ir ilgalaikis 

išgyvenimas, emocine išraiška iš-
einanti už paprasto liūdesio ribų. 
Dažniausiai ją lydį mąstymo, el-
gesio bei biologinių funkcijų sutri-
kimai. Ne paslaptis, kad depresija 
yra laikoma psichinės sveikatos 
sutrikimu. Dažnas išgirdęs „psichi-
kos sveikatos sutrikimas“ išsigąs-
ta, o asmenį, turintį tokį sutrikimą, 
vertina prieštaringai, ignoruoja, gal 
kartais net smerkia, o sergantis pri-
verstas slėpti savo ligą dėl baimės 
būti nesuprastam. 

Kalbėdama apie psichines ligas 
mėgstu sakyti taip – vieni žmonės 
serga diabetu, kiti astma, o dar kiti 
- depresija ar kokia kita psichikos 
liga. Žmonės dėl savo ligų nėra 
kalti, tiesiog tam tikros jų orga-
nizmo veiklos yra sutrikusios. De-
presija dažniausiai sukelia staigūs 
stresiniai įvykiai, nelaimės ar per 
ilgai užsitęsusi įtampa ar ilgalai-
kis alkoholio vartojimas. Tačiau ir 
gyvenant ramų, tvarkingą gyveni-
mą mus gali „aplankyti“ depresi-

ja - dažniausiai ji siejama su neu-
romediatoriaus serotonino, kuris 
yra atsakingas už mūsų nuotaiką, 
trūkumu. Medikų siūlomi antide-
presantai ir yra vartojami tam, kad 
serotonino kiekis būtų atstatytas. 

Psichiatrai depresiją priskiria 
nuotaikų sutrikimams, kuriuos daž-
niausiai skirsto į dvi pagrindines 
formas – (didžiąją) depresiją bei 
bipolinį sutrikimą. Depresija daž-
niausiai pasireiškia tuo, kad žmo-
gus būna nusivylęs savimi, ateitimi, 
kuri jo laukia, jam trūksta energijos 
ir džiaugsmo atliekant kasdienius 
darbus, kurie dažniausiai sukelia 
pasitenkinimą, sutrinka arba pa-
didėja apetitas, kankina nemiga. 
Depresijos metu žmogų lydi bejė-
giškumo, apatiškumo jausmai (jam 
atrodo, kad jis nieko negali daryti, 
nes ką bedarytų, viskas jam neiš-
eitų), o kai kuriuos karts nuo karto 
aplanko mintys apie savižudybę. 

Depresija nustatoma, kai to-
kia emocinė būsena vyrauja dvi 
savaites ar daugiau. Bipolinio 

sutrikimo metu žmogų pirmiau-
siai kamuoja niūruma – žmogus 
išgyvena tikrą kančią, vėliau „iš-
sveiksta“ ir  netikėtai žmogaus 
emocijos kardinaliai pasikeičia, 
nes pereinama į manijos epi-
zodą - euforišką, hiperaktyvią, 
aklai optimistišką būseną. Tuo 
momentu žmogus pasižymi ypa-
tingu šnekumu, yra kupinas idėjų 
(staiga gali užsimanyti nuskristi į 
Paryčių ir pietauti Eifelio bokšte 
ir tai jis padarys net nepamąstęs, 
kad išleis visas savo santaupas). 
Jei prieš tai žmogus jautėsi men-
kavertis ir buvo apatiškas viskam 
aplinkui, staiga jis tampa opti-
mistu ir vertina save teigiamai. 
Deja, nors ši būsena ir skamba 
viliojančiai, ji dažniausiai ker-
ta per žmonių kišenės (Žmogus 
tuo metu būna kupinas idėjų, 
kurių niekad ir neįgyvendina, o 
ką daro geriausiai – tai išlaidau-
ja. Pasaulyje yra net tokių atvejų 
nutikę, kada verslininkai manijos 
epizodo metu būdavo uždaromi į 

dienos stacionarus tam, kad neiš-
vaistytų viso savo įmonės turto).  

Nors depresija dažniausiai gydo-
ma antidepresantais, jais apsiriboti 
negana (užsienio šalių praktika 
rodo, kad antidepresantais gydo-
ma tik sunkios formos depresija). 
Jeigu pradedate jausti, kad jus 
apninka panašios emocijos, jaus-
mai ir mintys, nebijokite kreiptis į 
specialistus – psichologus, psicho-
terapeutus ar į savo labai artimus 
žmones ir išsakykite jiems savo 
išgyvenimus, baimes. 

Geras pokalbis gali padėti iš-
vengti depresijos. Nepamirškite 
savęs palepinti - pasigaminkite 
skaniai valgyti, bet nepamirškite 
judėti ir save „įstatyti“ į discipli-
ną. O jei turite šalia savęs žmogų, 
serganti depresija, nepamirškite 
principo „visi už vieną, vienas už 
visus“. Tuo momentu jam labiau-
siai reikia tų, kurie galėtų kartu su 
juo pastovėti. Pradrąsinkite žmogų 
gydytis, padėkite judėti, išblašky-
kite neigiamus jausmus ir mintis. 
Juk negali žinoti, kad vieną dieną 
jis stovės šalia, kai jūs būsite pana-
šioje situacijoje. 

Norime padėkoti mūsų šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir seselei 
Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdų gydymą ir rūpestį mūsų sveikata.

Angėlė ir Petras LAPIENIAI

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

GRIBAUSKŲ šeima, Kurkliai

Dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselėms 
Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI už gerą ir rūpestingą gydymą.

S. MARKEVIČIUS, Luciūnai

Nuoširdi padėka šeimos gydytojui Arūnui TARVYDUI ir slaugytojai Rimai 
BAGOČIŪNIENEI už nuoširdų rūpestį, gydymą ir gerą žodį.

Marytė BALTAKIENĖ, Svirnai II

Gerbiama gydytoja Vitalija GIRIŪNIENE, nuoširdžiai dėkojame už rūpestin-
gą ir nuoširdų gydymą. Jūsų žodžiai - žiedai, o darbas - vaisius. Ačiū Jums.

P. NORKŪNAITĖ, A. LAIBAKOJIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rūpestingą gydymą, malonų bendravi-
mą. Sveikatos, stiprybės, gero pasisekimo asmeniniame gyvenime Jums, 
mielos medikės.

Marijona ŠEŠPLAUKYTĖ

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei Astai 
BARTULIENEI už mano gydymą. Linkiu Jums niekada nepavargti nei fiziškai, 
nei dvasiškai.

J. GRIMŽIENĖ, Traupis

Norime padėkoti mūsų šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, slaugy-
tojoms Irenai MIKUČIONIENEI, Rūtai PACIŪNIENEI už nuoširdų gydymą ir 
rūpestį mūsų sveikata.

L. P. ČIUKŠIAI

Gerbiamoms gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI, tik Jūsų rūpestingas gydymas ir nuoširdus bendravimas įžie-
bia viltį pasveikti. Ačiū Jums.

G. RINKEVIČIENĖ

Gerbiamoms gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI

Dėkojame Jums už viską: už gerumą, širdies šilumą, nuoširdumą. Ačiū, kad 
sutikome Jus savo gyvenimo kelyje. Ačiū, kad esate. Linkime Jums, kad Jūsų 
rankos niekad nepailstų, tegu Jums saulė auksą pilsto. Laimės, džiaugsmo, 
svajonių neramių ir daug, daug saulėtų dienų.

Laimutė ZDANEVIČIENĖ, Inga SKEMUNDRIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai Audrilei LAURINAVIČIENEI ir 
slaugytojai Stasei STRAZDIENEI už nuoširdumą ir nuolatinį rūpinimąsi mūsų 
sveikata.

Vytautas ir Aldona LAURINAVIČIAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Violetai GUSTIENEI ir slaugytojai Laimai 
ŽIUKIENEI už rūpestingą, nuoširdų gydymą ir patarimus.

Lionė BRUŽIENĖ, Anykščiai

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

4 padėkas gavo Anykščių PSPC 
šeimos gydytoja Salomėja Rainie-
nė, 2 - Violeta Gustienė, Vitalija 
Giriūnienė ir Troškūnų ambulato-
rijos gydytojas Rimondas Bukelis.

Po 1 padėką yra gavę Anykščių 

Gydytojams – jau 60 padėkų
„Anykštos“ skaitytojai toliau dėkoja medikams – jau esame gavę 

60 padėkų gydytojams. Daugiausiai pacientų padėkų iki šiol yra 
sulaukusi Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) 
šeimos gydytoja Rita Juodiškienė. Jai padėkota 23 kartus.

ligoninės gydytoja endokrinologė 
Regina Arlauskienė bei gydytojai 
Kęstutis Bajarūnas, Valdas Maci-
jauskas, Audrilė Laurinavičienė ir 
Arūnas Tarvydas.   

Pacientai 22  kartus padėkojo 
slaugytojai  Astai Bartulienei, 13 
kartus Rūtai Paciūnienei, 10 - Iru-
tei Mikučionienei, 2 kartus – Lai-
mutei Žiukienei, Ramunei Straz-
dienei, Dianai Rudokienei ir Ritai 
Burneikienei. Po vieną padėką turi 

Ligita Laurikėnienė, Regina Viršu-
lienė, Rasa Jankienė, Stasė Straz-
dienė, Rima Bagočiūnienė ir Gra-
žina Klimašauskienė.

Suskaičiavę Jūsų padėkas, ba-
landžio 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

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSP) šeimos gy-
dytoja Rita Juodiškienė neužleidžia lyderės pozicijų. .



2015 m. balandžio 4 d.

pirmadienis 2015 04 06

sekmadienis 2015 04 05

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Bėdų turgus.  
7.45 Šventadienio mintys. 
8.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.10 Premjera. Vakavilis. 
9.35 Premjera. Animalija. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Brolių Grimų pasakos. 
11.30 Velykų šv. Mišios iš 
Romos šv. Petro aikštės.  
13.00 Popiežiaus 
Pranciškaus sveikinimas 
“Urbi et Orbi” iš Romos, šv. 
Petro aikštės.  
13.50 Klasikinė kontraban-
da.  
14.20 Premjera. Lietaus fėja. 
16.00 Žinios. 
16.15 Premjera. Jonas 
Paulius II Amerikoje. 
Suvienyti žemyną. 
17.15 Premjera. Barabas. 
N-7.  
19.00 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
20.00 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
23.15 Leprekonų medžioklė. 
0.45 Auksinis balsas. 
“Auksinio balso” nugalėtojų 
koncertas.  
2.20 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
3.25 Klausimėlis.lt. 
3.45 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  

 
6.15 PREMJERA Skūbis-Dū. 

Abrakadabra. 
7.35 Žaliasis žibintas. 
Pirmasis skrydis. 
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Herbis. Lenktynių asas  
11.25 Nuotakos tėvas 2. 
N-7.  
13.30 Muškietininkas. N-7.  
15.30 Netikra vienuolė. N-7.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.00 Lietuvos supermies-
tas.  
21.40 PREMJERA Savaitė 
be žmonų. N14.  
23.45 PREMJERA 
Gaudynės. N14.  
1.30 Juodasis riteris. N-7. 

 
6.10 Sniego žmogus. N-7.  
7.55 Mikė Pūkuotukas.  
9.00 Nevykėlio dienoraštis.  
10.50 Globėjai.  
12.40 Karštos galvos. N-7.  
14.15 Princesė.  
16.10 Netikra vienuolė 2. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai.  
22.30 Užsienietis. N-14.  
0.35 Nužudyti Bilą. N-14.  
2.35 Laimė viena nevaikšto. 
N-14.  

 
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 
“Povestuvinė kelionė į 
Australiją”. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.00 “Kristaus kančia”. S.  
1.35 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.  
2.00 “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 drau-
gai”.  
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 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
18.05 “Kas aprengs nuota-
ką?”.  
19.05 “Nustebink mane”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Niro Vulfo 
mįslės. Per daug klientų”. 
N14.  

22.50 “Muzika ir žodžiai”. 
N-7.  
0.50 “Tikrasis seksas ir 
miestas. Los Andželas”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Velykinės šlagerių var-
žytuvės. 
9.45 Gyvenimo ratu su Zita 
Kelmickaite. 2008 m. 
10.30 Velykinis koncertas 
“Tai darykit mano atminimui”. 
2014 m. 
11.55 Žinios. Ukraina. 
12.10 Pelenė. 
13.30 Pavasaris pavandenis.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Premjera. ORA ET 
LABORA.  
15.30 A cappella šventė su 
Artūru Noviku. 
17.00 Septynios Kauno 
dienos. 
17.30 “Džium džium”.  
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė. 
18.45 Lengvai ir linksmai!  
21.00 Vilniaus mažojo teatro 
jubiliejinis vakaras.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuoja “Sound 
in G”, Donatas Montvydas, 
Rosita Čivilytė, Rūta 
Ščiogolevaitė, Giedrė 
Kličiauskienė, Vaidas 
Baumila. 
0.20 Alyvos žydės.  

 
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).  
18.00 24 valandos (k). N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
21.00 “Svajonių kruizai”.  
22.00 “Žiedų ritmai”.  
22.30 “Žiedų ritmai”.  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.10 Nuo... Iki... (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.25 Arčiau mūsų (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7. 
4.00 Dviračio šou (k). 

 
8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Ledo kelias. N-7.  
11.00 Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Simpsonai. N-7.  
13.00 Džeimio Oliverio 
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 Džonas Karteris. N-7.  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Dingęs be žinios. N-14.  
0.55 Džo. N-14.  
1.50 Rizikingiausi policijos 

darbo epizodai. N-14.  
2.40 Hubertas ir Staleris. 
N-7. 

 
7.20 Velykų skanėstai.  
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.25 Velykų skanėstai.
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Gamink sveikiau!”
11.40 Velykų skanėstai.  
11.45 Nacionalinė loterija.  
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.  
12.45 “Klounas”. N-7. 
13.45 Velykų skanėstai.  
13.50 “Klounas”. N-7. 
14.50 Velykų skanėstai.  
14.55 “Klounas”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
16.55 Velykų skanėstai.  
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
18.55 Velykų skanėstai.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 Pasaulis X. “Tikėjimas 
prieš ligas, mirtį ir karus”. 
N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena.  
21.35 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. 
N-14. 
23.30 “Pelkių padaro sugrįži-
mas”. S. 
1.20 “24/7”.  
2.05 “Daktaras Monro”. N-14. 
2.50 “Pelkių padaro sugrįži-
mas”. S. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
6.55 Gyvenimas.  
7.45 Delfinai ir žvaigždės.  
9.20 Premjera. Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą. 
9.35 Premjera. Hudinis. 
10.30 Premjera. Birželis 
sausio mėnesį. N-7.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1. N-7.  
14.30 Premjera. Geležinis 
Hansas. 
16.00 Žinios.  
16.15 Kryžių kalnas. Tautos 
dvasia (kart.). 
17.20 Premjera. Mažoji ledi. 
19.10 Šventinis Eduardo 
Kaniavos koncertas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 “Velykų DiaBitės”. 
23.10 Gyvenimo kibirkštys. 
N-14.  
0.55 “Auksinio balso” gra-
žiausi pasirodymai ir juokin-
giausi momentai. 
2.25 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1. N-7.  
4.05 Šventinis Eduardo 
Kaniavos koncertas.  
5.10 Bėdų turgus.

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 Rodencija ir Dantukų 
fėja. 
8.30 Padangių ereliai. 
10.05 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje. N-7.  
11.45 Bukas ir bukesnis. Kai 

Haris sutiko Loidą. N-7.  
13.30 Pirmasis riteris. N-7.  
16.15 PREMJERA Mano 
draugas delfinas. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.00 Kaukė. N-7.  
21.05 PREMJERA 
Pasaulinis karas Z. N14.  
23.25 Kobra. N14. 
1.10 Savaitė be žmonų. N14.  

6.10 Barbės Kalėdų giesmė.  
7.45 Piteris Penas Niekados 
šalyje.  
9.05 Nevykėlio dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės.  
11.05 Kengūriukas Džojis.  
13.10 Karštos galvos! 2. 
N-7.  
14.55 Blondinė eina į karą. 
N-7.  
17.00 Lietuvos komiko vaka-
ras. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Mama, tu ne viena. 
2015, paramos koncertas, 
tiesioginė transliacija.  
21.30 Neliečiamieji. N-7.  
23.45 Volstrytas. Pinigai 
nesnaudžia. N-7.  
2.20 Skandalas. N-14.  
3.10 Vilfredas. N-7.  
4.00 Biuras. N-7.  
4.50 Nepaprasti daiktai.  
 

  
6.35 Sveikatos ABC televitri-
na. Laida apie sveikatą. N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
10.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
14.10 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “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 Šeštasis pojūtis. N14.  
23.40 “Strėlė”. N-7.  
0.35 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrini-
mas”. 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.  
14.00 “Akloji”. 
14.35 “Pasaulio burtininkai” 
15.45 “Superauklė”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Tai kur po velnių tie 
Morganai? N-7.  
23.05 “Grubus žaidimas”. 
N14.  
0.00 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  

0.55 “Užribis”. N-7.  

 Kultūra 
8.00 Programos pradžia. 
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
9.05 Velykos Zervynose. 
9.20 Koncertas “Velykų 
džiaugsmas”. 
11.00 Kauno Kristaus 
Prisikėlimo šventovės pa-
skelbimo mažąja bazilika 
padėkos šv. Mišios.  
12.15 Žinios. Ukraina. 
12.30 Keliaukim!  
13.00 Širdį čia sudėjau.  
14.30 Premjera. ORA ET 
LABORA. Benediktinų kelias 
Lietuvoje.  
15.30 Keturakis. Amerika 
pirtyje.  
17.15 Jonas Paulius II 
Amerikoje.  
18.15 Barabas. N-7.  
20.00 Koncertas 
“Dainuojame Joną 
Strielkūną”. 
21.20 Vilniaus mažojo 
teatro jubiliejinis vakaras. 
“Concerto Grosso Bach 
Plus”.  
22.45 Panorama.  
23.15 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  
0.55 Dabar pasaulyje.

 
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 Šefas rekomenduoja 

(k).  
10.30 Pasaulis X. N-7.  
11.20 24 valandos (k). N-7.  
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 Ne vienas kelyje (k).  
15.55 KK2. N-7.  
16.30 Statyk! (k).  
16.55 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
17.25 Tauro ragas (k). N-7.  
17.55 Apie žūklę (k).  
18.25 Autopilotas (k). 
18.55 Ne vienas kelyje (k).  
19.20 Mes pačios (k).  
19.45 Šefas rekomenduoja 
(k).  
20.15 Valanda su Rūta (k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Pasaulis X (k). N-7.  
22.50 24 valandos (k). N-7.  
0.00 Padėkime augti (k).  
0.30 Yra kaip yra (k). N-7.  
1.35 Ne vienas kelyje (k).  
2.00 KK2 (k). N-7.  
2.35 Statyk! (k).  
3.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
3.30 Tauro ragas (k). N-7.  
4.00 Apie žūklę (k).  
4.25 Autopilotas (k).  
4.55 Ne vienas kelyje (k).  
5.25 KK2 (k). N-7.  

  
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 Pasiuntiniai 2. 
Baidyklė.  S.  
0.45 CSI Niujorkas. N-7.  
1.50 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.40 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
7.10 Namų daktaras.  
7.40 “Kitoks pokalbis 2/27. 
Svečiuose B. Vanagas”. 
N-7. 
8.40 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
10.40 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
15.00 Premjera. 
“Pakalbėsim, kai grįši”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Premjera. 
“Pakalbėsim, kai grįši”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 Premjera. 
“Pakalbėsim, kai grįši”. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.30 Premjera. 
“Pakalbėsim, kai grįši”. N-7. 
20.30 “Moterų daktaras”. 
N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Žinios.  
23.00 “Pranašas”. N-14. 
1.05 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”. N-7. 
4.25 “Pranašas”. N-14. 
5.50 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.
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trečiadienis 2015 04 08

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.00 Komisaras Reksas  N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 6. 
10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
11.30 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
13.30 Tautos balsas.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
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 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje. N-7.  
10.35 Herbis. Lenktynių asas. 
12.30 Padangių ereliai. 
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 
Pametęs galvą. N-7.  
23.55 “Sekso magistrai”. N14.  
1.05 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.00 “Karališkos kančios”. 
N-7.  

 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
6.55 Nuotykių metas. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje..  
10.00 Neliečiamieji. N-7.  
12.20 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
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-7.  
23.15 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 Biuras. N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
10.00 “Spąstai” (6) 
(Lovushka). N-7. 2013 m. 
Kriminalinis serialas. Rusija. 
Rež.. Sergej Korotaev. Vaid.. 
Sergey Gazarov, Igor Botvin, 
Sergej Sosnovski.  
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 Sėkmės, Čakai. N14.  
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.  
14.00 “Akloji”. 
14.35 “Pasaulio burtininkai” 
15.40 “Superauklė”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “Merginos ir aš”. 
23.30 “Grubus žaidimas”. 
N14.  
0.25 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.20 “Užribis”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Mažasis magas Hudinis. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Kultūra +.  
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.30 Stanislovas Moniuška.  
14.00 “Filarmonica della 
Scala” orkestro koncertas 
Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre.  
16.00 Animalija. (kart.). 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Kristian Benedikt ir 
draugai GALA koncerte. 
17.45 Žinios. Ukraina.  

18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.20 Pasaulio dokumentika. 
Kai gandras nuvilia 2 d.  
19.00 LRT Kultūros akademi-
ja. Žilvinas Martinaitis.  
19.45 ARTi. Juvelyrika.  
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas. 
21.30 Gyvenimo kibirkštys. 
N- 14.  
23.15 Velykos Zervynose.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Širdį čia sudėjau. Kauno 
technologijos universiteto an-
samblio “Nemunas” 65-mečio 
koncertas.  

6.00 Pasaulis X (k). N-7.  
6.45 24 valandos (k). N-7.  
7.55 Valanda su Rūta (k).  
9.05 Padėkime augti (k).  
9.30 Yra kaip yra (k). N-7.  
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 Viskas ore! N-14.  
23.40 Beitauno nusikaltėliai. 
N-14. 
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
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. 
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 Kaimo akademija.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Pasaulis X. N-7. 
0.20 “Apa talas”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.30 “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 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
11.30 Delfinai ir žvaigždės.  
13.10 Specialus tyrimas.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.00 Didysis Gregas. N-7.  
17.50 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 Didysis Gregas. 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 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
7.00 Bjaurusis ančiukas. 
7.25 Bonifacijaus atostogos.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Kaukė. N-7.  

10.45 Mano draugas delfi-
nas. 
12.50 Katinas, kuris mėgo 
vaikščioti vienas.  
13.15 “Džonis Testas”.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.00 “Gyvenimo receptai 
2”. N-7.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Netikėta sėkmė. N14.  
0.00 “Sekso magistrai”. N14.  
1.10 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.05 “Taikinys”. N-7.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
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 Pakartok!   
21.00 Tobula kopija. N-7.  

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  
22.10 Olimpo apgultis. N-14.  
0.30 Kastlas Kastlas. N-7.  
1.30 Kerštas. N-14.  
2.20 Skandalas. N-14.  
3.20 Vilfredas. N-7.  
4.10 Biuras. N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
10.00 “Spąstai” (6) 
(Lovushka). N-7. 2013 m. 
Kriminalinis serialas. Rusija. 
Rež.. Sergej Korotaev. Vaid.. 
Sergey Gazarov, Igor Botvin, 
Sergej Sosnovski.  
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 Jausmingoji Minesota. 
N14.  
23.25 “Strėlė”. N-7.  
0.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.15 “Prokurorų patikrini-

mas”. 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.  
14.00 “Akloji”. 
14.35 “Pasaulio burtininkai” 
15.40 “Superauklė”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Sargybinis. N-7.  
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 LRT Kultūros akademi-
ja. Žilvinas Martinaitis.  
13.30 Kryžių kalnas.  
14.30 Kompozitoriaus Fausto 
Latėno kūrybos vakaras.  
16.00 Vakavilis. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  

18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Didis grožis. N-14.  
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Panorama.  
1.15 ARTi. Juvelyrika.  
1.45 Mokslo sriuba.  
2.05 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  

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

  
9.30 Adrenalinas . 
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 Maksas Peinas. N-14.  
23.40 Slaptavietė. N-14.  
1.20 Naša Raša. N-14.  
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Iššūkis”. N-7. 
12.00 Taip gyvena žvaigždės! 
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 Šiandien kimba.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. 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 Premjera. 
Nuodėminga meilė.  
11.30 Auksinis protas.  
12.45 Mokslo ekspresas.  
13.05 Gyvenimas.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.00 Didysis Gregas. N-7.  
17.50 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Premjera. Naisių va-
sara. 6 sezonas.  
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija “Perlas”.  
20.30 Panorama.  
21.30 Valkirija. N-7.  
23.30 Vakaro žinios.  
24.00 Didysis Gregas. N-7.  
0.55 Stilius.  
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Delfinai ir žvaigždės.  
5.20 Durys atsidaro.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.45 Toras. Asgardo legen-
dos. 
10.15 Lietuvos supermiestas 
(k).  

12.50 Gyveno kartą šuo. 
13.00 Bobikas svečiuose 
pas Barbosą. 
13.15 “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 Valanda su Rūta.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Snaiperis 3. N14.  
0.00 “Sekso magistrai”. N14.  
1.10 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.05 Sveikatos ABC televi-
trina (k). 

 
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 Susikeitę broliai.N-7.  
11.00 TV Pagalba. 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.  
23.55 Kastlas. N-7.  

0.55 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
1.50 Skandalas. N-14.  
2.45 Ryšys. N-7.  
3.35 Biuras. N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
10.00 “Spąstai” (6) 
(Lovushka). N-7. 2013 m. 
Kriminalinis serialas. Rusija. 
Rež.. Sergej Korotaev. Vaid.. 
Sergey Gazarov, Igor Botvin, 
Sergej Sosnovski.  
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 Patrulis. N-7. 
21.30 Praktinė magija. N-7.  
23.30 “Strėlė”. N-7.  
0.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. 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.  
14.00 “Akloji”. 
14.35 “Pasaulio burtininkai” 
15.40 “Superauklė”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės XV. Mirtis ir 
kinas. 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 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Istorijos detektyvai.  
13.30 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
14.40 “Concerto Grosso 
Bach Plus”.  
16.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Groja Čiurlionio 
kvartetas.  
16.30 Pragiedruliai.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.15 Septynios Kauno 
dienos.  

18.45 ...formatas.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.30 LRT aukso fondas. 
Agata Kristi. Pelėkautai.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.00 Elito kinas. Didis grožis. 
N-14. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki... (k).  
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 Dvi merginos be cen-
to. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Pagrobtas gyvenimas. 
N-14.  
23.40 Stambus lošimas. 
N-14.  
1.45 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.40 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Albanas”. 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 “Tigrų sala”.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. 
N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. 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 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
11.30 Stilius.  
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.10 Emigrantai.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.00 Didysis Gregas. N-7.  
17.50 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija “Perlas”.  
20.30 Panorama. HD.  
20.59 Loterija “Perlas”.  
21.00 Duokim garo!  
22.40 Rokis 4. N-14.  
0.10 Didysis Gregas. N-7.  
1.00 Koncertas. Grupės 
“Studija” 35-metis.  
3.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Heraklis”. N-7.  
10.30 “Heraklis”. N-7.  
12.15 Lydekai paliepus, man 
panorėjus. 
12.50 Riki Tiki Tavi.  

13.15 “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 2. N-7.  
1.10 PREMJERA Nakvynės 
namai 3. 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 Susikeitę broliai.N-7.  
11.00 TV Pagalba. 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 Simpsonų filmas. N-7.  
21.10 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys. N-7.  
23.30 Gyvų neliks. S.  
1.15 Išsigelbėjimo bulvaras. 
N-14.  
2.50 Zolaris.  

 
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  

9.00 “Spąstai”. N-7.  
10.00 “Spąstai” (6) 
(Lovushka). N-7. 2013 m. 
Kriminalinis serialas. Rusija. 
Rež.. Sergej Korotaev. Vaid.. 
Sergey Gazarov, Igor Botvin, 
Sergej Sosnovski.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Tikras teisingumas. 
Mirtinas teisingumas. N14.  
23.20 “Sostų karai”. N14.  
0.30 “Sostų karai”. N14.  
1.35 “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.  
14.00 “Akloji”. 
14.35 “Pasaulio burtininkai” 
15.40 “Superauklė”. N-7.  

16.40 “Mano puikioji auklė”. 
18.00 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. Šaltas 
kapas. N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
Gyvenimas prieš srovę. N14.  
0.40 “Viešbutis “Grand Hotel””. 
N-7.  

 Kultūra 
8.05 8.05 Kryžių kalnas. 
Tautos dvasia. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Lietuvių dokumentika. 
Česlovo Milošo amžius.  
14.30 Kultūros savanoriai.  
15.00 Koncertas “Dainuojame 
Joną Strielkūną”. (kart.). 
16.25 Pagauk kampą. (kart.). 
17.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Šiaurietiškas būdas. 
18.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
19.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 Lietuvių kino klasikai. 
Marijonas Giedrys.  
23.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Ne pasaka.  
23.15 Lietuvių kinas trumpai. 
Žuvėdra.  
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 Panorama.  
0.30 ...formatas. Poetas 
Gintaras Bleizgys.  
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).  

  
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Dvi merginos be cento. 
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 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.00 Geras žmogus.  N-14.  
1.10 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Madrido “Real” - 
Kauno “Žalgiris” .  
2.40 Hubertas ir Staleris. N-7.  

6.55 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Albanas”. 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 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Svečių ekspresas.  
18.00 Reporteris.  
18.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
20.50 Pasaulis X. 
“Paslaptingas paukščių pa-
saulis”. N-7. 
21.50 Premjera. “Darbdavys”. 
N-14. 
23.35 “Kova už garbę”. N-14. 
1.40 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
2.25 “Darbdavys”. N-14. 
3.50 “Kova už garbę”. N-14. 
5.25 “Merdoko paslaptys”. 
N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Gyvenimas. 
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. 
Roplys.  
12.55 Inspektorius Luisas 4. 
N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”.  
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
23.15 Premjera. Da Vinčio 
demonai 2. N-14.  
1.00 Vyganto Kazlausko kon-
certas “Po šviesų skliautais”.  
2.10 Inspektorius Luisas 4. 
3.45 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  

 
6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
6.55 “Žmogus-voras”.  

7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas” 
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Startas.  
9.30 Atostogos Rūgpienių 
kaime. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris. Pasaka apie 
Spragtuką. 
11.00 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys. N-7.  
14.15 “Ponas Bynas”. N-7.  
14.50 “Čiauškutė”. N-7.  
17.00 Didingojo amžiaus pa-
slaptys. Troškimas sosto.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS Jau atva-
žiavom? 
20.50 Mano žmona- ragana. 
N-7.  
22.55 Madėjos liudytojų apsau-
ga. N-7.  
1.10 Žmogus-voras 2. N-7.  

 
7.00 Monsunas. N-7  
7.20 “Mažylių nuotykiai”.  
7.50 S dalelių paslaptys.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.00 “Svajonių ūkis”.  
9.30 “Mamyčių klubas”.  
10.00 “Mitybos ir sporto ba-
lansas”.  
11.00 “Laikas keistis”.  
11.30 Jaunėlis. N-7.  
13.50 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Karibų piratai. ‘Juodojo 

perlo’ užkeikimas. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.  
22.00 Prieš ugnį ugnimi. N-14.  
23.55 Džobsas. N-7.  
2.15 Pabučiuok nuotaką. N-7.  
3.50 Biuras. N-7.  

 
7.00 “Amerikos talentai”.  
9.00 Brydės. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-etapas. 2014 m. Sporto 
laida.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk! 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 
Šeimos susitikimas. N14.  
23.00 AŠTRUS KINAS Vorų 
antpuolis. S.  
0.45 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
1.10 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7. 

 
6.45  “Šeimynėlė”. N-7. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Miesto zoologijos so-
das”.  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
11.30 “Paskutinė šuns viltis”. 
12.00 “Paprastai, skaniai, 

itališkai“. 
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 Akloji.  
19.05 ROMANTIKA 
Rosamunde Pilcher. Pažadėtoji 
nuotaka. N-7.  
21.00 Nemarus kinas. Bėgliai. 
N14.  
22.45 Mano sesers globėjas. 
N14.  
0.55 “Atpildas”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Visu garsu.  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
10.30 Keliaukim!  
11.00 Nacionalinis diktantas. 
Finalas.  
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 
13.15 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos gotika.  
14.05 Kultūra +. 
14.30 Rašytojo profesoriaus 
Kazio Almeno 80-mečiui.  
16.45 Rašytojo profesoriaus 
Kazio Almeno 80-mečiui. Be 
pykčio.  
17.30 Lietuvių dokumen-
tikos meistrai. Kazimieras 
Musnickas.  
18.00 Žinios.  
18.15 Legendos.  
19.00 Muzika gyvai. Trio laiko 
pradžiai 

20.40 Mokslo sriuba.  
21.00 Rokis 4. N-14.  
22.30 Panorama.  
23.00 Grupės “Pieno lazeriai” 
koncertas.  
24.00 Lietuvių kino klasikai. 
Marijonas Giedrys. Perskeltas 
dangus.. N-7  

 
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.  
5.25 Nuo... Iki... (k).  

  
8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.ko.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis. N-7.  
12.00 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.00 Džeimio Oliverio 
Britanija.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  

16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 Kelionė Amazone. N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Esminis instinktas 2. 
N-14.  
1.15 Pagrobtas gyvenimas. 
N-14.  
3.05 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
12.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.20 Gamtos pasaulis.  
13.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Kruvina žinutė”  N-14. 
23.30 “Slaugė”. Siaubo.  
1.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
2.00 “Kruvina žinutė”. N-14. 
3.25 “Slaugė”.. 
4.50 Šeima - jėga!  
6.00 Gamtos pasaulis.  
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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-Esate keturių knygų apie inter-
jerus, mados psichologiją autorius. 
Viename interviu teigėte, kad „ma-
dos trauką nulemia jos spektakliš-
kumas (...) mada kyla iš niekur, iš-
plinta ir išsisklaido kaip rūkas.“. 

Jeigu mada netvari, greitai kin-
tanti, ar verta investuoti į madą, 
leisti pinigus madingiems daik-
tams, drabužiams, aksesuarams? 
Gal pakanka paprasčiausios švaros 
ir tvarkingumo? Kodėl nuo senų 
senovės žmonės vaikosi madų?

- Gal mano atsakymas pasiro-
dys keistokas, bet investuojame ne 
į madą, o... į savo psichinę gerovę – 
norime elgtis arba atrodyti taip, kaip 
kas nors jau tai daro, ir mums tai 
patinka. Su išvaizdos mada susijęs 
mėgdžiojimas kyla iš individo suvok-
to ir jos matomo patrauklumo – per 
sukeliamą įspūdį aktyvuojami sme-
genų centrai, „atsakingi“ už jausmus 
ir poelgius. Sekdami kitais (besiplė-
tojančiomis tendencijomis, galbūt 
tik virsiančiomis mada), tikime, kad 
psichiniu atžvilgiu jausimės gerai: 
būsime „priimti“ į tą socialinę terpę, 
kuriai simpatizuojame, sutapatinami 
su ja (tai labai malonu suvokti) arba 
pateisinsime savikūrai skirtas pastan-
gas, nes būsime vertinami kitų (tai itin 
svarbu ir malonu suvokti). Supranta-
ma, visuomet tikimasi teigiamo ver-
tinimo, tačiau girdimais neigiamais 
atsiliepimais galima pasinaudoti, kai 
siekiama įsitikinti savo pasirinkimo 
tvarumu, išsaugoti savitumą, kuris 
nebūtinai turi būti visiems priimtinas 
ar visų suprastas. Higiena ir tvarkinga 
išvaizda – tai ta gyvensenos kultūros 
sritis, kurios net ir nerašytos taisyklės 
privalomos visiems be išimties. Ko-

Būti madingam - rizikinga, nesaugu
Kokios savybės būdingos žmogui, nusprendusiam sekti mada? 

Kodėl žmogus renkasi būti hipsteriu ar metroseksualu, kodėl da-
rosi plastines operacijas, perka tam tikrų prekinių ženklų daik-
tus, pietauja ar poilsiauja tik tam tikrose vietose ir kuria savo 
vaikščiojantį portretą. Kas verčia individą dalyvauti madoje? 
Kam reikalinga mada?

 Apie tai ir apie naujausią savo knygą „Mados psichologija“ Anykš-
čių menų inkubatoriuje – menų studijoje trečiadienio vakarą kalbė-
jo mados psichologijos tyrinėtojas Eugenijus SKERSTONAS. Šian-
dien „Anykštoje“ Gražinos ŠMIGELSKIENĖS interviu apie mados 
psichologiją su socialinių mokslų daktaru Eugenijumi Skerstonu.

kiomis nors madomis sekama nuo 
neatmenamų laikų, nes psichinės dar-
nos paieškos „užprogramuotos“ gam-
tos, jos – duotybė, tuo pačiu ir būtina 
sąlyga rastis gyvenimo džiaugsmui, 
individo gebėjimui prisitaikyti prie 
kitų individų, jo savikūros eigai ir 
dvasiniam tobulėjimui. Žmonijos ci-
vilizacija sudarė palankias prielaidas 
domėtis fizine išvaizda, o vėliau ir 
psichine būkle, kurios sudaro nedalo-
mą visumą.        

- Parašėte knygą „Mados psicho-
logija“. Kaip apibūdintumėte ma-
dingą žmogų?

- Esu minėjęs, kad sukurti madingo 
asmens portreto dar niekam nepasi-
sekė, nors ketinta ne kartą. Madingu-
mas, kaip su elgesiu ir kūrybiškumu 
(įskaitant išvaizdos savikūrą) susijęs 
reiškinys, skirtingais laikmečiais 
buvo suvokimas ir aptariamas skirtin-
gai, jau nekalbant apie tai, kad madų 
gyvavimo trukmė labai trumpa. Galė-
tume daryti išvadą, kad tokio „portre-
to“ modeliais galėtų būti pasirinktos 
žmonijos istorijoje išgarsėjusios as-
menybės, sakykim, plačiai aprašytos, 
portretuotos vaizduojamosios dailės 
darbuose, visuotinai asocijuojamos 
su tam tikru laikmečiu. Mūsų laikais 
madingumas įprastai siejamas su 
išvaizda, apranga, bet retai su kitais 
visuomenių ar jų grupių madoms 
būdingais „atributais“ ir jų vertybė-
mis: norais, vartojimo poreikiais bei 
tikslais, menine nuovoka, galop – 
asmeniniu talentu. Šios aplinkybės 
gerokai komplikuoja siekį apibūdinti 
šiandienos „madingą individą“, bet 
neabejoju, kad reikėtų skirti fizinį ir 
psichologinį „portretus“, jeigu imtu-
mės juos sudarinėti.               

- Ar vyresnio amžiaus žmogus 
turėtų sekti mada? Ar, sakykim, še-
šiasdešimtmetė gali būti pavadinta 
madinga?

- Mados tikrai nėra privalomos, 
jos - savaime kylantis reiškinys (jam 
negali būti keliami jokie reikalavi-
mai) arba savanoriškas pasirinkimas. 
Amžius madų atžvilgiu nėra ir negali 
būti tinkamas kriterijus. Pavadinti 
madingu galite visų amžių žmones, 
bet viskas priklauso nuo paties pava-
dinančiojo, tai yra, jo supratimo apie 
pavadinamam asmeniui taikomus 
madingumo kriterijus. Sakykim, savo 
amžiaus grupėje madingas žmogus 
gali būti toks, kurio veikla pažangi, 
naudinga visuomenei. Jeigu vyresnį 
žmogų aptarinėtume atsižvelgdami 
į jo santykį su estetinėmis vadina-
momis madomis, tai jo niekas neturi 
teisės kritikuoti už tai, kad jis priskiria 
save kokios nors naujos tendencijos 
gerbėjų ratui. Esu minėjęs, kad yra 
asmenų, beje, nepriklausomai nuo 
amžiaus, besivadovaujančių spon-
taniškai kilusiais įspūdžiais, nuotai-
komis ir jausmais. Jų veiksmai ska-
tinami iliuzijų, svajonių (sakykim, 
įsigyti naują drabužį, atrodyti kitaip 
nei vakar). Jų gera nuotaika ir bendra 
psichinė gerovė susijusi su įsigijimo 
(pirkimo, kaip psichologinio poreikio 
ir malonumo) procesu.  Mada gali 
būti suprasta ir kaip atsinaujinimas, 
o dar plačiau – nuolatinės jaunystės 
(kiek tai įmanoma) išsaugojimo pa-
stangos.            

- Kodėl mada labiau domisi 
moterys? Juk gyvūnijos pasaulyje 
puošnesni ir ryškesni yra povai, liū-
tai, antinai... nei jų patelės?

- Gamta visagalė, ji viską „sudėlio-
jo į tas vietas“, kurias mes, žmonės, 
jau „randame“ gimdami šioje Žemė-
je. Iki mums gimstant dar nežinomoje 
vietoje ir visuomenėje, pastaroji jau 
turi suformavusi savo visuomeninių-
kultūrinių ir religinių vertybių rinkinį, 
kuriam, manyčiau, būtent moterys 
linkusios priešintis labiau nei vyrai 
(prisiminkime XIX a. pabaigos kovas 
už emancipaciją). Mada tenkina jų 
saviraiškos sąlygas ir poreikius. Iš ti-
krųjų, skirtingos mados paveikios vi-
siems individams, tik skirtingu laips-
niu, nes visų fiziologinė ir psichinė 
struktūra – unikali.  

-„Madingi individai  yra apdo-
vanoti tam tikra  intelektine drąsa 
arba dvasiniu stiprumu. Jie įsitiki-
nę, kad išdrįs veikti savarankiškai, 
mąstyti savarankiškai. Jie ignoruo-
ja vaizduotę varžančias įsigalėju-
sias elgesio normas. Jų elgesio re-
zultatas - netikėtumas“. Iš šios Jūsų 
minties atrodo, kad madingi yra tik 
drąsuoliai, o prisitaikančiam žmo-
gui, net ir turinčiam pinigų, mada 
yra nepasiekiamas dalykas, nes jis 
paprasčiausiai bijos išsiskirti iš mi-
nios. Ar iš tiesų madinga apranga 
garantuoja, kad prieš tave yra ne-
priklausoma, stipri asmenybė?

- Taip, madingas žmogus – drą-
sus, bet nebūtinai asmenybė, jeigu 
ją suprastume, kaip žmogų, turintį 
kilnių, patrauklių ryškių savybių ar 
retų talentų. Tapti madingu, tai yra, 
save priskirti tokių kategorijai, reikia 
išdrįsti. Tai reiškia savanorišką ini-
ciatyvą imtis naujų tendencijų pro-
pagavimo, sąmoningai prieštarauti 
įsigalėjusioms normoms prie kurių 
visuomenė jau priprato. Madingas 
individas visuomenei siūlo pradėti 
taikstytis su naujomis, netikėtomis 
normomis, jai keliančiomis įvairiau-
sio pobūdžio nepatogumų. Individui 
to siekiant asmeninė dvasinė stiprybė 
būtina, sakykim tam, kad atlaikytų 

kritikos laviną. Konservatyvi visuo-
menė mielai stoja į psichologinį mūšį, 
pasinaudodama visais įmanomais net 
ir neetiškais puolimo būdais, igno-
ruodama mados vertybes (įskaitant 
pažangą). Prisitaikantis žmogus, jei-
gu teisingai supratau jūsų klausimą, 
toks, kuris nenori išsiskirti, niekada ir 
nenorės būti madingu, jį tenkins dis-
kretiškumas. Pasaulyje ir Lietuvoje 
yra daug pasiturinčių, turtingų ar net 
labai turtingų žmonių, kurie nesiekia 
būti madingais. Tai nereiškia, kad jie 
ignoruoja saviraišką. Priešingai – sta-
bili, ilgalaikė saviraiška (gyvensenos 
status quo) jiems dažniausiai svar-
besnė už trumpaamžį madingumą, tai 
yra trumpaamžę saviraiškos formą. 
Pasikeitimai trikdo jų emocinį stabi-
lumą, gali sukelti stiprų  vidinį pasi-
priešinimą. Manyčiau, kad naujovės 
jiems kelia daug abejonių, juk jos – 
nesaugios. Platesne prasme naujovės 
susijusios su rizika, kurios pasekmės 
nenuspėjamos, o gal bus netgi baus-
tinos...         

-  Kadaise mada buvo aristokratų 
privilegija. Kai buržua pasivydavo 
aristokratus, šie ieškodavo naujų 
tendencijų. Šiais laikais madų pri-
statymus Niujorke ar Paryžiuje 
jau kitą dieną gali matyti bet kuris 
žmogus. Tik ar daug žmonių este 
sutikęs provincijoje apie kuriuos 
pasakytumėte, kad jie madingi 
žmonės? 

- Prisipažinsiu – man labai retai 
tenka keliauti po Lietuvą. Į Vilnių 
kasmet atvažiuoja daugybė žmonių iš 
visos šalies, užsienio, aš taip pat išva-
žiuoju į svečius kraštus.  

Aišku, kad sostinėse ar dideliuo-
se miestuose gyvenantys žmonės 
labiau veikiami naujausių gyven-
senos tendencijų. Nors taip  ir 
neaišku, ar mados kuria mus, ar 
mes madas, dideliuose miestuose 
gyvena daugiau žmonių, juose di-
desnis kūrybinis potencialas, todėl 
tikimybė sutikti madingųjų kate-
gorijai priskiriamų žmonių (pagal 
sudėtingai nustatomus kriterijus) 
daug didesnė. Tiesa, nežinau, ką 
jie apie save sakytų patys. Visiš-
kai neatmestina, kad provincijo-
je sutiktume madingų ir stilingų 
žmonių. Beje, stilingiausia per 
Lietuvos televizijas transliuojama 
vienos finansų įstaigos reklama, 
kaip bepasirodytų keista, laikyčiau 
tą, kurioje sakoma „Tai ką? Ir vėl 
nedavė?“: neįžiūriu jokių stiliaus 
klaidų. Joje, akivaizdu, provinci-
jos namų aplinka, tipažai - įtaigūs, 
simpatiški, nors susirūpinę.     

- Apie prancūzes sakoma, kad 
jos stilingos ir gražios. Ko stin-
ga, Jūsų nuomone, lietuvaitėms? 
Kokias stiliaus klaidas daro 
mūsų moterys? 

- Nesu stilistas, o savo leidi-
nyje stilingumo klausimų, jeigu 
pastebėjote, visiškai neaptarinėju 
išskyrus sakinį, kad madingumas 
nereiškia stilingumo ir atvirkš-
čiai, bet junginys – didelė likimo 
dovana. Legendų apie prancūzes 
sklando nemažai, bet ne visos ga-
lioja visoms, kaip ir lietuvaitėms. 
Niekas nepaneigs, kad prancūzių 
vadinama vestimentarinė kultūra 
itin aukšta. Vėlgi, sakoma, bet  ne-
reiškia, kad neklystamai - visuomet 
rasime teigiamų ir neigiamų išim-
čių. Aš sakyčiau, kad stilius (jeigu 
kalbame taip pat apie išvaizdą/ap-
rangą), kaip rezultatas, konstatuo-
jamas arba ne. Tarpinių variantų, 
juolab su įsivėlusiom menamom 
klaidom, būti negali.          

- Kas svarbiau – stilius ar 

Mados psichologijos tyrinėtojas Eugenijus Skerstonas sako, kad  būti 
madingu reikia drąsos – konservatyvi visuomenė noriai stoja į mūšį 
pasinaudodama visais, net ir neetiškais būdais, siekdama sudraus-
minti tuos, kurie nori išsiskirti iš minios. 

Mildos PALILIONYTĖS nuotr. 

mada?
- Gyvenime susiklosto aplin-

kybės, kai abu reiškiniai svarbūs, 
tačiau svarbumo turinys, reikšmė 
ir laipsnis visiškai skirtingas. Sti-
lius ir mada – ne tas pats reiškinys. 
Stilingumas – įgimta savybė, kurią 
galėčiau palyginti su įgimta abso-
liučia klausa. Stilius gali būti ap-
tariamas kaip šios savybės raiškos 
rezultatas, neapčiuopiama idealios 
arba tam tikros grožio sampratos ir 
fizinio grakštumo sąsaja. Mada – 
elgesys, nors pasireiškiantis įgim-
tu gebėjimu atsiminti, mėgdžioti, 
imituoti, tačiau jos rezultatas – ma-
dingumas, tai yra įgyjama  savybė. 
Mada neatsiejama nuo kūrybingu-
mo. Pastarasis psichikos reiškinys 
- įgimtas, besireiškiantis skirtingu 
laipsniu, kurį gali būti siekiama 
vystyti, tačiau kaip ir stilingumas 
jis negalės būti pasiektas didesnis, 
nei Gamtos „užprogramuotas“. 
Madose slypi daugybė paradoksų, 
o individo stilingume – neįmintų 
mįslių.    

- Parašėte tris knygas apie 
vilniečių interjerus. Gal pasida-
lintumėte apibendrinimais apie 
šių intrejerų savininkus? Ar pui-
kiuose, įdomiuose interjeruose 
gyvenantys žmonės yra stilingi, 
madingi?

- Visų pirma, visiems žmonėms, 
kurie manimi ir fotografu pasiti-
kėjo ir mums atvėrė savo namų 
duris, esu labai dėkingas. Jų gera-
noriškumas, tikiuosi, padės mūsų 
visuomenei pažinti savo pačios 
gyvensenos kultūrą, susidaryti 
nuomonę apie privačią gyvena-
mąją aplinką, kultūrinio paveldo 
reikšmę ateities kartoms, gal pa-
keis požiūrį į galiojančios meninės 
nuovokos vertes. Praėjus metams 
kitiems, jau žinau, kad atsisakiu-
sieji mus įsileisti, pasirodžius 
dviem albumams, gailėjosi, juolab 
kad nė vienas iš savininkų pagal 
mūsų susitarimą nebuvo įvardy-
tas. Visus pateisinu suprasdamas, 
kad nesaugumo jausmas labai 
stiprus, bet tuo pat metu apgai-
lestauju, kad daug įdomių objektų 
liko neįamžinti. Antra, lankytuose 
namuose sutiktų žmonių išvaizdos 
komentarus apie jų stilingumą ar 
madingumą laikyčiau sau visiškai 
nepriimtinu poelgiu.

Interjerai nebuvo atsirenkami 
pagal grožio (meniškumo) ar is-
torinės vertės kriterijus - svarbu 
buvo parodyti jų įvairovę, todėl jų 
savininkai - įvairių profesijų, ga-
limybių, labai skirtingos meninės 
nuovokos ir vaizduotės žmonės.

 -Apie ką bus nauja Jūsų kny-
ga “Vyras ir veidrodis. Psicholo-
ginė dvikova”?

- Kaip pavyko pergyventi XX a. 
tiems, kurie atrodė, o gal ir elgėsi 
“ne taip, kaip visi”, ar tokie visų 
”įsimenamos” veiklos ir išvaiz-
dos mūsų laikmečio vyrai, galėtų 
būti palyginti su tais, kurie mato-
mi krašto vaizduojamosios dailės 
rinkiniuose, mus pasiekusiuose iš 
klasicizmo ir romantizmo epochų, 
XIX a. pabaigos ir XX a. fotogra-
fijose, tapybos ir grafikos šedev-
ruose? 

Leidinys „Vyras ir veidrodis. 
Psichologinė dvikova“ skirtas ne 
tik save mylintiems vyrams, bet 
ir juos mylinčioms moterims, ku-
rių jausmingumas, supratingumas, 
moralinė parama bei ištvermė tebė-
ra esminės pažangios visuomenės 
prielaidos, vertos neišmatuojamos 
ir amžinos vyrų padėkos.
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kos avinėliui jam nesulaužomas nė 
vienas kaulas. Tik vienas romėnų 
kareivis smeigia jam į šoną ietį, iš 
atsivėrusios žaizdos ištrykšta krau-
jas su vandeniu. 

Dabar mes žinome, kad tas karys 
buvo būrio vyresnysis, šimtinin-
kas, vardu Lionginas. Matydamas 
dundantį, liūdintį pasaulį jis daug 
mąstė, o kai iš žaizdos trykštelėjęs 
kraujas užtiško ant jo trumparegių 
akių, viskas aplinkui tarsi nušvito, 
jis vėl normaliai regėjo. Ne tik akių 
šviesą, bet ir tikėjimą krikščionių 
jis kaip dovaną gavo, tapo uoliu 
Kristaus mokslo skleidėju ir dėl 
to buvo nužudytas. Mirė pirmiau 
dar savo budelius, jo nepažinusius, 
gausiai pavaišinęs ir pačią tikriau-
sią meilę jiems parodęs. Mirė su 
viltimi, mirė vardan Kristaus ir 
tikėjimo krikščionių, taip šventojo 
aureolę pelnydamas.

O Liongino ietis išliko. Legen-
dos nuostabiausios apie jos didžią 
galią ir ją turinčio galingumą skli-
do. Jei vadas ietį šią turės - kariau-
nos niekas neįveiks, ir visur tik 
sėkmė didžiausia lydės. Kaip ir 
daugumą su Jėzumi susijusių reli-
kvijų, taip ir ietį įsigijo bei saugojo 
turtingas Arimatėjos žmogus - tų 
laikų kolekcininkas. Jam mirus ie-
tis keliavo iš rankų į rankas - ją tu-
rėjo karalius Herodas, imperatorius 
Konstantinas, Teodosijus Didysis, 
barbarų karalius Alarikas, frankų 
generolas Karlosas Martelis, ilgus 
amžius ji keliavo po Europos pilis, 
kol 1424 m. iš Blinderbergo pi-
lies prie Budapešto buvo pervežta 
į Niurnbergą, o 1796 m. atsidūrė 
Vienoje. 

Kad tai iš tiesų Liongino paliki-
mas, visus įtikino popiežius Gri-
galius IX, popiežius Inocentas VI 
pavadino ją kančios ietimi. Apie 
ietį sklandė legendos, buvo tikima 
jos mistine galia, ją norėjo turėti 
Napoleonas Bonapartas, ją, užė-
męs Austriją į Vokietiją, pergaben-
ti įsakė Adolfas Hitleris. Vokiečių 

Evangelinė ietis ir šimtininko 
Liongino šventumas

Sekmadienį švęsime didžiausią katalikų šventę Velykas. Didžio-
sios savaitės didžiosiomis dienomis ir vėl susikaupsime, vėl apie 
amžinuosius, svarbiausius krikščioniui dalykus ypatingai nuošir-
džiai pagalvosime ir šventąją istoriją prisiminsime. Mūsų Vieš-
paties kančią, žmonių nepastovumą, džiaugsmingą žiaurumą, 
kerštingumą prisiminsime, šventumo link nors mažutėlį žingsnį 
žengtelėti pabandysime, o gal ir pavyks, juk kadaise ir romėnų 
kariui Lionginui gyvenimą perkeisti pavyko.

kariuomenė pasiekė įspūdingų per-
galių Europoje, tačiau galiausiai 
patyrė visišką sutriuškinimą. Ar-
tėjant katastrofai vokiečiai Likimo 
ietį ir kitas relikvijas bei brange-
nybes paslėpė Kaizenburgo pilyje 
Niurnberge, vėliau perkėlė į Panier 
Platz bunkerį. Miestą užėmusiems 
sąjungininkams nepavyko šių bran-
genybių surasti, sklandė gandai, 
kad jos išgabentos kažkur į kalnus 
ar paskandintos ežere. Galiausiai 
1945 m. rugpjūtyje vertybes pavy-
ko surasti ir jos buvo sugrąžintos 
į Vieną.

Žinoma, kaip ir visoms šven-
čiausioms relikvijoms, atsiranda 
dublikatų. Viena tokių iečių, neva 
priklausiusi šimtininkui Lionginui, 
saugoma Vatikane, antroji 1098 m. 
pirmojo kryžiaus žygio metu su-
rasta Antiokijoje, yra Krokuvoje, 
dar viena - Habsburge.

Liongino ieties originalumo le-
gendą iš dalies paneigė 2003 tele-
vizijos BBC užsakymu atlikti me-
talurginiai tyrimai, kai paaiškėjo, 
kad ginklas pagamintas tik VIII 
amžiuje. Ietimis ginkluotus Romos 
kareivius matome mūsų bažnyčių 
Kryžiaus kelio stočių paveiksluo-
se, tad kartais tarp augalotų vyrų 
ir ieškome Liongino, kuris spren-
džiant pagal vardą buvo aukšto 
ūgio vyras, pagalvojame ir kuri ta 
Jėzaus šoną perversianti ietis. Nu-
kryžiuotieji - jų skulptūros švento-
vių prieangiuose visur su kruvina 
ieties žaizda. Visur Jėzus vaizduo-
jamas jau miręs. Jei pamatytume 
be žaizdos, suvoktume, kad Išga-
nytojas vaizduojamas dar gyvas. 

Liongino ietis, sukryžiuota su 
rykšte, yra ir mūsų naujojo Pane-
vėžio vyskupo Liongino Virbalo 
herbe - ganytojo, kuris palengva 
imasi reformų, imasi darbų, ban-
do gaivinti gyvą tikėjimą, Kristaus 
mokslo suvokimą, tarsi vedamas 
patikinimo  “...to rankose, į kurias 
paklius ši ietis, atsidurs pasaulio 
likimas”.

spjūvius tenka Jeruzalės gatvėmis 
nešti į Kalvarijų kalną kryžių. Nu-
kryžiuojamas kartu su dviem plėši-
kais, galvažudžiais iš šonų. Kenčia 
dusdamas, alinamas kaitrios saulės 
ir troškulio, šaukiasi savo dangiš-
kojo tėvo Elijo, išgyveno neviltį 
šaukdamas: „Mano Dieve, mano 
Dieve, kodėl mane apleidai...”, kol 
galiausiai ištaręs „Atlikta“ miršta. 
Šventovės uždanga perplyšta pu-
siau, aptemsta Saulė, pasaulį kre-
čia žemės drebėjimas, kryžiuojasi 
žaibai. Laikas mirusius pasmerk-
tuosius laidoti. Romėnų kareiviai 
skubindami mirtį abiem plėšikams 
sulaužo blauzdikaulius, idant jie 
nebegalėtų atsispirti ir kvėpuoti. 
Jėzus jau miręs, todėl kaip ir au-

Visą Gavėnios laiką Kryžiaus 
Kelias bažnyčiose einamas, Kris-
taus pasiaukojimo istorija prisime-
nama, daug mąstoma ir meldžia-
masi. Žmogui sąmonėje gimsta to 
tolimo pasaulio, tų lemtingų die-
nų vaizdai. Po triumfo Jeruzalėje 
greitai vieno iš mokytinių Jėzus 
išduodamas, suimamas. Valdytojas 
Poncijus Pilotas neranda kaltės, pa-
liepia tik kaltinamąjį nuplakti ir pa-
leisti. Tačiau pikta žydų minia rei-
kalauja mirties, tik mirties. Pilotas 
„nusiplauna rankas“, prataria: „Jūs 
žinokitės...“, - atiduoda nukryžiuo-
ti. Nuplakamas Jėzus taip žiauriai, 
taip skaudžiai, kad vos išlieka gy-
vas. O tada dar iš visų pusių girdint 
patyčias, juntant stumtelėjimus, 

Jėzaus kančios kelio į Golgotą fragmentas, kuriame matosi net 
keli ginkluoti ietimis kariai, Svėdasų bažnyčios paveiksle.

Autoriaus nuotr.

etiketas

Stalo etiketas 
Prie stalo viską daryti reikia kuo ty-

liau ir neskubant. Valgydami stenki-
tės nekalbėti jaudinančiomis temomis 
ar kelti opių, probleminių klausimų. 
Valgymas turi atpalaiduoti ir teikti 
malonumą. Jei tai verslo pietūs, rei-
kalus aptarkite tik pavalgę. Valgymo 
metu restorane ar svečiuose ant stalo 
nelaikykite telefono – tai gali blaškyti 
sėdinčius šalia jūsų. Tuo labiau ne-
mandagu prie stalo kalbėti telefonu.

Valgymas gali prasidėti šeiminin-
kui pasidėjus stalo servetėlę ant kelių 
ir palinkėjus gero apetito. Jei jums 
reikia trumpam pakilti ir pasišalinti, 
servetėlę padėkite ant sėdimosios kė-
dės dalies, o grįžę ją vėl pasitieskite 
ant kelių. Pavalgę šią servetėlę gražiai 
padėkite kairėje lėkštės pusėje. Mais-
tą taip pat reikia mokėti pjaustyti. 
Nepjaustykite viso patiekalo iškart. 
Atsipjauti tik vieno kąsnio gabalėlį, 
o jį suvalgę pjaukite kitą. Valgykite 
lėtai, svečių neskubinkite. 

Įrankiai
Mažas peiliukas, padėtas virš lėkš-

čių, skirtas sviestui ant duonos tepti, 
o ne ją pjaustyti. Duonos gabalėliai 
ar bandelės yra laužomi rankomis, o 
sviestas tepamas tik ant vieno kąsnio 
gabalėlio, o ne ant visos riekės.

Šaukštelis su šakute, padėti virš 
lėkščių - skirti desertui. Valgant įran-
kiai (gulintys šonuose) imami iš eilės: 
nuo išorės į lėkštės pusę.

Įrankių 
padėjimas lėkštėje

Reikia žinoti, jog lėkštėje skirtin-
gai padėti įrankiai reiškia skirtingas 
„žinutes“ padavėjams ar šeimininkei 
svečiuose. Amerikietiškas būdas pa-
rodyti, jog maisto valgyti dar nebai-
gėte - šakutę padėti lėkštės viduryje 
(ties 22 laikrodžio rodyklių valanda) 
dantukais į viršų, o peilį lygiagrečiai, 
lėkštės atbrailoje. Ženklas, jog valgyti 
baigėte – šakutė lieka toje pačioje po-
zicijoje, o peilis padedamas šalia.

Europoje, jei šakutė guli dantukais 
žemyn (virš peilio) sukryžiuota su 
peiliu lėkštės viduryje, reiškia, jog dar 
valgysite patiekalą, o jei abu įrankius 
sudėsite lygiagrečiai vienas šalia kito 
lėkštės viduryje, reikš, jog lėkštę iš 
jūsų paimti jau galima.

Ko nereikėtų 
daryti prie stalo

Jokiu būdu peiliu nepjaustykite 
salotų lapų. Peiliu ir šakute jį „su-
lankstykite“ taip, kad būtų patogu 
pasmeigti ir visą įsidėti į burną. 

Valgydami spagečius iš dubens, 
šaukšto galite taip pat nenaudoti. Il-
gus makaronus ant šakutės susuksite 
atrėmę ją į gilaus dubens sienelę.

Padažo perteklių iš lėkštės galima 
„sugerti“ duonos riekele, tačiau ne-
įsidrąsinkite ir ja „nevalykite“ visos 
lėkštės. Svarbiausia prisiminkite, jog 
įrankiai skirti valgyti, o ne gestiku-
liuoti reiškiant emocijas. Nemandagu 
yra aušinti patiekalą jį pučiant. Geriau 
kelias minutes luktelėkite. Tarp val-
gymų rankas stenkitės laikyti virš sta-
lo, tačiau jokiu būdu nedėkite ant jo 
alkūnių. Jokiu būdu nekalbėkite pilna 
burna – norėdami atsakyti į klausimą, 
tai darykite tik prariję kąsnį.

Parengta pagal delfi.lt, 
etiketogidas.lt 

Raimondas GUOBIS

Į varžybas, kurios vyko drus-
kos kasyklose 200 metrų po 
žeme, vyko ir anykštėnai avia-
modeliuotojai: J.Biliūno gimna-
zijos mokiniai Mindaugas Stan-
kevičius, Tomas Mažvila bei 
Algirdas Kalinovas, Anykščių 

Anykštėnai aviamodeliuotojai 
Europoje treti
Kovo 29-balandžio 2 dienomis Rumunijos Slanik mieste vyko 

aviamodeliavimo F1D klasės modelių Europos čempionatas. 

pirminės sveikatos priežiūros 
centro darbuotojas Rimas Ste-
ponėnas, taip pat į Rumuniją va-
žiavo ir vienas iš varžybų teisėjų 
A.Baranausko pagrindinės mo-
kyklos direktorės pavaduotojas 
Gintaras Daugėla.

Po trijų varginančių varžybų 
dienų Lietuvos jaunimo rinktinė, 
kuri buvo sudaryta tik iš anykš-
tėnų, iškovojo trečiąją vietą, į 
priekį užleisdama Rumunijos ir 
Ukrainos jaunimo rinktines. Pa-
grindinės čempionato varžybos 
vyko tarp suaugusiųjų, deja, čia 
po Lietuvos vėliava ,,skraidė” 
tik vienas dalyvis - Rimas Ste-
ponėnas.

T.Mažvila varžybose pasiekė 
Lietuvos rekordą - salėje iki 54 
metrų jo modelis išsilaikė 14 
min. 23 sek. Šis rekordas fiksuo-
tas pagal naujas taisykles, kai 
modelis negali sverti mažiau nei 
1,4 gramo

Savo modelių detales aviamo-
deliuotojai pasigamino Anykš-
čiuose, o pačius lėktuvėlius jau 
surinkinėjo Rumunijoje, ten juos 
ir išbandė, pakoregavo. Varžy-
boms anykštėnai pradėjo ruoštis 
po Naujųjų metų. 

Varžybos vyko druskos ka-
syklose, nes ten yra aukšta pa-

talpa, kitur sunku rasti dideles 
erdves, reikalingas šiems mo-
deliams. Apskritai Europoje 
tokio dydžio patalpų, kurios 
būtų neprivatizuotos, yra labai 
mažai.

-ANYKŠTA

Anykštėnai aviamodeliuotojai  Rimas Steponėnas, Tomas Ma-
žvila, Mindaugas Stankevičius ir Algirdas Kalinovas Europos 
čempionate atstovavo Lietuvai.

Varžybos vyko Rumunijoje, 
druskų kasyklose.

Algirdo KALINOVO nuotr.
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Reikia keturgubai didesnės 
sumos

J.Biliūno gimnazijos stadiono 
rekonstrukcijos projektas parengtas 
jau prieš penkerius metus. Šiame 
projekte numatyta įrengti mini-
mizuotą futbolo aikštę, aplink ją - 
nestandartinio ilgio bėgimo takus, 
šuolių sektorius, krepšinio ir tinkli-
nio aikšteles. 

Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Vietinio ūkio ir turto valdy-
mo skyriaus vedėjas Albertas Miški-
nis „Anykštai“ sakė, jog pirminiame 
projekte buvo numatyta futbolo aikštę 
palikti su žolės danga, tačiau „valdžia 
pageidauja dirbtinės dangos“. Prelimi-
nari stadiono rekonstrukcijos sąmata, 
jei bus klojama dirbtinė futbolo danga, 
pasak A.Miškinio,  apie 3 mln. litų, taigi 
kiek mažiau nei 900 tūkst. eurų.  Kitaip 
tariant, preliminari stadiono rekonstruk-
cijos sąmata vos ne keturgubai didesnė 
nei lėšų skirta iš VIP-o. 

 
Svarstyta „gryno“ futbolo
stadiono idėja

Liberalas, būsimas mero Kęstučio 
Tubio patarėjas Kęstutis Indriūnas 
po to, kai sužinojo, kad J.Biliūno 
gimnazijos stadiono rekonstrukci-
jai skiriami VIP-o pinigai, iškėlė 
idėją rengti „gryną“, standartinių 
išmatavimų futbolo  stadioną. Pa-
sak K.Indriūno, jei savivaldybė įsi-
renginėtų standartinių išmatavimų 
futbolo stadioną, dirbtinę dangą iš 
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 
gautų nemokamai. Tačiau ši idėja 
atkrito, kai paaiškėjo, kad futbolo 
stadionas netelpa. Pagal LFF reika-
lavimus, futbolo stadionas turi būti 
aptvertas, numatyti atstumai nuo 
tvoros iki futbolo aikštės, taip pat 
reikalaujama įrengti mažiausiai 500 
vietų žiūrovų tribūną. 

Panašu, kad prieš „grynojo“ stadi-
ono idėją sukilo ir J.Biliūno gimna-
zijos kūno kultūros mokytojai, mat 
įrengus solidžią futbolo bazę, moky-
klos stadione neliktų vietos kitoms 
sporto šakoms. Tačiau, kai paaiškėjo, 
kad normali futbolo aikštė į gimna-
zijos sporto aikštyną netelpa fiziškai, 
preteksto karui lyg ir neliko. 

Ričardas Sargūnas galėjo 
pinigus nukreipti į Kupiškį

Liberalas K.Indriūnas „Anykštai“ 

sakė, kad VIP-o pinigai J.Biliūno 
gimnazijai skirti Seimo nario, „dar-
biečio“ Ričardo Sargūno iniciatyva. 
R.Sargūnas, žinoma, šito neneigia. 
„Dvejus metus stengėmės, kad jie 
atsirastų, kad stadionas pakeistų 
išvaizdą. Prie naujo mokyklos pas-
tato rūbo reikia pritaikyti ir kitus 
rekvizitus. VIP-e yra konkretūs rei-
kalavimai. Turėjome stadiono tech-
ninį projektą, todėl ir buvo skirti 
pinigai“, – „Anykštai“ sakė Seimo 
narys. Jis tikino, kad dabartinės ra-
jono valdžios atstovai svarstė, jog 
gal tuos 800 tūkst. litų galima pa-
naudoti gimnazijos pastatui, o būsi-
ma rajono valdžia užsimojo statyti 
„hiperstadioną“. „Buvo idėja plės-
tis, išpirkti privačias žemes, sva-
jojant vėliau gauti daugiau lėšų iš 
valstybės biudžeto. O jei negausim? 
Bus amžinos statybos. Kita vertus, 
techninis stadiono projektas rajono 
biudžetui kainavo 100 tūkst. litų. 
Metam šitą projektą į stalčių ir da-
rom naują?“, - kalbėjo R.Sargūnas. 
Jis tvirtino, kad J.Biliūno gimnazi-
jos stadiono rekonstrukcijai skirtus 
VIP-o pinigus galėjo lengvai nu-
kreipti į Kupiškį ir kupiškėnai tikrai 
būtų radę, kaip juos prasmingai pa-
naudoti.

Geriau mokyklinis 
stadionas negu jokio

Regis, už didelę pinigų sumą 
geriau daryti gerą dalyką nei „kaž-
kokį“, tačiau visi „Anykštos“ pa-
šnekovai yra už tai, kad VIP-o pi-
nigus būtina įsisavinti. Jei stadiono 
bėgimo takai bus ne 400 metrų ilgio 
(o 400 m ilgio jie būti negali fiziš-
kai, nes netelpa), jame nebus gali-
ma daryti standartinių lengvosios 
atletikos varžybų. Nestandartinėje 
futbolo aikštėje taip pat gali vykti 
tik nestandartinės varžybos, pvz. 
seniūnijų žaidynės.

Tačiau net ir garsus sportininkas 
Seimo narys Sergejus Jovaiša mano, 
kad VIP-o pinigus reikia imti. „Ge-
riau toks stadionas negu jokio. Į 
sporto infrastruktūros objektą gali-
ma žiūrėti ne tik kaip į varžybinę, 
bet ir kaip į paruošiamąją bazę“, – 
dėstė S.Jovaiša.

Rajono vyriausioji architektė Dai-
va Gasiūnienė dar kiek kitaip pakrei-
pė stadiono rekonstrukcijos idėją. 
Pasak D.Gasiūnienės, svarbu ne tik 
sporto bazės įrengimo tikslingumas, 

bet ir miesto išvaizda. „Keliaudama 
po Europą matau stadionus mažuo-
se miesteliuose, kurie apšviesti, kur 
iki vėlaus vakaro vyksta veiksmas. 
Rekonstravus J.Biliūno gimnazijos 
stadioną, mieste turėsime dar vieną 
sutvarkytą erdvę“, – aiškino rajono 
vyriausioji architektė.   

Aiškinamasi  tik dėl 
darbų eigos

Ketvirtadienį J.Biliūno gimnazi-
jos direktorė Regina Drūsienė susi-
tiko su meru Sigučiu Obelevičiumi 
bei įtakingais liberalais Luku Pakel-
čiu ir K.Indriūnu. Gimnazijos di-
rektorė J.Drūsienė „Anykštai“ sakė, 
kad dabar jau vyksta diskusijos tik 
dėl darbų eiliškumo – gimnazijos 
pageidavimai, koks turi būti mo-
kyklos stadionas, yra tenkinami, tik 
aiškinamasi, kuriuos darbus reikia 
pirmiausia atlikti. „Statybininkai 
atliks skaičiavimus, pateiks kelis 
variantus. Bus ne tik futbolo aikš-
tė ir bėgimo takai, bet ir krepšinio 
aikštė, lauko teniso kortai, tinklinio 
aikštė“, – kalbėjo direktorė. Pasak 
jos, variantas, kaip „sutilpti“ į skir-
tus 800 tūkst. litų iš VIP-o, nėra 
svarstomas.   

Tuo tarpu ir Vietinio ūkio ir 

turto valdymo skyriaus vedė-
jas A.Miškinis ir Seimo narys 
R.Sargūnas kalbėjo, kad pasidaryti 
kelis kartus didesnę sąmatą nei yra 
pinigų – rizikinga. Mat ar iš vals-
tybės biudžeto kada nors bus skirti 
papildomi milijonai - neaišku. 

Meras S.Obelevičius „Anykštai“ 
pripažino, kad gimnazijos stadiono 
rekonstrukcija bus brangi, kainuos 
bent 2,4 mln. litų ir „bet kuriuo 
atveju nepavyks padaryti gero daik-
to“. 

Vizijose - ir miesto stadionas

Klimpimu į J.Biliūno gimnazijos 
stadiono rekonstrukciją nežadama 
apsiriboti. Toliau - miesto stadiono 
eilė. Į miesto stadioną turėtų tilpti 
standartinė futbolo aikštė, todėl vilia-
masi iš Lietuvos futbolo federacijos 
jai gauti nemokamą dirbtinę dangą.  
Išrinktasis meras K.Tubis „Anykš-
tai“ sakė, kad kartu su Seimo nariu 
R.Sargūnu buvo nuvykę pas Lietu-
vos kūno kultūros ir sporto depar-
tamento direktorių Edį Urbonavičių 
ir su juo kalbėjosi ir apie J.Biliūno 
gimnazijos stadiono, ir apie miesto 
stadiono perspektyvas. „Kalbėjome 
apie galimybę rasti lėšų, kad prie 
miesto stadiono būtų suformuotas 
visas sporto kompleksas, juk ten ir 
upė, ir prieplauka“, – „Anykštai“ pa-
sakojo išrinktasis meras.   

K. Indriūnas, kalbėdamas apie 
Anykščių miesto stadioną, „Anykš-
tai“ sakė, kad jei pavyks jį rekons-
truoti ir užkloti dirbtinę dangą, 
Anykščiuose pavasariais Lietuvos 
futbolo lygos rungtynes žais kitų 
miestų komandos, pvz. Utenos 
„Utenis“ – kol šlapia natūrali fut-
bolo veja ant jos nerungtyniaujama. 
Todėl tas pats „Utenis“, turėdamas 
modernų namų stadioną, pavasari-
ais blaškosi po svetimas aikštes.  

Anykščių miesto stadiono re-
konstrukcija su žiūrovų tribūnų 
įrengimu neišvengiamai kainuos 
milijonus. Tiesa, stadiono rekons-
trukcijos ir viso naujo sporto kom-
plekso, jo kūrimo vizijose, turėtų 
dalyvauti ir verslo atstovai, galbūt 
pagal koncesijos sutartis. 

Individualių įmonių, mažųjų bendrijų ir ūkinių 
bendrijų tikrųjų narių dėmesiui

Nuo 2015 m. sausio 1 d. už individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų 
tikruosius narius įmokas privalu mokėti nuo sumos ne mažesnės nei minimali mėnesinė alga (toliau – 
MMA), net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išimamos. Valstybinio socialinio draudimo (toliau 
– VSD) įmoka negali būti mažesnė kaip 78,90 Eur, privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmoka 
– 27 Eur per mėnesį. Jei šie asmenys per mėnesį išsiims daugiau kaip MMA, turės mokėti VSD ir PSD 
įmokas nuo išsiimtos sumos, tačiau ne didesnės negu 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių 
(DPD) suma per mėnesį, t. y. 1724 Eur (431 x 4). 

 Individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, jeigu: 
1) veikla vykdoma pirmuosius metus; 2) savininkas ar narys yra ne vyresnis nei 29 metų; 3) paskirta se-
natvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija; 4) įmokos už asmenį jau sumokėtos (pvz., dirbant 
pagal darbo sutartį); 5) jei savininkas ar narys pats sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantis 
asmuo (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais), VSD įmokas reikia mokėti tik tuo atveju, jeigu lėšos iši-
mamos asmeniniams poreikiams. Jeigu lėšos nėra išimamos, įmokų mokėti nereikia.

 Už minėtus asmenis PSD įmokos kas mėnesį skaičiuojamos 9 procentų tarifu nuo sumos ne mažesnės 
nei MMA (27 Eur), jeigu jie nėra drausti valstybės lėšomis arba jie nėra asmenys, už kuriuos mokamos ar 
jie patys moka PSD įmokas (dirbantys pagal darbo sutartis, pareigūnai, verslo liudijimą įsigiję asmenys, 
jeigu asmens ūkio ekonominis dydis ne didesnis nei 2 EDV ir moka 3 proc. PSD įmokas kas mėnesį nuo 
minimalios algos).

 Jeigu individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veiklos nevykdo ir apie tai yra informavusi 
VMI, minėtų kategorijų įmonės neturi mokėti VSD ir PSD įmokų. Šiais atvejais tik PSD įmokas (9 proc. 
nuo MMA) kas mėnesį privalo mokėti pats savininkas arba narys (tikrasis narys), išskyrus atvejus, kai jis 
draustas valstybės lėšomis arba įmokos už jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį). 

 „Sodros“ Utenos skyrius

Anykščiai – futbolo miestas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Iš Valstybės investicijų programos (VIP) Anykščių J.Biliūno gimnazijos stadiono rekonstrukcijai skirta 800 tūkst. litų (beveik 
232 tūkst. eurų). Tačiau šios, regis, didelės pinigų sumos neužtenka, kad būtų įgyvendinti anykštėnų norai. Tačiau net ir gavus 
dešimteriopai didesnę sumą J.Biliūno gimnazijos aikštyne neįmanoma įrengti standartinio futbolo stadiono – neužtenka vietos. 

J.Biliūno gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė kalbė-
jo, kad neįmanoma rekons-
truoti mokyklos stadiono už 
800 tūkst. litų. 

Anykščių J.Biliūno gimnazijos stadiono rekonstrukcijai iš Valsty-
bės investicijų programos skirta 800 tūkst. litų. Tačiau pinigų reikia 
bent trigubai daugiau, o standartinių išmatavimų futbolo aikštė su 
standartiniais bėgimo takais į esančią teritoriją vis tiek netelpa. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Seimo narys Ričardas Sar-
gūnas mano, kad reikia 
protingai naudoti iš VIP-o 
gautus pinigus ir per plačiai 
neužsimoti.

Liberalas, būsimas mero pa-
tarėjas Kęstutis Indriūnas 
tikisi, jog tikra futbolo aikštė 
bus įrengta miesto stadione.

Seimo nario, garsaus krep-
šininko Sergejaus Jovaišos 
nuomone, geriau turėti ne-
standartinį stadioną negu 
jokio.
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parduoda

įvairus

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

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 balandžio 7-13 d. 15 val. 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.

BALANDŽIO 25 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.

Nekilnojamas 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.

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

Tel. (8-676) 68658.

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

Tel. (8-687) 89057.

9,11 ha žemės sklypą Anykščių 
sen.

Tel. (8-610) 30379.

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

Tel. (8-645) 64925.

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

Tel. (8-650) 20715.

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

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

Tel. (8-647) 68166.

Automobiliai

Renault “Megane Scenic”.
Tel.: (8-381) 5-14-39, 
(8-611) 54138.

1999 m. VW PASSAT (1,9 l, 
TDI) - 1650 Eur. 1998 m. AUDI 
A6 (1,9 l, TDI, automatas) - 1950 
Eur. 

Tel. (8-699) 43030.

Kuras 

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-674) 08608.

Malkas kaladėmis, medienos 
atraižas (pakais, turi supjautų). 
Veža į rajoną.

Tel. (8-629) 76267.

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

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

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

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

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

Išpardavimas! D markės anglis 
nuo 140 Eur, durpių briketai nuo 
85 Eur, pjuvenų briketai nuo 135 
Eur. Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-606) 72091.

Kita

Naują rankų darbo rąstinę 
pirtį.

Tel. (8-611) 27834.

Rūkytus lašinius, kumpius, šo-
ninę, nugarinę, sprandinę, deš-
ras. Pristato.

Tel. (8-652) 26609.

Karpiukus tvenkinių įžuvini-
mui. 

Tel. (8-699) 95794.

Pigiai - naudotas perdengimo 
plokštes ir pamatų blokus.

Tel. (8-686) 48172.

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

Putų polisterolo granules, šal-
dytuvą “Snaigė” - 15 Eur, benzi-
ninę žoliapjovę - 15 Eur.

Tel. (8-678) 34750.

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine 
danga.

www.siltnamis.info; 
www.metalika.lt, Nemumo g. 51, 

Panevėžys, tel.: (8-45) 42-91-08, 
(8-656) 69123, (8-655) 05745.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiš-
ki). Atveža nemokamai. 

www.siltnamiaijums.lt. 
Tel. (8-682) 10643.

Traktorius dalimis: MTZ-82, MTZ-
52, T-40AM, T-150K. Lenkišką ro-
tacinę šienapjovę. 

Tel. (8-682) 11626.

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.

Jūratės Bražionytės slaugytojos 
diplomą paskelbti negaliojančiu.

Ūkininkė išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

Parduoda malkas, biokurą, čip-
sus. Veža krovinius iki 5 t savivar-
čiu.

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

Parduoda juodžemį, malkas. 
Perka mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Naudotų automobilių dalys. 
Automobilių supirkimas.

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

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba, remontas

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, vaikų kam-
bario, prieškambario baldai, slan-
kiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Remontuoja minkštus baldus, 
keičia gobeleną, spyruokles, 
poroloną, gamina čiužinius. 
Naudoja tik lietuviškus gobele-
nus. Pasiima ir parveža.

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

Paslaugos

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

Tel. (8-655) 55726.

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

Kloja trinkeles savo ir užsakovo 
medžiagomis. 

Tel. (8-676) 41205.

Stogų dengimas.
Tel. (8-652) 77157.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-670) 01470.

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.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikiame ga-
rantija. 

Tel. (8-699) 81270.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Stogų, sienų dengimas, dažy-
mas, skardinimas, apkalimas. 
Priestatų, terasų, pavėsinių staty-
mas, kaminų, lietvamzdžių skardi-
nimas. 

Tel. (8-694) 28655.

Statybininkai atlieka visus vi-
daus ir lauko darbus, nuo pamatų 
liejimo iki stogo uždengimo. Stato 
priestatus, pavėsines, tvoras. 
Kloja grindinį iš lauko ar skaldyto 
akmens. 

Tel. (8-646) 73582.

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

Tel. (8-647) 48473.

Žemių kasimo, lyginimo, vežimo 
darbai. Tvenkinių kasimas, valy-
mas. Kelių tiesimas.

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

Mažu ekskavatoriumi kasa pa-
matus, kanalizacijos, drenažo 
griovius. Išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-615) 30051.

Ekskavatorių, buldozerių, krau-
tuvų paslaugos geriausiomis kai-
nomis ir geriausia kokybe. 

Tel. (8-646) 19349.

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

Tel. (8-657) 66116.

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, smaluoti). 
Kasame tranšėjas vandentiekiui, 
jungiame hidroforus.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com

Pjauna medieną. Parduoda sta-
tybinę medieną, atraižas, pjuve-
nas.

Tel. (8-682) 12189.

Gręžtiniai pamatai; namų šil-
tinimas; terasos; tiltai; tvoros; 
darbai iš akmens; rąstinės pir-
tys; aplinkos tvarkymas; visi vi-
daus apdailos darbai ir kt.

Tel. (8-606) 60911. 

Anykščių miesto Kurklių gatvėje 
parduodu pusę namo (4 kam-

bariai, 4 arai žemės, išorė sutvar-
kyta, komunikacijos), ir sklypą 
su dviem pastatais Kęstučio ga-
tvėje. Dovanoju žemes išsivežti 
Anykščių mieste ir mažą gražų 
šuniuką (2 mėnesiai, patinėlis).

Tel. (8-675) 47714. 

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

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 9 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“



SKELBIMAI 2015 m. balandžio 4 d.

perka 

parduoda

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 315

Redaktorius

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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.

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.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

UAB „Birvėtos tvenkiniai“
parduoda karpius 

tvenkinių įžuvinimui.
Tel.: (8-386) 5-91-14, 

(8-628) 53786.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 EURŲ.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Už pareikštus užuojautos žodžius, maldas, už liūdesį kartu su 
mumis, už Jūsų rūpestį ir visokeriopą pagalbą, už suteiktą tvirtybę 
netekus ir palydint į amžino poilsio vietą, kur nėra nei skausmo, nei 
rūpesčių, mylimą vyrą, tėvelį, senelį ir brolį Stasį MAGYLĄ, nuošir-
džiai dėkojame visiems visiems draugams, giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems.

Žmona, sūnūs su šeimomis ir artimieji

Tariame nuoširdžius padėkos žodžius II Svirnų bendruomenei ir 
jos pirmininkei Marytei Baltakienei, Kavarsko parapijos klebonui ir 
vargonininkui, giedotojams Kęstučiui ir Sauliui, D. Dirienės IĮ, kavi-
nei “Šaltinėlis”, giminėms, bendradarbiams, draugams, kaimynams 
ir visiems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę 
mylimą žmoną, mamą, močiutę Eleną JUKNONIENĘ.

Vyras, sūnus, dukra, anūkai

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Sauliui Filipavičiui, asociacijos 
“Kartų ratas” nariams, giminėms, kaimynams, draugams, giedoto-
jams, UAB “Anykščių komunalinis ūkis” laidojimo namams ir visiems 
užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Janiną 
ŠIMOLIŪNAITĘ.

Mama ir sūnus

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties 
žemę  aplink Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Kirtimui mišką su žeme, atsiskai-
to iš karto.

Tel. (8-646) 53661.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-633) 60143.                     

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.

Reikalingi sraigių, grybų, uogų 
supirkėjai. 

Tel. (8-656) 91370.

Reikalingi sraigių, uogų, grybų 
supirkėjai. 

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

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

Kebabinei Anykščių mieste rei-
kalinga (-as) pardavėja (-as) - 
virėja(-as).

Tel. (8-656) 80431.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 9 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištai-
tėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414): 
Raguvėlėje 7.00, Rukiškyje 7.05, Juostininkuose 
7.10, Troškūnuose (turgelyje) 7.20, Vašokėnuose 
7.35, Surdegyje 7.45, Papiliuose 7.50, Viešintose 
11.55, Didžiuliškėse 12.05, Padvarninkuose 
12.10, Andrioniškyje 12.15, Piktagalyje 
12.25, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, se-
nojo ūk. turgaus) 12.40, N. Elmininkuose 
12.50, Elmininkuose 13.00, Čekonyse 13.05, 
Svėdasuose (prie turgelio) 13.30, Varkujuose 
13.45, Debeikiuose 13.55, Bebarzdžiuose 
14.00, Rubikiuose 14.05, Burbiškyje 14.10 
Katlėriuose 14.20, Pašiliuose 14.25, Skiemonyse 
14.35, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 
15.00, Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 
15.30, Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, 
Kavarske 15.55, Janušavoje 16.00, Pienionyse 
16.05, Repšėnuose 16.10, Traupyje 16.20, 
Laukagaliuose 16.25, Levaniškyje 16.35.
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Izidorius, Algaudas, Eglė, 
Ambraziejus.

šiandien

 balandžio 5 d.

 balandžio 6 d.

 balandžio7 d.

balandžio 4-7 d. pilnatis.

Krescencija, Vincentas, 
Rimvydas, Žygintė, Zenonas, 
Irena, Zenius.

Celestinas, Daugirutis, Žin-
tautė, Gerardas, Dagnė.

Minvydas, Kantautė, Herma-
nas, Donata.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Iš artI

Amiliutė vakare žiūri 
lietuviškus televizijos kanalus

Ar leidžiate sulą?
(balsavo 99)

Miestą apgaubia tamsa.
Vėl namuos esu viena.
Televizorius ir katinas -
Prie vienatvės sunkiai pratinuos.

Švilpa R. ir Vytauto Vasiliaus-
kų bute atsirado visai nelauktai. 
„Visi žino mano pamišimą dėl 
retų gyvūnų, -  šypsojosi R. Va-
siliauskienė. – Taigi, gal prie 5 
metus spalio mėnesį skambina 
man bendradarbės vyras, kad 
rado krūmuose prie „Anykš-
čių šilumos“ nepaprasto grožio 
paukštį, tikriausiai papūgą. Jie 
su žmona man ją atvežė net ne-
paklausę, ar aš ją priimsiu. Skel-
bėmės, ieškojome jos savininko, 
tačiau niekas neatsiliepė. Gal 
ją tyčią kažkas iš namų išme-
tė? Taip mūsų namuose atsirado 
Švilpikas, nes vyras kažkodėl 
buvo įsitikinęs, kad tai papūga 
patinas. Paukštis priprato prie 
mūsų, mes - prie jo. Ir koks buvo 
mūsų nustebimas, kai vieną die-
ną Švilpikas pradėjo dėti kiauši-
nius! Perkrikštijome į Švilpą“.

Pasak R. Vasiliauskienės, jų 

Velykos su Švilpos kiaušiniais

papūga yra nimfų rūšies. Šios 
papūgos didelės neužauga, ne-
reiklios maistui, lesa saulėgrą-
žas, kukurūzus, morkas, sūrį 
ir pyragą. „Jos išgyvena iki 80 
metų, atpažįsta šeimininkus ir 
noriai bendrauja, - pasakojo apie 
Švilpą R. Vasiliauskienė. – Šios 
rūšies papūgos neišmoksta kal-
bėti, tačiau manoji bando mane 
pamėgdžioti. Atpažįstu, kad 
dviem švilpimais ji tarsi mane 
vardu pašaukia“.

Tačiau bene įdomiausia Švil-
pos istorija susijusi su jos kiau-
šiniais. „Pradėjo dėti kiaušinius 
vos ne kas mėnesį. Padeda ko-
kius penkis ir bando iš jų kažką 
„išspaust“, - juokėsi šeimininkė. 
Mato, nieko neišeina, tad juos 
apkasa narvelio apačioje ir pa-
deda dar kokius penkis. Tada 
išsipučia kaip perekšlė višta ir 
bando perėti. Tada man nieko 
kito nebelieka, kaip kiaušinius 

pavogti. Prieš kelis metus tauto-
dailininkų vadovė Skaidrė Rač-
kaitytė pasiūlė juos marginti ir 
dalyvauti parodose. Sakiau Švil-
pai, dabar tu “ant visų Anykščių” 
išgarsėsi. Pabandžiau marginti - 
parodoje visiems patiko“.

R. ir V. Vasiliauskai Švilpai 
ieškojo kavalieriaus, buvo net 
pas amžino atilsio išėjusių Vy-
tauto ir Galinos Germanavičių 
papūginą nuvežę. „Ten buvo 
žako, gerokai didesnių papūgų 
veislės atstovas, beje, pramokęs 
kalbėti, - prisiminė Švilpos šei-
mininkė. - Taip gražiai piršosi, 
kukuodamas kaip gegutė, tačiau 
mūsiškei nepatiko. Gal kad per 
didelis buvo?“ 

Prieš pradėdama marginti pa-
pūgos kiaušinius, R. Vasiliaus-
kienė buvo dažiusi, skutinėjusi 
vištų, žąsų ir netgi stručio kiau-
šinius. Stručio kiaušinis sveria 
apie kilogtramą, o papūgos - vos 
keturis, penkis gramus. Lukštas 
plonas, trapus. Vėliau R. Vasi-
liauskienė prieš dažydama ar 
skutinėdama juos virė, tačiau ra-
gauti taip niekada ir neišdrįso.

R. Vasiliauskienė pastebėjo, 
kad kiaušinių marginimo istorija 
gerokai senesnė už krikščionybę 
kuomet kiaušinis buvo siejamas 
dar ne su Velykom ir net ne pa-
vasariniu gamtos atgimimu, o 
su kiekvieno gyvo padaro pra-
džia. „Dabar žmonės kiaušinių 
marginimui stengiasi sugaišti 
kuo mažiau laiko, tad juos dažo 
cheminiais dažais. – sakė R. Va-
siliauskienė. - Aš ne prieš dažus, 
tačiau man mielesni natūraliai, 
kaip senovėje, kiaušinių lukš-
tais, arbatžolėmis dažyti ir įvai-
rių augalėlių lapeliais marginti 
kiaušiniai. Kur kas sudėtingesnė 
ir laiko, kruopštumo ir išmonės 
reikalaujanti kiaušinių margini-
mo technika yra skutinėjimas. 
Kiaušinis nudažomas viena 
spalva, o po to aštriu peiliuku iš-
skutinėjamas. Man ant kaiušinio 
šiuo būdu perkelti sumanymą 
kartais prireikia savaitės. Margi, 
įdomūs kiaušinių raštai išgauna-
mi lydyto vaško pagalba, tačiau 
šis būdas irgi nėra labai populia-
rus“.

Paklausta, ar cheminiais da-
žais nudažytų kiaušinių valgy-
mas nekenkia sveikatai, R. Va-
siliauskienė teigė, kad protingai 
dažant, tikrai ne. „Tačiau jeigu 
dažai prasiskverbia į kiaušinio 
vidų arba per suskilusį kiaušinio 
lukštą būna nusidažęs ir balty-
mas, jau negerai. Tokių kiauši-
nių valgyti nereikėtų“, - teigė R. 
Vasiliauskienė. 

Gal Vytautas Vasiliauskas kada nors suras 
Švilpai kavalierių? 

Švilpa nebūtų moteriškos giminės. Ji kruopščiai save prižiūri ir 
narvelyje netgi turi veidrodį. 

Autoriaus nuotr. 

Savo šeimininkės dėka Švilpa išgarsėjo.

(Atkelta iš 1 p.)

Ir kaip tyčią iš ekrano
Vien tik kraujas – Dieve mano. 
Vienur pjauna, kitur pjaus – 
O štai čia tikrai nušaus.

Iš idėjos, net už dyką
Televizijos žudikai
Pjauna, šaudo ir skandina
Arba vaistais numarina. 

Dar stebiuos – tokie laikai,
Žmogžudysčių tiek mažai.
Iš ekranų visi moka
Šitą amatą prastoką. 

Taip
29.3% 

Ne
70.7% 

Senukas klausia gydytojo:
– Daktare, ar aš galėčiau vesti.
– Aišku, kad galit. Dviese sma-

giau bus.
– O kažin, ar vaikų aš galėčiau 

turėti?
– Gal ir galit, jei žmona ne per 

sena. O kiek jums metų?
– Jau septyniasdešimt.
– Na, tai dar patarčiau dėl viso 

pikto ir dublerį turėti.
Po metų jie vėl susitiko.
– Na, ir kaip sekasi? Ar vedėte?
– Taip. Ir žmona jau pagimdė.
– Na, o kaip dubleris, – šypsosi 

daktaras.
– O ką dubleris? Ir ji pagimdė.


