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UAB “LINGERIS REL”
Brangiai perkame juodąjį ir 

spalvotąjį metalo laužą.
AUKŠČIAUSIA KAINA!

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

Užteks dejuoti – mūsų ne-
daug, Lietuva maža. Maža, bet 
tik kai važiuoji. Nueik pėščias 
nuo Anykščių iki Svėdasų – kos-
mosas bus kokia didelė, hektarų 
hektarai ir viskas – mūsų. 

O jei dar iki Kauno nukul-
niuotum, tai suprastum, kokioje 
didžiulėje šalyje gyvenam - Lie-
tuva niekada nebuvo maža. 

Linas BITVINSKAS

Atsisveikinimas su valdžia 
kainuos 11 tūkstančių eurų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienis bus paskutinė darbo diena socialdemokratams vicemerui Donatui Krikštaponiui ir savivaldybės administracijos direk-
toriui Viliui Juodeliui. Darbo antradienį neteks ir abu mero konservatoriaus Sigučio Obelevičiaus patarėjai – konservatorius Virgili-
jus Aloyzas Milaknis bei „valstietis“ Antanas Baura. 

Darbo Anykščių savivaldybėje netenkantiems Donatui Krikštaponiui, Viliui Juodeliui, Valentinui Patumsiui, Antanui Baurai ir Virgi-
lijui Aloyzui Milakniui  bus išmokėtos išeitinės kompensacijos  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Į savivaldybę ateina permainos

Antradienį prisieks pirmasis 
tiesiogiai išrinktas Anykščių 
savivaldybės meras, su libera-
lų vėliava rinkimus laimėjęs 54 
metų Kęstutis Tubis. Naujasis 
meras „Anykštai“ davė inter-
viu apie planuojamus darbus. 
Pasak K.Tubio, jis ir jo koman-
da neketina suvedinėti sąskai-
tų su senąja rajono valdžia, o 
nusiteikę dirbti anykštėnų ge-
rovei. 

Be visų ketinimų meras Kęstutis Tubis teigia norintis skatinti jauni-
mo patriotinį auklėjimą Anykščių rajone: „Kiek savivaldybė galės, 
tiek prisidės. Galų gale, jei žmogus būtų idėjiškai „pasikaustęs“, 
mažiau būtų emigrantų iš Lietuvos“, - „Anykštai“ teigė K.Tubis. 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Bausmė. Anykščių rajono apy-
linkės teismas „Youtube“ filmu-
ko „Šetone, prašau“ kūrėjams, 
Troškūnų seniūnijos gyventojams 
Vaidotui ir Mantui Grincevičiams 
bei Giedriui Sasnauskui skyrė 
bausmes. 21-erių V.Grincevičius 
nubaustas 450 eurų, jo brolis 22-
iejų M.Grincevičius – 339 eurų 
baudomis. O 19-mečiam Grincevi-
čių pusbroliui G.Sasnauskui, kuris 
yra Troškūnų gimnazijos mokinys, 
skirta pusės metų laisvės apribo-
jimo bausmė. Šis vaikinas teismo 
įpareigotas pusę metų nuo 22 iki 6 
valandos būti namuose.

Be revoliucijos. AB „Anykščių 
vynas“ nupirkę „Mineraliniai van-
denys“ kol kas esminių pertvarkymų 
gamykloje nerengia – tie patys žmo-
nės gamina tą pačią produkciją.   

Keikėsi. Utenos meras, socialde-
mokratas Alvydas Katinas keiks-
mažodžiais įvertino situaciją, kai 
dėl negautos STT pažymos negali-
ma skirti savivaldybės administra-
cijos direktoriaus. Meras keikėsi 
per Tarybos posėdžio pertrauką 
kalbėdamas su viena iš deputačių, 
jo mikrofonas buvo įjungtas, o Ta-
rybos posėdžio transliacija interne-
tu nebuvo sustabdyta.

Prie Dievo. Velykinę Svėdasų 
bažnyčios procesiją aktyviai būrė 
ir nešdamas baldakimą joje daly-
vavo svėdasietiškos kilmės Lietu-
vos respublikos Seimo narys dar-
bietis Gintaras Tamošiūnas.

Konkursas. Utenos apskrities 
valstybinė mokesčių inspekcija 
rengia moksleivių piešinių kon-
kursą „Esu už sąžiningą mokesčių 
mokėjimą“. 5-8 klasių mokslei-
viai kviečiami savo kurtuose pla-
katuose perteikti, kaip sąžiningai 
sumokėti mokesčiai kuria naudą 
valstybei ir jos žmonėms. Moks-
leivis konkursui gali pateikti vieną 
ar keletą savo kurtų plakatų (ne 
mažesnio kaip A4 formato) bet ko-
kia technika (maketuotas, pieštas, 
fotografuotas ir pan.), kuriuos gali 
atnešti į artimiausią Utenos AVMI 
padalinį arba atsiųsti paštu, adresu 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Ute-
na. Plakatų Utenos AVMI laukia 
iki 2015 m. gegužės 4 dienos.

Festivalyje 
Butkutė negros

Ši „vienuolė“ vaikščiojo fes-
tivalyje pernai, bet dvasininkų 
ji niekaip nebuvo pastebėta.

Kultūros taryba suraikė 
projektų pyragą

Meras Sigutis Obelevičius 
Kultūros tarybos posėdyje: 
„Nemažai prašo, oho, kaip 
tos moterys brangiai kainuo-
ja“.

Pranas Alsys: 
„Profesija 
pasirinko mane, 
o ne aš ją“
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spektras

Temidės svarstyklės

2014 metais Anykščių rajone 
gimė 223 kūdikiai. Rasa Matiu-
kienė sakė, kad praėjusiais metais 
kūdikiams dažniausiai buvo sutei-
kiami nesikartojantys vardai, ta-
čiau buvo 8 Lukai, 7 Dominykai, 
6 Kristupai, 4 Kasparai, 3 Jonai ir 
3 Jokūbai. Populiariausi mergai-
čių vardai Pernai metais yra tokie: 
Austėja (buvo pavadintos 5 mer-
gaitės), Kamilė (taip pat 5 mergai-
tės), Luknė (3 vardai), kitų yra po 
vieną. 

Anykštėnai kūdikius vadina 
įprastais vardais

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Gimus kūdikiui tėvai nori jam suteikti kuo gražesnį, jam la-
biausiai tinkantį, skambantį vardą. Vieni renkasi retą, gal net 
negirdėtą vardą, kiti pavadina kūdikį populiariu vardu, kurį 
turi dažnas vaikas kieme. Anykščių rajono savivaldybės civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja Rasa Matiukienė papasakojo, kokie 
vardai pernai metais buvo populiarūs rajone.

Paklausta, ar buvo kūdikių, pa-
vadintų keistais vardais, vedėja 
sakė: „Neįprasti vardai yra tokie, 
kurie yra užsienietiški, iš santuokų 
su kitų šalių piliečiais. Nemanau, 
kad jie yra keisti, tiesiog neįprasti 
mūsų ausiai. Vienas tokių, kuriuos 
įsiminiau, yra Herkus. Anykščių 
rajone kūdikių vardų tendencija 
yra panaši, kaip ir visoje Lietuvo-
je“.

Jei vardas, kuris buvo suteiktas 
kūdikiui, tėvams ėmė nepatikti, 

prie vaiko „neprilipo“, jį civilinės 
metrikacijos skyriuje per tris mė-
nesius nuo vaiko gimimo galima 
be vargo pakeisti. „Pernai nebuvo 
kūdikių, kuriems būtų pakeistas 
vardas. Jei vėliau norima pakeis-
ti vardą, iki 18 m. turi rašyti pra-
šymą abu tėvai. Nuo 18 metų jau 
pats asmuo gali kreiptis dėl vardo 
pakeitimo“, – pasakojo R. Matiu-
kienė. Anykščių rajone pasitaiko 
2-3 atvejai per metus, kada vardo 
pasikeisti ateina suaugę žmonės. 

Tuo tarpu Lietuvoje 2014 me-
tais populiariausių berniukų vardų 
dešimtukas– Matas, Lukas, Nojus, 
Dominykas, Emilis, Jokūbas, Ka-
jus, Jonas, Dovydas, Danielius. 
Mergaičių – Emilija, Austėja, Vil-
tė, Gabija, Liepa, Kamilė, Gabrie-
lė, Lėja, Ugnė, Ema.

Anykščių rajono savivaldy-
bės civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėja Rasa Matiu-
kienė sakė, kad 2014 metais 
Anykščių rajone kūdikiams 
dažniausiai buvo suteikiami 
nesikartojantys vardai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kuras I. 2015-04-06, apie 17 
valandą, Kavarsko seniūnijoje 
įsibrauta į garažą ir iš kuro talpų 
pavogta 400 litrų dyzelinio kuro 

bei išdaužtas viduje stovėjusio 
traktoriaus priekinis stiklas. Nuos-
tolis – 350 eurų.

Kuras II. 2015-04-08, apie 19 
valandą, pastebėta, kad Troškūnų 
seniūnijoje iš sodyboje esančių 
traktorių ir kombaino pavogtas 

akumuliatorius bei dyzelinis kuras. 
Nuostolis – 193,5 eurai.  

Parduotuvė. 2015-04-09, apie 
7 valandą, pastebėta, kad Debeikių 
miestelyje įsibrauta į parduotuvę ir 
pavogtas kasos aparatas, pinigai, ci-
garetės. Nuostolis nustatinėjamas. 

Kuras III. 2015-04-09, apie 8 
valandą, pastebėta, kad Troškūnų 
miestelyje, iš automobilio, sto-
vėjusio nesaugomoje aikštelėje, 
kuro bako išleista ir pavogta 200 
litrų dyzelinio kuro. Nuostolis – 
217 eurų.

Rinktinė. Ketvirtadienį Lietuvos 
ledo ritulio rinktinė Elektrėnuose 
1:3  pralaimėjo Gardino “Neman” 
(Baltarusija) komandai. Baltaru-
siai pirmieji pasiekė įvartį po tik-
slaus Konstantino Lastovieckio 
smūgio (12 min.), o antrajame 
kėlinyje rezultatą padvigubino 
Artūras Kovrachas. Kėlinio 
pabaigoje kiekybinę persvarą 
išnaudojo ir rezultatą sušvelnino 
Danielius Bogdziulis.Po rungtynių 
buvo mušami baudiniai. Visi penki 
lietuvių badymai buvo nesėkmingi, 
o baltarusiai visus penkis kartus 
nuginklavo D. Žukovą.Trečiadienį 
lietuviai “Neman” klubą nugalėjo 
5:3.

Saugos. Norvegiški naikintuvai 
skraidys virš Lietuvos. NATO Bal-
tijos šalyse vykdomą oro polici-
jos misiją Lietuvoje nuo gegužės 
perims Norvegijos oro pajėgos. 
Saugoti oro erdvės Norvegija į 
Lietuvą atsiųs keturis „F-16“ nai-
kintuvus, o Italijos kariškiai taip 
pat liks Šiauliuose antrai pamain-
ai.

Nauji. Artimiausiu metu Seimo 
narių gretas turėtų papildyti 
šachmatininkė Viktorija Čmilytė ir 
aktorius, režisierius Audrius Nakas.  
Penktadienį Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) pripažino jiems 
Seimo narių mandatus. V. Čmilytė 
Seime turėtų pakeisti Vilniaus 
meru išrinktą Liberalų sąjūdžio 
atstovą Remigijų Šimašių. Į Seimą 
kandidatavęs pagal politinės parti-
jos “Drąsos kelias” sąrašą A. Nakas 
Seime turėtų pakeisti mirusį Seimo 
narį Algirdą Vaclovą Patacką.

Palaidojo. Į amžinąjį poilsį Lietu-
va išlydėjo Atgimimo šauklį, tikrąjį 
Sąjūdžio kūrėją, Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signatarą, VI ir 
VII Seimo narį, o svarbiausia - 
nepailstantį patriotą ir kovotoją 
- Romualdą Ozolą. Paskutinėje 
kelionėje į Antakalnio kapines 
jį palydėjo minios gedinčių jo 
bendražygių, aukščiausių šalies vadų, 
laisvę ir Lietuvą mylinčių žmonių.  
Pageidavimas. Savaitės įvykis - 
Seimo opozicijos lyderio Andriaus 
Kubiliaus pageidavimas, kad iš 
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko posto pasitrauktų Bronius 
Bradauskas. Mat B.Bradausko sūnus 
artimiausiu metu taps Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) prie 
Finansų ministerijos vadovu. VMI 
prie Finansų ministerijos. Seimo 
narys B.Bradauskas - prie Seimo.

Jubiliejus. Šią savaitę suėjo 
dveji metai, kai pasiėmusi sūnų 
į JAV paspruko tuometė Seimo  
narė Neringa Venckienė. Jos, 
kaip ir Sergejaus Rachinšteino ar 
Vladimiro Romanovo, pavardė 
įrašyta tarp beveik 6000 asmenų, 
kurių paiešką paskelbė policija. 
N.Venckienė nesislapstydama 
vaikšto Čikagos gatvėmis, Ūkio 
banko vadovas V.Romanovas pi-
etauja Maskvoje, netoli Kremliaus 
esančiame restorane, o pustrečių 
metų laisvės atėmimo bausme 
neseniai nuteistas aferų meistras 
S.Rachinšteinas apsipirkinėja pra-
bangiose parduotuvėse Tailando 
kurorte Patajoje. Lietuvoje palikę 
nebaigtas bylas ir milijoninius 
ieškinius šie veikėjai mėgaujasi 
gyvenimu svetur,o jų ieškantys 
Lietuvos teisėsaugininkai tik 
skėsčioja rankomis.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Trečiadienį Debeikių seniūno 
pavaduotojo konkurse dalyvavo 
du asmenys, tačiau nė vienas iš jų 
nebus priimtas į darbą. Abu preten-
dentai, konkurso komisijos nuo-

Vyko paskutiniai konkursai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę kadenciją baigianti Anykščių rajono valdžia suren-
gė du darbo vietų konkursus. Tiesa, įdarbintas bus tik vienas 
žmogus.

mone, nesusidorojo su jiems skirta 
konkursine užduotimi.

Penktadienį Anykščių socialinės 
globos namų direktoriaus konkursą 
laimėjo Jolita Gečienė, iki šiol dir-

busi Burbiškio grupinio gyvenimo 
namų vadove. Anykščių socialinės 
globos namai yra naujas adminis-
tracinis darinys, kuris apjungė dvi 
įstaigas -  Burbiškio grupinio gy-
venimo namus bei Svėdasų senelių 
namus. Po šių dviejų įstaigų sujun-
gimo Anykščių socialinės globos 
namams laikinai vadovavo Dan-

guolė Rimavičienė, Svėdasų sene-
lių namų vadovė. D.Rimavičienė 
negalėjo dalyvauti globos namų 
direktoriaus konkurse, nes neturi 
aukštojo išsilavinimo, o konkurso 
reikalavimuose reikėjo diplomo.

Dėl Anykščių socialinės globos 
namų direktoriaus posto varžėsi 
keturi pretendentai.  

Pirmasis „Anykštos“ jaunųjų 
žurnalistų susitikimas vyks kitą 
trečiadienį, balandžio 15-ąją, 15 
valandą redakcijoje (Vilniaus g. 
29). Daugiau informacijos  tele-
fonu (8-687) 25892. 

UAB “Anykštos redakcija“ 
leidžia laikraštį „Anykšta“, žur-
nalą „Aukštaitiškas formatas“ ir 
naujienų portalą anyksta.lt. Na, 
televizijos kol kas neturime, ta-

Kviečiame mokinius į žurnalistų mokyklėlę
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai.  Žengti 
bent pirmąjį žingsnį – ateiti į pirmąjį susitikimą - galite drąsiai. 
Pažymių nerašysim, po pamokų nepaliksim – mokymus nutrauk-
ti galėsite kada panorėję.

čiau rašytinėje žiniasklaidoje 
savo žiniomis ir patirtimi galime 
pasidalinti. 

„Anykštos“ laikraštyje beveik 
kiekvieną vasarą praktikas atlie-
ka Vilniaus universiteto žurnalis-
tikos studentai. Garsiausias mūsų 
praktikantas – Vilniaus meras Ar-
tūras Zuokas. Tiesa, už viską, ko 
jis išmoko, nuopelnų nedrįstame 
prisiimti.

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
pedagogais dirbs UAB“Anykštos 
redakcija“ vyr.redaktorė Gražina 
Šmigelskienė, kuri žurnalistikos 
moko ne tik visą mūsų kolekty-
vą, bet yra kviečiama ir į Vilniaus 
universiteto žurnalistikos studijų 
priėmimo komisiją, žurnalis-
tas, fotografas, fotomenininkas 
Jonas Junevičius, žurnalistas 
Linas Bitvinskas, žurnalistas, 
knygos „Kryptis-Rytai“ autorius 
Vidmantas Šmigelskas bei jau-
nosios kartos kolegos - Vilniaus 
universiteto absolventai Rytis 
Kulbokas, Daiva Goštautaitė ir 
Sigita Pivorienė.      

-ANYKŠTA

Studijoms, kuriose daugiausia 
dėmesio skirta edukacijai, va-
dovavo projekto metu tarptauti-
nės patirties Danijos ir Anglijos 
muziejuose įgijusi  muziejininkė 
Asta Ražanskienė, kuri sulaukė 

Studijos Anykščių muziejų 
akademijoje Raimondas GUOBIS

Nuo 2011 m. Anykščių A. Baranausko ir A. Žukausko - Vienuo-
lio memorialinis muziejus dalyvauja tarptautiniame ES finansuo-
jamame projekte „Muziejus - mokykla – moksleivis“, šių metų 
pavasarį baigiamajame etape savaitei mūsų muziejus tapo aka-
demija patirties ieškantiems šalies muziejininkams.

šešių „studentų“. Mokytis atvy-
ko Gabija Viduolytė (Jurbarko 
Vinco Grybo muziejus), Daiva 
Misiūkienė (Ukmergės r. Užu-
girio prezidento Antano Smeto-
nos muziejus), Dalia Urbonienė 

(Utenos amatų centras), Virgi-
nija Bareikienė (Molėtų muzie-
jus), Pavelas Dubickij (Trakų 
muziejus), Edgaras Zaronskis 
(etnokokosmologijos muziejus, 
Molėtų r.). Smalsūs, imlūs ir vi-
suomet gero ūpo kolegos prisi-
pažino nustebę muziejų įvairove 
ir siūlomų edukacinių programų 
gausa, anykštėnų išradingumu ir 
meile savajam kraštui bei sava-
jam darbui. 

Ypatingai jiems patikusios 

rašytojų klasikų, siauruko, Šei-
myniškėlių pilies, Arklio muzie-
jaus ekspozicijos, knygnešystės, 
duonelės kepimo, literatūros, 
kultūros, istorijos pažinimo pro-
gramos, kuriose dalyvavo patys, 
ir stebėjo, kaip jose dalyvauja 
mokinukai. 

Savaitė vaisingos bičiulystės 
praturtino ir anykštėnus muzieji-
ninkus, ir svečius, kurie atsisvei-
kino su viltimis bendradarbiauti 
ir toliau.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

Pasak „Velnio akmens“ organi-
zatorių atstovo Vaido Voronavi-
čiaus, 2014 metų festivalis buvo 
didžiausias, jis sulaukė apie 4 
tūkstančių lankytojų. Tai apie tūks-
tančiu daugiau, nei didžiausias iki 
tol. Festivalis jau nebebuvo nuos-
tolingas, bet, pasak organizatorių, 
„imant visus buvusius festivalius 
iki šiol, tai dar ne tas rezultatas, 
kurio norėtume“.

V.Voronavičius „Anykštai“ pasa-
kojo, kad šiuo metu dėliojama šių-

Meras S.Obelevičius antradie-
nį turėtų būti išrinktas vicemeru. 
Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas, konser-
vatorius Valentinas Patumsis per 
pirmąjį rajono Tarybos posėdį taip 
pat bus atleistas iš darbo, tačiau 
paskirtas laikinai eiti šias pareigas, 
kol bus išrinktas kitas pavaduoto-
jas. Administracijos direktoriaus 
pavaduotojo pirmajame posėdyje 
rinkti neketinama.

Visiems iš darbo išeinantiems 
politikams bus išmokėtos išeiti-
nės kompensacijos, kurių ben-
dra suma - per 11 tūkst. eurų. 
D.Krikštaponiui bus išmokėta 
trijų jo vidutinių atlyginimo dy-
džio kompensacija, V.Juodeliui ir 
V.Patumsiui – dviejų, A.Baurai ir 
V.A.Milakniui  - po vieną atlygini-
mo dydžio kompensaciją. Anykščių 
savivaldybės internetiniame pusla-
pyje skelbiama, kad 2014 m. IV 
ketvirčio vicemero D.Krikštaponio 
algos vidurkis buvo 4 334 litai, di-
rektoriaus V.Juodelio – 4 889 litai, 
pavaduotojo V.Patumsio – 4 267 
litai, o mero patarėjų algų vidurkis 
– 3 616 litų. Taigi, D.Krikštaponiui 

Atsisveikinimas su valdžia kainuos
11 tūkstančių eurų

turėtų būti išmokėta apie 13 tūkst. 
Lt (per 3 700 eurų), V.Juodeliui – 
apie 10 tūkst. Lt (kiek mažiau nei 
3 000 eurų), V.Patumsiui – apie 8,5 
tūkst. Lt (apie 2500 eurų). Mero 
patarėjai A.Baura ir V.A.Milaknis 
gaus panašiai po 1000 eurų.   

Pirmajame naujos kadencijos 
rajono Tarybos posėdyje vice-
meras ir administracijos direkto-
rius bus renkami slaptu balsavi-
mu. Tačiau ir vienas, ir kitas bus 
renkami iš vieno kandidato, nes 
ir vicemeras, ir administracijos 
direktoriaus kandidatūras teikia 
meras. Panašu, kad būsimas vi-
cemeras S.Obelevičius ir būsima 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė gali surinkti bent po 19 
balsų iš 25. Valdančiojoje liberalų, 
konservatorių, „darbiečių“ ir „lio-
giečių“ daugumoje yra 16 narių, o 
Anykščių „valstiečių“ lyderis An-
tanas Baura „Anykštai“ sakė, kad 
taip pat linkęs palaikyti daugumą. 
„Valstiečiai“ naujoje Taryboje turi 
tris mandatus.

Abu mero patarėjai: 51-erių 
V.A.Milaknis ir 59-erių A.Baura - 
kalbėdami su „Anykšta“ neslėpė, 
kad turi vilčių gauti valdišką darbą. 

65-erių D.Krikštaponis ir 64-erių 
V.Patumsis jau yra pensininkai, 61-
erių V.Juodeliui pensija jau ne už 
kalnų. Kita vertus, visas šis trejetas 
ir be valdiško darbo turi kur eiti – 
V.Patumsis ir V.Juodelis turi ūkius, 
o D.Krikštaponis – kaimo turizmo 
sodybą. Pagaliau – V.Patumsiui ir 
V.Juodeliui du pirmuosius mėne-
sius, o D.Krikštaponiui – tris – pra-
dėti dirbti valdišką darbą net neap-
simoka. Pagal įstatymus išeitinės 
kompensacijos valdininkams iš-
mokamos dalimis ir, jei nepasibai-
gus mokėjimo terminui jie grįžta į 
tarnybą, kompensacijų mokėjimas 
yra nutraukiamas.    

Administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas, matyt, bus renkamas 
balandžio pabaigoje vyksiančiame 
antrajame naujos kadencijos rajo-
no Tarybos posėdyje. Šios pareigos 
pažadėtos liberalui Sauliui Rasalui. 
Direktoriaus pavaduotojas taip pat 
bus renkamas slaptu balsavimu.

V.Patumsis direktoriaus pava-
duotojo pareigose iki balandžio 
pabaigos, matyt, bus laikomas tam, 
kad perduotų darbus ir pasidalintų 
patirtimi su naująja administracijos 
direktore V.Veršulyte. 

Festivalyje Butkutė 
negros Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių Dainuvos slėnyje rengiamo alternatyvaus roko ir me-
talo muzikos festivalio „Velnio akmuo“ rengėjai po truputį ima 
atskleisti „kortas“. Festivalyje planuojama keletas naujovių. Vie-
na jų – į renginį greičiausiai pateks nebe visi norintys ir galintys 
nusipirkti bilietą.

metinio „Velnio akmens“ progra-
ma ir renkamos grupės, kurios gros 
jame: „Nors laikoma, kad Džorda-
na Butkutė ir groja roką, tačiau ji 
konceptualiai mums netinka. Kaip 
ir netinka Andrius Mamontovas ar 
Marijonas Mikutavičius“, - apie 
muzikinę festivalio pakraipą kal-
bėjo organizatorius.

„Velnio akmuo“ šiais metais, 
pasak V.Voronavičiaus, išsiskirs 
Vakarų scenos „blizgesiu“: „Šiais 
metais koncentruosimės į Vakarų 

scenos atlikėjus, scena turėtų „su-
blizgėti“ visomis žodžio „blizge-
sys“ spalvomis“, - kalbėjo organi-
zatorius.

Jei pernai festivalyje grojo 38 
grupės, šiais metais jų turėtų būti 
40. Tai, pasak organizatorių, mak-
simumas. 

Ar išliks nuolaidos anykštėnams, 
kol kas neaišku. „Mes niekaip ne-
same įsipareigoję taikyti nuolaidas 
anykštėnams, bet ir šiais metais 
link to linkstame“, - „Anykštai“ 
sakė V.Voronavičius.

Pasak jo, šiais metais vėl bus su-
stiprinta festivalio apsauga, suside-
danti iš policijos pareigūnų ir ap-
saugos darbuotojų. V.Voronavičius 
neigė, kad tai planuojama daryti dėl 
to, kad pernai policija pirmą kartą 
nuo festivalio rengimo pradžios 
sulaikė kelis asmenis su narkoti-
kais. „Velnio akmens“ organizato-
rius teigė, kad apsauga stiprinama 
tam, kad „uždengtų perimetrą, kad 
tikimybė į festivalį patekti nesusi-
mokėjus būtų nulinė“.

Kita naujovė, kurią svarsto or-
ganizatoriai – gali atsirasti va-
dinamasis „face control“ (kai 
apsauga į festivalį neleidžia kai 
kurių asmenų): „Kai matysim, 
kad žmogus yra „ne tas“, kuris at-
eina „festivaliauti“, o kažkokiais 
kitais tikslais, kurie kelia grėsmę 
aplinkinių saugumui, norim to-
kių asmenų neįleisti (kol kas dar 
neturim metodo kaip atrinkti)“, - 
svarstė V.Voronavičius. Nors ne-
drąsiai, tačiau „Velnio akmens“ 
rengėjas pripažino, kad incidentų 
su kai kuriais asmenimis buvo: 
„Ir realiai jie buvo iš šio miesto. 
Pernai buvo asmuo, kuris spardė 
elektros stulpus. Apsauga jį suga-
vo“, - kalbėjo šiaip jau saugumu 
garsėjančio festivalio organizato-
rių atstovas.

Vaidas Voronavičius „Anykš-
tai“ kalbėjo, kad festivalis ne-
gali būti toks pat kaip pirma-
sis: „Ko norėjai 18-os metų, 
greičiausiai bus visai ne tas 
pats, kai tau kokie 22-eji“.

Ši „vienuolė“ vaikščiojo fes-
tivalyje pernai metais, bet 
dvasininkų ji niekaip nebuvo 
pastebėta.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Vacius CHOLINAS, anykš-
tėnas:

- Šeimoje yra kam rūpintis, 
kodėl dar aš turėčiau rūpintis 
kuo maitintis? Ką žmona paga-
mina ir padeda ant stalo, tą ir 
valgau. Jaučiuosi puikiai. 

Stasė PULKAUNINKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Mityba rūpinuosi ir net la-
bai. Pirkdama produktus ren-
kuosi, kad būtų mažiau visokių 
priedų. Stengiuosi valgyti daž-
nai ir po mažai, nevalgyti rie-
baus maisto. Beje, labai mažai 
valgau bulvių, o pusės kepaliu-
ko duonos man užtenka visai 
savaitei. Stengiuosi kuo dau-
giau vartoti daržovių ir vaisių. 
Mankštinuosi, lankau baseiną, 
o vasarą gyvendama prie ežero 
labai daug plaukioju.

Marija UŽKURELIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Rūpinuosi. Stengiuosi ne-
valgyti seno maisto. Dabar gi 
ne taip kaip prie „ruskio“, nie-
kas netikrina, kokiais maisto 
produktais prekiaujama. Būna 
apipelijusių, pasenusių ir apge-
dusių maisto produktų. Tai nėra 
gerai. Kodėl netikrina maisto ir 
veterinarijos tarnyba?

Ar rūpinatės 
savo mityba?

Visi galai į vandenį?

Žilvinas Pranas SMALSKAS, 
architektas, poetas, politikas, 
verslininkas, visuomenininkas, 
žurnalisto pakalbintas apie byli-
nėjimąsi su „Anykščių vandeni-
mis“ dėl skolos už vandenį: 

„Ne aš vienas skolingas. Apie 
visus rašykite. Aš jau neviešas 
asmuo.“

Įsivaizduojate, kas būtų, jei 
tie vaikai būtų turėję tautybę?

Vaidas VORONAVIČIUS, vie-
nas iš festivalio „Velnio akmuo“ 
organizatorių, apie bausmę troš-
kūniečiams, sukūrusiems ir in-
ternete patalpinusiems filmuką 
„Šetone, prašau“: 

„Manau, kad jei vietoj vaikų 
dainoje kalbėtų apie senjorus, po-
litikus, vidutinio amžiaus vyrus – 
reakcija būtų visai kitokia.“  

Kuo griežtesnė riba, 
tuo tvirtesnė valstybė

Erikas DRUSKINAS, režisie-
rius, apie saviraiškos laisvę:

 „Kai žmonėms nebėra ribų, at-
siranda tai, kas antivalstybiška.“

Mažiausiai – du galus...

Jonas ŠIMĖNAS, politikas 
apie smurtą: 

„Tie, kurie propaguoja smurtą, 
net nepagalvoja, kad jis gali atsi-
sukti prieš jį patį, jei atsiras dar 
stipresnis, o lazda turi du galus.“

Verta žiūrėti, jog 
patikrintume, ar Jūs teisi

Dangira NEFIENĖ, mokytoja, 
apie tai kodėl verta žiūrėti fil-
mą „Traukinio apiplėšimas, kurį 
įvykdė Saulius ir Paulius“: 

„Jį verta pamatyti vien todėl, 
kad nėra nė vieno keiksmažo-
džio.“

... arba tyliai įsisavina 
pinigus

Jolanta ZABULYTĖ, Anykščių 
kultūros tarybos narė, apie tai, 
kodėl Anykščių kultūros rengi-
niams nereikia nemokamos re-
klamos:

„Kiekvienas renginys numato 
ir išlaidas reklamai.“

O priešai žino, kas yra 
Mokesčių inspekcija...

Pranas ALSYS, Utenos apskri-
ties Valstybinės mokesčių inspek-
cijos viršininkas, apie priešus: 

„Daug priešų neturiu, nes ži-
nau, kas yra pagarba ir mandagu-
mas.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Po šv.Velykų esu visiškai 
naujas žmogus. Geras ir labai to-
lerantiškas. Kol nebuvau geras ir 
tolerantiškas, būčiau šaipęsis iš 
„liogiečių“ sąrašo lyderio Arūno 
Liogės paskyrimo UAB „Anykš-
čių vandenys“ juristu. Dabar 
pritariu. Suprantu. Palaikau.

Visos savivaldybės įmonės 
turi turėti juristus. A.Vienuolio 
progimnazijoje etatinio juris-
to nebuvo ir kas iš to išėjo? 
Egidijus Šilaika išėjo, Erikas 
Druskinas - išėjo, galų gale ir 
Irena Andrukaitienė išėjo. O 
sugrįžo per teismus kol kas tik 
E.Šilaika... Dar savivaldybės 
įmonės privalėtų turėti gydytojų, 

psichologų, kapelionų etatus.
Tačiau ne ironizuojant, o žiū-

rint pragmatiškai – nieko čia su 
tuo A.Liogės paskyrimu nuosta-
baus neįvyko. Sudarant koalicinę 
sutartį liberalams prie jų tiesio-
giai išrinkto mero Kęstučio Tubio 
atiteko administracijos direk-
toriaus, jo pavaduotojo ir mero 
patarėjo portfeliai, konservato-
riams – vice-
mero, „darbie-
čiams“ – mero 
patarėjo darbo 
vieta. Natūra-
lu, kad kažką 
turėjo gauti ir 
„liogiečiai“. 
A.Liogei, 
manau, būtų 
labiau patikęs 
trečiojo mero patarėjo postas. 
Patarėjo darbas laisvas, nekon-
kretus. Tai greičiau ne pareigos, 
o atlyginimas už buvimą. 

Tačiau A.Liogei žūtbūt reikėjo 
išaugoti rajono Tarybos nario 
mandatą, todėl jis patarėju 
būti negalėjo. Apibendrinant - 
A.Liogė atsiriekė net mažesnę 
koalicinio pyrago riekę, nei jam 
priklauso.  Žodžiu, kuklus ir 
šventas žmogus. Už tai jam prie 
„Anykščių vandenų“ juristo etato 

galima skirti dar ir pusę šios 
įstaigos kapeliono pareigybės... 

A.Liogė juristu paskirtas 
„Anykščių vandenų“ direkto-
riaus, socialdemokrato Arvydo 
Katuokos įsakymu.  Žinoma, kad 
A.Katuokai įsakyti buvo įsakyta. 
Ir, žinoma, šį kartą įsakyti įsakė 
jau ne Donatas Krikštaponis, 
o dar kadencijos nepradėjusi 

naujoji rajono 
valdžia. Taigi 
A.Liogė laiky-
tinas pirmuoju 
K.Tubio darbu. 

Kitas darbo 
nepradėjusios 
naujos rajono 
valdžios 
darbas – Jono 
Biliūno gim-

nazijos stadiono rekonstrukcija. 
Regis, pakalbinau visas suinte-
resuotas puses ir paaiškėjo, kad 
visi yra teisūs, bet rezultatas bus 
idiotiškas. Sukišus kokį milijoną 
eurų turėsime šį tą, nors grei-
čiau nei šį, nei tą. Seimo narys 
Ričardas Sargūnas gimnazijos 
stadiono rekonstrukcijai gavo 
800 tūkst. litų iš Valstybės inves-
ticijų programos. Jis akivaizdu, 
kad yra šaunuolis. Anykštėnams 
būtų kvaila pinigų neimti, todėl 

ir ima. Skirtos sumos stadiono 
sutvarkymui neužtenka, todėl ke-
tinama pradėti jį knisti, o paskui 
žiūrėti, kaip bus. O kaip nors vis 
tiek bus, nes nebūna, kad niekaip 
nebūtų. 

J.Biliūno gimnazijai svar-
biausia, kad vaikai turėtų kur 
sportuoti, savivaldybės Vietinio 
ūkio ir turto skyriaus vedėjui Al-
bertui Miškiniui svarbiausia, kad 
darbai būtų atlikti kokybiškai, 
rajono vyriausiajai architektei 
Daiva Gasiūnienė džiaugiasi, 
kad bus sutvarkyta dar viena vie-
šoji erdvė, į valdžią ateinantiems 
liberalams labai rūpi, kad vyktų 
koks nors procesas, kad jie nebū-
tų laikomi progreso stabdžiais. 
Ir kuris jau čia neteisus? Žiūrint 
iš kiekvieno asmens ar asmenų 
grupės varpinės, nėra ant ko 
pykti. Tačiau mane, kaip pilietį, 
erziną faktas, kad sukišus mili-
joną eurų iš Lietuvos bei rajono 
biudžeto turėsime nestandartinį 
grožį. Tikrų išmatavimų futbo-
lo aikštė J.Biliūno gimnazijos 
aikštyne netelpa. Žinoma, kad kai 
netelpa futbolo aikštė, netelpa ir 
normalūs bėgimo takai. „O ką, 
jūs norit olimpinio stadiono?“, – 
manęs ironiškai paklausė vienas 
valdininkas. Taaaip... Ir pianiną, 

kuriame yra ne tik balti, bet dar 
ir juodi klavišai, turėtume vadinti 
„olimpiniu“, ypač prabangiu? 

Kai žuvys nekimba, ir vėžys – 
žuvis. Kai nėra krepšinio kamuo-
lių, ir regbio kamuoliai džiugina. 
Regbio kamuoliu krepšinį žaisti 
yra nepalyginamai maloniau nei 
senu sportbačiu... Iš patirties 
sakau!            

Žinau, kad naujas stadio-
nas visus anykštėnus ir miesto 
svečius, ir svečių svečius labai 
džiugins. Jis bus gražus ir labai 
naudingas. Ir kas, kad jame galės 
vykti tik kūno kultūros pamokos 
ir seniūnijų žaidynės... Šiaip ar 
taip Anykščiuose nei lengvo-
sios atletikos, nei futbolo nėra.  
Atsimenant Lietuvos-Anglijos 
futbolo rinktinių rungtynes, tai ir 
Lietuvoje futbolo kaip ir nėra...

Bet, milijoną eurų kainuosian-
tis nestandartinis gimnazijos 
stadionas man asocijuojasi su 
kabrioletu Baikalo apylinkėse. 
Geras, brangus daiktas. Ka-
brioletas ir abi vietines mergas 
džiugina, ir aplinkinių pavydą 
kelia, ir visą kaimą puošia. Sma-
gu. Tiesa, kabrioleto savininkas 
dėl suprantamų priežasčių 
paprastai važinėja traukinio 
„plackartu“...            

vos regionų atstovų pasirodymą. 
Misterijoje žada vaidinti 200 da-
lyvių.  

Miesto šventėje, kuri vyks tris 
dienas, liepos 24-26 dienomis, be 
įprastų mugių ir veiklų kultūrinė-
se erdvėse numatomas naktinis 
kinas, koncertai. Bus rodomas vi-
siškai anykštėniškas filmas „Trau-
kinio apiplėšimas, kurį įvykdė 
Saulius ir Paulius“. „Jį verta pa-
matyti vien todėl, kad filme nėra 
nė vieno keiksmažodžio“,- pajuo-
kavo mokytoja Dangira Nefienė.  

Šeštadienio koncertui numatyti 
trys pagrindiniai dalyviai: Asta Pi-
lypaitė ir Alytaus choras, Česlovas 
Gabalis ir grupė „Pelenai“ ir legen-
dinė „Hiperbolė“ su Igoriu Berinu, 
o kaimiškos muzikos mylėtojų au-
sis atlaidų dieną malonins „Jonis“. 
„Kaip bus šiemet su floristiniais ki-
limais?“,- perklausė A.Pajarskienė. 
„Bus“,- trumpai atsakė meras.

Sudarė prioritetų sąrašą

Kultūros taryba taip pat padali-
no Leidybos ir Kultūros rėmimo 
programų projektų lėšas. Leidy-
bos projektams, skirtiems repre-
zentuoti Anykščių kraštą, skirta 
8 tūkst. eurų, o poreikis buvo 11 
tūkst. eurų, pretendavo 6 leidi-
niai. Kultūros taryba iš jų išsky-
rė 3 leidinius, kuriuos rekomen-
duos rajono Tarybai finansuoti. 
Pirmuoju įrašytas muziejininkų 
albumas „Anykščių menas“, an-
trąja - žurnalisto Lino Bitvinsko 
poezijos knyga vaikams „Vaikiš-
kas parkas“, trečioje pozicijoje 
knyga „Anykščių kryždirbystė“. 
Ši knyga dar nėra parašyta, o ren-
gėjai prašo lėšų ne leidybai, o jai 
parengti – kelionėms į archyvus, 
medžiagos rinkimui ir t.t. 

Kultūrininkams reklamos
nereikia

Kultūros rėmimo projektams, 

Kultūros taryba suraikė 
projektų pyragą Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Trečiadienį susirinkusi rajono Kultūros taryba dalino projektams skirtas lėšas ir kalbėjo apie 
būsimas šios vasaros šventes Anykščiuose.

kurių buvo net 80, buvo skirta 
26 tūkst. eurų, o poreikis – 158 
tūkst. eurų. Iš viso buvo svarsto-
ma 80 projektų. Vienas projektas, 
kuriame kalbama apie festiva-
lį šeimoms „Arklio Dominyko 
festivalis“, nebuvo svarstytas, 
nes rengėjai pavėlavo jį atsiųsti, 
o ir prašė maždaug pusės visos 
projektams skirtos sumos – 14 
tūkst. eurų. Tačiau „selekcija“ 
vis tiek labai menkai sumažino 
lėšų poreikį ir projektai, kuriuos 
bus siūloma finansuoti, turės būti 
perkratomi per papildomą rėtį.  

Kultūros taryba nepritarė ma-
dos ir alternatyvios muzikos 
festivaliams, Tado Blindos ge-
gužinei, bei moteriškų skrybė-
laičių konkursui per „Bėk bėk, 
žirgeli“ šventę. „Nemažai prašo, 
oho, kaip tos moterys brangiai 
kainuoja“,- šyptelėjo meras. Ta-
ryba vieningai nusprendė, kad 
už moterų grožį tegu susimoka 
vyrai, o ne rajonas. Nereikėjo 
Kultūros tarybai ir VšĮ „Aukš-
taitiškas paveldas“ projekto, ku-
riame buvo siūloma laikraštyje 
“Anykšta” ir dviejuose interneto 
portaluose, iš kurių vienas - re-
gioninis, nemokamai anonsuoti 
ir viešinti rajone vykstančius 
kultūrinius renginius. „Tai yra 
geras dalykas, vienoje vietoje 
visi renginiai“,- sakė Menų cen-
tro direktorius Tomas Tuskenis, 
„Kiekvienas renginys numato ir 
išlaidas reklamai“,- atsakė tary-
bos narė, buvusi Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos sekretorė Jolanta 
Zabulytė. Merui pasiūlius bal-
suoti, norinčių nemokamos ren-
ginių reklamos neatsirado.   

Iš 80 projektų, 18 buvo atmes-
ta, 4 iš jų pasiūlyti nukreipti į 
kitas programas. 

Tačiau tai nereiškia, kad visi 
projektai, už kurios nubalsavo 
Kultūros taryba, gaus finansavi-
mą, nes Kultūros taryba turi tik 
patariamąjį balsą.

Pajarskienė bendrais bruožais pri-
statė būsimus „Bėk bėk, žirgeli“ ir 
Anykščių miesto švenčių „griau-
čius. Pagrindinė naujovė  „Bėk 
bėk, žirgeli“ šiemet bus tai, kad 
rengėjai atskirs pramogines ir žir-
ginio sporto šventės dalis, o pati 
šventė bus skirta etninei kultūrai. 
Šventėje, kuri bus skirta 1975 
metų Petro Vasinausko kelionei 
apie Lietuvą,  žada pasirodyti 500 
dalyvių, į jos rengimą įsitrauks 50 
įvairių organizacijų. Žadama, kad 
bus sukurta misterija, sujungsianti 
režisierių Galinos ir Vytauto Ger-
manavičių kūrybą ir visos Lietu-

jus – 45 tūkstančius eurų, Menų 
centras ir Menų inkubatorius – po 
22 tūkstančius, Kultūros centras - 
16 tūkstančių, biblioteka - 5 tūks-
tančius eurų.  Prie sąrašo pridėtos 
ir tos organizacijos, kurios lėšų 
gavo veiklai vykdyti Anykščių 
rajone, sakykim, festivalis „Vel-
nio akmuo“ (10 tūkst. eur) ir Lie-
tuvos architektų sąjunga (9 tūkst. 
500 eur), taip pat lėšų skirta lei-
dykloms, kurios išleis anykštėnų 
rašytojų Valdo Papievio ir Antano 
Drilingos knygas.  

Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus darbuotoja Audronė 

“Bėk bėk, žirgeli“ šventėje žirginis sportas bus atskirtas. Nuotraukoje – pernai vykusi batų mėtymo 
ir vandens pilstymo rungtis hipodrome, kuriai teisėjavo buvęs Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas 
Katliorius ir bibliotekos direktorius Romas Kutka. Tokios atrakcijos šiemet rengiamos  kitur. 

Autoriaus nuotr.
Daugiausia lėšų gavo 
muziejus

Meras Sigutis Obelevičius su-
sirinkusiems Kultūros tarybos na-
riams dėkojo už 4 metų darbą ir 
pasidžiaugė, kad šiemet Anykščių 
kultūrininkai įvairioms savo vei-
kloms iš Kultūros tarybos gavo 
didžiulę sumą – 150 tūkstančių 
358 eurus. „Tai beveik pusė mi-
lijono litų, dar niekada nebuvo 
tiek gauta“,- vis dar litais pajamas 
skaičiavo S. Obelevičius. Dau-
giausiai lėšų iš Kultūros tarybos 
projektais gavo Anykščių muzie-

...Regis, pakalbinau visas 
suinteresuotas puses ir pa-
aiškėjo, kad visi yra teisus, 
bet rezultatas bus idiotiš-
kas. Sukišus kokį milijoną 
eurų turėsime šį tą, nors 
greičiau nei šį, nei tą...
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 AVINAS
Kovo 21 – balandžio 20 d.
Gyvenimas Avinui yra nesi-

baigiantis iššūkis. Avinai labai 
džiaugiasi, kai pasiekia už-
sibrėžtą tikslą, tačiau niekas 
nesustabdo imtis vis naujos 
veiklos.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

etiketas

1. Gimę po Avino ženklu pasi-
žymi ugningu charakteriu, im-
pulsyvumu, nuolatiniu judėjimu, 
optimizmu.

 - Esu ramaus būdo, kol neįsiuti-
na, reikalus sprendžiu greitai, daž-
nai vadovaujuosi intuicija.

2. Avinai nusimena neilgam, 

Pranas Alsys: „Profesija 
pasirinko mane, o ne aš ją“
Utenos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, anykštėnas Pranas Alsys balandį 

švęs 54-ąjį gimtadienį. Pagal Zodiako ženklą viršininkas gimė po Avino ženklu. P.Alsys atsakė į 
„Anykštos“ klausimus apie Zodiaką.

lengvai išgyvena nesėkmes ir vėl 
imasi naujų darbų.

- Nesėkmes išgyvenu nelengvai, 
bet tai netrukdo siekti tikslų, ku-
riais tikiu.

3. Gimę trečioje ženklo deka-
doje (balandžio 10 - 20 d.) api-
būdinami kaip gebantys imtis 

sudėtingiausių dalykų, geba save 
realizuoti įvairiose srityse. Turi 
neišsenkančią energiją, žino pi-
nigų vertę, tačiau priešų neįgyja, 
nes yra kuklūs žmonės...

- Ko imdavaus, tą padarydavau. 
Daug priešų neturiu, nes žinau, kas 
yra pagarba ir mandagumas.

4 detalės apie Praną ALSĮ

Pomėgis... 
Sodininkystė ir kūno kultūra

Knyga... 
V. Hugo „Paryžiaus katedra“

Šalis, kurią norėtų pamatyti...
Indija

Posakis...
Ką darai, daryk gerai

Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai Pranas Alsys vadovauja nuo 1999- ųjų metų. 

Mano anekdotas
Medicinos pirmakursiai, besimokydami lotynų kalbos, netyčia iškvietė 

Šėtoną.

Apie Aviną su humoru
1. Su manimi geriau nesiginčyti.
2. Pirma geriau padarysiu, o jau paskui pagalvosiu.
3. Ten, kur kiti stabdo, aš spaudžiu greičio pedalą.
4. Visuomet liksiu jaunas.
5. Daryk taip, kaip aš, nes geriau vis tiek nepadarysi.
6. Pati sunkiausia užduotis – išklausyti savo pašnekovą iki galo.
7. Užsispyrimas – ne yda. 
8. Situaciją valdyti sunkiau nei savo emocijas.
9. Vienas avinas – gerai, dviem – jau ne pakeliui.
10. Pirmas nepuolu, tačiau įsikarščiavęs už save neatsakau.

4. Avinui draugai – šventa. Ne-
išduoda savo draugų, nepalieka 
sunkią akimirką.

- Pažįstamų turiu daug, draugų 
kelis. Tiesa, draugai - šventa, ypač 
vaikystės draugai.

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

- Profesija pasirinko mane, o ne 
aš ją.

6. Šio ženklo žmonės mėgsta 
keliauti, sunkiai išbūna vienoje 
vietoje. Kelionėse jie kelia nuo-
taiką kelionės draugams, kai jie 
jau būna pavargę.

- Keliauju mažai, o jei keliauju, 
tai linksmai.

7. Avino ženklo atstovai ne-
mėgsta knaisiotis savo vidiniame 
pasaulyje, jie priklauso išori-
niam pasauliui...

- Stengiuosi nepasiduoti savi-
graužai, nors kartais ir pagalvoju 
gal ne taip gyvenu.

8. Avino ženklo žmonės ge-
riausiai sutaria su avinų, šaulio 
ir vandenio ženklo žmonėmis, 
sunkiausiai – jaučio, vėžio, mer-
gelės, ožiaragio ir žuvų ženklų 
žmonėmis.

- Sutariu su visais gerais žmonė-
mis. 

Kokias gėles 
tinka dovanoti 
vyrams

Amerikiečių floristų eksperimen-
tas rodo, kad net 60 proc. vyrų labai 
džiaugiasi gavę gėlių. Vyrams gėlės 
ne tik gražu, bet gavę puokštė jie jau-
čiasi įvertinti.

Kokias gėles tinka dovanoti vyrui?
Yra kelios etiketo taisyklės.

Kaip dovanoti 
gėles

- Gėlės vyrui teikiamos svarbia 
gyvenime proga. Moteris gali vyrui 
puokštę gėlių įteikti per jo surengtą 
pokylį. Taip pat tai gali būti jubilie-
jus, personalinės parodos atidarymas,  
svarbios premijos įteikimas, koncer-
tas ar sporto pergalė.

- Moteris gali teikti gėles tik už 
save vyresniam vyrui arba bendra-
amžiui. Ši taisyklė jau kiek paseno, 
tačiau tam tikruose sluoksniuose gali 
būti vis dar yra svarbi.

- Įteikti gėles būtina kaire ranka. 
- Floristikos ekspertai primena, kad 

norint, kad į gėles būtų žvelgiama 
kaip į aukščiausią pagarbos ženklą, 
jas reikia tinkamai paruošti ir įteikti: 
gėlių lapai ir spygliai iki merkimo 
linijos ar surišimo vietos turėtų būti 
nuvalyti, kad sveikintojui ir jų gavėjui 
neįdurtų, neišteptų rankų ar drabužių. 

- Gėlės privalo būti surištos pagal 
tam tikrą tvarką ir taip, kad kuo ele-
gantiškiau atrodytų. Surištos gėlės 
privalo gražiai žiūrėtis tiek iš šono, 
tiek iš viršaus.

- Jei pokylio kaltininką lydi žmona, 
gėles reikia teikti žmonai. Išimtis gali 
būti puokštė, specialiai sukurta vyrui. 
Pavyzdžiui, su gėlėmis supakuotas 
butelis brangaus gėrimo.

- Jei vyras grįžta iš ligoninės po gy-
dymo ar iš komandiruotės, sutikda-
ma jį galite  įteikti vieną gėlę. Tokiu 
atveju gėlės žiedas turi būti stambus, 
o stiebas – ilgas.

Kada tinka
dovanoti gėles

- Viršininkui gėles galima dovanoti 
jubiliejaus, gimtadienio ar profesinės 
šventės proga. Ypač jeigu tai puokštė 
nuo viso darbo kolektyvo.

- Mylimajam gėles dovanokite per 
gimtadienį ar Šv. Valentino proga – 
tokiu būdu išsakysite savo jausmus 
jam.

- Jubiliatams gėlės teikiamos poky-
lio dieną – jei švenčiama kiek vėliau 
nei tikrasis gimtadienis.

Kokia puokštė 
tinka vyrui

- Vyrams galima dovanoti ir puokš-
tes, ir vieną gėlės žiedą.

- Gėlės, skirtos vyrui, turi asoci-
juotis su jėga, didybe ir pasitikėjimu, 
todėl puokštes paprastai kompo-
nuojamos iš stambių žiedų, griežtai, 
apibrėžtos, dažniausiai vertikalios 
formos.

- Artimam vyrui tinka dobvanoti 
lelijas, kalijas, kardelius, gvazdikus, 
orchidėjas, strelicijas ir, žinoma, rožes.

- Vyrui skirtoje gėlių kompozici-
joje neturėtų būti švelnių pastelinių 
spalvų žiedų. Labiau tiks raudonos, 
oranžinės, violetinės, bordo ar baltos 
gėles. Įspūdingiau atrodys ir vyrišką 
jėgą pabrėš tamsios, sodrios spalvos 
gėlės.

-ANYKŠTA

Šiemet į Panevėžį sugrįžta vėl 
tradicija tampantis renginys – „Mis 
Aukštaitija 2015“. Po aštuonerių 
metų pertraukos 2013 m. pirmą 
kartą kino centre „Garsas“ vykęs 

Sukvies gražiausias Aukštaitijos merginas 

renginys kitąmet jau buvo organi-
zuojamas Juozo Miltinio dramos te-
atre, o šiemet organizatorių užmojai 
dar platesni – grožio šventė vyks 
„Cido“ arenoje.

„Mis Aukštaitija 2015” organizatorė 
„Ievos grožio studijos“ įkūrėja Ieva 
Žiukaitė-Damaševičienė teigė, kad į 
šiųmetį renginį, kaip ir ankstesniais 
metais, merginos registruojasi noriai 
– anketas atsiuntė jau kelios dešim-
tys konkurse norinčių dalyvauti mer-
ginų iš visos Aukštaitijos.

„Peržiūrėdami anketas, pastebime 
džiuginančią tendenciją – jos pasi-
žymi daugiau kokybe nei kiekybe. 
Merginos siunčia puikios kokybės 
nuotraukas, anketose atskleidžia 
savo talentus ir pasiekimus. Jau da-
bar, matydami anketas, galvojame, 
kad iš visų išvaizdžių ir kūrybingų 
merginų išrinkti vieną bus nepapras-
tai sunku“, – pasakojo I. Žiukaitė-
Damaševičienė.

Nors buvo nuspręsta, kad mergi-
nos į konkursą bus registruojamos 
tik iki kovo 30 d., „Mis Aukštaitijos 
2015“ organizatorė teigė, jog gra-
žuolės laiškus ir anketas ir toliau 
siunčia aktyviai. Todėl buvo nu-
spręsta registraciją dar pratęsti.

„Atranka į konkurso finalą pokylių 
namuose „Vasaris“ vyks šiandien  
12 val. Renginys nemokamas, tad 
kviečiami visi norintys atvykti  ir 
palaikyti favorites“, – sakė organi-
zatorė.

„Atrankos metu iš visų merginų 
išrinksime keliolikos merginų būrį, 
kuris vėliau varžysis dėl pagrindi-
nio prizo – „Mis Aukštaitija 2015“. 
Šiemet ketiname atrinkti lyginį skai-
čių merginų – daugiausia galėtų būti 
16, mažiausia – 14 konkurso daly-
vių“, – apie atrankos detales pasa-
kojo I. Žiukaitė-Damaševičienė.
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vietoj tabletės

Kamilė BITVINSKAITĖ

Kam nesinori pasikeisti pava-
sarį? Nusimesti senus rūbus, ap-
sirengti kažkuo, kas ryšku, jau-
natviška, patrauklu. Tas pats ir su 
mūsų gyvenimu – laikas nuo laiko 
ateina laikas pasikeisti. Deja, daž-
niausiai tai nutinka asmenybės kri-
zės metu. Žodis krizė graikų kalbo-
je žymi aukščiausią įtampos tašką. 
Mūsų kultūroje jis suprantamas 
kaip kažkas neigiamo, kaip nesė-
kmė, žlugimas ar pralaimėjimas, 
tačiau išties krizė – tai tik įtampos 
viršūnė. Žlugimą žymi kitas žodis 
graikiškas žodis - krachas. Jeigu 
sakote, kad jums krizė (krizis), va-
dinasi, turite suvokti, jog tai nėra 
pabaigą, kad toliau yra du pasirin-
kimai – krachas arba pasikeitimai. 

Pavasaris – norisi pasikeisti 
Geriau pasikeitimai...

Anksčiau minėjau, kad motyva-
cija keistis yra vidinė ir išorinė. Vi-
dinė motyvacija - tai iš individo vi-
daus kylantis spaudimas pasikeisti, 
o išorinė motyvacija spaudimas ar 
prievarta pasikeisti. Remiantis so-
cialinio pažinimo („Social–Cogni-
tion“) faktorių modeliu, keičiant 
elgesį, motyvaciją keistis lydi 3 
procesai: rizikos suvokimas, pase-
kmių ir suvokto „aš“ veiksmingu-
mas. Mano atlikto tyrimo reabili-
tacijos bendruomenių nariu metu 
atkreipiau dėmesį, kad žmonės at-
vyksta susikoncentravę tik į vieną iš 
savo problemų, tačiau šie asmenys 

dažniausiai turi ne vieną priklauso-
mybę. Todėl gydymo programos 
yra orientuotos keisti visą asmens 
elgesį, o ne spręsti vieną priklau-
somybę. Manau, tai tinka bet ku-
riam iš mūsų, kuris siekia pakeisti 
tik vieną iš savo gyvenimo sričių, 
kurią ištiko „krizis“. Siekiame pa-
keisti darbą, nes jis „nuodija“ mano 
gyvenimą, bet paaiškėja, kad esa-
me per daug bailūs. Pataikaujame 
viršininkui, ir tai mums nepatinka, 
bet tikroji priežastis – nesaugumas; 
norime pagerinti savo fizinę būklę, 
bet pasirodo, kad nė už ką neatsisa-
kytume vakarų prie televizoriaus ar 
kompiuterio. Taigi, toks paprastas 

Pasitikite rytojų žvalūs, kupini ryžto ir žinojimo, jog esate sveiki! Po sočių 
Velykinių vaišių  Jums ar Jūsų artimiesiems rekomenduojame 

KEPENŲ, KASOS IR INKSTŲ PROFILAKTINĘ PROGRAMĄ moder-
nioje kraujo tyrimų laboratorijoje

 „Invitro diagnostika“  tik už 17,99 €/62 lt

Kepenų funkcijai įvertinti atliekami šie tyrimai: GOT (AST); GPT 
(ALT); Bendras ir tiesioginis bilirubinai;  Šarminė fosfatazė; Gama-GT  
Inkstų veiklą atspindi šie tyrimai: Šlapalas (UREA) ir Kreatininas; 

Bendras šlapimo tyrimas      
Kasos funkcijos rodikliai: Pankreatinė amilazė; Lipazė.

Pasinaudokite proga, nes šį mėnesį darantis 
Kepenų, kasos ir inkstų profilaktinę programą

NEMOKAMAI atliksime BENDRĄ KRAUJO TYRIMĄ!
Mūsų adresas:  V. Kudirkos g. 1 (Anykščių pspc  patalpose) , 

37 kab. Tel.: 8 655 62 340 Būtina registracija telefonu. 
Akcija galioja iki 05. 08

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Šių metų balandžio 21d. (antradienį)  FUNKCINĖ SVEIKATOS 
DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, 
ROMOS verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami 
tik  iš anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. 8-682-40857, dar-
bo dienomis nuo 09.30 - 18.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). Tad 
kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra ti-
riama organų veikla, atliekant šią diagnostiką matoma kokiose kūno 
vietose yra sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, 
audini pakitimai. Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 

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

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

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

dalykas kaip pasikeitimas apauga 
nesuprantama daugybe įvairių ry-
šių ir virvelių, kurios taip mus su-
pančioja, kad negalime žengti nė 
žingsnio.

Sakyčiau, kad žodis „krizis“ 
kažkurioje mūsų gyvenimo srityje 
rodo mums, kad pasikeitimų reikia 

ne tik vienai sričiai, o žymiai di-
desnio pergalvojimo, ką turėtume 
keisti ir kitose srityse. Nepasmer-
kite savęs, jeigu neturite šiuo metu 
pakankamai valios. Na, pradėki-
te pavasarį bent nuo naujo sijono 
arba gražių marškinių. Ir čia jau 
bus pasikeitimas. 

Ačiū gydytojai Aurikai TREŠČENKO, slaugytojai Lijanai 
RAGAUSKIENEI už nepriekaištingą aptarnavimą. Sėkmės darbe ir 
asmeniniame gyvenime.

Alfonsas KAPOČIUS

Nuoširdžiai dėkojame gerb. dr. Salomėjai RAINIENEI už nuolatinį 
rūpinimąsi ir profesionalią sveikatos priežiūrą. Širdingai dėkojame 
seselei Ramunei.

PUODŽIUKŲ šeima

Dėkojame Virginijai PAŽĖRIENEI už gerą gydymą, šiltą bendravimą 
ir nuoširdžius patarimus. Ačiū už Jūsų gerumą.

E. ir P. AGLINSKAI

Dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, 
slaugytojoms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI už nuo-
širdų gydymą, malonų bendravimą. Linkime kantrybės, ištvermės, 
geros sveikatos kilniame Jūsų darbe.

M. ZAKARAUSKIENĖ, O. ir S. MISIŪNAI

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

J. LIŠKA ir V. ŽITKEVIČIUS

Šiais metais anksti atšilus orams, 
anksti pabudo ir erkės. Viešintų 
ambulatorijos ir Anykščių PSPC 
šeimos gydytojas Valdas Macijaus-
kas teigia, kad norintiems skiepytis 
nuo erkių sukeliamų ligų – jau lai-
kas. „Jau teko erkę iš šuns kailio 
iškrapštyti. Pamenu, pernai kovo 
11 dieną buvo neįprastai šilta, tai 
po pasivaikščiojimo gamtoje bai-
su, kiek jų nurinkome nuo šuns, 
net ant dukros rūbų 3 ar 4 taip pat 
radom“,- sakė V.Macijauskas.

Gydytojo teigimu, erkės Anykš-
čių rajone infekuotos pavojingo-
mis ligomis. „Viešintose vien per-
nai  buvo trys susirgimai erkiniu 
encefalitu, nemažai Laimo ligos 
atvejų, todėl dažnai būnantiems 
gamtoje patariama skiepytis“, - 
sakė V.Macijauskas. 

Erkės atkuto
Per pastaruosius 5 metus Anykščių rajone užregistruota 160 

Laimo ligos ir 63 encefalito ligos atvejai. Žmonės šiomis ligomis 
susirgo, kai jiems įsisiurbė erkės. 

Ir jaunos, ir subrendusios erkės 
vienodai dažnai būna dviejų ligų 
– Laimo ligos ir erkinio encefalito 
platintojos. 

Kai žmogui įsisiurbia erkė, te-
lieka ją kuo skubiau ištraukti ir ke-
liolika dienų stebėti savo savijautą. 
Atsiradus galimos infekcinės ligos 
požymiams – pakilus temperatūrai, 
skaudant galvai, maudžiant kūnui, 
paraudus įkandimo vietai – būtina 
kuo skubiau kreiptis į gydytoją. 

Utenos visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyrius per 5 
metus (2010-2014 m.) Anykščių 
rajone užregistravo 160 susirgimų 
Laimo liga. Daugiausiai susirgi-
mų šia liga rajone užregistruota 
2011 ir 2013 m. – po 36 atvejus, 
mažiausiai susirgimų užregistruota 
2014 m. – 27 atvejai. 2012 m. už-

registruoti 32 Laimo ligos atvejai, 
o 2010 m. – 29 atvejai.   97 susir-
gusieji, arba 61 proc., pastebėjo 
erkės įkandimą. Likusiems užkrato 
perdavimo būdas nežinomas arba 
erkės įsisiurbimas nepastebėtas. 
Pagal Laimo ligos sezoniškumą 
mūsų rajone vyrauja birželio-rug-
pjūčio mėnesiai. Birželio ir liepos 
mėn. užregistruota po 24 susirgi-
mus, rugpjūčio mėn. – 23 susirgi-
mai. Neretai sezoniškumo nustaty-
ti nepavyksta. 

2013 m. susirgimai pradėti re-
gistruoti jau sausio mėnesį ir baigti 
registruoti lapkričio mėn. agal už-
sikrėtimo vietą Anykščių rajone 
vyrauja gyvenamoji aplinka, gam-
ta ir miškai. 56 susirgusieji Laimo 
liga užsikrėtė gamtoje, 56 asmenys 
– gyvenamojoje aplinkoje, 29 as-
menys – miške ir tik 1 susirgusy-
sis nurodė, kad užsikrėtė miesto 
parke. Dažniausiai užsikrečiama 
poilsiaujant, būnant gamtoje. Pa-

gal amžiaus grupes daugiausiai 
susirgimų užregistruojama vyres-
nėse amžiaus grupėse. Didesniąją 
susirgusiųjų dalį sudaro asmenys, 
vyresni nei 30 m. amžiaus. Ly-
ginant sirgusiuosius Laimo liga 
pagal lytį ir gyvenamąją vietą pas-
tebima, kad ženkliai dažniau serga 
kaime gyvenančios moterys: sirgo 
53 vyrai ir 107 moterys, 63 miesto 
ir 97 kaimo gyventojai. Reikia pa-
minėti ir tai, kad Laimo liga nėra 
vienkartinė liga, persirgus neįgy-
jamas imunitetas šiai ligai. Skiepų 
nuo Laimo ligos nėra.

Erkinį encefalitą sukelia virusas, 
kuris į žmogaus organizmą pakliū-
na įsisiurbus erkei. Tačiau galimas 
ir kitas užsikrėtimo būdas – per 
nevirintą karvės ar ožkos pieną. 
Žmonės, persirgę erkiniu encefali-
tu, įgyja imunitetą šiai ligai.  Per 5 
metus mūsų rajone užregistruoti 63 
susirgimai erkiniu encefalitu. Dau-
giausiai susirgimų užregistruota 
2012 m. – 23 atvejai, o mažiausiai 
2010 ir 2014 m. – po 8 atvejus. 
2013 m. užregistruota 11 susirgi-
mų, o 2011 m. – 13 susirgimų.  28 

susirgusieji (44 proc.) erkės įsisiur-
bimą pastebėjo, o 35 susirgusiems 
(56 proc.) užkrato perdavimo bū-
das nenustatytas arba erkės įsisiur-
bimas nepastebėtas. 

Užsikrėtusių per nevirintą kar-
vių ar ožkų pieną neužregistruota. 
Anykščių rajone daugiausiai susir-
gimų erkiniu encefalitu registruo-
jama liepos mėnesį – 13 susirgimų. 
Birželio ir rugsėjo mėn. užregis-
truota po 12 susirgimų. Pagal užsi-
krėtimo vietą vyrauja gyvenamoji 
aplinka. 32 susirgusieji užsikrėtė 
gyvenamojoje aplinkoje, 6 –  miš-
ke, 16 – gamtoje, 1 susirgusysis 
nurodė, kad užsikrėtė parke. Erki-
niu encefalitu dažniausiai suserga 
vyresni nei 30 metų asmenys. Tik  
2011 m. erkiniu encefalitu sirgo 3 
m. amžiaus mieste gyvenantis ber-
niukas. Erkiniu encefalitu, kaip ir 
Laimo liga, dažniau serga kaime 
gyvenančios moterys: sirgo 29 vy-
rai ir 34 moterys, 19 miesto ir 44 
kaimo gyventojai. 

Utenos visuomenės 
sveikatos centro Anykščių

 skyriaus informacija

18 kartus pacientai padėkojo 
Kurklių ambulatorijos bei Anykš-
čių PSPC šeimos gydytojai Daliai 
Kazlauskienei, 6 kartus – Anykščių 
ligoninės vyr.gydytojo pavaduoto-
jai Virginijai Pažėrienei.

5 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 
ligoninės gydytoja endokrinologė 
Regina Arlauskienė bei gydytojai 

Medikų diena – vis arčiau 
Medikams „Anykštos“ skaitytojai jau padėkojo 68 kartus. 

Daugiausiai pacientų padėkų yra sulaukusi Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoja Rita Juodiš-
kienė. Jai padėkota 26 kartus. Balandžio 27 d. gydytojams šven-
čiant savo profesinę šventę – Mediko dieną – paskelbsime ir apdo-
vanosime populiariausią rajono gydytoją ir slaugytoją. 

Kęstutis Bajarūnas, Valdas Maci-
jauskas, Audrilė Laurinavičienė, 
Aurika Treščenko ir Arūnas Tar-
vydas.   

Pacientai 25  kartus padėkojo 
slaudytojai  Astai Bartulienei, 15 
kartų Rūtai Paciūnienei, 12 - Irutei 
Mikučionienei, 3 kartus Ramunei 
Strazdienei, 2 kartus Laimutei Žiu-
kienei, Dianai Rudokienei ir Ritai 
Burneikienei. Po vieną padėką turi 
Ligita Laurikėnienė, Regina Viršu-
lienė, Rasa Jankienė, Stasė Straz-
dienė, Rima Bagočiūnienė, Lijana  

Ragauskienė ir Gražina Klima-
šauskienė.

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų. 

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

-ANYKŠTA

Daugiausiai padėkų sulau-
kia  šeimos gydytoja Rita 
Juodiškienė.
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pirmadienis 2015 04 13

sekmadienis 2015 04 12

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
7.00 Šventadienio mintys.  
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Premjera. Animalija. 
9.25 Premjera. Vakavilis.  
9.50 Džeronimas 2.  
10.15 Aviukas Šonas 4.  
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Leonardas 2.  
12.00 Gailestingumo se-
kmadienis. Šv. Mišių tie-
sioginė transliacija iš Dievo 
Gailestingumo šventovės 
Vilniuje.  
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2  N-7.  
14.40 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Utenos “Juventus” - 
Pasvalio “Pieno žvaigždės”.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. HD.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Per vėlu pasakyti sudie. 
N-7. 
23.20 Šventė Kvėdarnoje.  
0.10 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2. N-7.  
1.45 Auksinis protas.  
3.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
3.50 Giminės po 20 metų.  

4.35 Mokslo ekspresas.  
4.50 Pasaulio panorama.  
5.20 Savaitė.

 
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”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Šailas.  
11.50 Daktaro Parnaso fanta-
zariumas. N-7.  
14.15 “Ponas Bynas”. N-7.  
14.50 “Čiauškutė”. N-7.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 “Alfa” savaitė.  
19.30 Lietuvos supermiestas.  
22.10 PREMJERA Džekas 
Rajanas. Šešėlių užverbuotas. 
N14.  
0.20 Pragaras. N14.  
2.05 Madėjos liudytojų apsau-
ga. N-7.

 
7.00 Monsunas. N-7  
7.20 “Mažylių nuotykiai”.  
7.50 S dalelių paslaptys.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.00 Statybų TV.  
9.30 Nepaprasti daiktai.  
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai.  
11.30 Ramona ir Bizė.  
13.30 Gyvenimo bangos. N-7.  
15.55 Ekstrasensai detektyvai. 

N-7.  
16.55 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
17.55 Aš - stilistas! N-7.  
18.30 TV3 žinios  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai.  
22.30 Priverstas žudyti. N-14.  
0.30 Nužudyti Bilą 2. N-14.  
2.55 Svynis. N-14. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. 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. 
Krokodilo monstro medžioklė. 
N-7.  
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 Kroatiją. 
N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.00 Nužudyk mane švelniai. 
N14.  
1.05 “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 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
18.05 “Kas aprengs nuotaką?”.  
19.15 “Magiškasis Rio”.  
19.50 “Nustebink mane”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Niro Vulfo mįs-
lės. Kol dar nenumiriau. N14.  
22.55 Užraktas. N14.  
0.35 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Los Andželas”. N-7.

 Kultūra 
8.05 Duokim garo!  
9.40 Mokslo sriuba.  
10.00 Pasaulio regbio septyne-
tų taurės geriausios rungtynės.  
10.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas.  
13.15 Mūsų miesteliai. Rusnė. 
1 d.  
14.15 Šventadienio mintys. 
14.40 Gaetano Donizetti. 
Opera “Lucia di Lammermoor”.  
16.45 Operatoriaus, režisie-
riaus Juozo Matonio 70-mečiui. 
Baltam skersgatvy.  
17.30 Septynios Kauno dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 ...formatas.  
19.00 Dž. Rosinio operų uver-
tiūros ir arijos.  
20.45 ARTi. Juvelyrika.  
21.15 Kultūros savanoriai.  
21.45 “Į raketą sėsčiau...”  

22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis “Birštonas 2014”.  
24.00 Šiaurietiškas būdas 

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

  
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 Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Kinijos 
prizo lenktynės .  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Vikingai.  N-14.  
0.00 Dingęs be žinios. N-14.  
1.00 Džo.  N-14.  
1.50 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7. 

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Gamink sveikiau!”.  
11.45 Nacionalinė loterija.  
11.48 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
12.45 “Klounas”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
19.00 Žinios. 
19.30 Premjera. Viskas aišku. 
N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena.  
21.35 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. N-14. 
23.30 “Parduodamas namas”. 
S. 
1.15 “24/7”.  
2.00 “Daktaras Monro”. N-14. 
2.45 “Parduodamas namas”.. 
S. 
4.10 Viskas aišku. N-7. 
5.15 “Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Komisaras Reksas. N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 7. 
10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.30 Pasaulio panorama.  
12.00 Savaitė.  
12.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
13.05 Stilius.  
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.  
18.25 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Vilniaus “Lietuvos rytas” 
- Klaipėdos “Neptūnas”.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Putino meto-
dai. 
23.20 Vakaro žinios.  
23.50 Didysis Gregas. N-7.  
0.40 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
1.00 Pasaulio dokumentika. 
Kūno kilmės mįslės. Roplys  
1.55 Laba diena, Lietuva.  
3.55 Bėdų turgus.  
4.45 Teisė žinoti.  
5.30 Klausimėlis.lt. 

 
6.30 “Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 “Mano žmona - ragana”. 
N-7.  
10.50 “Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys”. N-7.  
14.05 “Bėgantis laikas”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Juodos katės” (23). N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Mirtinas ginklas 2”. N-7.  
0.30 “Sekso magistrai”. N14.  
1.40 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.35 “Taikinys”. N-7.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 Ekstrasensai detektyvai  
N-7.  
11.00 Simpsonų filmas. 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 Puolusių angelų miestas 
N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Apsukrios kambarinės. 
N-14.  

 
23.10 Privati praktika. N-7.  
0.10 Kastlas. N-7.  
1.10 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.  
2.00 Raudonoji našlė. N-14.  
2.50 Ryšys. N-7.  
3.45 Biuras. N-7.  
4.35 Nepaprasti daiktai.  

6.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “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 “Europa”. N-7.  
23.15 “Strėlė”. N-7.  
0.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas”.  
9.10 “Avataras”.  
9.35 “Kaukė”.  
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”.  

11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Mylėk savo sodą”. 
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 “Alfis”. N-7.  
23.10 “Grubus žaidimas”. N14.  
0.05 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Leonardas 2. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Keliaukim!  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Be pykčio.  
13.30 Žvaigždžių koncertas. 1 
d. (kart.). 
14.35 Šventadienio mintys.  
15.00 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 Animalija (kart.). 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Groja Rūta ir Zbignevas 
Ibelhauptai.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Vytauto Žalakevičiaus 
85-osioms gimimo metinėms. 
Kine kaip kine.  
19.00 Vienos dienos kronika. 
Vaidybinis filmas. 1963 m. 
20.20 Prisiminkime.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  
23.15 Kultūra.  
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 Panorama.  
1.00 Kultūros savanoriai.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

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

 
9.30 Universitetai.lt.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
13.30 Dvi merginos be cento.  
N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Niujorkas. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento.  

N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B 
grupė. Nyderlandai - Lietuva. 
23.30 Juros periodo ata-
ka. N-14.  
1.05 Naša Raša.  N-14.  
1.30 Gelbėtojų būrys. N-7.  

 
7.00 Vantos lapas.  
7.30 Girių takais.  
8.00 Šiandien kimba.  
8.30 Viskas aišku. N-7. 
10.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
11.00 Pasaulis X. “Paslaptingas 
paukščių pasaulis”. N-7. 
12.00 “24/7”.  
13.00 “Magda M.” N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”. JAV. 
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 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose A. Gilytė- Akromė. 
N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
3.20 “Genijai iš prigimties”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
5.40 “Genijai iš prigimties”.  
6.10 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Komisaras Reksas. N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 7. 
10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.30 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
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 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas. N-7.  
0.30 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
0.55 Pinigų karta.  
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Emigrantai.  
4.35 Specialus tyrimas.  
5.20 Tautos balsas.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Tomo ir Džerio pasa-

kos”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Daktaro Parnaso fanta-
zariumas”. N-7.  
11.10 “Šailas”. 
13.00 “Mikė Pūkuotukas”. 
13.15 “Džonis Testas”.  
13.35 «Kempiniukas 
Plačiakelnis».  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7. 
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Zodiakas”. N14.  
1.20 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.15 “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.  
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 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 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
2.05 Raudonoji našlė. N-14.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Ponas Vudkokas”. 
N-7. 
23.10 “Strėlė”. N-7.  
0.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45 “Benas Tenas”.  
9.10 “Avataras”.  
9.35 “Kaukė”.  
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
13.55 “Mylėk savo sodą”. 
14.00 “Akloji”.  
14.35 “Pasaulio burtininkai”.  
15.40 “Superauklė”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “Merginos ir aš”. N14.  
23.15 “Grubus žaidimas”. 
N14.  
0.10 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Kultūra +. (kart.). 
12.45 Džiazo muzikos va-
karas.  
13.45 Marius. N-7.  
16.00 Vakavilis. (kart.). 
16.25 Vytauto Žalakevičiaus 
85-osioms gimimo metinėms. 
Adomas nori būti žmogumi. 
Vaidybinis filmas. 1959 m. 
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.20 Pasaulio dokumentika. 
Kai gandras nuvilia 3 d.  
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Vytauto Žalakevičiaus 

85-osioms gimimo metinėms.  
22.30 Per vėlu pasakyti 
sudie. 
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Panorama.  
1.30 Baltam skersgatvy.  

  
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 KK2 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 KK2. N-7.  
16.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  
17.00 Info diena.   
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

 
9.30 Tavo augintinis.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Dvi merginos be cento.  
N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 IIHF pasaulio ledo ritu-
lio čempionatas. I divizionas 
B grupė. Kroatija - Lietuva. 
Tiesioginė transliacija iš 
Eindhoveno.  
20.00 Dvi merginos be cento.  

N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Juventus Football 
Club” - “AS Monaco FC”. 
Tiesioginė transliacija.  
23.40 Širšių lizdas.  N-14.  
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Hubertas ir Staleris.N-7.  

 
7.00 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 Nuoga tiesa. N-7. 
13.00 “Magda M.” N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”. 
JAV. 
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. 
“Paslaptingas paukščių pa-
saulis”. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Genijai iš prigimties”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.40 “Genijai iš prigimties”.  
6.10 Lietuva tiesiogiai.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Komisaras Reksas. N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 7. 
10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.30 Delfinai ir žvaigždės.  
13.05 Putino metodai. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
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. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija «Perlas». 
21.30 Auksinis protas. 
22.45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas N-7.  
0.30 Muzikinis projektas 
«Dainų daina».  
0.55 Istorijos detektyvai.  
1.45 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Gyvenimas.  
4.35 Auksinis protas. 

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 «Džonis Testas».  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.15 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.40 Nuo... Iki... (k).  
12.25 KK2 (k). N-7.  
13.15 “Džonis Testas”.  
13.35 «Kempiniukas 
Plačiakelnis».  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 PREMJERA 
“Prabangūs Putino žaidimai”. 
N-7. 
21.00 «Juodos katės». N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Masalas”. N-7. 
0.35 “Sekso magistrai”. N14.  
1.45 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.40 “Taikinys”. N-7.  

 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau.  
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detektyvai.  
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! N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Už priešo linijos 2. 
Blogio ašis. N-14.  
0.10 Kastlas. N-7.  
1.10 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
2.00 Raudonoji našlė. N-14.  
2.50 Ryšys. N-7.  
3.45 Biuras. N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Vasara Genujoje”. N14.  
23.20 “Strėlė”. N-7.  
0.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas”.  

9.10 “Avataras”.  
9.35 “Kaukė”.  
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
12.55 “Audra”. N-7.  
14.00 “Akloji”.  
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 
15.40 “Superauklė”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
2014 m. Dokumentinis seria-
las. Lenkija.  
21.00 “Nuomininkas”. N14.  
22.50 “Grubus žaidimas”. 
N14.  
23.45 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.30 “Į raketą sėsčiau.” .  
14.20 Grupės “Pieno lazeriai” 
koncertas.  
15.15 Baltam skersgatvy.  
16.00 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai (kart.). 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.  
18.15 Lietuvių dokumentika.  

19.55 Kultūros savanoriai. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Parklando ligoninė. N-14.  
23.15 Mokslo sriuba.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Linija, spalva, forma.  
1.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

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

 
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Jokių kliūčių!.  
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. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Niujorkas. N-7.  

20.00 Dvi merginos be cento.  
N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. “Paris 
Saint-Germain FC” - “FC 
Barcelona”. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.40 Nekaltas. N-14.  
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.40 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Hubertas ir Staleris. N-7.  
 

 
7.00 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 Patriotai. N-7. 
13.00 “Magda M.” N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”. JAV. 
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 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Genijai iš prigimties”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.40 “Genijai iš prigimties”.  
6.10 Lietuva tiesiogiai.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Komisaras Reksas. N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 7. 
10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.30 Auksinis protas.  
12.45 Mokslo ekspresas.  
13.05 Gyvenimas.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
16.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.00 Didysis Gregas. N-7.  
17.50 Muzikinis projektas 
«Dainų daina».  
18.10 Saugokim jaunas gyvy-
bes keliuose.  
18.15 Šiandien.  
18.45 Paramos akcija-kon-
certas «Misija Sibiras’15».  
20.25 Loterija «Perlas». 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija «Perlas». 
21.30 Mūsų motinos, mūsų 
tėvai. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas. N-7.  
0.30 Muzikinis projektas 
«Dainų daina».  
0.50 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai.  
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.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.15 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
12.25 KK2 (k). N-7.  
13.15 “Džonis Testas”.  
13.35 «Kempiniukas 
Plačiakelnis».  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.00 «Juodos katės». N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Snaiperis. 
Atgimimas”. N14.  
0.00 “Sekso magistrai”. N14.  
1.10 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.05 Sveikatos ABC televitri-
na (k). 

 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau.  
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 Tornado grėsmė. N-14.  
0.00 Kastlas. N-7.  
1.00 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
1.50 Raudonoji našlė. N-14.  
2.40 Ryšys. N-7.  
3.30 Biuras. N-7. 

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Dainuok mano dainą 2.  
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 “Niekada nebūsiu 
tavo”. N-7.  
23.35 “Strėlė”. N-7.  
0.30 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  

8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas”.  
9.10 “Avataras”.  
9.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Superauklė”. N-7.  
13.00 “Audra”. N-7.  
14.00 “Akloji”.  
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės XV. Siciliškoji 
gynyba”. N14.  
22.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
23.45 “Viešbutis “Grand 
Hotel””. 

 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 Gaetano Donizetti. 
Opera “Lucia di 
Lammermoor”.  
15.30 Lietuvių dokumen-
tikos meistrai. Kazimieras 
Musnickas.  
16.00 Džeronimas. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Septynios Kauno 

dienos.  
18.45 ...formatas.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 LRT aukso fondas.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Elito kinas. Parklando 
ligoninė. 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 Dvi merginos be cento.  
N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Niujorkas. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento.  
N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Žala. N-14.  
23.45 Rikošetas. N-14.  
1.25 Naša Raša. N-14.  
1.50 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.40 Hubertas ir Staleris. N-7.  
 

 
7.00 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kartą Odesoje...”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 Sąmokslo teorija. N-7. 
13.00 “Magda M.” N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”. 
JAV. 
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 žvaigždės! 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Genijai iš prigimties”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.40 “Genijai iš prigimties”.  
6.10 Lietuva tiesiogiai. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 Komisaras Reksas. N-7.  
9.50 Miestelio ligoninė 7. 
10.40 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.30 Bėdų turgus.  
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.10 Emigrantai.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
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. 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Rokis 5. N-14.  
0.25 Didysis Gregas . N-7.  
1.15 Fortūnos šypsena. 
Birutės Petrikytės jubiliejinis 
koncertas. 
3.45 Tautos balsas.  
4.15 Duokim garo!  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 «Džonis Testas».  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55  K11. 
10.15 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.40 “Prabangūs Putino 

žaidimai”.  
12.25 KK2 (k). N-7.  
13.15 “Džonis Testas”.  
13.35 «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 3”. N-7.  
1.30 “300”. N14.  

 
6.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau.  
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 Kung Fu Panda.  
21.15 Diena po rytojaus. N-7.  
23.45 Ir viso pasaulio negana. 
N-7.  
2.10 Pabučiuok nuotaką. 
N-14.  
4.00 Biuras. N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  

8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Niekada nebūsiu tavo.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Tikras teisingumas. 
Brolija”. N14.  
23.15 “Sostų karai”. N14.  
0.25 “Sostų karai”. N14.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas”.  
9.10 “Avataras”.  
9.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”. 
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”.  
11.00 “Karadajus”. N-7.  
11.55 “Kas aprengs nuota-
ką?”. N-7.  
13.00 “Audra”. N-7.  
14.00 “Akloji”.  
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Magiškasis Rio”. N-7. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 

17.35 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. Keisti 
santykiai”. N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Elektriniame rūke”. N14.  
1.10 “Viešbutis “Grand Hotel”. 
N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Kultūros savanoriai.  
14.00 Lietuvių dokumentika. 
Česlovo Milošo amžius. 
15.35 Dž. Rosinio operų uver-
tiūros ir arijos.  
17.20 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Į gamtą. 
19.00 Lietuvos energetikų 
diena. Premjera. Ignalinos 
atominės elektrinės eksploata-
vimo nutraukimas.  
19.15 Tomo Vaisetos knygos 
“Nuobodulio visuomenė. kas-
dienybė ir ideologija vėlyvuoju 
sovietmečiu (1964-1984)” 
pristatymas. 
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 Lietuvių kino klasikai. 
Marijonas Giedrys. Sūnus 
palaidūnas.  
23.00 Lietuvių kinas trumpai.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
0.30 ...formatas.  
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 Arčiau mūsų (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 PREMJERA Alchemija. 
Švietimo amžius.  
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. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Niujorkas. 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 Kasandros prakeiks-
mas. N-7.  
1.15 Mirtina priesaika. S.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Deimantų medžiotojai”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
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 Reporteris.  
17.20 Svečių ekspresas. 
18.00 Reporteris.  
18.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
20.50 Pasaulis X. “Tamsioji 
asmenybės pusė. Didžiųjų 
genijų paslaptys”. N-7. 
21.50 Premjera. “Nieko nesa-
kyk”. N-14. 
0.00 “Saldus kerštas”. N-14. 
2.00 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
2.45 “Nieko nesakyk”. N-14. 
4.20 “Saldus kerštas”.. N-14. 
5.45 “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. 
12.55 Inspektorius Luisas 5. 
N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui.  
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokim jaunas gyvy-
bes keliuose.  
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 Žodžiai gyvenimui. 
Grupės “El Fuego” koncertas 
LRT Didžiojoje studijoje. 
2.00 Klausimėlis.lt. 
2.15 Inspektorius Luisas 5. 
N-7.  
3.45 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  

 
6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
6.55 “Žmogus-voras”.  
7.20 “ “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Agentas Šunytis”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.00 Startas.  
9.30 “Žiema Rūpgienių kai-
me”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Skūbis-Dū! Samurajaus 
kardas”. 
11.30 “Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys”. N-7.  
14.20 “Ponas Bynas”. N-7. 
15.00 “Čiauškutė”. N-7.  
17.05 “Didingojo amžiaus 
paslaptys. Didingas pastaty-
mas”.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS 
“Princesės dienoraštis”. 
21.20 “Mergišiaus praeities 
vaiduokliai”. N14.  
23.25 “Laivas vaiduoklis”. 
N14.  
1.10 “Žmogus-voras 3”. N-7. 

 
6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 “Mažylių nuotykiai”.  
7.50 S dalelių paslaptys.  
9.00 “Svajonių ūkis”.  
9.30 “Mamyčių klubas”.  
10.00 “Mitybos ir sporto ba-
lansas”.  
11.00 “Laikas keistis”.  
11.30 Greitis. N-7.  
13.55 Gyvenimo bangos. N-7.  

16.20 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Karibų piratai. Numirėlio 
skrynia. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.  
22.05 Pavojai gelmėse. N-14.  
0.20 Skambutis. S.  
2.30 Šiaurės pašvaistė. N-14.  

  
7.00 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7. 
09.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato III etapas.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk!.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 “Jaunavedžiai”. N-7. 
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 MANO HEROJUS 
“Beatodairiški veiksmai”. N14.  
22.55 AŠTRUS KINAS 
“Konstantinas”. N14.  
1.20 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
1.45 “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 
sodas”.  
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. Per 
aukštas skrydis”. N-7.  
21.00 Nemarus kinas. 
“Nelaimėliai”. N-7.  
22.55 “Kiečiausi Spartos vy-
rai”. N14.  
0.30 “Atpildas”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Visu garsu.  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios.  
12.00 Talentų ringas.  
13.15 Legendos.  
14.00 Kultūra +.  
14.30 Rašytojo profesoriaus 
Kazio Almeno 80-mečiui. 
Marius. N-7. 
16.55 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. “Trakai” - Vilniaus 
“Žalgiris”.  
19.00 Muzika gyvai. Lietuvos 
ir pasaulio operos žvaigždės.  
21.30 Rokis 5. N-14.  

23.15 Panorama.  
23.45 Vyganto Kazlausko kon-
certas “Po šviesų skliautais”.  
0.50 Lietuvių kino klasikai. 
Marijonas Giedrys. Sūnus 
palaidūnas. (kart.). 

 
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. N-7.  
19.10 Dviračio šou (k).  
21.00 “Svajonių kruizai”.  
22.00 “Žiedų ritmai”.  
22.30 “Ufologų pasakojimai”.  
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). 

 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis. N-7.  
12.00 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
13.00 Džeimio Oliverio 
Britanija.  
14.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
14.30 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas 

B grupė. Lietuva - Pietų 
Korėja. Tiesioginė transliaci-
ja iš Eindhoveno.  
16.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.00 6 kadrai N-7.  
19.00 Pasivyti bangą.N-7.  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Kelyje. N-14.  
0.55 Žala. N-14.  
2.45 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
12.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.45 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Kruvina žinutė”. N-14. 
23.30 “Panikos mygtukas”. 
S. 
1.40 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.25 “Kruvina žinutė”. N-14. 
3.50 “Panikos mygtukas”. S. 
5.25 “Genijai iš prigimties”. 

3 mėn. 6 mėn. 

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 EUR 36.00 EUR

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 15.00 EUR 30.00 EUR

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 EUR 24.00 EUR

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje
„Anykšta“ 15.00 EUR 25.00 EUR

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 12.00 EUR 20.00 EUR

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 EUR 16.00 EUR

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

8.69 EUR 17.38 EUR

„Aukštaitiškas formatas“

2.31 EUR 3.47 EUR

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

Prenumeruokite 
„Anykštos“ redakcijoje

 (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, 

„PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt 

ir 
www.prenumerata.lt. 

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams

INFORMUOJAME, KAD BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS 
SKLYPO SUFORMAVIMO, VAIRUOTOJŲ G., ANYKŠČIŲ M., DETALUSIS PLANAS. 

Planavimo darbų programa: Planavimo pagrindas: Anykščių r. sav. tarybos 2012-07-24 
sprend. Nr. TS-164 ir 2012-07-24 planavimo sąlygų sąvadas Nr. TD-42. Planavimo tiks-
lai: Suformuoti žemės sklypą; nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kita paskirtis), 
žemės naudojimo būdą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties 
objektų teritorijos), bei pobūdį; nustatyti žemės sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo reži-
mus, naudojimo veiklos juose sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo rei-
kalavimus, žemės servitutus, susisiekimo sistemos organizavimą, nustatyti inžinerinių tinklų 
apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus, įvertinti sanitarines apsaugos zonas. Galima ko-
mercinės, pramonės ar sandėliavimo paskirties pastatų statyba. Planavimo dokumento ren-
gimo etapai – parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, spren-
dinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. Planavimo terminai: 2014 m. III ketv. 
– 2015 m. II ketv. Su parengtais detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-04-
28 iki 2015-05-27, vieša sprendinių ekspozicija nuo 2015-05-13 iki 2015-05-27 Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus patalpose, Anykščių r. sav. Viešas susirinkimas įvyks 2015-05-27, 
10:00val., posėdžių salėje, Anykščių  r. sav., J. Biliūno g. 23, LT-29115 Anykščiai.. Planų 
sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29115 Anykščiai, tel. 8-381-58041, faks. 
8-381-58088, el. p.: vilius.juodelis@anyksciai.lt. Detaliųjų planų rengėja: UAB „Dujų sfera“, 
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8-37-759028, faks.: 8-37-452532, el. p.: dujusfera@
dujusfera.lt. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti 
raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki 
viešo susirinkimo pabaigos.

įvairus

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

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

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

(8-698) 51269
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nukreipė reikiamai savo darbo geni-
aliojo Josifo Visarionovičiaus Stalino 
veikalo „Ekonominės socializmo 
TSR Sąjungoje problemos“, partijos 
XIX suvažiavimo nutarimų šviesoje, 
nesivadovavo tuo savo darbe. <...> 
Istorijos dėstytoja drg. Puodžiūnaitė, 
rusų kalbos dėstytoja drg. Oblevičiū-
tė ir kiti nekruopščiai ruošiasi pamo-
koms, dėstomuosius dalykus pateikia 
be reikiamo išaiškinimo“. Išdėstomi 
patarimai, kaip gerinti mokytojų dar-
bą.

***
1954 metais „Kolektyvinis dar-

bas“ (Nr. 42) rašo apie egzaminus 
mokyklose ir pristato naujo vardo 
mokyklą Anykščių rajono centre – 
„nuo mokslo metų pradžios atiduota 
eksploatacijai vidurinė mokykla, kuri 
pavadinta lietuvių rašytojo Jono Bi-
liūno vardu. Vidurinėje mokykloje 
mokėsi virš 700 moksleivių. Šiemet 
iš mokyklos sienų išleidžiama apie 
100 abiturientų“. Čia pat aprašomas 
ir pirmas egzaminas mokykloje: „Iš-
aušo gražus gegužės mėnesio 20 die-
nos rytas. Dar prieš devynias moks-
leiviai pradėjo rinktis į Jono Biliūno 
vardo vidurinę mokyklą. Jaunuolių 
ir merginų veiduose galima išskaityti 
šventišką džiaugsmo nuotaiką. Ir kaip 
gi nesidžiaugti? Juk šiandien jie duos 
pirmąją ataskaitą valstybei, Komu-
nistų partijai, kuri tėviškai rūpinasi 
jaunimu, atvėrusi jam plačias duris į 
mokslą. Mokyklos abiturientams, bai-
gusiems egzaminus, atsivers plačios 
perspektyvos į ateitį. Daugelis jų taps 
inžinieriais, gydytojais, architektais, 
mokytojais, agronomais ir savo įgy-
tąsias žinias paskirs pramonės, žemės 
ūkio ir kultūros suklestėjimui. Kur jie 
bedirbtų, visus juos sies vienas sieki-
mas – savo jėgas ir kūrybinę energiją 
paaukoti socialistinės Tėvynės labui. 
<...> Pagaliau, lietuvių kalbos moky-
tojas drg. Žaldokas lentoje užrašo:

Buržuazinės santvarkos kritika 
P.Cvirkos romanuose.

Gogolio „Mirusios sielos“ – geniali 
satyra prieš baudžiavinę Rusiją.

Lietuvos kaimo kelias į kolektyvi-
zaciją, pagal T.Tilvyčio poemą „Us-
nynė“. 

Kiekvienas pasirinko sau temą. 
Daugumas moksleivių pasirinko pir-
mąją“.

ANYKŠČIAI SENUOSIUOSE PUSLAPIUOSE

Dėl prastų mokinių kliūdavo 
mokytojams Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

„Kolektyvinio darbo“ laikraščiuose, leistuose 1952-1957 metais, kaip ir šiandieniniuose, buvo ra-
šoma apie mokslą, mokyklas, moksleivius, mokytojus. Tik informacija čia pateikiama, žinoma, kiek 
kitaip – tiesiai šviesiai mokytojai peikiami už nenuveiktus ar nuveiktus ne iki galo darbus, patei-
kiamos moksleivių, nelankančių mokyklos, pavardės. Nevengiama ir pagyrų už pasiekimus mokslo 
srityje, už gerą mokytojo darbą, už komunizmo diegimą mokiniams. 

***
1955 metų laikraštyje skiriama dė-

mesio mokytojams: „Mokytojo par-
eiga – kelti mokomojo-auklėjamojo 
darbo lygį“ (Nr. 5). Rašoma: „Komu-
nistų partijos ir Tarybinės vyriausybės 
nuolatinio rūpinimosi dėka kasmet 
plečiasi vidurinių, septynmečių ir pra-
dinių mokyklų tinklas, gerėja moko-
masis-auklėjamasis darbas. Auklėjant 
jaunąją kartą kilnaus tarybinio patrio-
tizmo ir meilės socialistinei Tėvynei 
dvasia, skiepijant jų širdyse neapykan-
tą liaudies priešams, didžiulė atsako-
mybė tenka mokytojams. Rajone yra 
nemaža mokytojų, kurie su didžiuliu 
stropumu ir atsidavimu atlieka kilnų, 
partijos jiems patikėtą komunistinio 
jaunimo auklėjimo darbą. Ilgametis 
ir nepriekaištingas mokytojų drg. V. 
Obolevičiūtės, J. Stundžios ir A. Janu-
kėno darbas šiais mokslo metais buvo 
pažymėtas aukštais vyriausybiniais 
apdovanojimais. <...> Tačiau tokia 
padėtis toli gražu ne visose mokyklo-
se. Praėjęs pirmasis mokslo metų pus-
metis parodė, kad daugelyje mokyklų 
dėl mokyklų vadovų ir mokytojų ne-
pakankamo darbo dar žemas mokinių 
pažangumas moksle“.

Straipsnyje „Nuolat gilintis į mo-
kyklų darbo turinį“ (Nr. 23) aptaria-
ma, kad reiktų gerinti J. Biliūno vardo 
Anykščių vidurinės mokyklos darbą, 
moksleivių pažangumą ir drausmę. 
Pasakojama, kad mokytojai netin-
kamai išdėsto medžiagą, pateikia ją 
moksleiviams ne visą, neišsamią. Ap-
gailestaujama, kad mokykloje metai 
iš metų yra žemas pažangumas, nors 
mokytojams bei klasės auklėtojams ir 
sudaromi nutarimai dėl darbo klasė-
se. Sakoma, kad ir kitose mokyklose 
yra „eilė trūkumų“ – tai ir Kunigiškių 
septynmetė mokykla, ir Gečionių, 
Aulelių septynmetės mokyklos, dau-
gelis pradinių mokyklų dirba nepa-
kankamai gerai. Peikiami ir Svėdasų 
vidurinės mokyklos mokytojai. 

Penkiasdešimt antrame numeryje 
rašoma apie Jono Biliūno vardo vi-
durinės mokyklos V-ąją spartakiadą. 
Pateikiami moksleivių sporto rezul-
tatai. Keli iš jų: 60 m. bėgime 13-14 
metų amžiaus grupės „mergaičių tar-
pe pirmąją vietą iškovojo Anykščių 
J. Biliūno vardo vidurinės mokyklos 
sportininkė L. Skrebūnaitė, kuri šią 
distanciją įveikė per 8,9 sek. <...> 
Naują rajono rekordą šuolyje į aukštį 
parodė Mickūnų septynmetės moky-
klos sportininkas A. Mikulėnas, nu-
metęs granatą 55,6 m.“.

***
1956 metų 4 „Kolektyvinio darbo“ 

numeryje net du laikraščio lapai yra 
skiriami vaikų auklėjimui – antraš-
tė „Vaikų auklėjimas yra mokyklos, 
šeimos ir visuomenės reikalas“ api-
ma bent devynis skirtingus tekstus. 
„Dirbančiajam jaunimui – vidurinį 
išsilavinimą“, „Nereikia užmiršti ir 
jauniausiųjų“, „Visapusiškai lavinki-
me jaunimą“, „Politechninį apmoky-
mą – kiekvienam moksleiviui“ ir ki-
tos temos. Tekste „Vaikų auklėjimas 
– visų bendras reikalas“ Debeikių 
vidurinės mokyklos direktorius drg. 
Atkočius pasisako: „Keletas Debei-
kių apylinkės paauglių nelanko mo-
kyklos, dirba kolūkyje. Bet apylinkės 
Taryba nerado reikalo jais susidomėti. 
<...> Prekybos darbuotojai parduoda 
vaikams ir paaugliams svaiginamuo-
sius gėrimus, rūkalus, kinoteatrų bei 
kilnojamųjų kinų darbuotojai lei-
džia vaikus į suaugusiems skiriamus 

seansus, vykstančius vėlai vakare. 
<...> Būtų gerai, kad vaikų auklėjimu 
daugiau domėtųsi profsąjungų vietos 
komitetai, šį klausimą svarstytų prof-
sąjunginiuose susirinkimuose“.

Burbiškio septynmetės mokyklos 
direktorius drg. Kiaušas tekste „Vi-
sapusiškai lavinkime jaunimą“ dėsto: 
„Dar vienas svarbus mūsų pedagogų 
uždavinys – kovoti už mokinių kal-
bos kultūrą. Būtina, kad moksleiviai 
kalbėtų taisyklingai, nesudarkyta 
gimtąja kalba. Rimtą dėmesį reikia 
atkreipi į rašybos-braižo grožį. Ne 
vien tik lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojai privalo kovoti už kalbos 
kultūrą. Tuo rimtai turi susirūpinti ir 
kitų mokslo disciplinų dėstytojai“.

42-ame numeryje teikiamas dėme-
sys mokyklų gyvenimui – aprašoma, 
kokios naujovės, veiklos vyko rajono 
mokyklose. „Andrioniškis. Septyn-
metės mokyklos pionierių draugovė 
nutarė sudaryti kolektyvinę sutartį su 
„Paryžiaus Komunos“ kolūkiu. Šiam 
sumanymui pritarė visi moksleiviai“. 
„Skiemonys. Vidurinės mokyklos 
scenos mėgėjai paruošė K. Binkio 5 
veiksmų pjesę „Atžalynas“. „Debei-
kiai. Vidurinės mokyklos fizikos ir 
chemijos kabinetai kiekvienais me-
tais pasipildo naujomis pavaizdumo 
priemonėmis ir įrengimais. Neseniai 
mokykla gavo galingą vėjinį elektro-
generatorių“. „Praėjusį šeštadienį J. 
Biliūno vardo vidurinėje mokykloje 
įvyko XIII-osios abiturientų laidos 
atsisveikinimo su mokykla vakaras. 
Jame dalyvavo Vilniaus I-osios vidu-
rinės mokyklos atstovai, rašytojas J. 
Baltušis ir kiti svečiai iš sostinės“.

***
1957 m. dvyliktame numeryje 

rašoma apie moksleivių laisvalaikį: 
„Kiekvieną dieną įdomesni darosi 
Anykščių I-osios septynmetės moky-
klos mokinių laisvalaikiai. Šiuo metu 
mokiniai ruošia pjesę“Motulė pavilio-
jo“, pionierių organizacija – veikalą 
„Laiškas į redakciją“, pirminė kom-
jaunimo organizacija praveda atvirus 
susirinkimus temomis: „Mokslas ir 
religija“ „Tarybiniai rinkimai – de-
mokratiškiausi pasaulyje“.

32 –ame laikraščio numeryje teks-
tas „Mokyklos fizikų būrelyje“ rašo-
ma, kad „Gerai vysto savo veiklą J. 
Biliūno vardo vidurinėje mokykloje 
veikiantis jaunųjų fizikų būrelis. Mo-
kyklos fizikai įvedė elektrinius skam-
bučius. Radijo mėgėjai savo jėgomis 
pagamino mokyklai stiprintuvą. Čia 
daugiausiai pasidarbavo devintokas 
V. Cimbolistas. Moksleivis G. Kunči-
nas pagamino trijų lempų radijo imtu-
vą“. Pasakojama ir apie kitų jaunųjų 
fizikų pasiekimus.

novskaja). Bendras mokinių pažangu-
mas šioje mokykloje siekia 87,7 proc. 
Atskirose klasėse, kaip pirmojoje ir 
šeštojoje, mokinių pažangumas pa-
kilo iki 100 procentų“. Rašoma, kad 
žymiai geriau dirbo Anykščių I-osios, 
Debeikių, Žaliosios, Andrioniškio 
septynmečių, Anykščių vidurinės, 
Pauriškių pradinės mokyklų moky-
tojai. Dėstoma, kad tarybinis moky-
tojas vis labiau supranta socialistinio 
gyvenimo esmę, pateisina partijos ir 
tarybinės vyriausybės jam suteiktą 
liaudies švietėjo vardą. „Tarybinė 
mokykla privalo išauklėti naują kar-
tą bebaimių kovotojų už komunizmo 
reikalą, tokią kartą, kuri ryžtingai ir 
pasiaukojamai tęstų Markso-Engel-
so-Lenino-Stalino idėjų įgyvendini-
mą“, – rašoma.

Svarbu moksleiviams ir tinkamai 
išlaikyti egzaminus, nes egzaminai 
– „ataskaita socialistinei Tėvynei, 
ataskaita liaudžiai, darbo žmonėms. 
Tarybinėje mokykloje mokinių žinių 
patikrinimas – tai ne kokia nors gąs-
dinimo priemonė, o dalykiškas įverti-
nimas to, kas buvo aiškinama mokslo 
metų bėgyje, nustatymas, kaip įsisa-
vintas žinias pajėgiama pritaikyti kas-
dieniniam gyvenimui“ (Nr. 41).

***
Apie tinkamą pasiruošimą eg-

zaminams mokykloje kalbama ir 
1953-ųjų „Kolektyviniame darbe“. 
Penkiasdešimt trečiajame numeryje 
skelbiama: „Partijos XIX suvažiavi-
mas tarybiniams pedagogams iškėlė 
didelius ir atsakingus uždavinius. 
Suvažiavimo priimtose direktyvose 
dėl penktojo penkmečio plano TSRS 
išvystyti numatyta liaudies švietimo 
darbą pakelti į dar aukštesnį lygį, 
pagerinti jaunosios kartos auklėjimą 
aukšto politinio sąmoningumo dva-
sia, plėsti šalies mokyklose politech-
ninį mokymą, pilnutinai įgyvendinti 
privalomąjį septynerių metų apmo-
kymą“. Rašoma, kad buvo apsvars-
tytas Svėdasų vidurinės mokyklos 
pedagogų kolektyvo darbas ir čia pat 
pateikiamas straipsnis šios mokyklos 
darbo rezultatams aptarti („Dėl mo-
kymo-auklėjamojo darbo Svėdasų vi-
durinėje mokykloje“): „Kartu su tuo 
mokomajame-auklėjamajame darbe 
prileisia nemaža trūkumų. Mokyklos 
vadovybė, mokytojų kolektyvas ne-

***
1952 m. 11 „Kolektyvinio darbo“ 

numeryje skelbiamas straipsnis „Kaip 
kovojama su religiniais prietarais ra-
jono mokyklose“. Rašoma: „Religija, 
– moko V. I. Leninas, – tai tam tikros 
rūšies dvasinis svaigalas, kuriame ka-
pitalo vergai skandina savo žmogiš-
kąjį pavidalą, savo šiek tiek žmogaus 
verto gyvenimo reikalavimus“. <...> 
Moksliškai mokiniams įrodoma, kad 
mokslas yra sugriovęs religijos tvir-
tinimus, kad religija tik išnaudotojų 
klasės priemonė darbo žmonėms 
pavergti. <...> Rimčiausias dėme-
sys į mokslinę-ateistinę propagandą 
kreipiamas Anykščių miesto moky-
klose, o ypač Anykščių vidurinėje 
mokykloje (direktorius drg. Manei-
ka). Eilė mokytojų, kaip Vaitiekūnas, 
Dobinas, Karvelis, Varatinskaitė ir 
kiti sistemingai savo pamokose ir už-
klasiniame darbe skiepija mokiniams 
mokslinę-ateistinę pasaulėžiūrą, de-
maskuoja religijos reakcinę reikšmę. 
Šios mokyklos mokytojas drg. Alek-
siejus fizikos pamokose tvirtais pa-
vyzdžiais ir eksperimentais paremia 
fizikos dėsnius, parodo, kad materijos 
negalima nei panaikinti, nei sukurti, 
kad visuose gamtoje vykstančiuose 
procesuose materija ir energija nėra 
sukuriama ir neišnyksta, o tik pakeičia 
savo formas. Mokytojai Karvelis ir 
Varatinskaitė, dėstydami programinę 
medžiagą, sugeba parodyti religinių 
prietarų kenksmingumą mokslui“. 
Toliau dėstoma, kaip moksleiviams 
įrodomi gamtos dėsniai, kaip daigina-
mos sėklos, kad dievus sukūrė žmo-
gus, kad dvasininkija kovojo prieš 
rašytojus. Aprašoma turbūt viskas, už 
ką šiuolaikinis mokytojas greičiausia 
būtų atleistas iš darbo...

25-ame numeryje, pirmame pus-
lapyje spausdinamas tekstas „Už 
aukštą pažangumą rajono mokyklo-
se“ – rašoma, kad yra suvesti trečio-
jo mokslo metų ketvirčio rezultatai 
ir džiaugiamasi, kad pakilo mokinių 
pažangumas, „sustiprėjo pionierių ir 
komjaunimo organizacijos, mokyto-
jai nuoširdžiau ruošiasi ir tinkamiau 
praveda pamokas, jų turinį siedami 
su šių dienų gyvenimo įvykiais. Ypač 
puikius mokomojo-auklėjamojo dar-
bo rezultatus atsiekė Anykščių II-sios 
septynmetės mokyklos mokytojų 
kolektyvas (direktorius drg. Molčia-

Rugsėjo 1-ąją į mokyklą ke-
liauja ir fotografo vaikai Vi-
lius ir Aušra. Apie 1959 m.. 
Izidoriaus Girčio nuotrauka.

Jono Biliūno vidurinės mokyklos stadione vykdavo įvairūs sporto ir kultūros renginiai. Šioje Izido-
riaus Girčio nuotraukoje – rajono gaisrininkų varžybų dalyviai apie 1960 m.
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Anuomet, 1945-ųjų pavasarį, su 
savo auklėtoju jų atsisveikino kone 
keturios dešimtys. Šiemet į istori-
nį susitikimą, kokio Anykščiuose 

Knygelė išleista senokai – 1924 
metais, jau daugiau nei dviem de-
šimtmečiams prabėgus nuo gar-
siojo anykštėno mirties, remiantis 
iki tol paskelbtais atsiminimais ir 
amžininkų liudijimais, įžvalgo-
mis skaitant lietuvių literatūros 
paskaitas Lietuvos universitete. 
Pradėdamas paauglystės pokštais, 
nesėkmėmis prie ūkio darbų ir vi-
sokiais mokslais Vaižgantas savo 
herojų atveda į seminariją. o čia 

Baranauskas: genijus ar ...? Raimondas GUOBIS

Anykščiuose paminėtas jubiliejinis poeto bei vyskupo Antano 
Baranausko gimtadienis, šis tas nuveikta, šis tas pakalbėta, pasta-
tyti nesuprantami atminties ženklai, nors jubiliatas buvo ir uolus 
katalikas, ir klasikinės kultūros saugotojas. Pažindami įžymybę 
visuomet ieškome kažko ypatingo, mums nuolat skaitantiems nu-
šlifuotas, teisingas A. Baranausko biografijas verta susipažinti, 
ką gi apie „Anykščių šilelio“ autorių rašė ne menkesnis kultūros 
darbininkas Juozas Tumas -Vaižgantas.

gi bendramoksliai A. Baranausko 
nelabai mėgo, mat buvęs anas ne-
valyvas - visados susirūpinęs, vis 
ką nors dirbąs, skaitąs ar rašąs, ne 
laiku nusitvėręs ir nenorėdamas 
išleisti iš savo rankų. Todėl dažnai 
likdavo nesiprausęs, nesišukavęs, 
skalbinių nepamainęs, pirtin ne-
nuėjęs. Jis taip dvokdavęs, ypač jo 
kojos, kai nusiaudavo, kad dėl to 
niekas nenorėdavęs su juo viename 
kambaryje gyventi.

Kilus 1863 m. sukilimui, 
A.Baranauskas buvo išvykęs gi-
linti teologinių žinių į Romą, 
Miuncheną, bet ten jį suradę revo-
liucionieriai paprašė parašyti juos 
remiantį atsišaukimą. Su poeto ir 
patrioto įkarščiu parašęs, bet jė-
zuitų konvente prieš Velykų šven-
tes eidamas išpažinties pasisakęs. 
Vienuolis nuodėmklausys trumpai 
ir griežtai paliepęs mesti tą raštą 
į ugnį. Poetas paklausęs ir gal net 
nuo lietuviškų reikalų atkritęs.

Pažymėtas viduramžiškas pa-
maldumas, kai visai nereikalingo-
mis maldų ir apeigų valandomis 
save ir kitus vargindavo, neįprastai 
ilgai ruošdavosi pamaldomis, tarsi 
ir prie kitų reikalų neskubėjo - juk 
niekad savo gyvenime nebuvęs 
klebonu, parapijos administracinį 
darbą pažino tik vos kelis metus 
tarnaudamas vikaru katedroje. Bū-
damas inspektoriumi seminarijoje 
įvedęs, nors ne jo sugalvotą, bet 
kiek primirštą „šnipavimą“, kai 
uolus klierikas turėdavo vyresny-
bei pranešti apie nederamai besiel-
giantį moksladraugį. “Betgi blogio 
neapkęsti reikia atvirai, o ne šnipa-
vimu”,-  pastebi Vaižgantas.

Mokytojauti A.Baranauskui ne-
sisekė, o priežastis to buvo nedoras 
jo būdas. Pasak vyskupo Antano 
Karoso:  „Mokslą lietuvių kalbos 
Baranauskas gerai dėstė. Kas no-
rėjo, galėjo jos pramokti, bet bū-
das buvo toks „uvėrus“, vokiškai 
– „šteif“, toks nedoras, jog galėjo 
bet ką atgrasyti nuo geriausių daly-
kų. Teologiją gi ne dėstė, o tiesiog 
skaitydavo iš vadovėlio, per dvide-
šimt mokytojavimo metų tebuvo 
priešrevoliucinė, iki 1864 metų 
mumija, jau nebesugebėjęs nei 

naujam gyvenimui ką duoti, nei iš 
jo bepasiimti. Visa jo vertybė be-
buvo, kad jis buvo gyvas indas se-
niai nuskambėjusios ir nutolusios 
tautinės sąmonės garsų. Asmuo ėjo 
šalin, liko tik senieji pėdsakai ir jų 
pakako, kad kunigai būtų galėję 
remtis jo autoritetu visuose daly-
kuose, ypač tautiškuose.

„Aš pats pavyskupį Baranauską 
atsimenu, kaip susiraukėlį, dažnai 
neskusta žila barzda. Taip jis ir 
atėjo į mūsų kursinę grupę nusi-
fotografuoti. Atsisėdo piktas, kad 
jam pertraukiau darbą, persikreipė 
sėdomis, taip jį ir nufotografavo 
žydelis, nedrįsdamas taisyti. Buvo 
įsikūnijęs rimtumas ir šaltumas, 
kurie iš tolo baidė nuo jo jaunuo-
menę, net tuos pat kunigus“, - 
prisimena seminarijos patyrimus 
Vaižgantas.

Kai Vaižgantas „Tėvynės sargo“ 
priede išspausdino naujai išverstus 
„Graudžius verksmus“ ir žodį „pa-
sibudinimas“ pakeitė į „gailestis“ 
ir išnašoje apie tai paminėjo, A. 
Baranauskas jam pasiuntęs tokį ga-
nytojo palaiminimą:  „Niech szc-
ząsle niezazna ten, kto choč jedno 
moje slowo osmieli sią zmienic“. 
Tiesiog prakeiksmo žodžiai už tokį 
pasielgimą - neturėti daugiau lai-
mės, labai neproporcingi kaltybei. 

„Koks begalinis pasitikėjimas 
savimi! Koks egoistinis sausumas! 
Kokia kita Baranausko askezė, 
negu Šv. Pranciškaus Saleziečio“ - 
pastebi Vaižgantas.

Anykštėno polinkį į matematiką 
svėdasiškis vadina nuodėme - už-
siėmimu, kuris leido visai pamiršti 
lietuviškus reikalus, kai kovojan-
tiems už lietuvišką kultūrą, lietu-
višką spaudą bei mokyklą labai 

reikėjo A. Baranausko autoriteto 
ir paramos. Po susidūrimo su Jonu 
Šliupu jis prisiekęs nei piršto neju-
dinti dėl lietuviškos literatūros, nes 
ji einanti kreivais keliais. Nepano-
ro jis gi tų kelių ir tiesinti, ir dėl to, 
pasak Vaižganto, jis nepasiteisins 
nei Dievui, nei Tėvynei. Buvęs 
turtingas žmogus, bet lietuviškos 
spaudos skleidimo darbo nei kiek 
nerėmė. Maža to, virto lenkomanu, 
lenkiškos kultūros skleidėju - kur 
reikia ir kur nereikia kalbėdavęs, 
pamokslus sakydavęs ir pamaldas 
vesdavęs lenkiškai. Nepateisinama 
istorija Plungėje, kur pilnoje vien 
lietuvių - žemaičių bažnyčioje, kur 
ložėje tesėdėjo vienintelis gerai ir 
lenkiškai, ir lietuviškai suprantan-
tis kunigaikštis Mykolas Oginskis 
mūsų Baranauskas prabilo lenkiš-
kai. Koks iškalbingas Antano Žu-
kausko-Vienuolio atsiminimas, kad 
su juo, dar paaugliu, nuvykusiu į 
svečius kalbėjosi lenkiškai! Galėjo 
gi ir Seinų vyskupijos gyventojus 
pakreipti lietuvybės link, nepatai-
kauti lenkams, bet lenkinamus ir 
sulenkintus sugrąžinti Lietuvai.

Vaižgantas tiesiai viešai išsakęs 
savo kritišką nuomonę apie A. 
Baranauską, pavadinės jį lietuvių 
kultūros „renegatu“ buvo perduo-
tas į konsistorijos - vyskupijos 
kanceliarijos  teismą, tačiau byla 
supliuško.

„Šviesos aureolėje testovės A. 
Baranauskas akademikas, bet pas-
kui misticizmas ir įgimtasis uvė-
rumas užmušė šitą liaudies herojų 
ir jis nebeatgijo, nors į pabaigą 
gavo pastangų atgyti“ - apiben-
drina Vaižgantas. Iš tiesų gyveni-
mo pabaigoje vyskupas darbavosi 
lietuviams - didžių pastangų dėka, 
savęs netausodamas, skubėdamas 
vertė į lietuvių kalbą Šventąjį Raš-
tą ir prie to darbo mirė.

Antano Vienuolio šildyti 
gimnazistai

Balandžio 11-osios popietę į Anykščius renkasi gimnazistai, iš mokyklos suolo į gyvenimo kelius 
išlydėti lygiai prieš 70 metų. Ypatingoji XX a. vidurio Anykščių jaunimo karta – vieninteliai rašytojo 
Antano Žukausko-Vienuolio auklėtiniai. Susiburti ir pažadinti prisiminimus apie savo jaunystę ir 
auklėtoją juos šiemet pakvietė A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

iki šiol dar nebuvo, jų rinksis bene 
keturis kartus mažiau, o tuos, kurie 
šių dienų nesulaukė, prisimins jų 
artimieji ar bičiuliai.

Vieneri metai, paskutinieji, pra-
leisti Anykščių gimnazijoje ant 
Anykštos upelio kranto, – tiek juos 
siejo su rašytoju, kuris, iškart po 

karo trūkstant mokytojų, buvo pa-
kviestas dėstyti rusų kalbą ir litera-
tūrą. Jokios pedagoginės patirties 
neturėjęs A. Vienuolis, kaip liudija 
įvairiais laikais užrašyti ir Muzie-
juje saugomi jo mokinių prisimini-
mai, labiau nei savo dalyko mokė 
gimnazistus gyventi ir išgyventi. 

Matyt, labiausiai jo paskatinti, 
daugiau kaip 30 abiturientų tiesiai 
iš gimnazijos išvažiavo į didžiuo-
sius Lietuvos miestus, kur tapo po 
karo atsikūrusių šalies aukštųjų 
mokyklų studentais. Bene pusė iš 
jų studijavo medicinos ar farma-
cijos dalykus, tapo gydytojais ar 
vaistininkais, kiti – miškininkais, 
agronomais, inžinieriais, ekono-
mistais, įgijo humanitarinį išsila-
vinimą.

Tarp šios kartos anykštėnų, pa-
tyrusių A. Vienuolio tėvišką glo-
bą, buvo ir praeityje Troškūnuose 
didžiąją savo gyvenimo dalį dantų 
gydytoja dirbusi Ona Kiaušaitė-
Juodzevičienė, meno istorikė, žy-
maus kino režisieriaus Algimanto 
Puipos mama Janina Ceslikauskai-
tė-Puipienė, Anykščių krašto sakra-
linius paminklus dar sovietmečiu 
ištyrusi ir aprašiusi menotyrininkė 
Ona Serbentaitė-Navickienė, vie-
nas žymiausių Lietuvos vaistinių 
tinklo kūrėjų Vytautas Sedelskis. 
Šių auklėtinių jau nebėra tarp gy-
vųjų, išlieka tik prisiminimai apie 

jų darbus gimtojo krašto ir jo žmo-
nių labui.

Į susitikimą, artimųjų palydėti, 
ketina atvykti devyniasdešimtme-
čiai vaistininkė Teklė Gilytė-Pau-
lauskienė, miškininkai Povilas 
Baliūnas ir Stasys Bartaševičius 
iš Vilniaus, miškininkas Vytautas 
Kisielius bei gydytoja Elena Čer-
niauskaitė-Kriščiūnienė iš Kauno 
bei dar keletas stipresnių ir guves-
nių A. Vienuolio auklėtinių.

Tą popietę juos sveikins šian-
dieniniai anykštėnai gimnazistai, 
prisiminimus pažadins istoriniai 
dokumentai, liudijantys jų jaunys-
tę. Buvę 2-osios laidos gimnazistai 
ir su jais susitikti norintys anykš-
tėnai bus pakviesti diskutuoti ir 
apie tai, kaip derėtų įamžinti ar 
pagerbti įvairiose srityse svarbių 
pėdsakų palikusius jų bičiulius, 
kaip saugoti šios kartos patirtis ir 
atminimą.

Į senąją gimnaziją, kurios pasta-
tus aplinkui stačiatikių cerkvę da-
bar dalijasi ir kavinė, ir Anykščių 
regioninio parko administracija, 
ir Anykščių menų inkubatorius, 
gimnazistai rinksis šeštadienį nuo 
vidurdienio. 13 val. prisiminimų 
popietė prasidės Menų inkubato-
riaus salėje, o nuo 15 val. svečiai 
persikels į svetinguosius savo au-
klėtojo Antano Vienuolio namus – 
memorialinį muziejų.

Istorinėje nuotraukoje – tautiniais rūbais išleistuvių proga pasipuošusios Anykščių gimnazijos abi-
turientės su auklėtoju A. Vienuoliu 1945-ųjų pavasarį. 

A. Baranausko ir A. vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų nuotrauka.

Gyvenime su A. Baranausku susidūręs, jo talentus pažinęs ir jį 
kaip tautietį mylėjęs, bet ir juo nusivylęs Juozas Tumas-Vaižgan-
tas rašė tiesiai ir šviesiai
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(Atkelta iš 1 p.)
- Dar nepradėjote eiti mero 

pareigų, o jau Jūsų yra „daug“ 
– dalyvaujate pasitarimuose, 
posėdžiuose, susitinkate su 
žmonėmis. Trumpai sakant, 
dirbate. Ar neišseks energija 
bandant būti visur ir visada?

- Energijos žmogus gauna iš 
aplinkos. Aš manau, kad meras 
turi būti aktyvus, turi rūpintis 
daugeliu gyvenimo sričių, ku-
rios aktualios gyventojams ir 
savivaldybei. Todėl, manau, kad 
taip ir reikia dirbti.

- Anykščiuo-
se yra šiek tiek 
p a r a d o k s a l i 
situacija su 
jau išeinančia 
valdžia. Nors 
teismas, byli-
nėjantis su Anykščių savival-
dybe dėl neapmokėtų sąskaitų, 
konstatavo, kad rajoną valdo 
meras, bet faktiškai vadovu 
buvo laikomas administracijos 
direktorius. Jūs ketinate būti 
tas, kuris mero institucijai 
grąžins vadovavimo funkciją?

- Ir pagal savivaldos įstatymą 
rajono savivaldybės vadovas yra 
meras. Be abejo, kad yra išimti-
nės administracijos direktoriaus 
teisės, bet yra pasitarimai, kurių 
metu tariasi meras, vicemeras, 
administracijos direktorius ir 
pavaduotojas. Kas iš tiesų dabar 
valdo rajoną, man kol kas sunku 
pasakyti. Rinkiminės kampani-
jos metu esu sakęs, kad,  mano 
galva, iki šiol meras mažai rodė 
savo galias. Juo labiau kad yra ir 
atsakomybės reikalai – jei žmo-
nės manimi patikėjo, tai tuo įpa-
reigojo. Žmonės tikisi permainų, 
skaidraus darbo ir jų nuvilt ne-
galima. Ir per rinkimus kalbėjau, 
kad politikai viską padarė, jog 
per 25 metus sužlugdytų žmonių 
pasitikėjimą valdžia.  

- Pasitikėjimas visomis val-
džios institucijomis yra vienas 
žemiausių. Kai Jūs buvote ge-
neralinio policijos komisaro 
pavaduotojas, pasitikėjimas 
policija buvo didžiulis...

- Buvo 72 procentai. Tai dide-
lis pasitikėjimas. 

- Daugiau turbūt nelabai 
įmanoma, juk policija – speci-
finė institucija...

- Atvejis iš rinkimų – vienas 
rinkėjas sakė: „Tu manęs ne-
išleidai anks-
čiau, kai sė-
dėjau parų. 
Bet aš už tave 
balsuosiu.“ O 
jo žmona sako: 
„Jei jis būtų 
tave anksčiau 
išleidęs – tu būtum pasigėręs, 
ką nors pridaręs ir būtų proble-
mų policijai ir tau.“ Aišku, buvo 
vienas kitas, kuris pasakė, kad 
„prie tavęs buvau sulaikytas“ 
ir nebalsuosiu. Bet vadovai ne-
gali būti visur absoliučiai geri. 
Kai kur reikalingas principinis 
sprendimas ir nuobaudos.

- Anykščiuose sklando gan-
dai, kad į Jus jau kreipiasi 
žmonės, kurie teigia, kad jie 
nukentėjo nuo neteisėtų išei-
nančios valdžios veiksmų. Ar 
buvo tokių faktų, ar tai tik 
gandai?

- Žmonės su nuoskaudom 
yra kreipęsi. Pasakojo, kad kai 
kur dar buvo nepriimti sprendi-

Į savivaldybę ateina permainos
mai, bet jau buvo pasakyta, kad 
sprendimas tau bus nepalankus. 
Šie žmonės susirado mane ir tai 
pasakojo. Galiu pasakyti, kad 
išankstinės nuomonės neturiu, 
reikia įsigilinti į situaciją ir tik 
tada galima pasakyti, ar žmogus 
turi pagrįstus teisėtus lūkesčius, 
ar ne. Lūkesčiai gali būti ir ne-
pagrįsti.

- Bet ar neteks „revizuoti“ 
kai kurių ankstesnės valdžios 
padarytų darbų?

- Mūsų komanda nelinkusi 
„knistis šiukšlyne“ ir ieškoti 

kažkokių klai-
dų. To tikrai 
nėra. Tikslas 
yra kitas – 
veržliai eiti į 
priekį, kurti 
darbo vietas, 

skatinti investicijas į rajoną, 
mažinti komunalinių mokesčių 
naštą, gerinti gyvenamąją aplin-
ką žmonėms. Jei vien tik ieškosi 
klaidų praeityje, niekada netu-
rėsi laiko dirbti. Juo labiau kad 
aš nesu partinis ir, kaip kalbėjau 
prieš rinkimus, žmones vertinsiu 
pagal jų darbus, o ne pagal jų 
priklausomybę partijoms. 

- Ką tik Anykščiuose nu-
skambėjo istorija su Jūsų koa-
licijos partneriu Arūnu Lioge. 
Jis, išrinktas į rajono Tarybą, 
staiga tampa „Anykščių van-
denų“ juristu. Kalbama, kad 
už pusantro tūkstančio eurų 
atlyginimą. Jei tai tiesa, tai šis 
atlyginimas maždaug toks kaip 
mero. Kaip Jūs vertinate šią si-
tuaciją? Ar tai nepakenks Jūsų 
dar nepradėtiems darbams?

- Tiek komunalinis ūkis, tiek 
„šiluma“ turi savo teisininkus. 
„Vandenys“ teisininkų neturė-
jo ir teisines paslaugas įmonei 
pagal sutartį teikdavo advokatų 
kontora. Tarkim, kai yra viešasis 
pirkimas, kokiais būdais sukon-
troliuoti tų advokatų, esančių 
Vilniuje, veiklą? Kaip advokatai 
veikia įmonės naudai? Teisinin-
kas įmonėje būtinas. O apskritai 
ateityje gal ir savivaldybės tei-
sininkai kuruos kai kurias įmo-
nes.  

Mes pažiūrėsim, kaip veikia 
savivaldybės įmonių valdybos, 
kiek reikalinga ar nereikalinga 
pakeisti jų narių. Įmonių valdy-
mas taps efektyvesnis, skaidres-
nis ir įmonės veiks racionaliau. 

- Norit pa-
sakyti, kad 
t e i s i n ė m s 
p a s l a u g o m s 
„ A n y k š č i ų 
v a n d e n y s “ 
išleidžia dau-
giau, nei kai-

nuoja priimtas teisininkas?
- Neturiu duomenų. Šiuo metu, 

kaip dar neprisiekęs meras, nesu 
linkęs klausti, kokia sutartis ir 
panašiai. Manau, kad ne asme-
nybę šiuo atveju reikia vertinti. 
Galų gale A.Liogė ten įsidarbino 
dar prieš pirmąjį Tarybos po-
sėdį. Nemanau, kad čia kažkas 
blogai.

- Anykščių savivaldybė turi 
„įdomią“ informacijos teiki-
mo žiniasklaidai tvarką. Net 
savivaldybės atstovė spaudai 
į klausimus atsako tik gavusi 
elektroniniu parašu patvirtin-
tus klausimus. Ar ką nors keti-
nama keisti?

- Tą tvarką išstudijuosiu, iš-

studijuos ir patarėjai. Mes ti-
krai bendravimą su žiniasklaida 
gerinsim. Savivaldybės darbų 
viešinimą reikia daryti šiek tiek 
kitaip – aktyvinti. Nesėdėsim, 
nekerpėsim, dirbsim. Duosim ži-
nią, žiniasklaidos priemonė, kuri 
nori, ją priims. Jei žiniasklaidos 
priemonės pa-
ims teikiamą 
i n f o r m a c i j ą , 
viešins, žmo-
nes informuos, 
kas ir turėtų 
būti, viskas bus 
labai gražu ir gerai. Informacija 
žiniasklaidai turi būti vieša, jei 
padarysim kažkokią klaidą – pa-
tys apie ją pasakysim. Apie klai-
dą turim pasakyti pirmi. Klaidų 
neišvengsi, bet stengsimės, kad 
jų būtų kuo mažiau. 

Dar kitas dalykas – savival-
dybėje bus priimta skaidrumo 
politika. Administracijos dar-
buotojai, Tarybos nariai, infor-
maciją, kurią jie žino „būtinumo 
žinoti“ principu (tarkim, viešųjų 
pirkimų – kokios kainos siūlo-
mos ir panašiai), ne paslaptis, 
kad daugelis rangovų laimėdavo 
konkursus sužinoję projektinę 
kainą ir kitus duomenis, turės ją 
saugoti. Informacijos nutekini-
mo negali būti. Šiems dalykams 
bus taikoma skaidrumo politika. 
Kaip ir kalbėjau prieš rinkimus, 
jei tau pasiūlė kyšį, jei pasiūlė 
paslaugas giminei, draugui ar 
pažįstamam, tai tie dalykai turi 
būti iš karto pranešami vadovui, 
kad galėtume imtis priemonių ir 
korupcinių apraiškų nebūtų. 

- Yra įtarimų, kad nutekina-
ma konfidenciali viešųjų pirki-
mų informacija?

- Yra.
- O kaip bus su stikline savi-

valdybės siena? Kokia jos lau-
kia ateitis?

- Neilgai laukti. Pamatysit. 
Galiu pasakyti, kad man dabar-
tinis vicemeras pasakė: „Tai ką, 
Kęstuti, išardysi sieną, taigi reiks 
tau nuostolius atlyginti...“ Sie-
nos nedaužysim, nesunaikinsim, 
bet sprendimas bus priimtas. 

- Anykščių savivaldybė gy-
ventojams taps atviresnė?  

- Be abejo, reiks sureguliuoti 
žmonių srautus, ypač tų, kurie 
rašo po keliolika ar keliasdešimt 
pareiškimų ar veržiasi į darbi-
nį posėdį. Pagalvosim apie tai. 
Tvarka turi būti, procedūros ne-
turi būti pažeidžiamos. Bet dėl 
vieno žmogaus negalima apribo-
ti visų.

Lankiausi Utenos savivaldy-
bės posėdyje. Nėra jokių sienų. 
Tarp kitko – įė-
jau ir per vidi-
nes duris, per 
vidinį kiemą. 

- Kaip skirs-
tysis darbus 
Jūsų koman-
da (viceme-
ras, patarėjai, 
administraci-
jos direktorė ir t.t.), kuriuos 
kuris kuruos?

- Su dabartiniu meru diskuta-
vom apie tai. Jis pateiks, ką vyk-
do ir ką norėtų vykdyti, o pagal 
savivaldos įstatymą meras nu-
mato, kas ką kuruos. Galutinių 
variantų dar nėra.

- Anykščių biokuro katilo 
statybos užsitęsė. Ar Jūsų val-
džia užkurs tą biokatilą? 

- Užkurs, manau, laiku. Kur 
reikės savivaldybės administra-
cijos ar mero pagalbos, tikrai 
nevengsiu, sėsiu į automobilį ir 
nuvažiuosiu į institucijas. Nuo-
laidų neprašysiu, tik, jei terminai 
numato kažką padaryti, sakysim, 
per mėnesį (paprastai terminai 

laikomi iki pa-
skutinės die-
nos), kodėl ne-
paskambinus, 
nepap ra š iu s , 
kad pažiūrėtų 
anksčiau, juk 

reikia miestui šito darbo?
- Kokia Jūsų nuomonė apie 

didžiuosius Anykščių pro-
jektus – kairįjį krantą, kurį 
nuolat kritikuoja, lajų taką, 
aplinnkelio aplink Anykščius 
statybą. Ar sieksite įgyvendinti 
grandiozinius projektus?

- Grandiozinių projektų mes 
nesieksim. Tie žmonės, kurie 
dabar vystė ir teikė kurortinio 
statuso būtinumą, jie turi įtikinti 
visus mus, kad būtina tą statusą 
pasiekti ir kodėl. Kodėl tą idė-
ją turim priimti, kas nuo to bus 
geriau žmonėms ir rajonui. Jei 
priimam kurorto idėją, ją ne-
šam kaip vėliavą. Organizacija 
turi turėti misiją. Visi, iki pat 
valytojos, turi žinoti organizaci-
jos misiją ir iki galo įsisavinti, 
ką mums reikia daryti. Atskirus 
objektus, kurie yra, juos reikia 
pritaikyti sistemai, kad būtų pa-
trauklu, susisteminta, kad kaip 
visuma matytųsi Anykščių ra-
jonas, kad jie duotų pridėtinę 
vertę ne tik tose organizacijose 
dirbantiems žmonėms, bet ir kie-
kvienam anykštėnui. 

- Sakėte, kad bandysite pri-
traukti investicijas į Anykščių 
rajoną. Ar turit konkrečių pla-
nų?

- Turim. Dabar buvau susitikęs 
su danu investuotoju, kuris nori 
čia statyti baldų cechą, priimti 
kelias dešimtis – šimtą darbuo-
tojų, net norėtų tai padaryti šie-
met, bet apie tai kalbėti dar per 
anksti. Tačiau galiu pasakyti, 
kad su visais investuotojais mie-
lai susitiksim, žiūrėsim, kuo juos 
galim pritraukti į Anykščius, kad 
kuo daugiau darbo vietų būtų su-
kurta ir kad Anykščiai atsigautų 
ekonomine prasme. 

Mūsų pagrindinė idėja buvo 
kurti darbo vietas, kad žmonės 
turėtų darbo. Todėl sudarysime 
sąlygas ateiti investicijoms. 

Antra idėja – komunalinių mo-
kesčių mažinimas.

Trečia – skaidrus ir veržlus sa-
vivaldybės įmonių ir organiza-

cijų vystyma-
sis, galbūt net 
kai kur kaštų 
m a ž i n i m a s . 
Veikla turi 
būti racionali, 
patraukli, atsi-
perkanti. 

Mes pla-
nuojame, kad 

savivaldybės investicijų skyrius 
rūpintųsi ne tik savivaldybės ir 
jos įmonių investicijomis, bet ir 
verslo subjektų, ūkininkų ir kitų 
grupių reikalais. 

- Paprastai sakant, privačios 
įmonės, ypač mažos, kurios 
skaičiuoja kiekvieną eurą iš-
laidų, pagalbos, ypač konsul-
tacinės, galės tikėtis iš savival-
dybės?

- Pavyzdžiui, kai deklaruo-
jama, o deklaracijų laikas jau 
baigiasi, seniūnas mato, kad 
žmogus gali gauti išmokas (pa-
vyzdžiui, už teritorijas, kurios 
įeina į „Natura 2000“ teritori-
jas), praneš žmogui, kad „pra-
šom pateikti deklaraciją, tokiu ir 
tokiu pagrindu gausit išmoką“. 

- Visą ligšiolinį gyvenimą 
dirbote policijos struktūrose 
ar bent jau panašų darbą. Ma-
not, kad operatyvinio darbo 
patirtis turėtų padėti dirbant 
savivaldybėje?

- Manau, taip. Kiekvienas 
viešas sprendimas turi matomą 
ir nematomą puses, ir yra „už-
balansiniai dalykai“ – lobistinė 
veikla, interesų grupės. Visų 
pirma, noriu pasakyti, kad ats-
kirų grupių interesų tenkinimo 
nebus. 

Stengsimės, kad savivaldybė-
je būtų kuo mažiau paskalų, kad 
kiltų vidinė organizacinė tvarka. 

- Bent jau per šią besibai-
giančią kadenciją Anykščių 
savivaldybės vadovų automo-
biliai buvo nuolat nežymimi 
specialiais lipdukais. Matėme 
ir užfiksavome ne vieną ir ne 
du atvejus. Lipdukai klijuoja-
mi, jie „nukrenta“, o su vienu 
lipduku važinėti, turbūt „ne 
lygis“ ar „kenkia aerodinami-
kai“. Kaip tai vertinate?

 - Savivaldybės administraci-
jos automobiliai nėra krimina-
linės žvalgybos subjektų auto-
mobiliai, jie turi būti žymėti. Ar 
bus pažymėti nenuklijuojamais 
lipdukais – nežinau. Tarkim, gali 
reikėti išvykti į užsienį, nežinia, 
kaip automobilių žymėjimą api-
brėžia kitos valstybės įstatymai. 
Tačiau mero tarnybinis automo-
bilis pažymėtas bus tinkamai, o 
pagal mero pavyzdį ir kiti. Pa-
matysit.

...Bet vadovai negali būti 
visur absoliučiai geri. Kai 
kur reikalingas principinis 
sprendimas ir nuobaudos...

...jei padarysim kažko-
kią klaidą – patys apie ją 
pasakysim. Apie klaidą 
turim pasakyti pirmi...

...Tvarka turi būti, proce-
dūros neturi būti pažeidžia-
mos. Bet dėl vieno žmogaus 
negalima apriboti visų...

...Dabar buvau susitikęs 
su danu investuotoju, kuris 
nori čia statyti baldų cechą, 
priimti kelias dešimtis – 
šimtą darbuotojų, net norė-
tų tai padaryti šiemet...

užuojauta

Mirtis ateina, nieko neklau-
sia, tik pasiima patį geriausią, 
patį brangiausią.

Tylius paguodos žodžius ski-
riame UAB “Anykščių komu-
nalinio ūkio” direktoriui Ka-
ziui ŠAPOKAI, mirus tėveliui.

UAB “Anykščių komunali-
nis ūkis” pirties pastato nuo-
mininkai

Šalti ir tylūs kapai amžiams 
priglaudė buvusį bažnyčios 
choristą Kazimierą Šapoką. 
Nuoširdžiai užjaučiame velio-
nio šeimą ir artimuosius.

Burbiškio bažnyčios klebo-
nas ir choristai
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parduoda

įvairus

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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.

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

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 14 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Š. m. kovo 31 d. “IKI” parduotuvėje 
pamesti dokumentai. Aplankalas su 
namų valdos byla. Prašau skambinti 
tel. (8-613) 96005.

Vyras išsinuomotų vieno arba dvie-
jų kambarių butą.

Tel. (8-608) 52589.

Ūkininkė išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

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

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

Parduoda malkas nuo 1 kub. m, 
pjauna, tvarko vėjovartas. Parduoda 
IBC konteinerius 1000 l. Perka me-
talą, atlieka smulkius suvirinimo dar-
bus.

Tel. (8-638) 87800.

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

Parduoda 3 veršių karvę, šieną, 
purkštuvą. Perka arklį.

Tel. (8-617) 76838.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba, remontas

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, vaikų kambario, 
prieškambario baldai, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-687) 89057.

Vieno kambario butą (28,3 kv. m) 
Ramybės mikrorajone, renovuoja-
mame name.

Tel. (8-381) 5-90-93.

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

Tel. (8-676) 68658.

Namą Traupio miestelyje. Yra 
ūkiniai pastatai, žemės. Kaina 
1000 Eur. 

Tel. (8-687) 01839.

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

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

Tel. (8-647) 68166.

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

Tel. (8-650) 20715.

Prekybinį kioską Anykščių turga-
vietėje (elektra, plastikiniai langai, 
apšiltintas, geros būklės).

Tel. (8-605) 33174.

Automobiliai

Dyzelinius automobilius AUDI 
A4, A6, VW PASSAT, OPEL 
ASTRA. 

Tel. (8-699) 43030.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-674) 08608.

Malkas kaladėmis, medienos atrai-
žas (pakais, turi supjautų). Veža į 
rajoną.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, lapuočių medie-
nos atraižas pakais (supjautas), kala-
dukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

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

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas, spygliuočių 
atraižas. Brangiai perka mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Pjuvenas, nestandartines uosines, 
beržines malkų kaladėles, statybinę ir 
obliuotą medieną.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Gyvuliai

Karvę ir veršingą telyčią.
Tel. (8-680) 72690.

Veršingą telyčią.
Tel. (8-606)72091.

4 m. ramią darbinę kumelę. Galima 
keisti. Atveža.  

Tel. (8-606) 62940.

Kita

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, lietuviški, ru-
siški). Atveža nemokamai. 

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

Šiltnamiai įvairių dydžių: arki-
niai, šlaitiniai, dengti polikarbo-
natine danga.

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

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

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus (3 m x 3, 3 m x 6, 3 
m x 9, 3,5 m x  6, 4 m x 6). Yra  3 
m aukščio tinkantys traktoriams. 
Kaina nuo 350 eurų.

Tel. (8-687) 73343.

Ūkininkas - kiaulienos sker-
dieną puselėmis po 40-60 kg, 
ketvirčiais po 20-30 kg, subpro-
duktus, kumpius, lašinius, men-
tę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Valgomas, sėklines, pašarines 
buves. Atveža

Tel. (8-630) 59656.

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

Tel. (8-678) 34750.

Bulvių sodinamąsias, rotacines 
šienapjoves, purkštuvus, lėkš-
čiuotuvus, plūgus, vagotuvus, 
kultivatorius, frezus, bulvių kasa-
mąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Inventorių prie T-25: kultiva-
torių, plūgelį 1 korpuso, grėblį - 
vartytuvą 5 ratų (lankų), rusišką 
grėbiamąją, rusišką šienapjovę, 
5 korpusų kauptuvą.

Tel. (8-612) 61429.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Balandžio 
12 d. (sekmadienį) prekiausime 
Kaišiadorių paukštyno  vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais, ROSS-
309 veislės vienadieniais mėsiniais 
broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosio-
mis vištaitėmis ir kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
EUR), turėsime gaidžiukų, spec. 
lesalų, prekiausime kiaušiniais. 
Jei vėluosime, prašome palaukti 
(tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 
8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

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

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

Paslaugos

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 sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-647) 48473.

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

Tel. (8-657) 66116.

Autokrano nuoma. Keliamoji 
galia 15 tonų.

Tel. (8-686) 34284.

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

Tel. (8-682) 92949.

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 
2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į betono 
pagrindą, smaluoti). Kasame tranšė-
jas vandentiekiui, jungiame hidrofo-
rus.

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

Montuoja sertifikuotus biologinius 
nuotekų valymo įrenginius, pripažin-
tus daugelio pasaulio valstybių. 

Tel. (8-639) 69837. 

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

Tel. (8-601) 86831.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Plastikinių langų prekyba, montavi-
mas mažiausiomis kainomis. 

Tel. (8-639) 69837. 

Dovanoja

Dovanoja žemes Anykščių mieste. 
Pasiimti patiems, geras privažiavi-
mas.

Tel.(8-675) 47714.

2015-04-14 nuo 8 iki 8.15 val. Kurklių sen. Pavirinčių 
k., skl. Nr. 629-2, nuo 8.25 iki 8.40 val.  Kurklių mstl. , 
skl. Nr. 629-7, nuo 9 iki 9.15 val. Kurklių sen. Pakalnių 
k., skl. proj. Nr. 629-1, nuo 9.30 iki 9.45 val. Kurklių 
sen. Kurklių vs., skl. proj. Nr. 629-5, bus ženklinamos 
sklypų ribos. Gretimų sklypų kad.Nr. 3434/0001:332, 
3434/0003:0047, 3434/0003:0071, 3434/0003:0036, 
3434/0002:0148 savininkė Austėja Kapočiūtė ir miru-
sių savininkų Stanislavos Sriubienės, Balio Žukausko, 
Vytauto Slavinsko ir Petro Stimbirio paveldėtojai kvie-
čiami dalyvauti matavimuose. UAB “Žemės matavimų 
grupė”, Laisvės pr. 60-1017, Vilnius, el.p matavimugru-
pe@gmail.com, tel. (8-611) 31242
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Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

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.

SUPERKAME
Brangiai - automobilius, sun-

kvežimius, mikroautobusus. 
Gali būti angliški, su defektais 
ar nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel. (8-646) 17715.    

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005 
m.) lengvuosius automobi-
lius, visureigius, mikroauto-
busus, motociklus, traktorius, 
sunkvežimius, priekabas. Bet 
kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Miela močiute,

Ne, širdis nesensta ir nežyla, 
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla 
Tie, kuriems gerumą dalini.
Devynios  dešimtys atėjo, 
Širdy gerumo neužgniaužė 
Ir jis išsaugotas tarp vėjų 
Visus dar šildo tarsi laužas.
Labai visi mylim,
Linkime daug daug sveikatos.

Garbingo, nepakartojamo 90-mečio sulaukus 
Domicelę PETNIŪNAITĘ sveikina

 anūkės Jolita ir Lina su vyrais Gintaru ir Ričardu, 
proanūkiai - Aida, Gerda, Jokūbas ir Edgaras

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žemdir-
bystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties žemę  aplink 
Kurklių II kaimą.

Tel. (8-650) 16017.

Kirtimui - mišką su žeme, atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-646) 53661.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-633) 60143.                     

Traktorius, priekabas, kombainus. 
Gali būti su defektais, nevažiuojan-
tys.

Tel. (8-682) 11626.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128. Už pareikštus užuojautos žodžius, maldas, už rūpestį ir pagal-

bą, suteiktą tvirtybę netekus mylimos mamos, močiutės Janės 
KAZLAUSKIENĖS, tariame nuoširdžius padėkos žodžius šeimos 
gydytojai R. Juodiškienei, kunigams P. Baniuliui, V. Taučkėlai, UAB 
“Anykščių komunalinis ūkis” laidojimo namams, giedotojams, gimi-
nėms, kaimynams, bendradarbiams ir visiems visiems, užjautusiems 
ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą mūsų mamą.

Sūnūs ir dukros su šeimomis

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

Nuomą galiu mokėti už trejus metus.
Tel. (8-687) 76191.

siūlo darbą
Kebabinei Anykščių mieste rei-

kalinga (-as) pardavėja (-as) - 
virėja(-as).

Tel. (8-656) 80431.

AB „PST“ filialas „Stogas“ - ven-
tiliuojamų fasadų brigadoms. 

Tel. (8-626) 49415.

Vairuotojui, darbas su auto-
vežiu, reisas trunka 4 savaites. 
Atlyginimas 2400 Eur mėnesiui. 
Būtina 1 m. patirtis. 

Tel. (8-685) 14225.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“ N.Elmininkų km. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome dar-
bo vietoje. Tel. (8-687) 47372.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.

Reikalingi sraigių,  uogų, grybų 
supirkėjai. 

Tel.: (8-618) 25497, 
(8-613) 33744.
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Stanislovas, Vykintas, Daugai-
lė, Leonas.

šiandien

 balandžio 12 d.

 balandžio 13 d.

balandžio 11 -13 d. delčia.

Julijus, Zenonas, Gal-
mantas, Jūratė, Damijonas, 
Julius.

Martynas, Mingaudas, Al-
gaudė, Ida.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Iš artI

Kaip nors tar-
nybos išvengsiu

5.1%   

Amiliutė stebi pokyčius naujo-
je koalicijoje po rinkimų Anykš-
čiuose

Ar pritariate šauktinių ka-
riuomenės grąžinimui?

(balsavo 273)

Miškininko Ipolito Vilkončiaus 
ir chemijos mokytojos Angelės Sli-
žytės-Vilkončienės šeima į Anykš-
čius iš Ukmergės atsikėlė 1958-ai-
siais. Anykščiuose užaugęs, Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą baigęs 
vaikinas Šiaulių pedagoginiame 
universitete įgijęs piešimo, braižy-
bos ir darbų mokytojo specialybę 
mokytojavo Kurklių, J. Biliūno vi-
durinėse mokyklose. 1982 metais 
Anykščiuose įkūrus Tarpmokykli-
nį gamybinio mokymo kombina-
tą, A.Vilkončius tapo pirmuoju jo 
vadovu ir kelis kartus pertvarkytai, 
(1992 m. į Anykščių kūrybos ir dai-
lės mokyklą) įstaigai tebevadovau-
ja iki šiol. Jaunystėje lankęs avia-
torių klubą jis ir dabar neabejingas 
technikai, rekonstruoja transporto 
priemones, kolekcionuoja anti-
kvarinius buities reikmenis, yra 
sukaupęs senovinių radijo imtu-
vų kolekciją. Sukaupti eksponatai 
dažnai tampa „modeliais“ piešimo 
ir kitose pamokose. 

Prie šių pomėgių neseniai dar 

Kodėl Internetas yra moteris:
1. Kuo ilgiau palaikomas ryšys, 

tuo daugiau tai jums kainuos.
2. Galima bendrauti keletą va-

landų iš eilės ir nesužinoti nieko 
naujo.

3. Vyrai naudojasi dažniausiai 
naktį.

4. Šiaip tai apmokėjimas už va-
landas, bet kai kurie čia dar sugeba 
ir užsidirbti…

5. Viešai erotika smerkiama, bet 
be jos egzistuoti negali…

6. Svajoja apie turtingą sponso-
rių.

7. Galima netyčia ir virusą pasi-
gauti…

Jubiliejų paženklino paroda Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Daugiau kaip du dešimtmečius Anykščių kūrybos ir dailės mo-
kyklai vadovaujantis dailininkas tapytojas Arūnas Vilkončius per 
Velykas atšventė 60-ąjį gimtadienį, o trečiadienį  Anykščių koply-
čioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo atidaryta jo re-
trospektyvinė dailės darbų paroda.

Fotomenininkas Alfredas Motiejūnas, dovanojęs klasiokui moks-
leiviškų laikų nuotrauką, prisiminė su A.Vilkončiumi į svarstykles 
fotografijai išmainęs tėvo numylėtą gitarą ir bandymus su natriu, 
kuris chemijos mokytojos sūnaus dėka liejosi laisvai...

Teka saulė, mainos oras
Anykščiuos gyventi – noris,
Bus naujovių, bus puiku -
Pokyčius visus seku.

Tuoj išbalins, tuoj prašluos 
Naują veidą valdžiai duos.
Meras čia valdys kaip caras – 
Vis tik buvęs komisaras. 

Na, o štai pilietis Liogė
Per vandens tarifą smogė.
Darbas dar neprasidėjo,  
O juristas jau sėdėjo.

Paskubėjo, juk tikiu
Vietų dar yra puikių.
Dygsta jau nauji vasalai - 
Valdo kraštą liberalai.

Kolegos mokytojai Arūnui Vilkončiui dovanojo pačių pieštą pa-
veikslą. 

Parodoje didelio susidomėjimo sulaukė kelių dešimčių metų se-
numo Arūno Vilkončiaus kūrybiniai bandymai.

prisidėjo ir daržininkystė, tad ko-
legos neatsitiktinai linkėjo atsidėti 
tapybai, kurios, beje, A.Vilkončius 
niekada ir nebuvo apleidęs ir jubi-
liejaus proga surengė retrospekty-
vinę parodą.   

Pasak jubiliato, tai jau šeštoji jo 
personalinė paroda ir antroji jubi-
liejinė. „Ji paruošta iš visų kūrybi-
nių etapų, pradedant mokykliniais 
piešimo sąsiuviniais ir baigiant ką 
tik nutapytais paveikslais“, - paste-
bėjo autorius. Tapyboje jis naudo-
ja originalią tapybos štampavimo 
techniką, daug eksperimentuoja. 
A.Vilkončiaus kūriniai yra ekspo-
nuoti parodose Lietuvoje ir užsie-
nyje. 

Parodos atidaryme A.Vilkončių 
sveikino jo mokiniai, Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos moky-
tojai, buvę klasės draugai, rajono 
valdžios atstovai, muziejininkai... 

Parodos atidaryme koncertavo 
gitaristas ir dainininkas Tomas Si-
nickis, po koncerto pareiškęs, kad 
tai žento dovana uošviui. 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muzie-
jaus direktorius Antanas Verbickas jubiliatui įteikė Šventosios 
išplautą pusės tūkstantmečio metų senumo patrankos sviedinį.

Autoriaus nuotr.

Arūnas Vilkončius. Sapnas. Akrilas, kartonas. 2005 m. 

taip
48%  

Ne
45.4%  

Eisiu į 
kariuomenę 
savanoriu

1.5%  


