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Pirmojo Tarybos posėdžio žvaigždė – 
Arūnas Liogė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienį vykęs šventinis, pirmasis naujos kadencijos Anykščių rajono tarybos posėdis baigėsi skandalu. Nepartinis Arūnas Liogė 
prisiekdamas, kaip ir dera, paprašė Dievo pagalbos, o paskui dar pridūrė, kad pageidauja, jog jam padėtų ir Anykščių bendruomenės 
nariai. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, vos pasibaigus mūsų rajono Tarybos posėdžiui, jau buvo gavęs 
skundą dėl galimai netinkamos A.Liogės priesaikos. 

Kolega sako: „Įsivaizduoji, su-
vedu paieškoje V.Š., išmeta kaž-
kokį Šekspyrą“... 

Pabandau, įvedu L.B.  – išme-
ta Lietuvos banką. Na, ir nesise-
ka... 

Bet tuoj nusiraminu – A.B. 
paieškoje irgi ne Baranauskas, o 
J.B. - visai ne Biliūnas.

Linas BITVINSKAS16 psl.

PARODA. Sakralinio meno cen-
tre (Vilniaus g. 11) balandžio 20 d. 
(pirmadienį) 17,15 val. tapytojos 
Rūtos Katiliūtės darbų parodos ati-
darymas ir susitikimas su autore. 
Renginį ves dailininkė Jūratė Staus-
kaitė. Paroda veiks iki birželio 18 d.

Vedėjos. Buvusios Anykščių savi-
valdybės socialinio skyriaus vedėjos 
Jūratė Griciūtė ir Veneta Veršulytė 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrės Algimantos Pabedinskienės 
balandžio 10-osios įsakymu buvo 
patvirtintos prie ministerijos veikian-
čios Socialinio darbo tarybos narė-
mis. V.Veršulytė įsakymo išleidimo 
metu dar buvo socialinio skyriaus 
vedėja, o jau po 4 dienų patvirtin-
ta laikinąja Anykščių savivaldybės 
administracijos direktore. Neaišku, 
kaip šis kilimas karjeros laiptais at-
silieps buvimui ministrės sudarytoje 
taryboje. J.Griciūtė įtraukta kaip vie-
nos iš privačių bendrovių vyriausioji 
konsultantė, lektorė.

Nerado. Praeitą savaitgalį Anykš-
čių priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba 
kartu su aplinkosaugininkais vykdė 
akciją „Nedegink žolės“. Pareigū-
nai patruliavo po Anykščių rajono 
atviras teritorijas, tačiau pažeidėjų, 
deginančių žolę, neužfiksavo. Parei-
gūnai nustatė tik aplinkos apsaugos 
reikalavimų pažeidimą deginant ne-
leistinas medžiagas.

Pagerbė. Muziejininkai pagerbė 
buvusią muziejaus darbuotoją, Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių sody-
bos - muziejaus Griežionėlėse vedė-
ją Domicelę Petniūnaitę, sulaukusią 
garbingo 90 metų jubiliejaus.

Keliai. Susisiekimo ministras Ri-
mantas Sinkevičius patvirtino vieti-
nės reikšmės kelių ir gatvių tikslinio 
finansavimo sąrašą. Anykščių mies-
to Liudiškių gatvei, kuri sutampa 
su krašto keliu Molėtai–Anykščiai, 
rekonstruoti skirta 93 840 eurų, o 
J.Basanavičiaus gatvei - 202 730 
eurų sumos. J.Basanavičiaus gatvei 
rekonstrukcijai skiriama suma – di-
džiausia šiuo ministro įsakymu vienai 
gatvei skirta suma Utenos apskrities 
savivaldybėse, o bendra savivaldybei 
skirta suma tik keletu tūkstančių eurų 
mažesnė, nei skirta daugiausiai gavu-
siai Molėtų savivaldybei.

Kęstutis Tubis – jau istorinė asmenybė, nes tapo pirmuoju tiesiogiai išrinktu Anykščių meru.

Nepartinis Arūnas Liogė 
pailgino priesaiką ir sukėlė 
pirmąjį 2015-2019 m. kaden-
cijos rajono Tarybos skanda-
lą.

Išniekino paminklą Lietuvos 
partizanams

Po praeito šeštadienio nak-
ties taip atrodė partizanų žū-
ties vieta. 

Anykščiai renkasi dviratį
Pasiekti Anykščių apylinkėse nutiestus dviračių takus ir važinėti mies-

te dviratininkams bus saugu – remiant Europos Sąjungai parengtas 
specialusis Anykščių rajono dviračių takų planas. Įgyvendinus šį planą, 
atsiras trūkstamos jungtys tarp jau esančių dviračių takų, o rekreaci-
niai dviračių takai sujungs populiariausius dviračių turizmo maršrutus: 
Anykščiai – Rubikiai, Anykščiai – Puntuko akmuo, Anykščiai – „Arklio 
muziejus“ – Andrioniškis ir Anykščiai – Nevėžos ežeras. 

Kultūros dieną 
Anykščių 
bibliotekininkai 
pasidarė išeiginę

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS:  

“...pradėkim ir durnius šaudyt. 
Bet bijau, kad naujoji Taryba 
greit kvorumo nebesurinks“.  

Kavarske moteris nužudė 
savo vyrą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Kavarską sukrėtė tragedija - neblaivi moteris 
nužudė savo vyrą. Policija pranešė, jog Kavarske, namuose, 
apie 21 valandą 30 minučių rastas su durtine žaizda kojo-
je vyro, gimusio 1961 m., lavonas. Įtariamoji neblaivi (1,60 
prom.), gimusi 1961 m., uždaryta į areštinę. 

Į koją sužeistas vyras mirtinai nukraujavo. 
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spektras

Temidės svarstyklės

Kreditas. 2015-04-13 gau-
tas pranešimas, kad moters, 
gyvenančios Anykščiuose, 
Storių gatvėje, gimusios 1960 
metais, vardu, neteisėtai paim-
tas greitasis kreditas. Nuosto-
lis – 500 eurų. 

 Smurtas. 2015-04-13 apie 
9 valandą Anykščių seniūni-
joje, konflikto metu neblai-
vus (1,00 promilės) vyriškis, 

gimęs 1936 metais, panaudojo 
fizinį smurtą prieš savo sugy-
ventinę, gimusią 1938 metais. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

 Pavogė. 2015-04-13 gautas 
pranešimas, kad Kurklių seniū-
nijoje pastebėta, jog iš negyve-
namos sodybos kiemo pavogta 
automobilinė priekaba ir aliu-
minio karučiai. Nuostolis – 170 
eurų.

Motociklas. 2015-04-14, apie 
14 valandų 30 minučių, pastebė-
ta, kad iš sodo namelio Debeikių 

seniūnijoje pavogtas motociklas. 
Nuostolis – 1 500 eurų. Motoci-
klas rastas netoli įvykio vietos, 
pievoje, nepataisomai sugadin-
tas.

Komentaras. 2015-04-15 gau-
tas pranešimas, kad Anykščiuo-
se, vyriškis, gimęs 1973 metais, 
internetiniame portale pastebėjo 
jį įžeidžiantį komentarą.  

Eurai. 2015-04-15 apie 21 va-
landą Anykščiuose, A. Baranaus-
ko aikštėje esančioje parduotu-
vėje, buvo bandyta atsiskaityti, 
kaip įtariama, suklastota 50 eurų 

kupiūra.  
Smurtas II. 2014-08-14 apie 

22 valandą Kavarsko miestelyje 
viešoje vietoje iš matymo pažįs-
tami jaunuoliai panaudojo fizi-
nį smurtą prieš vyriškį, gimusį 
1951 metais.

Automobilis. 2015-03-31 
gautas pranešimas, kad moteris, 
gimusi 1982 metais, gyvenanti 
Kurklių seniūnijoje, Vilniu-
je įsigijo transporto priemonę 
„Opel Astra“, kuri yra areštuota 
pagal antstoliui pateiktą vykdo-
mąjį raštą.

Mokykla. Los Andželo šv. 
Kazimiero lituanistinė mokykla, 
viena seniausių lituanistinių mo-
kyklų užsienyje, balandžio 18-
ąją švenčia 65-erių metų sukaktį. 
Tai bene vienintelė pasaulyje li-
tuanistinė mokykla, turinti visas 
12 klasių. Tik įsteigtoje Šv. Ka-
zimiero lituanistinėje mokykloje 
buvo 25 mokiniai, šiuo metu čia 
susirenka 140 mokinių. Į moky-
klą suvažiuoja vaikai iš tolimiau-
sių Los Andželo apylinkių. Per 
65 gyvavimo metus mokykloje 
dirbo daugiau nei 200 mokytojų 
ir mokėsi daugiau nei 1200 mo-
kinių. 

Atmetė. Ketvirtadienį Seimas 
atmetė įstatymo projektą, drau-
džiantį seksualiniams nusikaltė-
liams dirbti su vaikais. Mat siū-
lomas įstatymo projektas buvo 
pateiktas su užslėpta potekste, 
kuri, laimei, nepraslydo pro po-
sėdžio pabaigoje neužsnūdusių 
parlamentarų akis. Seimo narys 
Rimantas Jonas Dagys, paklaus-
tas, kodėl Seimas atmetė iš pirmo 
žvilgsnio teisingą projektą, galintį 
apsaugoti vaikus nuo bendravimo 
su seksualiniais nusikaltėliais, at-
sakė: “Įstatymo tikslas buvo kaip 
ir neblogas, nes buvo siekiama, 
kad žmonės, padarę seksualinius 
nusikaltimus, negalėtų bendrauti 
darbe su vaikais, bet šalia to buvo 
įtraukta nuostata, kuri visiškai 
netinkama. Nes vaikai iki pilna-
metystės galėtų patys apsispręsti 
dėl savo seksualinės tapatybės. 
Tai mūsų visuomenėje, švelniai 
pasakius, nepriimtina”.

Sukaktis. Balandžio 11 dieną 
suėjo lygiai 25 metai, kai prisiekė 
pirmoji atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybė. Ši sukaktis 
paminėta praėjusį penktadienį, 
balandžio 10-ąją, kai į simbolinį 
posėdį buvusioje darbovietėje, 
tuometiniuose Vyriausybės rū-
muose (dabar - Užsienio reikalų 
ministerija), - susirinko pirmieji 
ministrai. 

Atmintis.  Priimti Tautos isto-
rinė atminties įstatymą siūloma 
nuo 2012-ųjų, bet visi mėginimai 
tai padaryti parlamente patyrė 
nesėkmę. Tačiau projektą paren-
gusi iniciatyvinė grupė, sudaryta 
iš politikų, signatarų, istorikų, 
dokumentą taisys ir vėl siūlys 
Seimui jį priimti. Vieno projekto 
rengėjų parlamentaro Valentino 
Stundžio teigimu, kitą savaitę 
planuojamas iniciatyvinės grupės 
susitikimas, per kurį bus tariama-
si, kaip patobulinti dokumentą. 
Jo įsitikinimu, Lietuvai būtina 
istorijos politika, nes tai - valsty-
bės tęstinumo, jos gyvenimo glo-
baliame pasaulyje klausimas.

Asmuo. Prie Prezidentūros tre-
čiadienį grasinęs susisprogdinti 
vyras yra psichiškai nestabilios 
būklės, gydėsi ir nuolat turėjo 
vartoti vaistus. Taip ketvirtadienį 
pareiškė Vilniaus apskrities poli-
cijos vadas Kęstutis Lančinskas, 
specialiai šiam įvykiui nušviesti 
surengęs trumpą spaudos kon-
ferenciją. Pasak jo, policininkai 
buvo apsvarstę tris galimybes, 
kaip pasielgti su galimu sprog-
dintoju: sulaikyti, nukauti, tre-
čios K. Lančinskas neįvardijo. 
Pasinaudota pirmuoju variantu.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Žurnalistikos užsiėmimai 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29) vyks kiekvieną trečiadie-
nį, 15 valandą. Tęsti mokslą gali 

Darbą pradėjo jaunųjų žurnalistų 
mokyklėlė

Praėjusį trečiadienį į pirmąją pamoką „Anykštos“ redakcijoje 
rinkosi jaunieji žurnalistai. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 
klasių mokiniai. Žinoma, jog mokytis – niekada nevėlu, todėl į 
antrąją pamoką gali ateiti ir tie kas nebuvo pirmoje pamokoje.

ir tie vaikai, kurie jau anksčiau 
išklausė „Anykštos“ redakcijos 
organizuotą žurnalistikos kursą. 

Beje, ir į pirmąją naujojo se-

zono pamoką atėjo vienas iš bu-
vusių mūsų mokinių. 

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
pedagogais dirbs UAB „Anykš-
tos redakcija“ vyr.redaktorė 
Gražina Šmigelskienė, 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

Tai tas pats liepos mėnesį Dai-
nuvos slėnyje vykstančio festiva-
lio pavadinimas, tik išverstas į an-
glų kalbą, tačiau jis žymi festivalio 
pokyčius. Pasak festivalio organi-

„Velnio akmuo“ virsta 
„Devilstone“

Keičiasi alternatyvaus roko ir sunkiosios muzikos festivalio 
„Velnio akmuo“ pavadinimas. Nuo šiol jis vadinsis „Devilstone“. 
Organizatoriai skelbia pirmąsias festivalio grupes ir žada, kad 
nuolaidos anykštėnams bus.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

zatorių atstovo Vaido Voronavi-
čiaus, festivalis iki šiol Lietuvoje 
buvo reklamuojamas kaip „Velnio 
akmuo“, o užsienio šalyse kaip 
„Devilstone“. Dviejų pavadinimų 

buvimas vienu metu kėlė maišatį 
sudarant sutartis su užsienio atlikė-
jais, todėl organizatoriai nusprendė 
pasirinkti vieną pavadinimą. 

Kita priežastis – organizatoriai, 
pasak V.Voronavičiaus, nuo šių 
metų stengsis pritraukti kuo dau-
giau užsieniečių, ypač lenkų. Todėl 
pavadinimas anglų kalba naudingas 
festivaliui ir marketingine prasme. 

Pasak organizatorių, nuolaidos 
bilietams, kaip ir iki šiol, anykštė-
nams bus taikomos. Tačiau kol kas 
neaišku kokios. Kokios jos bus turė-
tų paaiškėti nuo gegužės 1 dienos.

Beje, organizatoriai paskelbė 
pirmąsias šių metų festivalio gru-
pes. Kokios jos – galite perskaityti 
internetiniame naujienų portale 
www.anyksta.lt.  

Ketvirtadienį Anykščiuose projek-
to rengėjų - UAB „Projektų rengimo 
biuras“ atstovė Gileta Beržiniene 
susitiko su rajono vadovais, savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus specialistais bei visuome-
niniu mero Kęstučio Tubio patarėju 
Kęstučiu Indriūnu, kuris po poros sa-
vaičių turėtų už savo patarimus merui 
pradėti gauti algą.   

Po renginio K.Indriūnas „Anykš-
tai“ sakė, jog vykęs susitikimas – sa-
votiškas projekto derinimo etapas, 
kuriame anykštėnai, projektuotojai 
išsakė savo pageidavimus. Architek-
tas ir dizaineris K.Indriūnas dėstė, 
kad jis pats akcentavo, jog miesto 
parko projekte turėtų būti numatytas 
žaidimų zonos sutvarkymas.  

Sprendžiant iš Anykščių savival-
dybės pranešimo spaudai, naujoji 
rajono valdžia ypač daug dėmesio 
ketina skirti parko apželdinimui.  
„Projekto vadovė, pristatydama pro-
jektą, kalbėjo, kad Anykščių miesto 
parkas yra jaukus dėl jį supančių 
medžių, o stokojančias apželdinimo 
vietas taip pat planuojama apsodinti 

Derino miesto parko projektą
Rajono vadovai tikisi iš ES struktūrinių fondų gauti finansa-

vimą Anykščių miesto parko sutvarkymui. Paraiška struktūri-
niams fondams turėtų būti apteikta dar šiais  metais. O šiuo metu 
yra rengiamas miesto parko projektas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

medžiais, kurie bus parinkti pagal 
atliktų geologinių tyrimų, dirvože-
mio savybes. Derinant medžius prie 
aromatinių augalų, Meras siūlė gal-
būt pasirinkti net kedrus“, – rašoma 
Anykščių savivaldybės pranešime 
spaudai. 

Miesto parke ketinama padaryti 
vandens gręžinį. Rajono vyriausio-
sios architektės Daivos Gasiūnienės 
teigimu, geologai yra nustatę, jog 300 
metrų gylyje miesto parke yra mine-
ralinio vandens. 

„Projektą rengianti įmonė kartu su 
Valstybine saugomų teritorijų tarnyba 
ir Lietuvos dailininkų sąjunga vykdė 
skulptūrų atrankos konkursą keliais 
etapais. Jau yra atrinkta 15 Anykščių 
parke planuojamų pastatyti skulptū-
rų“, – rašoma savivaldybės pranešime 
spaudai.  Pasak D.Gasiūnienės, nors 
skulptūros ir atrinktos, bet jei nebus 
gautas europinis finansavimas parko 
rekonstrukcijai, nebus ir tų skulptūrų. 
Kas yra atrinktų skulptūrų autoriai, 
iš kokių medžiagų jos gaminamos ir 
kokiose vietose bus statomas, savi-
valdybė nepraneša.

Anykščių miesto parko rekonstrukcijai tikimasi gauti Europos 
Sąjungos finansavimą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

UAB „Anykščių šiluma“ buhal-
terė Elvyra Maneikienė apdovanota 
Lietuvos Vyriausybės vadovo Algir-
do Butkevičiaus padėka. Bendrovės 

Vilniuje apdovanojimai, 
namuose - problemos

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, minint Energetikų dieną, grupė UAB „Anykščių 
šiluma“ darbuotojų buvo pakviesta į priėmimą Valdovų rūmuo-
se, kur vyko koncertas, banketas ir geriausių šalies energetikų 
apdovanojimai.

suvirintojui Rimantui Bueliui įteikta 
Energetikos ministro Roko Masiulio 
padėka, o šaltkalviui-suvirintojui 
Pavel Prusakov -  Lietuvos šilumos 

tiekėjų asociacijos garbės raštas.
O trečiadienis „Anykščių šilumai“ 

buvo visai ne šventiškas – mero 
Kęstučio Tubio kabinete vyko jau 
trečiasis, tradiciniu tapęs, susitiki-
mas. Biokuro katilo statybų konkur-
są laimėję rangovai taip ir nepradeda 
darbų, o meras dar iki savo inaugu-
racijos pradėjo aiškintis problemas. 

Rangovai bei UAB „Anykščių ši-
luma“ atstovai kiekvieną savaitę 
K.Tubiui turi atsiskaityti ką nuveikė. 
Tačiau „popierinė“ projekto dalis vis 
dar nėra sutvarkyta, katilo statybos 
darbai nepradedami. Biokatilo staty-
boms gautas ES finansavimas, jeigu 
darbai nebus atlikti iki rugpjūčio 31 
dienos, europines lėšas teks grąžinti.  
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

Ar reikia 
stabdyti tokių 
kanalų kaip 
„RTR Planeta“  
transliacijas?

Artūras PAKŠTAS, Būtėnų 
kaimo (Svėdasų sen.) gyvento-
jas:

- Ne. Man 50 metų, tarnavau 
kariuomenėje, ir ką jie ten šneka, 
man vienodai. Propaganda ma-
nęs neveikia, atsirenku žiūrėti, 
kas man įdomu.

Mironas ZELEVAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Aš tų kanalų transliacijų ne-
žiūriu, tačiau, manau, tegu būna. 
Kam juos uždaryti? Manęs pro-
paganda neveikia, turiu savo nuo-
monę. 

Alvydas DIEČKUS, Rubikių 
kaimo (Anykščių sen.) gyvento-
jas:

- Manyčiau, kad „RTR Plane-
ta“ transliacijų stabdyti nereikėjo. 
Retsykiais pažiūrėdavau, ten gerų 
vaidybinių filmų rodydavo, ne to-
kių kaip vakarais Lietuvos televi-
zijos rodo Holivudo produkciją 
su smurto elementais. Kita vertus, 
draudžiamo vaisiaus visada knieti 
paragauti, tad draudimai gali duo-
ti priešingą efektą. 

Nuversti ir sudaužyti kryžiai 
pastebėti ankstų sekmadienio rytą. 
Šiam juodam darbui reikėjo ne-
mažai pastangų – vienas kryžius 
išrautas su pamatėliu, kito – su-
lankstyta stora armatūra. 

Šį paminklą partizanams 2013-
ųjų liepos mėnesį pastatė 25 metus 
Sibiro lageriuose kalėjęs Lietuvos 
partizanas Jonas Kadžionis, dabar 
gyvenantis Bebrūnuose. 

Pasak J. Kadžionio, prie Dabu-
žių 1945-aisiais viręs tikras enka-
vedistų ir partizanų mūšis. „Aš dar 
buvau jaunas, dar nebuvau partiza-
nas ir girdėjau šaudymą Dabužių 
pusėje“, - prisimena J. Kadžionis. 
„Žmonės šnekėjo, o vėliau ir likę 
gyvi šio mūšio dalyviai liudijo, 
kad mūšyje dalyvavo 97 Lietuvos 
Šarūno rinktinės partizanai. Buvo 
sužeistų, o žuvo J. Binkis–Bilinis, 
J. Slučka–Žalgiris ir J. Bajorūnas–
Deimantas. Visi jie buvo troškū-

Išniekino paminklą Lietuvos 
partizanams

niečiai. Šių vyrų žūties vietoje, 
gavę leidimą iš žemės savinin-
kų Vildžiūnų, 2013 metų liepos 
mėnesį pastatėme 3 kryžius. Jų 
statyme dalyvavo rašytojas, ak-
torius Vytautas V. Landsbergis 
su vaikais, moksleiviai. Tų pačių 
metų rugpjūčio 31-ąją paminklą 
pašventino amžino atilsio išėjęs 
Lietuvos patriotas monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas“, - pasakojo 
kelias dešimtis tokių paminklų 
Traupio ir Kavarsko apylinkėse 
partizanų žūties vietose  pastatęs 
J. Kadžionis. 

Jo nuomone, paminklą sunio-
kojo ne kokie nors atsitiktinai 
ėję prisigėrę kaimo bernai. „Prieš 
metus buvo išgriautas vidurinis 
kryžius, o dabar vandalai, matyt, 
buvo pasiruošę ir atsivežę įran-
kius, - svarstė J. Kadžionis, ma-
nantis, kad paminklas suniokotas 
sąmoningai. – Lietuvis praeida-
mas pro kryžių visuomet kepurę 

nukeldavo, dabar, va, ko sulaukė-
me. Kol kas kryžių neatstatysime, 
tegu visi pamato šėtonišką darbą. 
Manau, kad griovimas neturi atei-
ties.“

Užvakar Anykščių policijos ko-
misariato kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkė Aušra Staške-
vičienė „Anykštai“ sakė, kad pa-
minklą suniokoję asmenys išaiš-
kinti. Jų buvo ne vienas. Kol kas 
daugiau informacijos, kol vyksta 
tyrimas, viršininkė neteikė. 

Beje, tai ne pirmas atvejis, kai 
Anykščių mieste ir rajone griau-
nami kryžiai ar paminklai. Per-
nai buvo nugriautas paminklas 
Anykščių kapinėse ant vieno 
žinomo anykštėno tėvų kapų, o 
spalio mėnesį Anykščių bažny-
čios šventoriuje vandalai sunio-
kojo kunigo Broniaus Žilinsko 
antkapinį paminklą. Piktadarius 
išaiškino Anykščių policijos pa-
reigūnai. 

Lietuvos partizanų žūties vietas įamžinęs Jonas Kadžionis žada visiems parodyti vandalų piktada-
rystę ir prie nugriautų kryžių paliko įrėmintą užrašą, kuriame teigiama „Šis vandalų darbas rodo, 
koks gilus tebėra bedieviškos okupacijos įšalas ir koks baisus yra puolęs žmogus“. 

Taip sudarkyti kryžius reikėjo, matyt, ne tik fizinės jėgos, o galbūt ir įrankių.
Autoriaus nuotr.      

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Balandžio 11-osios naktį prie kelio Dabužiai–Kavarskas sunio-
koti trys kryžiai, pastatyti trijų  Lietuvos partizanų: Jono Sluč-
kos-Žalgirio, Jono Binkio-Bilinio ir Jono Bajorūno-Deimanto - 
žūties vietoje.   

Oi. Ir dar kaip gali. 

Vytautas Antanas MATULEVI-
ČIUS, Seimo narys, apie anykš-
tėno parlamentaro, buvusio KGB 
rezervo karininko Ričardo Sargū-
no kandidatūrą į Seimo Etikos ir 
procedūrų komisiją:

„Man kaip žmogus jis nekliudo. 
Tačiau ar kitų Seimo narių etiką 
vertinti gali žmogus, buvęs tose 
specifinėse struktūrose?“

Dar laimė, kad Viktoro 
Uspaskicho nebėra Seime

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, apie tai, jog visai nenori eiti 
dirbti į Etikos ir procedūrų komisiją: 

„Negi galvojat, kad labai malo-
nus darbas dirbti Etikos ir procedū-
rų komisijoje ir saviškius kaman-
tinėti?“

Apie mineralinį tai jūs jau 
perlenkėt...

Sigutis OBELEVIČIUS, vice-
meras, apie tai, kaip dirbs kartu su 
liberalu meru po to, kai per rinki-
mus aršiai kovėsi: 

„Politikoje kaip krepšinyje – 
pasistumdai, bet po varžybų kartu 
eini gerti... mineralinio.“  

Na, nereikia mūsų rokiškėnais
laikyti!

Gintaras ŠILEIKIS, buvęs trijų 
kadencijų Seimo narys, kreipėsi į 
Anykščių rajono tarybos narius:

„Gerbiami kunigaikščiai ir kuni-
gaikštytės.“

Su skydu arba ant skydo!

Arūnas LIOGĖ, nepartinis  
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie tuos Tarybos narius, kurie jį 
dėl pailginto priesaikos teksto ap-
skundė Vyriausiajai rinkimų komi-
sijai: 

„Nemoka pralaimėti ir „šūde-
liauja“.

O tiesioginiame eteryje 
šitai nebūtų pamaišę...

Vytautas GALVONAS, rajo-
no Tarybos narys, apie priesaikos 
tekstą pailginusį kolegą deputatą 
Arūną Liogę: 

„Jis juk suaugęs žmogus. Jeigu 
mes rimtai ateiname dirbti, tai ko 
išsidirbinėti. Aš galėjau pradėti 
dėkoti žmonai, kad mane leidžia 
važiuoti į Anykščius.“

Kieno ten motina yra viltis? 

Dainius ŽIOGELIS, naujas 
Anykščių socdemų lyderis, apie 
rajono valdžios koaliciją: 

„Vargu, ar jie daugiau nei dvejus 
metus išsilaikys.“



  

2015 m. balandžio 18 d.Iš artI

(Atkelta iš 1 p.)

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Naujos kadencijos Anykščių 
rajono Tarybos žvaigžde iš karto 
tapo nepartinis Arūnas Liogė. 
Įsiveržė jis į mūsų politikos orbi-
tą kaip koks pirmadienį užgimęs 
meteoritas.  

„Aš, Arūnas Liogė, prisie-
kiu gerbti ir vykdyti Lietuvos 
Respublikos Konstituciją ir 
įstatymus, sąžiningai atlikti visas 
savivaldybės tarybos nario par-
eigas ir susilaikyti nuo veiksmų, 
pažeidžiančių gyventojų teises ir 
viešuosius interesus. Tepadeda 

man Dievas ir, aišku, Anykščių 
bendruomenės nariai“, –  Tary-
bos posėdyje prisiekė A.Liogė 
ir šviesos greičiu tapo Vyriau-
sios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininko Zenono Vaigausko 
galvos skausmu. Penki paskuti-
niai politiko priesaikos žodžiai 
buvo paskaityti ne iš rašto, o 
išėjo iš pačio A.Liogės, pačios jo 
širdies.  Protingi žmonės neturėjo 
kreipti dėmesio į 58-erių metų 
bernioko pašėliojimą. Jis tik 
norėjo pasirodyti vyru, pasakyti 
daugiau, svariau nei oficialia-
me priesaikos tekste parašyta. 
Nieko A.Liogė blogo nepadarė.  
„.Naudodamasis proga norėčiau 
padėkoti „Maximai“, „Lukoi-
lui“, „Utenos alui“, kaimynams, 
giminėms, draugams,  ūkinin-
kams, medžiotojams, žvejams mė-
gėjams, šiaip mėgėjams, gėjams  
ir radijo bangomis pasiųsti visus, 
t.y. pasiųsti visiems sveikinimą, 
giesmę - „Pamaskvio vakarai“, 
kurią atliks visiškai mišrus cho-
ras“, - jei šitaip, kuris politikas 
būtų prisiekęs, tai, žinoma, derė-
tų pykti, skųsti, piktintis. O čia tik 

truputį, tik penkis mažus gražius 
žodelyčius nuo savęs pridėjo ir 
blumpt – skundas, pagieža ir 
dantų griežimas...

Įprasta manyti, jog taisykles 
– pradedant kelių eismu ir bai-
giant žvejyba – kuria kvailiai. 
Mes, protingi kaimiečiai, puikiai 
žinom, kada ir į ką reikia keisti 
padangas, o kvaili taisyklių 
kūrėjai ir dar kvailesni tų taisy-
klių laikymosi prižiūrėtojai mus 
baudžia. Taigi ir Tarybos narių 
priesaikos – kvailos ir jų pažodi-
nis skaitymas yra kvailystė! 
Tačiau, jeigu vairuotojams ir 
politikams būtų suteikta laisvė 
interpretuoti nustatytas normas, 
priinterpretuotume iki visiškų 
anomalijų. Labai gražus pavyz-
dys – savivaldybių merų regali-
jos. Pabandykit per „Google“ 
paiešką pasiieškoti skirtingų 
savivaldybių regalijų. Uch, vaiz-
dai... Gal todėl buitinėje kalboje 
vietoj regalijų prilipo panašiai 
skambantis vulgarus atitikmuo. 
Kažkada kiekvienai savivaldybei 
buvo leista improvizuoti, savo 
nuožiūrą susikurti regalijas ir 

dabar iš kartos į kartą merai 
vienas kitam perduoda ainių 
beskonybės įrodymus.      

Įstatymu reglamentuota Ta-
rybos nario priesaika yra labai 
trumpa, labai aiški. Ne liaudies 
eiliuotojas ją rašė. Jau vien dėl 
tos priežasties nedera jos pil-
dyti savo sapaliojimais. Kitaip 
tariant, jei negerbi Lietuvos, tai 
bent gerbk profesionalų darbą! 
A.Liogės saviraiškos forma 
ilginant priesaiką pagarba 
nedvelkia.

Tačiau, mano supratimu, ne 
jis čia yra didžiausias netvarkos 
darytojas, o tie, kurie sukėlė 
skandalą. Žinoma, gali būti, ir 
tai yra visai realu, kad skundą 
VRK dėl A.Liogės prailgintos 
priesaikos pasirašę socialde-
mokratai Vilius Juodelis bei 
Dainius Žiogelis, „Tvarkos ir 
teisingumo“ atstovas Vytau-
tas Galvonas ir tas ketvirtas 
deputatas, kurio pavardės 
Z.Vaigauskas neperskaito, 
naktimis nemiega dėl Lietuvos. 
O jeigu užmiega, tai tik su Lietu-
vos Konstitucija (Na, nebent 

kokioj komandiruotėj su Marksu 
permiega, bet tai nesiskaito). 
Tikiu aš jais. Tikiu D.Žiogeliu, 
V.Galvonu, žmogumi, kurio 
pavardės Z.Vaigauskas neper-
skaito. Šventai tikiu. Ypač tikiu 
V.Juodeliui... Niekšų, bailių ir 
valstybės išdavikų į KGB rezer-
vą neimdavo. Niekšai, bailiai ir 
išdavikai po Lietuvos Nepriklau-
somybės paskelbimo nesimokė 
aukštojoje partinėje mokykloje. 
Partija ir organai imdavo tik 
geriausius! Tik tyriausius!

A.Liogę derėjo subarti. Gal 
net viešai. Gal net sušerti per 
užpakalį rykštele. Tačiau dėl šios 
globalios problemos kelti vėjus, 
užiminėti telefono ir fakso linijas, 
priversti šaukti VRK posėdį yra 
akivaizdus perlenkimas. Labai 
jau tiesmukai realizuotas neval-
domas potraukis kandžiotis. 

Formaliai, o jei norint ir 
principingai žiūrint, A.Liogė net 
gali būti pašalintas iš Anykščių 
rajono tarybos. Tada pradėkim 
ir durnius šaudyt. Bet bijau, kad 
naujoji Taryba greit kvorumo 
nebesurinks.  

Užjaučia

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti...
Užgeso mielos akys, nusviro darbščios rankos,
Ir paliko vien sielvartas širdy...

Kavarsko medžiotojų būrelio kolektyvas nuoširdžiai užjaučia 
Algirdą ir Žilviną CIBUS.

Sunkų nusikaltimą tiria Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnai, tyrimui 
vadovauja Panevėžio apygardos 
prokuratūros pirmojo baudžiamo-
jo persekiojimo skyriaus vyriau-
siasis prokuroras Donatas Skre-
biškis. Teisėsaugininkai kol kas 
apie nužudymo aplinkybes kalba 
atsargiai. Kol nėra ekspertų išva-
dų, niekas iš pareigūnų nedrįsta 
spėlioti, ar nužudytas vyras buvo 
blaivus.

Tačiau greičiausiai situacija to-
kia, jog sutuoktiniai abu būdami 
neblaivūs susikivirčijo ir moteris 
griebėsi peilio. Bakstelėjus pei-
liu vyrui buvo pradurta arterija, 
prasidėjo kraujoplūdis. Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato atstovė spaudai Lau-
ra Palevičienė „Anykštai“ sakė, 
jog greitosios pagalbos medikus 
iškvietė triukšmą išgirdusi kaimy-
nė. Kol atvažiavo medikai, vyras 
jau buvo miręs. Kiek laiko praėjo 
nuo sužeidimo iki medikų iškvie-
timo, nėra žinoma.          

Prokuroras D. Skrebiškis „Any-
kštai“ teigė, jog sužeidimas, po 
kurio žmogus mirė, traktuojamas 
kaip nužudymas. Moteriai gresia 
kalėjimas nuo 8 metų iki gyvos 
galvos. Sunkinanti aplinkybė yra 
ne tik neblaivumas, bet ir tai, kad 
nužudytas yra artimas giminaitis. 

Našlaičiu liko paauglys berniu-
kas, kurį dabar globoja taip pat 
Kavarske gyvenantys giminaičiai.

Kavarsko seniūnas Algirdas 

Kavarske moteris nužudė savo vyrą

Gansiniauskas „Anykštai“ sakė, 
kad šeima, kurioje įvyko trage-
dija, iš kitų neišsiskyrė. „Šeima 
kaip šeima“, – kalbėjo seniūnas. 
Pasak seniūno, abu sutuoktiniai 
seniūnijoje atidirbinėjo už pašal-
pas, nebuvo girtuokliai. Tiesa, ir 
A.Gansiniauskas, ir nužudytojo 
kaimynai kalbėjo, kad tas vyras 
blaivus būdavęs žmogus kaip 
žmogus, bet išgėręs stipriai pa-
sikeisdavo. Seniūnas nesiėmė 
smerkti moters, kurios greičiau-
siai laukia ilgi kalėjimo metai, 
sakė manąs, jog įvykį reikėtų lai-
kyti ne nužudymu, o nelaimingu 
atsitikimu... 

Anykščių rajono policijos komi-
sariato duomenų bazėje yra regis-
truotas iškvietimas, kai ankstes-
niais metais policijos pareigūnai 
važiavo į Kavarską, į aprašomą 
šeimą spręsti sutuoktinių buitinio 

Šiame Kavarsko name ketvirtadienį liejosi kraujas - įvyko antroji šiais metais žmogžudystė Anykščių rajone. Namo pusė, kur įvyko nusikaltimas, užantspauduota policijos. 
. 

Šeimininko jis nebesulauks, vargu, ar greitai sulauks ir šeimi-
ninkės...          Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

konflikto. 
Beje, kavarskietis Anapilin iš-

keliavo prieš pat savo gimtadienį, 
penktadienį jam būtų suėję 54-eri 
metai.

Kavarsko žmogžudystė – jau 
antroji šiais metais Anykščių rajo-
ne. Vasario 10 dieną Troškūnų se-
niūnijos Surdegio miestelyje pei-
liu buvo sužalotas 31-erių metų 
vyras, kuris tą pačią dieną mirė.

Mirtimi pasibaigęs konfliktas 
vyko 31-erių metų vyro name, su-
siginčijus girtavusiai kompanijai, 
peiliu buvo sužalotas pats šeimi-
ninkas, kuris dėl pjautinės žaizdos 
kakle buvo pristatytas į ligoninę. 
Tą pačią dieną jis mirė. 

Įtariamieji neblaivūs 46-erių 
metų vyras (2,25 prom.) ir 31-erių 
metų moteris (1,61 prom.) buvo 
uždaryti į areštinę, moteris vėliau 
buvo išleista.
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 AVINAS
Kovo 21 – balandžio 20 d.
 Marso ir Saulės įtaka šio žen-

klo žmonėms įskelia energijos ir 
iniciatyvos kibirkštį, tačiau kartu 
padovanoja ir polinkį į perdėtas 
reakcijas. Avinas visomis išga-
lėmis bėga nuo nuobodulio ir 
rutinos, net jei tas bėgimas jam 
sukelia daugybę problemų. Jam 
nepritrūks ryžto ir idėjų tas pro-
blemas išspręsti, tiesa, kartais 
sprendimai tik dar labiau ap-
sunkina padėtį. Avinai apskritai 
daugiau jaučia, nei galvoja. Tiek 
vyrai, tiek moterys, gimę po šiuo 
ženklu – potencialūs herojai, ge-
nijai, užkariautojai ir… keistuo-
liai.

Apie Avino zodiako ženklą
Stichija: Ugnis
Planeta: Marsas
Diena: antradienis
Devizas: „Aš esu“
Spalva: avietinė ir tamsiai rau-

dona spalva, geltona
Akmuo: deimantas, safyras, 

sardoniksas, nefritas, ametistas, 
kalnų krištolas, karneolis, safy-
ras, cirkonis, katės akis

Skaičius: 9

etiketas

Tvarkinga 
išvaizda

Tarnybinis etiketas yra nerašytas 
elgesio taisyklių rinkinys, leidžian-
tis nepakliūti į nepatogią situaciją, 
sukurti teisingus tarpusavio san-
tykius su kolegomis. Šių taisyklių 
laikymasis reikalauja susitelkimo 
ir asmeninės disciplinos. O pradėti 
reikia nuo savo išvaizdos.

Darbo vietoje nepriimtini netvar-
kingi drabužiai, nudrengti, suplyšę 
džinsai, nutįsę megztiniai, nevaly-
va išvaizda. Neverta rengtis ir per 
daug ryškiai, stengtis išsiskirti ir 
atrodyti labai madingai. Nepatar-
tina apsikarstyti papuošalais, per 
ryškiai dažytis. Tokia išvaizda biu-
re yra nepriimtina ir gali sukelti 
tik kolegų nepasitenkinimą. Biuro 
stilius – tai griežtumas ir susilai-
kymas, švara ir tvarkingumas. Ne-
derėtų aptarinėti kolegų išvaizdos. 
Teisingiau būtų trūkumus subtiliai 
pasakyti jam pačiam.

Kalba
Liaukitės plepėti su kolegomis. Ži-

noma, yra puiku geriau pažinti ben-
dradarbius, tačiau kai jie arba jūs pa-
tys atidėliojat savo darbus tam, kad 
galėtumėte pasikalbėti – žinokite, 
kad laikas liautis. Tai pat stenkitės 
netriukšmauti - tai ne tik nemanda-
gu, bet ir įkyru. Elkitės tyliai, neblaš-
kykite kitų ir taip nepažeisite ben-
dradarbių asmeninės erdvės.

Kvepalai biure
Darbe kvepalai nustoja būti as-

menine stiliaus detale - jie kuria 
atmosferą, kurioje tavo kolegoms 
tenka dirbti visą dieną. Ir jeigu į 
juokingą bendradarbės šukuoseną 
ar blizgančią palaidinę galima tie-
siog nežiūrėti, įkyrus kvapas perse-
kios tave visur, ne tik trukdydamas 
susikaupti, bet ir erzindamas. Tai 
nebūtinai susiję su simpatijomis ar 
antipatijomis pasikvėpinusiai per-
sonai: mokslininkų seniai įrodyta, 
kad tą patį kvapą skirtingi žmonės 
priima skirtingai: vieniems jis su-
kelia ekstazę, o kitiems gali nejuo-
kais įskausti galvą. 

Gerbkite kitų 
privatumą

Dirbantys visą darbo dieną, su 
kolegomis praleidžia po 40 valan-
dų per savaitę. Aišku, kai kuriomis 
akimirkomis galite užsinorėti pa-
kalbėti apie asmeninį gyvenimą. 
Nors dalinti geromis naujienomis 
yra įprasta ir priimtina, liežuvavi-
mo geriau atsisakykite, nes biuro 
apkalbos gali turėti skaudžių pa-
sekmių. Taip pat nepamirškite, kad 
jei jūs galų gale kažką netyčia nu-
girsite, ko neturėjote girdėti, turė-
tumėte to niekam nepasakoti.

Pripažinkite 
bendras erdves

Daugelyje biurų ir įmonių yra 
nemažai bendrų erdvių. Nesvarbu, 
ar tai darbuotojų poilsio kambarys, 
ar bendra virtuvėlė, įsitikinkite, 
kad išeidami patalpą paliekate su-
tvarkytą. Surinkdami visas šiukš-
les iš karto, vietą padarysite kur 
kas patrauklesne. Taip pat atsimin-
kite, kad skirtingi žmonės tą pačią 
vietą naudoja skirtingais tikslais. 
Kol kažkas iš jūsų bendroje patal-
poje šnekučiuojatės, kiti negali čia  
pailsėti nuo darbo.

Parengė A.Š. 

- Vyras, gimęs po Avino ženklu, 
paprastai yra atviras ir linkęs 
pasakyti, ką jaučia ar galvoja.

-Teiginys man nelabai tinka. Esu 
atviras nuomonėms, bet užsispy-
ręs, turintis savo nuomonę.

 -Tai toks vyras, kuris trykšta 
energija, mėgsta aktyvią veiklą 
ir vargiai praleidžia svarbius, di-
delio masto renginius.

- Čia tiksliai apie mane. Tikrai 
galima pasakyti, kad esu aktyvus, 
mėgstu dalyvauti renginiuose. 

- Vyrai, gimę po Avino ženklu, 
savo nuomonę ir požiūrį linkę iš-
aukštinti su pasididžiavimu.

- Esu kuklus, tikrai neaukštinu 
savęs.

- Tai nepaprastai valingi žmo-
nės, turintys daug idėjų ir kartais 
linkę į beatodairiškumą. Avinai 
kovingi.

Bibliotekos vadovas: kuklus, 
bet užsispyręs Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Kokie yra Avinai vyrai? Įvairiuose šaltiniuose apie šio ženklo stipriosios lyties atstovus yra rašo-
ma, jog jie – stiprūs, užsispyrę, kovingi. Ar tinka Avino asmenybei pateikti teiginiai, atsakė anykštė-
nas Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos vadovas Romas KUTKA, kuris yra gimęs 
po šiuo ženklu.

- Viskas tinka. Kovoju tiek už 
savo nuomonę, tiek apskritai esu 
kovingas.

- Šio tipo žmonėms nebūdinga 
knaisiotis savo vidiniame gyve-
nime. 

- Kalbant apie save – man būdin-
ga. Esu intravertas.

- Ambicingas, tvirtai veikian-
tis, sėkmingas. Bloga jo savybė – 
nuolatinis noras prieštarauti. 

- Taip, esu ambicingas, bet pa-
skutinis sakinys man visai netinka. 
Nemėgstu prieštarauti be reikalo.

- Kaip vyras, jis geros širdies, 
šeimyniškas, vyriškas. Namuose 
mėgsta būti aptarnaujamas, bet 
už tai pasiruošęs kovoti dėl šei-
mos gerovės.

- Ne, aptarnaujamas būti ne-
mėgstu. Už šeimos gerovę kovoju, 
taip pat esu šeimyniškas. Gyvenu 
kaime, ūkiškai, tai nori nenori ten-

ka tokiam būti. 

- Avinai labai vertina savo 
nepriklausomybę ir negalvoda-
mi sutiktų su pasiūlymu patirti 
kokį nors dar neragautą nuoty-
kį.

- Taip, mėgstu nuotykius. Ypač 
– keliones.

- Būdamas Ugnies ženklas, 

Avinas turi greitai ir smarkiai 
reaguoti, dėl to jam ne visa-
da lieka laiko apsvarstyti savo 
veiksmus. 

- Kadangi jau esu garbaus am-
žiaus, jau nepasakyčiau, kad tei-
ginys labai tinka. Anksčiau – taip, 
sutikčiau su jūsų teiginiu. Dabar 
esu atsargesnis, labiau apsvarstau 
savo veiksmus.

- Jei Avinas mąsto, kyla pavo-
jus, jog impulsyvumas pakenks 
jo paties planams.

- Taip nebūna.

- Jis nėra kerštingas. 
- Bet atsimena.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos vadovas Ro-
mas Kutka teigė esantis aktyvus, mėgstantis dalyvauti renginiuose. Dėl to mėgsta savo darbą – šis 
yra kūrybiškas ir nenuobodus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 detalės apie Romą Kutką

Knyga... 
M. Starkaus ir V. Radzevičiaus kelionių įspūdžiai. Paulius Širvys.

Metų laikas... 
Pavasaris.

Sportas... 
Važinėjimas dviračiu.

Svajonė... 
Gerai pabaigti savo misiją žemėje.

Bibliotekos vadovo darbas nėra 
sunkus. Jis yra įdomus ir atsakin-
gas. Atsakingas man pačiam, o 
reikalingas miestelėnams, rajono 
gyventojams. Įdomus tuo, kad yra 
galimybės kūrybiškai pažiūrėti į 
darbą, kadangi teikiamos paslau-
gos nėra konservatyvios; gyveni-
mas keičiasi, keičiasi ir paslaugų 
pasiūla ir paklausa. Į tai reikia la-
bai kūrybiškai žiūrėti, vienu žings-
niu nuspėti, ko reikėtų paslaugos 
gavėjui. Tą, manau, mums neblo-
gai sekasi daryti. 

Bibliotekininko profesija, ma-

nau, fiziškai sunki nėra. Kūrybiš-
kai – priklauso nuo žmogaus. Jei 
jis motyvuotas ir atsakingas, pro-
fesija neturėtų būti sunki. Ji yra 
įdomi – reikia daug bendrauti su 
lankytojais, o tas bendravimas su-
daro įvaizdį apie biblioteką. 

centrinėje bibliotekoje lankyto-
jų skaičius kasmet nežymiai, bet 
didėja, o filialuose mažėja. Filia-
luose skaitytojų mažėjimą lemia 
gyventojų skaičiaus mažėjimas, o 
centrinėje bibliotekoje yra naujos 
patalpos, paslaugos – tai sutraukia 
daugiau skaitytojų.

Romas Kutka apie darbą, biblioteką ir skaitytojus
Jaunimas vis dar mėgsta skaity-

ti. Jaunųjų skaitytojų ne sumažėjo, 
net padaugėjo. Kraštiečio Ado Dir-
žio, universitete baigusio filosofiją, 
iniciatyva susibūrė aštuonios gim-
nazijos merginos ir jos kiekvieną 
antradienį renkasi bibliotekoje, iš-
sirenka, kokias knygas reikia per-
skaityti per savaitę, po to susitinka 
ir perskaitytą literatūrą aptarinėja. 
Tai rodo, kad jaunimui pas mus 
patinka.

Esame parašę projektą „Biblio-
tekos pažangai 2“, ten pagrindinis 
dėmesys ir bus skirtas jaunimui – 
pritaikyti bibliotekos erdves jauni-

mui ir jaunoms šeimoms. Vasaros 
metu supratom, kad į biblioteką 
ateina daug atvažiavusiųjų pailsė-
ti į gimtinę su vaikais; mes esam 
patenkinti, kad bibliotekoje turime 
ką pasiūlyti ir mažiausiems – turi-
me didelį fondą minkštųjų ir kitų 
knygelių.

Turime dvi elektronines skaity-
kles, bet galiu pasakyti, kad jos nėra 
labai populiarios. Tarp jaunimo – 
šiek tiek, bet vyresni žmonės ren-
kasi kvepiančią knygą – yra malo-
numas vartyti puslapius gyvai, o ne 
gadinti akis žiūrint į ekraną. Bibli-
otekoje atsiradęs internetas didelės 
įtakos skaitytojų skaičiui neturėjo.
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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 
modernioje 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

Nuoširdžiai dėkojame Troškūnų ambulatorijos gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai Ritai 
BURNEIKIENEI už gerą gydymą ir nuoširdų užuojautos žodį. Ačiū už Jūsų gerumą.

I. ir A. GRIMŽOS

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už rūpestin-
gą, nuoširdų gydymą ir patarimus.

D. GRIMŽAITĖ ir E. GRIMŽA

Noriu padėkoti šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Dianai RUDOKIENEI už ma-
lonų priėmimą, rūpestį, nuoširdumą, už šiltą žodį. Ačiū Jums.

Anelė STROLAITĖ

Gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, slaugytojoms Irenai MIKUČIONIENEI ir Rūtai PACIŪNIENEI 
Dėkojame už nuoširdumą, supratingumą ir atjautą.

Zita ir Ričardas VAICEKAVIČIAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Rimondui BUKELIUI ir seselei Ritai BURNEIKIENEI už mano 
gydymą. Linkiu Jums niekada nepavargti nei fiziškai, nei dvasiškai.

Marijona ZALAGĖNIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju gerb. dr. Salomėjai RAINIENEI už nuolatinį rūpinimąsi ir profesionalią sveikatos 
priežiūrą,nuoširdus ačiū seselei Ramunei.

Albinas ŽEBUOLIS

Šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI, med. seselei Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą ir 
malonų aptarnavimą nuoširdžiai dėkoja Vitalija, Zita, Valentinas, Deividas ir Aistė ŽEMAIČIAI

Dėkojame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už brolio Povilo gydy-
mą. Sėkmės Jūsų kilniame darbe.

BUTERLEVIČIAI

Ačiū gydytojui R. BUKELIUI, slaugytojai R. BURNEIKIENEI už nepriekaištingą aptarnavimą ir gerą 
gydymą. Sėkmės darbe.

Emilija JANULIENĖ

Dėkojame gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už nuoširdų gydymą ir priežiūrą. Sėkmės Jūsų kilniame 
darbe.

Onutė ir Vincas KATINAI

Dėkojame Vitalijai GIRIŪNIENEI ir slaugytojai Rasai JANKIENEI už nuoširdų gydymą, malonų ben-
dravimą. Linkime kantrybės, ištvermės, geros sveikatos kilniame Jūsų darbe.

A. G. PUPŠTAI

Noriu padėkoti gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už Jūsų rūpestin-
gumą, nuoširdumą. Ačiū Jums.

Nijolė NAVICKIENĖ, Debeikių sen.

Sveikinu mūsų šeimos gydytoją Dalią KAZLAUSKIENĘ ir slaugytoją Dianą RUDOKIENĘ su pava-
sariu, su šiltais pavasario saulutės spinduliais, su pirmaisiais žibučių žiedais ir dėkoju už gydymą, 
nuoširdumą, rūpestį. Ačiū Jums už gerumą.

Stefanija ADOMAVIČIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju už rūpestingą gydymą, nuoširdžius patarimus 
Kurklių ambulatorijos vyr. gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slau-
gytojoms Irenai MIKUČIONIENEI ir Rūtai PACIŪNIENEI. Linkiu 
sveikatos, stiprybės, kantrybės, ištvermės, Dievo palaimos kilnia-
me Jūsų darbe.

Jūratė KAŠINSKIENĖ

Šeimos gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI ir slaugytojai Rasai JANKIENEI dėkojame už nuoširdumą, 
malonų bendravimą, gydymą. Linkime geros sveikatos, kantrybės ir asmeninės laimės.

Pagarbiai, ŽIUKAI

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

ALIŠAUSKAI Steponas, Judita, Saulius, Kunigiškiai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
seselei Astai BARTULIENEI už nuoširdų gydymą, malonų bendra-
vimą. Linkime kantrybės, ištvermės, geros sveikatos kilniame Jūsų 
darbe.

A. TERMINSKIENĖ, V. TALUTIENĖ Šeriai

Nuoširdžiai dėkojame mūsų šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Dianai RUDOKIENEI už rūpestingą 
gydymą, malonų priėmimą, švelnų žodį. Linkime kantrybės, sveika-
tos, sėkmės. Būkit laimingos!

Pagarbiai Jadvyga ir Stanislovas PAVILANSKAI

Gerbiamos mūsų medikės, gydytoja Dalia KAZLAUSKIENE, Irute 
MIKUČIONIENE, Rūta PACIŪNIENE, nuoširdus ačiū Jums visoms, 
tik Jūsų dėka tenka sugrįžti į gyvenimą, į realybę, ačiū už nuoširdų 
gydymą ir teisingus patarimus.

Janė ir Saulius IMBRASAI, Kurklių miestelis

Daugiausiai pacientų padėkų iki 
šiol yra sulaukusi Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro (PSPc) 
šeimos gydytoja Rita Juodiškienė. 
Jai padėkota net 29 kartus. Labai ne 
daug nuo jos atsilieka Kurklių ambu-
latorijos bei Anykščių PSPc šeimos 
gydytojai Dalia Kazlauskienė, turinti 
27 padėkas. Ši gydytoja jau kelerius 
metus iš eilės „Anykštos“ skaitytojų 
buvo renkama populiariausia rajono 
gydytoja. 

Populiariausių gydytojų trejetuką 
užbaigia Troškūnų ambulatorijos ir 
slaugos bei palaikomojo gydymo li-
goninės vadovas, šeimos gydytojas 
Rimondas Bukelis, kuriam padėkota 
8 kartus.

7 kartus pacientai dėkojo Anykščių 
ligoninės vyr. gydytojo pavaduoto-
jai Virginijai Pažėrienei, 6 kartus – 
Anykščių PSPc šeimos gydytojai Sa-
lomėjai Rainienei, 4 kartus -Anykščių 
PSPc šeimos gydytojai Vitalijai Gi-
riūnienei, 3 kartus - Anykščių PSPc 
šeimos gydytojai Violetai Gustienei.

Po 1 padėką yra gavę Anykščių 
ligoninės gydytoja endokrinologė 
Regina Arlauskienė, Anykščių PSPc 

Iki populiariausio gydytojo rinkimų pabaigos liko savaitė 
„Anykštos“ skaitytojai aktyviai dėkoja juos gydantiems medikams – jau esame gavę 90 padėkų 

gydytojams. Kitą šeštadienį (balandžio 25 d.) jau spausdinsime paskutines padėkas ir kartu pa-
skelbsime populiariausią Anykščių rajono gydytoją.

Kol kas populiariausių Anykščių rajono gydytojų trejetukas toks (iš kairės): Rita Juodiškienė, Dalia Kaz-
lauskienė ir Rimondas Bukelis.

šeimos gydytojai Kęstutis Bajarū-
nas, Audrilė Laurinavičienė, Aurika 
Treščenko, Valdas Macijauskas bei 
Kavarsko ambulatorijos šeimos gy-
dytojas Arūnas Tarvydas.

Pacientai vertina ne tik gydytojų 
jiems teikiamą pagalbą, bet ir kartu 
su jais dirbančių slaugytojų profe-
sionalumą ir gerą žodį. 28 kartus 
padėkota Astai Bartulienei, 19 kartų 
– Rūtai Paciūnienei, 18 kartų - Irutei 
Mikučionienei, 8 kartus – Ritai Bur-
neikienei, 7 kartus – Dianai Rudokie-
nei, 4 kartus – Ramunei Strazdienei, 
3 kartus – Laimai Žiukienei ir Rasai 
Jankienei. 

Po 1 padėką turi Ligita Laurikėnie-
nė, Regina Viršulienė, Gražina Kli-
mašauskienė, Stasė Strazdienė, Rima 
Bagočiūnienė, Lijana Ragauskienė.

Gydytojams švenčiant savo profe-
sinę šventę – Mediko dieną – „Anykš-
tos“ skaitytojų vardu apdovanosime 
populiariausią rajono gydytoją ir 
slaugytoją. 

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų. 

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

-ANYKŠTA
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas.  
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 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2. N-7.  
14.40 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Kauno “Žalgiris” - 
Šiaulių “Šiauliai”.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Premjera. Meilės kerai. 
N-7 m.  
23.15 Šventė Kvėdarnoje. 
Koncertuoja Eglė Jakštytė.  
0.05 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2. N-7.  
1.40 Auksinis protas.  
2.55 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”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Nenuoramų komanda”. 
12.10 “Meilės receptas”. 
14.20 “Ponas Bynas”. N-7.  
14.55 “Čiauškutė”. N-7.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa” savaitė.  
19.30 Lietuvos supermiestas.  
22.10 “Superbombonešis. 
Naikinti viską”. N-7.  
0.35 “Drakula. Miręs ir tuo 
patenkintas”. N-7.  
2.20 “Mergišiaus praeities 
vaiduokliai”. N14. 

 
6.50 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 Medaus mėnuo su 
mama. N-7.  
13.10 Gyvenimo bangos. N-7.  
15.50 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
17.55 Aš - stilistas! N-7.  

18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai.  
22.30 Vandenyno dugne. 
N-14.  
0.15 Air America. N-14.  
2.25 Genialus tėtis. N-7.  
4.00 Vilfredas. N-7. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Brydės (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Pasaulis X. N-7.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 Nacionalinė Geografija. 
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 
“Inga Lindstrom. Mano vyro 
vestuvės”. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.00 “Rizikos riba”. N14.  
1.10 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Miesto zoologijos 
sodas”.  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
11.30 “Šaunieji keturkojai”. 
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. Nutildytas oratorius”. N14.  
23.00 “Karštinė 2. Pavasario 
karštligė”. S.  
0.45 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. N-7.

 Kultūra 
8.05 Duokim garo!  
9.30 Afrika.LT.  
10.15 Pasaulio regbio septy-
netų taurės geriausios rung-
tynės.  
10.45 Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nu-
traukimas.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas.  
13.15 Mūsų miesteliai. Rusnė. 
2 d.  
14.10 Richardas Vagneris. 
Opera “Lohengrinas”.  
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 
18.00 Žinios. Orai. 
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 ...formatas.  
19.00 Kauno miesto simfoninio 
orkestro 10-mečiui.  
20.30 Istorijos detektyvai.  
21.15 Visu garsu. (kart.). 
22.00 LRT OPUS ORE. 
Grupės “Freaks On Floor” 
koncertas. 

23.00 Panorama.  
23.30 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
0.30 Į gamtą. 
1.15 Žvaigždžių koncertas. 
2 d.

  
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. 
10.05 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 “Ufologų pasakojimai”.  
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.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Džeimio Oliverio 
Britanija.  
11.00 Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Simpsonai. N-7.  
13.00 Taupome su Džeimiu.  
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 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I divizionas B 
grupė. Lietuva - D. Britanija. 
Tiesioginė transliacija iš 
Eindhoveno.  
20.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Brazilijos 
prizo lenktynės.  
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Dingęs be žinios. N-14.  
0.55 Džo. N-14.  
1.50 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7. 

 
7.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
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!  
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas aišku. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena.  
21.35 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. N-14. 
23.30 V/H/S. Siaubo filmas. S. 
2.05 “24/7”. 
2.50 “Daktaras Monro”. N-14. 
3.35 V/H/S. S. 
5.30 “Genijai iš prigimties”.  
6.00 “24/7”.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas  N-7.  
10.15 Miestelio ligoninė 6. 
10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
11.45 Pasaulio dokumentika. 
13.30 Savaitė.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.30 Komisaras Reksas. N-7.  
17.20 Didysis Gregas. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien. 
18.45 Premjera. Naisių vasara. 
6 sezonas.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Viskas liepsno-
ja. N-14. 
23.20 Vakaro žinios.  
23.50 Didysis Gregas. N-7.  
0.40 Stilius.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.35 Teisė žinoti.  
5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

8.50 Princesės dienoraštis.  
11.05 Haris Poteris ir Azkabano 
kalinys (k) 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas 3. 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 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. 
N-7  
11.00 Diena po rytojaus. 
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.  
3.40 Vilfredas. N-7.  
4.30 Nepaprasti daiktai.  

  
6.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “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 “Turistas”. 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”. N-7. 
11.00 “Paprastai, skaniai, ita-
liškai”. 

11.30 “Penki ingredientai”. 
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Audra”. N-7.  
14.00 “Akloji” . 
14.35 “Pasaulio burtininkai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “Ponas ir ponia gangste-
riai”. N-7.  
22.55 “Grubus žaidimas”. N14.  
23.50 “Mentalistas”. N-7.  
0.45 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  

 Kultūra  
8.05 Leonardas 2.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Koncertuoja LKO ir Sergej 
Krylov.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.30 Žvaigždžių koncertas. 
2 d.  
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.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė. Žinios.  
18.25 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Utenos “Juventus” - 
Klaipėdos “Neptūnas”.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 Parodos “Viduramžių 
papuošalas. Mįslingas Vytauto 
Didžiojo epochos diržas” atida-
rymas. 

22.00 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Panorama.  
1.15 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.  
10.30 Pasaulis X. N-7.  
11.20 24 valandos (k). N-7.  
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 “Alfa” savaitė (k).  
15.55 Statyk! (k).  
16.25 KK2. 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 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 (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. Niujorkas. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Nepaprasti rusiški kadrai. 
N-7.  
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Demonas viduje. S.  
0.45 CSI Niujorkas. N-7.  
1.35 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.30 Hubertas ir Staleris. 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. “Smegenų 
paslaptys. Kas yra intelektas?”. 
N-7. 
12.00 “24/7”.  
13.00 “Dingęs pasaulis”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Kitoks pokalbis. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.40 “Išgyventi Afrikoje”.  
6.05 Lietuva tiesiogiai.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas  N-7.  
10.05 Miestelio ligoninė 6. 
10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
11.45 Bėdų turgus.  
12.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.30 Gimtoji žemė.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.30 Komisaras Reksas. N-7.  
17.20 Didysis Gregas. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien. 
18.45 Premjera. Naisių vasa-
ra. 6 sezonas.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas. N-7.  
0.35 Viskas liepsnoja. 2014 
m. N-14.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Emigrantai.  
4.35 Specialus tyrimas.  
5.20 Tautos balsas.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Meilės receptas (k). 
10.55 Nenuoramų komanda 

(k). 
13.05 “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 
Žmogžudystė Baltuosiuose 
rūmuose. N-7.  
0.25 “Sekso magistrai”. N14.  
1.30 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.25 “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 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.  
0.10 Kastlas. N-7.  
1.10 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
2.00 Raudonoji našlė. N-14.  
2.50 Ryšys. N-7.  
3.40 Vilfredas. N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. 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 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas” “. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Juokingi pinigai”. 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 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
10.00 “Didžioji sėkmė”. 

10.30 “Soriukas”. N-7. 
11.00 “Paprastai, skaniai, 
itališkai”. 
11.30 “Penki ingredientai”. 
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Audra”. N-7.  
14.00 “Akloji” . 
14.35 “Pasaulio burtininkai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “PREMJERA “Velvet””. 
N-7.  
22.40 “Grubus žaidimas”. N14.  
23.35 “Mentalistas”. N-7.  
0.30 “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 +  
12.45 Afrika.LT.  
13.30 Marius. 1, 2 s. N-7. 
(kart.). 
16.00 Vakavilis.  
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.20 Pasaulio dokumentika. 
Kai gandras nuvilia. 4 d.  
19.00 LRT Kultūros akade-
mija. 
19.45 ARTi.  
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Meilės kerai. N-7.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 Panorama.  
1.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. Tomo 
Vaisetos knygos “Nuobodulio 
visuomenė. kasdienybė ir ide-
ologija vėlyvuoju sovietmečiu 
(1964-1984)” pristatymas.  
1.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7.  
13.05 KK2 (k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Šefas rekomenduoja 
(k).  
16.25 KK2. 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 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 (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. Niujorkas. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento. 

N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. “FC Bayern 
München” - “FC Porto”.  
23.40 Tylus liudininkas. N-14.  
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.45 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.35 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 Nuoga tiesa. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Namų daktaras.  
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. “Smegenų 
paslaptys. Kas yra intelek-
tas?”. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.40 “Išgyventi Afrikoje”.  
6.05 Lietuva tiesiogiai.  

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas  N-7.  
10.05 Miestelio ligoninė 6. 
10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.45 Specialus tyrimas.  
12.35 Emigrantai.  
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.30 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.20 Didysis Gregas. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien. 
18.45 Premjera. Naisių vasa-
ra. 6 sezonas.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Tautos balsas.  
23.15 Vakaro žinios.  
23.45 Didysis Gregas. N-7.  
0.40 Istorijos detektyvai.  
1.30 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 Paskutinis 
šansas.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Kaulų kolekcininkas. 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 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 Pakartok! N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  
22.10 Horizontas. 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 Vilfredas. N-7.  

7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. 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 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas” “. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Vasara Provanse”. N-7.  
23.40 “Strėlė”. N-7.  
0.35 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
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”. N-7. 
11.00 “Paprastai, skaniai, 
itališkai”. 
11.30 “Penki ingredientai”. 
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Melo pinklės”.  
14.00 “Akloji” . 
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Tamsos pakraštys. N14.  
23.25 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.25 “Mentalistas”. N-7.  
1.20 “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 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.30 Vyganto Kazlausko kon-
certas “Po šviesų skliautais”.  
14.40 Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nu-
traukimas.  
15.00 LRT OPUS ORE. 
Grupės “Freaks On Floor” 
koncertas.  
16.00 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Lietuvių dokumentika. 

Vidinės laisvės link.  
19.10 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Elito kinas. Renuaras. 
N-14.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 ARTi.  
1.30 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 Alchemija.  
16.25 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 C. S. I. Niujorkas. N-7.  

20.00 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Real Madrid CF” 
- “Club Atlético de Madrid”. 
23.40 Baimės gniaužtuose. 
N-14.  
1.20 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 “Deimantų medžiotojai”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 Patriotai. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 “Apaštalas”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 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 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
4.55 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.40 “Išgyventi Afrikoje”. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
HD. 
9.15 Komisaras Reksas  
N-7.  
10.05 Miestelio ligoninė 6. 
10.55 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
11.45 Gyvenimas.  
12.35 Stilius.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.30 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.20 Didysis Gregas. N-7.  
18.15 Šiandien. 
18.45 Premjera. Naisių va-
sara. 6 sezonas.  
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Mūsų motinos, mūsų 
tėvai. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas. N-7.  
0.35 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai.  
1.30 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 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Juodos katės” N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Gelbėjimo misija. N-7.  
0.00 “Sekso magistrai”. N14.  
1.10 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.05 Sveikatos ABC televi-
trina (k).  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7  
11.00 TV Pagalba.  
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 Pražūtinga viršukalnė. 

N-7.  
0.20 Kastlas. N-7.  
1.15 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
2.05 Raudonoji našlė. N-14.  
2.55 Ryšys. N-7.  
3.45 Vilfredas.  N-7.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.00 Dainuok mano dainą 
2 (k). 
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “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 “Šeštasis elementas”. 
N14.  
23.20 “Strėlė”. N-7.  
0.15 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 

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

9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”. N-7. 
11.00 “Superauklė”. 
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Melo pinklės”.  
14.00 “Akloji” . 
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. 
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. Pamoka, 
privertusi žudyti”. N14.  
22.55 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
23.50 “Mentalistas”. N-7.  
0.45 “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 Richardas Vagneris. 
Opera “Lohengrinas”.  
16.00 Džeronimas. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Akordeono muzi-
kos vakaras.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Poeto Henriko 
Radausko 105-osioms gimi-
mo metinėms.  
18.45 ...formatas.  
19.00 Legendos.  

19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 LRT aukso fondas. 
Čia mūsų namai.  
22.30 Vytautas Kasiulis. Iki 
Paryžiaus ir atgal.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 Elito kinas. Renuaras. 
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. 
N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Mes pačios (k).  
16.25 Nuo... Iki... (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 cen-
to. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  

19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cen-
to. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Ties riba. N-14.  
23.35 Pripažinkit mane kaltu. 
N-14.  
1.55 Gelbėtojų būrys. N-7.  
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 Sąmokslo teorija. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 Premjera. “Specialioji 
gelbėjimo tarnyba”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. 
N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Apaštalas”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
3.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas  N-7.  
10.05 Miestelio ligoninė 6. 
10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
11.45 Auksinis protas.  
13.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 LRT radijo žinios. 
16.30 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.20 Didysis Gregas. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien. 
18.30 Forsaitų saga. N-7.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Terminatorius. N-14.  
0.25 Didysis Gregas. N-7.  
1.15 Simono Donskovo jubilie-
jinis koncertas. 
3.05 Klausimėlis.lt. 
3.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
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 24 valandos (k). N-7.  
10.15 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.40 Paskutinis šansas (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 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Mano vyras gali.  
22.40 Supermenas. 
Sugrįžimas. N-7. 
1.45 Raudonieji smėlynai. S.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7  
11.00 TV Pagalba.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.15 Kaip ant delno.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Kung Fu Panda 2.  
21.10 Trys muškietininkai. 
N-7.  
23.25 Senis. N-14.  
1.30 Puikus planas. N-7.  
3.25 Pavojingas metodas. 
N-14.  

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

N14.  
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. 
Miesto kovos”. N14.  
23.15 “Sostų karai”. N14.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”. N-7. 
11.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7.  
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Melo pinklės”.  
14.00 “Akloji” . 
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Magiškasis Rio”. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. 
Sudžiūvusių kaulų svajonės”. 
N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
“Kapinių stotis”. N-14.  
0.45 “Mentalistas”. N-7.  
1.40 “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 ARTi.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 Kultūros savanoriai.  
14.00 Lietuvių dokumentika. 
Vidinės laisvės link.  
15.00 Poeto Henriko 
Radausko 105-osioms gimimo 
metinėms.  
15.35 Kauno miesto simfoni-
nio orkestro 10-mečiui.  
17.00 Restauruoto ir atnaujin-
to Palangos gintaro muziejaus 
atidarymas.  
18.30 Žinios. Ukraina.  
18.45 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Teatras.  
19.50 Prisiminkime.  
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 Lietuvių kino klasikai. 
Marijonas Giedrys. Nesėtų 
rugių žydėjimas. N-7. 
23.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Egzistencija.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  

0.30 ...formatas.  
0.45 Legendos.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. Akordeono muzikos 
vakaras. Groja “Ludovic Beier 
Trio”.  

 
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 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
13.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
14.30 Teleparduotuvė .  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Topmodeliai (1). N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento. 

N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 Nepaprasti rusiški ka-
drai. N-7.  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.00 Super 8. N-14.  
1.15 Atpildas. N-14.  
2.50 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 Žinios. 
17.20 Svečių ekspresas.  
18.00 Reporteris.  
18.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
20.50 Pasaulis X. “Kokias pa-
slaptis slepia Raigardo slėnio 
klodai?”. N-7. 
21.50 Premjera. “Kino roma-
nas”. N-14. 
0.00 “Kolumbo ratas”. N-14. 
2.00 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
2.45 “Kino romanas”. N-14. 
4.15 “Kolumbo ratas”. N-14. 
5.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
6.30 Šeima - jėga! 2.  



2015 m. balandžio 18 d.

šeštadienis 2015 04 25

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
6.55 Emigrantai.  
7.45 Specialus tyrimas.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Mūsų kaimynai 
marsupilamiai. 
9.30 Pasimatuok profesiją.  
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
11.10 Durys atsidaro.  
11.40 Mokslo ekspresas.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didieji pasaulio išra-
dimai. 
12.55 Inspektorius Luisas 5. 
N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2002 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas gyvy-
bes keliuose.  
16.15 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Kauno “Žalgiris” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
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 Rosita Čivilytė. “Dainuoju 

meilę”. 2007 m. 
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 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos.  
9.00 Startas.  
9.30 Mažylis ir Karlsonas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Tomas 
ir Džeris lobių saloje. 
11.20 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija. N-7.  
14.05 “Ponas Bynas”. N-7.  
15.15 “Čiauškutė”. N-7.  
17.15 PREMJERA Moterys, 
pakeitusios pasaulį. Kleopatra.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS Laisvės 
troškimas. N-7.  
21.15 PREMJERA Šeimos 
savaitgalis. N-7.  
23.25 PREMJERA Atremti 
ataką. N14.  
1.05 Supermenas. Sugrįžimas. 
N-7. 

 
6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 Mažylių nuotykiai.  
7.50 S dalelių paslaptys.  N-7.  
8.30 Svajonių ūkis.  
9.00 Laikas keistis.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
11.00 Diagnozė. viltis. N-7.  

11.30 Greitis 2. Laivo užgrobi-
mas. N-7.  
13.55 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Karibų piratai. Pasaulio 
pakrašty. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.  
22.35 Pavojai gelmėse 2. N-14.  
0.20 Skambutis 2. S.  
2.25 Nepadori komedija. N-14.  
3.50 Vilfredas. N-7.  

  
7.00 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti.  
10.30 Šefas rekomenduoja.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempio-
nato etapas Serbijoje. 2014 m.  
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 
“Prezidento sprendimas”. N-7.  
23.45 AŠTRUS KINAS 
“Hibridas”. S.  
1.30 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  

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

8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Tai bent žvėrynėlis!”  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
11.30 “Šaunieji keturkojai”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  
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. Evitos 
kerštas”. N-7.  
21.00 Nemarus kinas. 
“Atidarykite, policija 3”. N-7.  
23.10 “Kursas į katastrofą”. N-7.  
0.55 “Atpildas”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Visu garsu.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.15 Būtovės slėpiniai.  
14.00 Kultūra +.  
14.30 Rašytojo profesoriaus 
Kazio Almeno 80-mečiui. 
Marius. II dalis. 3, 4 s. N-7. 
16.40 Prisiminkime. Eiles skaito 
Monika Mironaitė. 
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai. Kazimieras Musnickas.  
18.00 Žinios.  
18.15 Legendos.  

19.00 Aktorės Marijos 
Rasteikaitės 85-osioms gi-
mimo metinėms. Leonidas 
Leonovas. Aukso karieta.  
21.15 Terminatorius. N-14.  
23.00 Panorama.  
23.30 Manto Jankavičiaus 
akustinis koncertas.  
1.00 Lietuvių kino klasikai. 
Marijonas Giedrys. Nesėtų 
rugių žydėjimas. 1978 m. N-7.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Arčiau mūsų.  
16.00 Padėkime augti (k).  
16.30 Šefas rekomenduoja.  
17.00 Mes pačios (k).  
17.25 KK2. N-7.  
19.10 Dviračio šou (k).  
21.00 “Svajonių kruizai”.  
22.00 “Ufologų pasakojimai”.  
23.00 Yra kaip yra (k).  
2.30 24 valandos (k). N-7.  
3.40 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 Taupome su Džeimiu.  

14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Kelionė po Europą. 
N-14.  
0.50 Ties riba. N-14.  
2.35 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
12.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.50 “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 “Svetimi”. S. 
1.45 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.30 “Kruvina žinutė”. N-14. 
3.55 “Svetimi”. S. 
5.30 “Laukinis pasaulis”.  
5.50 “Vestuvių kovos”. N-7.

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

įvairus Dėmesio!
Šių metų balandžio 29 d. 13 

val. organizuojamas KB “Žalioji 
lanka” ataskaitinis rinkiminis ko-
operatyvo narių atstovų susitiki-
mas, kuris vyks Anykščių kultū-
ros centro mažojoje salėje.

                          Administracija

3 mėn. 6 mėn. 
LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 51.78 15.00 103.56 30.00
„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00
Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 41.43 12.00 69.06 20.00
„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00
Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)

30.00 8.69 60.00 17.38
2 numeriai 3 numeriai
LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47
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Vicemeras išrinktas be vargo

Pirmajame rajono Tarybos posė-
dyje nedalyvavo, taigi ir priesaikos 
nepriėmė pagal Lietuvos Respu-
blikos Liberalų sąjūdžio sąrašą 
išrinktas Audrius Bitinas, o „vals-
tietis“ Algirdas Ananka priesaiką 
priėmė ir išskubėjo į užsienį. Taigi, 
kol atėjo laikas rinkti vicemerą, 
posėdyje liko 23 deputatai. 

Kaip buvo anksčiau skelbta, 
tiesiogiai išrinktas meras liberalas 
Kęstutis Tubis vicemeru pasiūlė 
konservatorių Sigutį Obelevičių. 
Jis buvo renkamas slaptu balsavi-
mu. 17 tarybos narių balsavo už, 6 
– prieš S.Obelevičių.

Kas kaip balsavo, žinoma, ka-
tegoriškai tvirtinti negalima, ta-
čiau pagal išankstinį susitarimą 
esminius valdančiosios koalicijos 
sprendimus turėjo palaikyti Libe-

ralų sąjūdžio (7 Tarybos nariai), 
konservatorių  (5 nariai), Darbo 
partijos ir A.Liogės nepartinių są-
rašo politikai (po 2). Antano Bau-
ros vadovaujami „valstiečiai“ (3 
mandatai) taip pat viešai deklaravo, 
kad palaikys mero siūlomus kan-
didatus vicemero ir savivaldybės 
administracijos direktoriaus rinki-
muose. Taigi ši politikų grupė turi 
19 mandatų, o du iš jų (A.Bitinas 
ir A.Ananka) vicemero rinkimuo-
se nedalyvavo. Išeitų, jog prieš 
S.Obelevičių balsavo tik 5 soci-
aldemokratai ir partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ atstovas Vytautas 
Galvonas. 

Socdemai kando buvusiam 
bičiuliui

Aštuonerius metus konserva-
torius S.Obelevičius buvo meru, 
tiek pat laiko jo pavaduotoju dirbo 

socialdemokratas Donatas Krikšta-
ponis. Tačiau, regis, amžiams susi-
poravę Anykščių konservatoriai ir 
socialdemokratai dabar išsiskyrė ir 
panašu, jog tapo aršiausiais prie-
šais.

Priminsiu, jog po pirmojo mero 
rinkimų turo, kai į antrąjį pateko 
K.Tubis ir S.Obelevičius, pas-
tarajam antrajame ture paramą 
pareiškė socdemai ir valstiečiai. 
S.Obelevičius, D.Krikštaponis ir 
A.Baura prieš antrąjį mero rinki-
mų turą pasirašė koalicinę sutartį 
ir pasiskelbė, kad ir toliau dirbs 
kartu. Tačiau S.Obelevičius, pra-
laimėjęs mero rinkimus, sutiko eiti 
į koaliciją su liberalais, o A.Baura 
taip pat pareiškė, kad laukia naujos 
valdžios pasiūlymų. Taip socdemai 
liko be partnerių.

Trys iš socdemų prieš viceme-
ro rinkimus jautė pareigą įkąsti 
S.Obelevičiui. Naujasis LSDP 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Dainius Žiogelis stebėjosi, kaip 
S.Obelevičius greitai užmiršo po 
rinkimų pirmo turo pasirašytą koa-
licinę sutartį, D.Krikštaponis klau-
sė, kaip S.Obelevičius įgyvendins 
populistinius liberalų pažadus, 
o skaudžiausiai „smeigė“ buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Vilius Juode-
lis. „Kokioje stadijoje dabar tyri-
mas dėl sekso skandalo? Jūs dėl 
to skandalo kaltinote dabartinius 
partnerius“, – klausė V.Juodelis. 
„Tyrimas – tyrimo stadijoje. Aš 
nekaltinau nieko, išsiaiškins teisė-
sauga“, – atsakė S.Obelevičius.

Buvęs meras turbūt savo buvu-
siems partneriams socialdemokra-
tams aiškino, jog „politikoje kaip 
krepšinyje – pasistumdai, bet po 
varžybų kartu eini gerti... minera-
linio.“  

“Tvarkietis” V.Galvonas paprašė 
S.Obelevičiaus prisistatyti pačiam 
ir išdėstyti savo veiklos programą. 
Jo pageidavimu S.Obelevičius pa-
sakojo savo biografiją... 

Laikina direktorė dirbs be
pavaduotojo

Iš darbo antradienį naujoji ra-
jono Taryba savo sprendimais 
atleido administracijos direkto-
rių V.Juodelį ir jo pavaduotoją, 
konservatorių Valentiną Patumsį. 
V.Patumsis buvo paskirtas laiki-
nuoju pavaduotoju, tačiau darbo 
dienos pabaigoje K.Tubis „Anykš-

tai“ sakė, kad teko atsisveikinti ir 
su V.Patumsiu, nes paaiškėjo, jog 
įstatymai draudžia turėti laikinąjį 
administracijos direktoriaus pava-
duotoją. 

Atleidžiant V.Juodelį tuo pačiu 
sprendimu laikinąja administra-
cijos direktore buvo paskirta So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Veneta Veršulytė. Administracijos 
direktoriaus rinkimo procedūros 
tokios pačios kaip ir vicemero – jis 
renkamas slaptu balsavimu, kandi-
datūrą teikia meras. Tačiau, norint 
rinkti direktorių, reikia gauti STT 
pažymą, leidžiančią tam asmeniui 
vadovauti administracijai. Teigia-
ma, jog į STT meras gali kreiptis 
tik davęs priesaiką, taigi pažymos 
„suvaikščiojimui“ lieka tik pora 
valandų. Kol atėjo eilė rinkti di-
rektorę, pažymos, žinoma, nebuvo, 
todėl rinkimai neįvyko.

Iki kito Tarybos posėdžio, vyk-
siančio balandžio 30-ąją, valdžios 
komanda bus negausi – meras 
K.Tubis, vicemeras S.Obelevičius 
bei laikinoji administracijos direk-
torė V.Veršulytė. 

Balandžio 30-ąją taip pat slaptu 
balsavimu bus renkamas ir admi-
nistracijos direktorės pavaduoto-
jas. Juo taps Andrioniškio seniū-
nas, liberalas Saulius Rasalas. Po 
balandžio 30-osios posėdžio meras 
K.Tubis įsakymais savo patarėjais 
paskirs liberalą Kęstutį Indriūną ir 

„darbietį“ Donaldą Vaičiūną. Abu 
būsimi patarėjai dalyvavo pirmaja-
me Tarybos posėdyje ir net susėdo 
vienas šalia kito, tačiau taip ir liko 
tik žiūrovai. Pasak K.Tubio, prieš 
skiriant patarėjus reikia Tarybos 
sprendimo, kuriuo būtų nustatytas 
patarėjų etatų skaičius.       

Liberalus sveikino liberalai

K.Tubio ir jo komandos į Anykš-
čius pasveikinti atvyko Lietuvos 
Respublikos Liberalų sąjūdžio 
lyderis Eligijus Masiulis bei par-
tijos atsakingasis sekretorius Rai-
mondas Imbrasas. E.Masiulis apie 
K.Tubį sakė, kad „tai žmogus, 
kurio niekas nepastumdys” ir lin-
kėjo, kad „mero kėdė nenutrintų 
šių savybių“. K.Tubį sveikino ir 
trijų kadencijų Seimo narys Ginta-
ras Šileikis. Istorikas, panevėžietis 
G.Šileikis sveikindamas kreipėsi: 
„Gerbiami kunigaikščiai ir kuni-
gaikštytės“ ir perdavė sveikinimus 
nuo gretimos Upytės kunigaikštys-
tės. Buvęs vienu iš Lietuvos centro 
sąjungos ir vienu iš liberalų lyderių 
dabar G.Šileikis yra nepartinis Pa-
nevėžio miesto tarybos narys. Sei-
mo narys „darbietis“ Ričardas Sar-
gūnas perskaitė Seimo pirmininkės 
Loretos Graužinienės sveikinimą.

Pirmojo Tarybos posėdžio žvaigždė – 
Arūnas Liogė

Į Anykščius pasveikinti savivaldos rinkimus laimėjusios Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio ko-
mandos atvyko partijos pirmininkas Eligijus Masiulis.

Vicemeru išrinktas konservatorius Sigutis Obelevičius rajono 
valdžioje bus jau ketvirtą kadenciją. 2007-2015 m. – jis buvo me-
ras, o prieš tai vieną kadenciją jau dirbo mero pavaduotoju. 

Balandžio 14-ąją prisiekė 24 iš 25 į Anykščių rajono tarybą iš-
rinktų narių. Į pirmąjį posėdį neatvyko liberalas, profesorius 
Audrius Bitinas.

Savivaldybės administracijos direktorė, tiesa, kol kas laikinai ei-
nanti šias pareigas, Veneta Veršulytė ir du administracijos direk-
toriaus pavaduotojai (buvęs ir būsimas) Valentinas Patumsis ir 
Saulius Rasalas.
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teatrų, kad veikia dvi ligoninės, poli-
klinika, sanitarinė-epideminė stotis.

***
1956 metų „Kolektyvinio darbo“ 

43 numeryje spausdinamos satyros. 
Skyrelis vadinasi „Karštas dušas“, o 
jame – tekstas su karikatūromis „Pa-
žadėjai – ištesėk!“. „Molotovo vardo 
kolūkio visuotinis narių susirinkimas, 
keisdamas kai kuriuos žemės ūkio ar-
telės įstatų punktus, nutarė „prikirpti 
uodegas“ tinginiams ir dykinėtojams, 
sumažinti jiems sodybinius sklypus. 
Po susirinkimo pirmasis į kontorą 
uždusęs atbėgo kolūkietis Alfonsas 
Stimburys.

-Pasigailėkit, nenukirpkit arų – mal-
davo jis kolūkio pirmininką Pesliaką 
ir čia pat parašė: „...pasižadu dirbti 
sąžiningai kartu su žmona. Kolūkio 
valdybos pasitikėjimo neapvilsiu. 
1956 m. gegužės 2 d. A. Stimburys.

Valdyba patikėjo jam. O kaip gi 
vykdo duotą žodį šis kolūkietis, rodo 
nuotrauka.

STIMBURYS: savo arus jau ap-
sėjau, o kolūkis... apsisės ir pats.

-Vyreliai, suklydau, pernai, kad 
neišdirbau nė vieno darbadienio, – 
aimanavo valdyboje kita dykinėtoja 
kolūkietė Rozalija Blažienė, – Dau-
giau veltinių nebevelsiu (ji mat turi 
namuose fabrikėlį), kasdien kolūkyje 
dirbsiu. Ir parašė pasižadėjimą. Val-
dyba patikėjo ir jai. Bet... apsiriko. 
Rozalija Blažienė „dirba“ taip:

ROZALIJA: Šiandien lyja, rytoj 
tikriausiai bus per šilta. Palauksiu 
rudenėlio, „bobų“ vasaros...

„Karštas dušas“ turi kolūkio valdy-
bai gerą patarimą, su kuriuo sutiks ir 
artelės nariai. Nevėlu dykaduoniams 
sumažinti arus ir tada, kai jie apsodin-
ti, jei nevykdo duoto žodžio.

1957 m. 56 numeryje taip pat yra 
skyrius „Karštas dušas“. Čia pateikia-
mas „Vaizdelis iš Anykščių turgaus“: 
„Sekmadienio rytas. Turgaus link 
plaukia minios žmonių. Vos praėjus 
vartus, išgirsti reklamą: „Kam kaup-
tukų!?“, „Kam pakabų!?”, „Kam 
puodų, kam ąsočių!?“ – „Kam...“. 
Pirk ko reikia! Tik visa bėda tame, 
kad turinčiomis paklausą namų apy-
vokos prekėmis prekiauja ne prekybi-
nės organizacijos, bet...

***
„Statybininkai dirba“, – rašoma 

1952 m. 34 nr. „Kolektyviniame 
darbe“. Su visomis detalėmis patei-
kiama, kaip statybininkai dirba, kas 
buvo padaryta ir kokiu tikslu. „Drau-
gystės“ kolūkio statybininkų brigada 
gerai pasiruošė visuomeninių pasta-
tų statybai. Kolūkyje beveik baigti 
stalių dirbtuvės pastato darbai <...>. 
Stogams dengti kolūkyje specialiu 
zeimeriuku jau pagaminta virš 16 
tūkstančių aukštos kokybės stogams 
dengti lentelių. Šie darbai įvykdyti 
žiemos laikotarpiu. Statybos briga-
dos nariai paruošė didelį, virš 70 tonų 
talpos, rūsį šakniavaisiams: apdengta 
naujas stogas, padaryta lubos ir atre-
montuota akmeninės sienos. Vasaros 
metu kolūkyje bus laikoma ledai, o 
žiemą – bulvės ir kiti šakniavaisiai“.

„Kolektyvinio darbo“ 27 numeryje 
puikuojasi didžiulis straipsnis „Spar-
tinti visuomeninių pastatų statybą“. 
Čia rašoma apie esamus ir statomus 
pastatus gyvuliams. „Rajono žemės 
ūkio artelių nariai laiške visos pažan-
giosios žmonijos vadui ir mokytojui 
draugui Stalinui įsipareigojo nenuils-
tamai stiprinti visuomeninį ūkį, vys-
tyti gyvulininkystę, kelti jos produk-
tyvumą, užtikrinti tinkamas sąlygas 
visuomeninių gyvulių žiemojimui. 
Siekiant, kad šie įsipareigojimai būtų 
įvykdyti, būtina ne tik gerai paruošti 
senąsias patalpas visuomeninių gyvu-
lių žiemojimui, bet ir sparčiai vykdyti 
naujų gyvulininkystės pastatų statybą, 
stengtis, kad kiekvienoje žemės ūkio 
artelėje būtų įvykdytas visuomeninių 
pastatų statybos planas <...>. Šiuo 
metu kolūkis jau užbaigė paukštidės, 
kiaulidės ir maisto sandėlio statybą, 
vykdo antros 250 vietų kiaulidės ta-
tybos darbus“.

Nepamirštamas ir draugas Stalinas, 
apie jį kalbama gražiausiais žodžiais: 
„Tarybiniai žmonės, atsidėkodami 
partijai ir vyriausybei už begalinį rū-
pinimąsi liaudies gerove, kaskart vis 
glaudžiau susitelkia apie bolševikų 
partiją, apie išmintingąjį vadą ir mo-
kytoją, taikos visame pasaulyje vėlia-
vininką Josifą Visarionovičių Staliną. 
Tarybinė liaudis ir visa pažangioji 
žmonija karščiausiai remia mūsų vy-
riausybės politiką, kurios pagrindą 
šiuo metu sudaro energingą kovą už 
tvirtos ir pastovios taikos užtikrinimą 
visame žemės rutulyje, už taikų ir kū-
rybinį darbą“.

Užduotis: pastatyti kiaulidę
1952-1957 metais leistame „Kolektyviniame darbe“ svarbiau-

sia tema – sėjos darbai. Tačiau 1952-1955 metais galima rasti ir 
tekstų, kuriuose rašoma apie statybas. Tiek pastatų, tiek komu-
nizmo. Vėliau, 1956-1957 metais šių temų beveik nerasta, laikraš-
tis pasikeičia, atsiranda daugiau nuotraukų, karikatūrų. Šįkart 
skaitytojams pateikiame ano metų statybines aktualijas, taip pat 
kviečiame akis paganyti į tuometines karikatūras bei satyras.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Nr.50: „Taisykime kelius“. Tekste 
pasakojama, kad atsiranda vis dau-
giau mašinų, dėl to reikalingi geros 
kokybės, sutvarkyti keliai.

„Susisiekimo priemonių skaičius 
kaskart didėja, naujas auto mašinas 
įsigyja ne tik 
įmonės, įvairios 
organizacijos, bet 
ir kolūkiai. Be to, 
iš rajono kolūkių 
kasdien atvyksta 
į Anykščius de-
šimtys pastočių 
atsiimti įvairių 
trąšų, žemės ūkio 
padargų. Geram 
s u s i s i e k i m u i 
reikalingi geri 
keliai, o norint juos turėti, būtina lai-
ku ir tinkamai sutaisyti. <...> Šiame 
darbe pažymėtinų rezultatų pasiekė 
Aknystų apylinkės „Auksinės var-
pos“ žemės ūkio artelė (pirmininkas 
drg. Meškėnas). <...> Taip pat kas-
dien spartina darbo tempus prie vieti-
nės reikšmės kelių remonto Mičionių 
apylinkės Liudo Giros vardo (pirmi-
ninkas drg. Patapovas) ir kitos žemės 
ūkio artelės“. 

Tame pačiame tekste, žinoma, 
peikiami kolūkiai, neįvykdę darbų 
tinkamai: „Štai Piktagalio apylinkės 
Molotovo vardo kolūkis iki šiol te-
išvežė kelių taisymui vos 100 kub. 
m žvyro, vietoj 400 kub. m pagal 
planą“. Pabrėžiama, kad šis kolūkis 
net nepradėjo griovių valymo darbų! 
Peikiami ir Šeiminiškių apylinkės 
„Tarybų Lietuvos“ (pirmininkas drg. 
Baranauskas), Anykščių apylinkės 
„Anykščių šilelio“ (pirmininkas drg. 
Juodvalkis), Rubikių apylinkės „Per-
galės“ (pirmininkas drg. Paciūnas), 
Kunigiškių apylinkės „Lenino keliu“ 
(pirmininkas drg. Jankauskas) kolū-
kiai už tai, kad laikosi „nuošalyje nuo 
kelių remonto“.

***
Apie kelių taisymą kalbama ir 

1953-ųjų metų „Kolektyviniame dar-
be“. „Taisykime kelius“ – skelbiama 
ir šių metų „Kolektyvinio darbo“ 48 
numeryje. Skelbiama, kad „Geri ke-
liai nuo gedimų, lūžimų apsaugoja 
transporto priemones, sutaupo laiką, 
taip brangų kolūkiečiams. <...> Bir-
želio 10 dieną rajone prasidėjo kelių 
taisymo mėnuo“. Čia jau pagiriamas 
Piktagalio apylinkės Molotovo vardo 

kolūkis, teigiama, kad jis „į susisieki-
mo gerinimą atkreipė rimtą dėmesį“. 
„Į kelių, tiltų remontą taip pat akty-
viai įsijungė „Paryžiaus komunos“, 
„Anykščių šilelio“ ir kiti kolūkiai“, 
– teigiama. Čia barti gauna Juškonių 
apylinkės Lenino vardo kolūkis: „Nu-
tarta mėnesio bėgyje suremontuoti 
visus kolūkiui priklausančius kelius, 
tiltus. Ir ką gi? Po susirinkimo pra-
slinkus vos kelioms dienoms, kolūkio 
pirmininkas drg. Gudauskas katego-
riškai atsisakė priimti sprendimą apie 
kelių taisymo mėnesio uždavinius, 
o apie darbą net visiškai negalvoja. 
<...> Tačiau artelėje yra ir neprava-
žiuojamų kelių, sulūžusių tiltų. Kaip 
drg. Gudauskas tokiais keliais panau-
dos sunkvežimį?“.

„Kolektyvinio darbo“ 59 nume-
ryje pirmame puslapyje puikuojasi 
straipsnis „Į naujus komunistinės 
statybos laimėjimus“. Čia kalbama 
ne apie tiesioginį pastatų statymą, 
bet apie kur kas svarbesnius dalykus 
– kaip sėkmingai yra statomas komu-
nizmas. Skelbiama: „Lietuvos darbo 
žmonės su neapsakomu džiaugsmu 
mini liepos 21-ją. Šiai įžymiajai da-
tai darbininkai ir kolūkiečiai paruošė 
puikias darbo dovanas. Eilė respu-
blikos įmonių, fabrikų pirma laiko 
įvykdė ir viršijo pusmečio gamybos 
planus, žymiai pakėlė darbo našumą, 
sutaupė nemažus kiekius žaliavos, 
sumažino produkcijos savikainą, įsi-

savino eilę naujų 
gamybos rūšių“. 
Džiaugiamasi, 
kad „Visuose ra-
jono kolūkiuose 
sukomplektuota 
po 4 gyvulinin-
kystės fermas, 
nuolat keliamas 
gyvulių produk-
tyvumas. Per lai-
kotarpį nuo ko-
lektyvinių ūkių 

susikūrimo „Draugystės“, „Ateities“, 
„Bolševiko“, Molotovo vardo ir eilė 
kitų kolūkių žymiai sustiprėjo ūki-
niu-organizaciniu atžvilgiu, pakilo 
kolūkiečių politinis sąmoningumas, 
gamybinis aktyvumas. Į kolūkinę 
buitį vis tvirčiau įeina elektra, tech-
nika. Šiuo metu „Anykščių šilelio“ 
kolūkyje apie 20 motorų suka elek-
tros įeiga, gaunama pajungus Anykš-
tos vandenį. <...> Žymiai pagerėjo 
išleidžiamos produkcijos kokybė 
„Spartako“ veltinių artelėje, Rubikių 
plytų fabrike „Anykščiai“, vyno fa-
brike „Anykščių vynas“. <...> Nėra 
abejonės, kad Lietuvos darbo liaudis, 
Komunistų partijai vadovaujant, bro-
liškosioms tautoms, o ypatingai di-
džiajai Rusų tautai padedant, ir toliau 
energingai sieks bendro tarybiniams 
žmonėms tikslo – komunizmo pasta-
tymo mūsų šalyje“.  

***
1954 metais apie statybas rašoma 

pakankamai retai. Trisdešimt šešta-
jame numeryje „Bolševiko“ kolūkio 
statybos brigados brigadininkas J. 
Dubrava tekste „Plečiame statybas“ 
dėsto: „Praėjusiais metais tinkamai 
pastatyti tvartai įgalino pakelti kolū-
kio gyvulių produktyvumą, pagerinti 
jų priežiūrą. <...> Mes iš praktikos 
žinome, kad geras pasiruošimas nu-
lemia darbų sėkmę. Todėl visapusiš-
kai pasiruošę, jau balandžio mėnesio 
pradžioje pradėjome statybos darbus. 
<...> Bus pastatyta linų ir grūdų džio-
vyklos, karvidė, 2 sandėliai grūdams, 
10 gyvenamųjų namų kolūkiečiams. 
Numatoma atlikti fermų mechani-
zavimą. <...> Šiandien, švęsdami 

tarptautinę darbo žmonių šventę – 
Gegužės Pirmąją, mano vadovauja-
mos brigados nariai pasiryžę kovoti 
už naujus laimėjimus visuomeninių 
pastatų statyboje, už tolesnį kolūkio 
stiprinimą“.

53 numeryje, taip pat pirmame pus-
lapyje, yra straipsnis „Plėsti visuome-
ninių pastatų statybą“. Rašoma, kad 
labai svarbu plėsti šių pastatų statybą, 
nes „Tik turint gerus pastatus galima 
žymiai geriau organizuoti gyvulių 
priežiūrą ir pakelti jų produktyvu-
mą, o mechanizavus gyvulininkystės 
fermas palengvėja gyvulių augintojų 
darbas. Nemažą dėmesį visuomeni-
nių pastatų statybos darbų vykdymui 
skiria „Lenino keliu“ kolūkio valdy-
ba. Kolūkyje iš anksto buvo paruošta 
statybinė medžiaga šių metų statybos 
sezonui. Todėl pastaruoju metu šia-
me kolūkyje visuomeninių pastatų 
statyba vyksta pilnu tempu“. Sako-
ma, kad statyba neblogai vykdoma 
„Pergalės“ kolūkyje – čia bus pasta-
tyta vištidė, karvidė, grūdų sandėlis ir 
virtuvė. Čia neblogai pasirodo ir kiti 
kolūkiai – „Draugystės“, „Puntuko“, 
„Anykščių šilelio“, „Bolševiko“. O 
štai Černiachovskio vardo kolūkyje 
(pirmininkas drg. Karvelis) jau treti 
metai vykdoma kiaulidės statyba, o ji 
iki šiol nebaigta... Jono Biliūno vardo, 
„Kolūkiečių balso“, „Laisvo artojo“ 
kolūkiuose darbai visai nevykdomi.

***
1955 m. „Kolektyvinio darbo“  Nr. 

47 skelbiama, kad „Plečiasi statybos 
darbai“. Šių metų laikraščiuose sta-
tyboms skiriama visai nedaug dėme-
sio, yra vos keli straipsniai šia tema. 
Minėtame straipsnyje rašoma, kad 
karvės duoda kur kas daugiau pieno 
nei anksčiau, o taip yra dėl to, kad 
karvėms buvo užtikrinta gera priežiū-
ra ir jos buvo laikomos mechanizuo-
tuose ir elektrifikuotuose pastatuose. 
„Kolūkyje yra pakankami kiekiai ce-
mento ir kitos statybinės medžiagos. 
Artimiausiomis dienomis numatoma 
pradėti statyti 30 metrų ilgio betoninę 
tranšėją, skirtą kukurūzų burbuolėms 
silosuoti. Tranšėjos statybai plačiai 
bus panaudojami akmenys ir kitos 
vietinės medžiagos“.

„Kolektyvinio darbo“ 58 numeryje 
pateiktas apžvalginis straipsnis „Nau-
jų laimėjimų ir pergalių metai“. Ra-
šoma apie kolūkio statybą: „Liepos 
21-oji ypač brangi kiekvieno lietuvio 
širdžiai. Prieš penkiolika metų Lietu-
vos darbo žmonės, broliškų tarybinių 
tautų padedami, nutrenkė išnaudotojų 
jungą ir petys į petį su visa tarybine 
liaudimi žengia plačiu socialistinio 
gyvenimo keliu. Nors palyginti praėjo 
neilgas laikotarpis, tačiau kaip neatpa-
žįstamai pasikeitė respublikos, o taip 
pat ir mūsų rajono veidas. <...> Praei-
tų metų suvesti darbo rezultatai „Bol-
ševiko“, „Lenino keliu“, „Pergalės“, 
„Anykščių šilelio“ ir kt. kolūkiuose 
parodė, kad čia išauginti aukšti der-
liai, įvykdomi visuomeninės gyvuli-
ninkystės išvystymo planai, keliamas 
gyvulių produktyvumas. <...> Rajone 
sėkmingai vystoma pramonė. Čia 
veikia 10 pramonės įmonių. <...> Par-
tijos ir vyriausybės nuolatinio rūpini-
mosi dėka, rajone nepaprastai išplės-
tas kultūros ir švietimo įstaigų tinklas. 
1954-55 mokslo metais rajone veikė 
5 vidurinės, jų tarpe vakarinė darbo 
jaunimo mokykla, 13 septynmečių, 2 
valstiečių jaunimo septynmetės ir 33 
pradinės mokyklos, kuriose mokėsi 
4.107 darbininkų, valstiečių ir tarnau-
tojų vaikai“. Nepamirštama paminė-
ti, kad rajone padaugėjo bibliotekų, 
klubų-skaityklų, kultūros namų, kino 

1957 m.: statomas dviaukštis gyvenamasis namas J. Biliūno ga-
tvėje, šalia „Anykštos“ parduotuvės.     Foto JBgatvė-1957

Izidoriaus GIRČIO nuotr.

...Nėra abejonės, kad Lietu-
vos darbo liaudis, Komunistų 
partijai vadovaujant, bro-
liškosioms tautoms, o ypa-
tingai didžiajai Rusų tautai 
padedant, ir toliau energin-
gai sieks bendro tarybiniams 
žmonėms tikslo – komunizmo 
pastatymo mūsų šalyje...  
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(Atkelta iš 11 p.)
Nuo Anykščių liberalų K.Tubis 

gavo glėbį oranžinių rožių. Jas į 
posėdį atgabeno K.Indriūnas, ku-
ris paskui gėles perdavė partijos 
skyriaus lyderiui Lukui Pakelčiui, 
o šis galų gale gėles merui įteikti 
įpareigojo vienintelę Tarybos narę 
liberalę Danutę Mažvylienę.

Arūno Liogės išdykavimas – 
galvos skausmas rinkimų 
komisijai 

Nepartinis A.Liogė, baigęs ofi-
cialų priesaikos tekstą, kai sakoma 
„tepadeda man Dievas“, pridūrė, 
jog dar pageidauja ir Anykščių 
bendruomenės narių paramos. Ir 
taip lygioje vietoje sukūrė pro-
blemą. Baigiantis posėdžiui soci-
aldemokratas D.Žiogelis kreipė-
si į Vyriausybės atstovą Utenos 
apskrityje  Imantą Umbražiūną.  
„Z.Vaigauskas patvirtino, kad vie-
no asmens priesaika yra neteisėta. 
Ar posėdis teisėtas, jei neteisėta 
priesaika?“, – pareiškė D.Žiogelis.  
I.Umbražiūnas tikino, kad jis ne-
siims to vieno asmens teisėjo 
vaidmens, tačiau garantavo, kad 
net jei A.Liogė prisiekė blogai, 

posėdžio legitimumui grėsmė ne-
iškilo. Po posėdžio „Anykštos“ 
D.Žiogelis pakalbintas, kada spėjo 
susisiekti su VRK pirmininku Ze-
nonu Vaigausku, sakė, jog „buvo, 
kas spėjo“. Tiesa, su „Anykšta“ 
D.Žiogelis apie „brokuotą“ prie-
saiką kalbėjo atsargiau nei per Ta-
rybos posėdį. Jis teigė, kad VRK 
turi galimybę peržiūrėti posėdžio 
vaizdo įrašą ir priimti sprendimą.

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas 
„Anykštai“ patvirtino, kad gavo 
oficialų skundą, kurį pasirašė so-
cdemai Vilius Juodelis, Dainius 
Žiogelis, „tvarkietis“ Vytautas 
Galvonas ir dar vienas asmuo, ku-
rio pavardė neįskaitoma. VRK tirs 
socdemų ir V.Galvono skundą, per-
žiūrės filmuotą medžiagą ir, jei bus 
nustatyta, kad A.Liogė netinkamai 
prisiekė, jis gali net būti pašalintas 
iš rajono Tarybos. Z.Vaigauskas 
teigė, kad VRK sprendimą grei-
čiausiai priims tik kitą savaitę, o 
savo pirmaisiais įspūdžiais jis aiš-
kino su žiniasklaida dalintis nega-
lįs, nes tuomet turės nusišalinti nuo 
sprendimo priėmimo. 

Anykščių rajono tarybos na-
rių priesaikas priėmusiai rajono 
rinkimų komisijos pirmininkei 

Janinai Kuliešienei A.Liogės prie-
saika nepasirodė įtartina. Pasak 
J.Kuliešienės, po skandalo ji kelis 
kartus peržiūrėjo Tarybos posėdžio 
vaizdo įrašą ir mano, kad priė-
musi A.Liogės priesaiką pasielgė 
teisingai. J.Kuliešienės teigimu, 
politikas priesaikos žodžius pasa-
kė teisingai, o prašymą anykštėnų 
paramos ji laiko replika po prie-
saikos.   „Kas būtų vykę, jeigu aš 
būčiau nepriėmusi jo priesaikos?“, 
– retoriškai klausė Anykščių rajo-
no rinkimų komisijos pirmininkė. 

Pats A.Liogė  tvirtina, kad anykš-
tėnų pagalbos paprašė jau po to, 
kai prisiekė ir atitraukė ranką nuo 
Konstitucijos. „Nemoka pralaimėti 
ir „šūdeliauja“, - apie socdemų  ir 
V.Galvono skundą VRK „Anykš-
tai“ sakė A.Liogė.

Tuo tarpu V.Galvonas „Anykš-
tai“ dėstė, jog jei net A.Liogė dėl 
savo per ilgo liežuvio neteks rajono 
Tarybos nario mandato, jam nebus 
jo gaila, nors šis buvo „tvarkiečio“ 
klasės draugas.  „Jis juk suaugęs 
žmogus. Jeigu mes rimtai ateina-
me dirbti, tai ko išsidirbinėti? Aš 
galėjau pradėti dėkoti žmonai, kad 
mane leidžia važiuoti į Anykščius.“ 
- aiškino V.Galvonas. 

Pirmojo Tarybos posėdžio žvaigždė – Arūnas Liogė

Stebuklas:“Žmones, šiandien ant Anykščių žemės įvyko stebuklas! Po 
posėdžio praėjus kelioms valandoms savivaldybes svetainėje įdėtas prane-
šimas apie šį įvykį. Įsivaizduojat? Komunikacijos skyrius dirbt pradėjo nuo 
pat pirmos naujos valdžios darbo dienos, ar kas čia įvyko? Pagal senąją 
patirtį, pranešimas iš to skyriaus turėjo būti paviešintas mažiausiai po poros 
savaičių? Žmonės, gal žinot kas įvyko? Gal skyriaus darbuotojai pasikei-
tė?“

Irgi pastabi: „Na, anykštenai, jūs ką norit sakykit, bet naujasis meras 
bent jau atrodo kaip vadovas. Ir kostiumas ne iš turgaus, atrodytų, pasiu-
vimas tinkamas, marškiniai ne salotiniai... Akivaizdu, kad Tubio žmonai ne 
dzin, kaip atrodo jos vyras, eidamas solidžias pareigas... Pasižiūrėjau savi-
valdybės puslapyje nuotrauką, kur visa chebrytė lauke nusifotografavusi... 
Oj oj oj... Vicemerui akivaizdžiai švarkelis siaurokas, labai jau į akis krinta 
tokia netvarka... Bet bent jau tarybos damos gražiai atrodo, jau nekalbant 
apie naująją vedėją... Pasitempkit, vyrai! Arba, moterys, bent jau jus pa-
tempkit saviškius!“

V: „Jėga Juodelis! Padėjo Sigutį į vietą. Bus įdomu, nes stipri bus opozi-
cija. Gaila, kad socdemai vadu išrinko ne Juodelį, o dainuotoją“

Klausytojas: “Galvono sugalvotas balvonizmas yra žemas kerštas Lio-
gei, kurio nesugebėjo suvaldyti. O Liogė nesuvaldomas visi žino.Tai jam 
brendis koją pakiša, tai grynieji. Nenuobodus, žodžiu, žmogelis.“

Skaitytoja: „Labai negražu p. Vytautai Galvonai skriausti Nykščių radi-
jo korespondentą A. LIOGĘ. Nemokamai Nykščiams dvejus metus Arūnas 
arė kaip žėbas jautis.Atidirbo korespondentu, dabar dirbs juristu. Palinkėk 
savo darbuotojui sėkmės, o ne kandžiok, kaip koks pasiutęs šuva. Negražu, 
sarmata“.

balsai internete (anyksta.lt):

Vienintelis rajono Taryboje esantis „Tvarkos ir teisingumas“ at-
stovas Vytautas Galvonas (kairėje) nuėjo į opozicijos glėbį.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Socialdemokratai nuo šiol bus didžiausiais rajono valdžios kritikais.

 Pasirodo, bibliotekininkai, kaip sakė 
R.Bražiūnienė, pakabinę skelbimus 
ant durų, kad biblioteka neveiks, daly-
vavo Anykščiuose surengtoje šventėje 
kultūros srityje dirbantiems žmonėms 
ir išvykoje po įvairias Anykščių rajono 
kultūrines vietoves.

Šiuo metu biblioteka likusi be „gal-
vų“ - serga ir direktorius Romas Kut-
ka, ir jo pavaduotoja Aušra Miškinie-
nė. Bibliotekos vairą laikinai perėmė 
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Ra-
munė Bražiūnienė. „Biblioteka tikrai 
nedirbo, bet aš ir esu atsakinga tik 
nuo balandžio 15-osios. Kiek žinau, 
visi reikiami leidimai iš savivaldybės 
buvo gauti, ant durų buvo iškabinti 
skelbimai, bet jei skaitytojai sako, kad 
jie tų skelbimų nerado, gal kokie vai-
kai nuplėšė. Aišku, gal informacijos ir 
pritrūko, reikėjo iš anksto paskelbti“,- 
apie skaitytojų priekaištus, kad jie ne-
žinojo apie tai, jog biblioteka nedirbs“, 
- sakė R.Bražiūnienė.  Kultūrininkų 
dieną organizavusi Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus darbuotoja 
Audronė Pajarskienė sakė, kad visoms 
kultūrinėms įstaigoms jų skyriaus 
vardu buvo išsiųsti raštai, kuriuose 

Kultūros dieną Anykščių bibliotekinin-
kai pasidarė išeiginę
Balandžio 15-ąją, minint Pasaulinę kultūros dieną, Anykščių 

biblioteka nedirbo. Pirmieji apie neveikiančią biblioteką pranešė 
Lietuvos televizijai reportažą rengę žurnalistai, vėliau ėmė kreip-
tis į „Anykštą“ ir kiti bibliotekos lankytojai, kad negali patekti į 
šią įstaigą. „Negi biblioteka nedirbo“, - stebėjosi  Kultūrininkų 
dieną organizavusi Audronė Pajarskienė, o bibliotekos direkto-
rių pavaduojanti Ramunė Bražiūnienė teigė, kad bibliotekininkai 
ant durų buvo iškabinę skelbimus. 

Chamai: „Nuėjau šiandien į biblioteką ir spyną pabučiavau. Šventė 
švente o mano kojos ne valdiškos. Kad bibliotekininkai eis išgerti reikėjo 
skaitytojus informuoti iš anksto. Kai švenčiate negadinkite kitiems dienos“

Tam “chamai”: „Pro kurias duris ėjai, kad nematei mandagaus lanky-
tojų atsiprašymo? O gal sumaišei su Zelevo parduotuve, tokių “skaitytojų” 
ten daug kasdien sukiojasi.“

Taigi taigi: „Puikus direktorius, puiki biblioteka, gražūs Anykščiai. P.S. 
Gyvenimas daug spalvingesnis ir žmonės malonūs bei šypsosi, jei požiūris 
pozityvus.“

Savivalda: „Leidimą, matyt, davė Juodelis, o jam pasirašė Nargelienė.“
Skaitytojas iš kaimo“: „Baisi čia mat naujiena, kad susirgo rajoninės 

bibliotekos valdžia. O kodėl laikraštis nieko nerašo apie kaimų bibliotekas, 
kur darbuotojai labai dažnai serga. Gal ir neserga, gal tik apgauna skaity-
tojus. Bet faktas toks yra. Kaimui reikia didesnės kontrolės iš rajono bibli-
otekos.“

Blyn: „O kiek kainavo ši „šventė“ biudžetui? Kodėl rengiami tik šios 
kastos pagerbimai? Kodėl nerengiami kokių statybininkų ar kelininkų pa-
gerbimai? Visi kiti antrarūšiai?“

balsai internete (anyksta.lt):

Kultūrininkų dieną organizavusi Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus darbuotoja Audronė Pajarskienė irgi stebėjosi, 
kad bibliotekos durys buvo užvertos skaitytojams. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

raginama vadovams sudaryti sąlygas 
darbuotojams dalyvauti Pasaulinės 
kultūros dienos renginiuose. „O toliau 
jau įstaigų vadovai sprendė, kaip orga-
nizuoti. Bet negi biblioteka nedirbo? 
Žinau, kad direktorius susirgo, neda-
lyvavo išvykoje“,- sakė A.Pajarskienė. 

Paklausta, ar ir kitos kultūrinės įstaigos 
nedirbo, A.Pajarskienė sakė, jog tokių 
duomenų neturi. „Kiek žinau, kiti dir-
bo, ir Kultūros centre renginys vyko, 
muziejininkai pasikeisdami dalyvavo 
ekskursijoje, Menų centras dirbo, beje, 
nepasakyčiau, kad ir bibliotekinin-
kai visi ekskursijoje dalyvavo“,- sakė 
A.Pajarskienė. Anykščių bibliotekoje 
dirba 30 žmonių. 

Internete „Anykštos“ skaitytojai at-
kreipė dėmesį, kad dažnai užvertom 
durim skaitytojus pasitinka ir kaimo 
bibliotekos, o statybininkai reikalavo, 
kad ir jiems rajono valdžia pagerbimą 
surengtų. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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parduoda

įvairus

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

Polikarbonatiniai 
šiltnamiai gera 

kaina.
Tel. (8-650) 58252. 

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

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 21 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.

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.

UAB „KALNŲ MIŠKAS“ 
PIGIAI PARDUODA 

MEDIENĄ
Mūsų veikla ir paslaugos:• PARDUODAME statybinę 
medieną, lauko ir vidaus 

dailylentes (atveža)• PERKAME spygliuočių rąs-
tus (gali būti nedideli kiekiai) 

 
Tel. (8-600) 22488, 

el. paštas:
 kalnumiskas@gmail.com

Nekilnojamas turtas

9 a sklypą J. Biliūno g. Galimas 
keitimas į mišką.

Tel. (8-601) 41698.

9,11 ha žemės sklypą Anykščių 
sen.

Tel. (8-610) 30379.

Žemės sklypus: 3.00 ha su so-
dyba ir ūkiniais pastatais (150 m 
prieina prie Anykštos upės); 16.80 
ha - abipus Anykštos upės (apie 
600 m pakrantės); 4.70 ha (tame 
skaičiuje 0.3 ha miško); 1.07 ha 
miško (lapuotis).

Tel. (8-687) 13137.

Medinį namą su ūkiniu pastatu ir 12 
a. sklypu Kurklių g.  Anykščiuose.  

Tel. (8-611) 24192.

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

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

Dviejų kambarių butą Anykščių 
mieste, Statybininkų g., Ramybės 
mikrorajone. Tvarkingas, 50 kv. 
m.

Tel.: (8-616) 16191, 
(8-610) 01303.

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.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-674) 08608.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

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

Tel. (8-622) 44850.

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

Tel. (8-629) 76267.

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

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas, spy-
gliuočių atraižas. Brangiai perka 
mišką.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Kita

Barkūną.
Tel. (8-613) 95029.

Spanguolių, svarainių, vynuogių 
sodinukus. 

Tel. (8-623) 49126.

Veršingą telyčią ir avižas.
Tel. (8-606) 72091.

Kiaulę.
Tel. (8-678) 78262.

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-60 kg, ketvirčiais 
po 20-30 kg, subproduktus, kum-
pius, lašinius, mentę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Lietuvišką mėsinių kiaulių sker-
dieną 40-50 kg  turime svilin-
tų dujomis ir plikytų, atvėsintos 
ir tt. Triušių skerdieną  1.5-2.5 
kg. Atveža nemokamai. Vežame  
į parduotuves ,kavines, turgavie-
tes.                   

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

Vasarinius ir žieminius kviečius, 
miežius. 1 tona 145 Eur. Bramų 
vištų porą 40 Eur.

Tel. (8-685) 56963.

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

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine 
danga.

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

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

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

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

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, 
purkštuvus, lėkščiuotuvus, plūgus, 
vagotuvus, kultivatorius, frezus... 

Tel. (8-612) 57075.

MTZ-52, MTZ-50, MTZ-562 
(traktoriai atvežti iš Vokietijos, 
tvarkingi, kaina sutartinė). 

Tel. (8-641) 57036.

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius ir 
paaugintus viščiukus broilerius, 
dedekles vištaites, lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Balandžio 19 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukš-
tyno  vakcinuotais, 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, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, 
prekiausime kiaušiniais. Jei vėluosime, prašo-
me 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.

ELMININKŲ 
BANDYMŲ STOTIS
pigiai parduoda bulves.

Tel. (8-381) 4-85-60,
(8-611) 17004.

Traktorių MTZ-82, 1986 m., 
maža kabina.

Tel. (8-684) 13095.

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

Tel. (8-612) 61429.

Parduoda juodžemį, malkas. 
Perka mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Perka “Odesos” gamybos (rusiš-
ką) plūgo korpusą. Parduoda dir-
vos lygintuvą.

Tel. (8-684) 49247.

Parduoda malkas nuo 1 kub. 
m, pjauna, tvarko vėjovartas. 
Parduoda IBC konteinerius 1000 
l. Perka metalą, atlieka smulkius 
suvirinimo darbus.

Tel. (8-638) 87800.

Nuomoja sodą.
Tel. (8-601) 22310.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-655) 55726.

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

Pjauna pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros li-
nijų, sodybose. Karpo gyvatvores, 
geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Nemokamai iškertame krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Vandens gręžiniai iki 30m gylio ir 
gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garanti-
ja. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

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

Tel. (8-647) 48473.

Mobiliu gateriu pjauna medie-
ną kliento kieme. Stato medinius 
karkasinius pastatus, pirtis, pavė-
sines. Kloja trinkelėmis ar akmeni-
mis takelius.

Tel. (8-672) 38079.

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

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Autokrano nuoma. Keliamoji ga-
lia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

“Bobkato” paslaugos.
Tel. (8-621) 56448.

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

Tel. (8-682) 92949.

2015 metų gegužės 08 d. 18 val. adresu: Baranausko aikštė 2 , Anykščių kultūros 
namų mažojoje salėje Anykščiuose, vyks Anykščių rajono medžiotojų klubo „Debeikiai“ 
visuotinis ataskaitinis Klubo narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

Susirinkimo pirmininkaujančio rinkimai.1. 
Susirinkimo sekretoriaujančio rinkimai.2. 
Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.3. 
Klubo Pirmininko metinė ataskaita .4. 
Klubo finansininko metinė ataskaita.5. 
Klubo revizijos komisijos metinė ataskaita.6. 
Metinio klubinio mokesčio dydžio svarstymas .7. 
Naujos Klubo Įstatų redakcijos svarstymas ir Klubo Įstatų priėmimas.   8. 

Su nauja Klubo įstatų redakcija galima susipažinti Klubo buveinėje, adresu Mickūnų 
k.2, Debeikių sen. 2015-04-18 nuo 17 iki 19 val. ir kiekvieną ateinantį trečiadienį nuo 
18 iki 19 val.       

Staliaus - dailidės paslaugos
Statau rąstinius, karkasinius 

namus, pirtis, pavėsines.
Dengiu stogus. 
Montuoju medines dailylentes, 

grindlentes ir t. t.
Pasirūpinu medžiagomis.
Konsultuoju nemokamai.
Tel. (8-673) 76610.
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Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
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mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793SUPERKAME
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.

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.

Reikalingi suvirintojai 
autotransporto remonto 

darbams.   
Galima derinti ir su kitu 
darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Įmonei reikalingas INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
TECHNIKAS - VADYBININKAS (-Ė).

Darbo pobūdis: kompiuterinės technikos, mobiliųjų telefonų preky-
ba, remontas, priežiūra.

Reikalavimai: puikus kompiuterių komponentų išmanymas, gebėji-
mas identifikuoti ir spręsti technines problemas, geri bendravimo įgū-
džiai, anglų kalbos mokėjimas, aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas, 
vairuotojo pažymėjimas.

CV siųsti el. paštu: rlaukas@pikselis.lt
Kontaktinė informacija: UAB “Ryšio laukas”, J. Biliūno g. 18a, 

Anykščiai, el. paštas: rlaukas@pikselis.lt, telefonas: (8-381) 58029.

Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Į Rusija nevažiuojame. 
Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

UAB „Anrestas“ reikalingi
tinkuojamų ir ventiliuoja-

mų fasadų šiltintojai.
Kreiptis: Gegužės g. 14, 

Anykščiai, tel.(8-381) 5-25-00.

Susikaupė širdy ir išmintis ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių dienų brandus ir ilgas tęsinys

Gerbiamą Vytautą RAIŠELĮ 80-ojo jubiliejaus proga sveikina 

Vašuokėnų bendruomenė

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties 
žemę  aplink Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Sodybą, siūlyti įvairius varian-
tus. 

Tel. (8-620) 32733.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-633) 60143.                     

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius. Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Siūlo darbą
Darbas Vilniuje statybinin-

kams. Lauko - vidaus apdaila. 
Apgyvendiname, visos socialinės 
garantijos.

Tel. (8-659) 69550.

Darbščiam jaunuoliui su B kate-
gorija.

Tel. (8-674) 08608.

Reikalingi tarptautinių gabenimų 
vairuotojai. 

Tel. (8-686) 50349.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome dar-
bo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.

Gyvulininkystės ūkiui Kupiškio r. 
reikalinga melžėja ir šėrikas-trak-
torininkas. Pageidautina šeima. 
Apgyvendina. 

Tel. (8-613) 84141.
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nas, Agnė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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+++
+ Saugumas – važiuojant dviračių takais, dviratininkams bus mak-

simaliai užtikrintas eismo saugumas.
+  Universalumas – dviračių takų sistema suplanuota taip, kad 

tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai, rajoniniai ir vietiniai dviračių 
takai tarpusavyje jungtųsi, sudarydami vientisą sistemą.
+  Racionalumas – dviračių takų sistema kuriama taip, kad efekty-

viai išnaudotų esamą gatvių ir kelių infrastruktūrą. 

FORUMAS EUROPA

(Atkelta iš 1 p.)

Amiliutė ruošiasi sėjai

Knygynas Anykščiuose
Vilniaus g. 22

tel. 8 657 76612

N A U J I E N A

Parduotuvėse grožybės
Paskaičiuoji – pigiau grybo,
Bet mane apgaut sunku –
Chemiją gerai uodžiu.

Neskanu, kramtau aš viską,
Nors atrodo vaisiai tviska
Ant liežuvio dedu skiedrą - 
Jaučias kalis ir salietra. 

Kad galėčiau senti oriai
Reikalingi pomidorai.
Ekologiški, rausvi
Tik iš lysvės paskinti. 

Aš tuoj pat iš paupių
Kasiu žemės ir nešiu -
Prisipildo vazonėliai 
Augs daigai ir svogūnėliai. 
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JŪSŲ LAUKIAME: ANYKSČIUOSE
BALANDŽIO 22 D., NUO 10 IKI 17 VAL.
KULTŪROS cENTRAS, A. BARANAUSKO G. 2,
ANYKSČIAI( ĮĖJIMAS IŠ UPĖS PUSĖS)Gegužės 1 d.

(penktadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14

gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.

Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.

Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Paskatins rinktis dviračius
Algimantas KLEIVA, anykštėnas, IT specialistas:
- Gera žinia, kad vairuotojų kultūra pastebimai Anykščiuose išaugo. Su dvirati-

ninkais vairuotojai jau elgiasi, kaip su normaliais eismo dalyviais. Būtų labai ge-
rai, jeigu gatvėse atsirastų specialiais ženklais pažymėti takai dviratininkams. Tai 
sureguliuotų transporto dalyvių srautus ir turėtų realios įtakos eismo saugumui. 
Manau, tai paskatintų daugiau anykštėnų sėsti ant dviračių.

Anykščiai buvo atsilikę
Bronius VITKŪNAS, sporto klubo „Vėtrungė“ vadovas, biatlono treneris:
- Sportininkų grupę nuo sporto pramogų komplekso „Nykščio namai“ iki Niū-

ronių dviračių tako išvedu Anykščių gatvėmis. Vaikai dėvi šalmus, specialias lie-
menes, gerai matomi iš tolo, važiuoja kolona, tačiau nesijaučiame labai saugūs 
važiuodami dviračių eismui nepritaikytomis  gatvėmis. 

Seniai Anykščiuose reikėjo pažymėti dviračių takus. Šiuo atveju esame labai 
atsilikę. Pastebėjau, kad Anykščiuose nedaug vietų, kur galėtum saugiai palikti dviratį. Labai gerai, kad pagaliau 
ši problema pajudės.

Takas derintas prie gyventojų poreikių
Daiva GASIŪNIENĖ, Anykščių rajono vyriausioji architektė: 
- Vienas iš pagrindinių Anykščių rajono dviračių takų specialiojo plano uždavi-

nių buvo sudaryti vientisą, saugų, patrauklų ir patogų gyventojams dviračių takų 
tinklą. Siekėme tai derindami su gamtine, urbanistine aplinka, gyventojų fizinio 
judrumo galimybėmis, darbo, buitiniais bei laisvalaikio tikslais. Manau, svarbu  
skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvią transporto priemonę. 

Anykščiai renkasi dviratį
vox populi - vox dei
Norint dviračiu iš miesto pasiekti vaizdingomis vietomis nutiestus dviračių takus, reikia važiuoti  ga-

tvėmis tarp automobilių arba varytis jį šaligatviais. Mieste beveik nėra dviračių stovėjimo aikštelių.
Anykščių rajono savivaldybės administracija, remiama Europos socialinio fondo agentūros, ėmėsi 

įgyvendinti projektą „Anykščių rajono dviračių takų specialiojo plano parengimas“, kurio sprendi-
niai leis suformuoti papildomas jungtis tarp jau nutiestų dviračių takų ir juos sujungti į vieningą ir 
rišlų dviračių takų tinklą, numatyti vietas dviračių stovėjimo, saugojimo aikštelėms įrengti. 

Ką mano anykštėnai apie šį projektą?

  Europos socialinio fondo 
agentūros finansuojamas Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
įgyvendinamas projektas „Anykščių 
rajono dviračių takų specialiojo pla-
no parengimas“ iš regiono projektų 
pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04
-R „Teritorijų planavimas“. Veiks-
mų programa – „Žmogiškųjų ište-
klių plėtros veiksmų programa“.

  Projektui skiriamas ES finan-
savimas – 24 417,86 euro; likusios 
lėšos - iš rajono biudžeto. Bendra projekto vertė -28 727, 12 euro.

  Parengtas teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros speci-
alusis planas detalizuoja Anykščių rajono ir miesto savivaldybės teritorijos 
bendrųjų planų sprendinius.

  Dviračių takų specialiajame plane numatoma įvertinti gatvių ir kelių tin-
kamumą dviračių trasoms, atlikti dviračių ir pėsčiųjų eismo saugumo analizę, 
dviračių srautų analizę, suplanuoti dviračių trasų susisiekimo tinklą.

  Rekreacinių, turistinių dviračių takų įrengimas būtų numatytas apjun-
giant populiariausius dviračių turizmo maršrutus: Anykščiai – Rubikiai, 
Anykščiai – Puntuko akmuo, Anykščiai – „Arklio muziejus“ – Andrioniškis 
ir Anykščiai – Nevėžos ežeras.

  Suplanuoti dviračių transporto infrastruktūros objektai, t.y. dviračių sto-
vėjimo ir laikinojo saugojimo vietos bei dviračių saugyklos, poilsio aikštelių 
išdėstymo vietos ir kt.

  Projektas pradėtas įgyvendinti 2013 m. sausio mėnesį, o bus baigiamas 
2015 m. gegužės mėn.


