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Mums valdžia maždaug 10 
metų padidino pensinį amžių, 
10 procentų padidino visokias 
baudas, o mes keršijam – va-
žiuodami automobiliu visur 
bent 10 kilometrų viršijam 
greitį.

Tegu žiūri į mus per greičio 
matuoklį, negi lauksim pensi-
jos? 

Linas BITVINSKAS

Kavarsko seniūnui Algirdui Gansiniauskui viltis praturtėti 
„Anykštos“ redakcijos pinigais blėsta: Anykščių rajono apylin-
kės teismas atmetė A.Gansiniausko skundą dėl  garbės ir orumo 
gynimo bei neturtinės žalos atlyginimo. Nors beveik visose bylo-
se, iškeltose „Anykštos“ redakcijai, Kavarsko seniūnas, gindamas 
savo poziciją, graudindavosi ir išspausdavo vieną kitą ašarą, teis-
mas pripažino, jog seniūnas yra viešas asmuo, todėl jo kritikos 
ribos yra platesnės negu privataus asmens, o A.Gansiniauskas 
turėtų būti daug pakantesnis jam reiškiamai kritikai.

Kavarsko seniūnui net ir per teismus 
nepavyko užčiaupti žurnalistų

Balandžio 20-osios teismo spren-
dime nurodoma, jog Kavarsko se-
niūnijos seniūno A.Gansiniausko 
prašymas iš UAB „Anykštos re-
dakcija“ ir žurnalisto Arvydo Lin-
gaičio solidariai priteisti 30 tūkst.
Lt (8 tūkst.688 eurus) neturtinės 
žalos ir bylinėjimosi išlaidas yra 
nepagrįstas ir atmestinas.

Kavarsko seniūno garbę ir oru-
mą tariamai pažemino „Anykštos“ 
2012 metų gruodžio mėnesio pu-
blikacijos apie tai, kaip  galimai 
dėl užpustytų ir nenuvalytų kelių 
bei laiku nesuteiktos skubios medi-
cininės pagalbos nuo širdies ligos 
mirė Medžiočių kaimo gyventojas 
Mykolas Mikoliūnas.

A.Gansiniauskui atrodė, kad ti-
krovės neatitiko du sakiniai: „Dėl 
užpustytų kelių pavėlavus suteik-
ti skubią medicinos pagalbą nuo 
širdies ligos mirė Mykolas Miko-

liūnas“ ir „Nors pagalbos sune-
galavęs vyras seniūnijoje prašė 6 
valandą ryto...“.

Nors teisme net ašarą braukda-
mas A.Gansiniauskas įrodinėjo, 
kad 2012 metų gruodžio 17 dieną 
M.Mikoliūnas greitąją medicini-
nę pagalbą telefonu kvietėsi tik 
11 valandą 25 minutės, teismas 
patvirtino, jog pašlijusia sveika-
ta Medžiočių kaimo gyventojas 
Kavarsko seniūnui skundėsi jam 
paskambinęs apie 6 valandą ryto. 
Todėl teismo sprendimu teiginys 
„Nors pagalbos sunegalavęs vyras 
seniūnijoje prašė 6 valandą ryto“ 
atitinka tikrovę.

„Teismo vertinimu akivaizdu, kad 
atsakovas Arvydas Lingaitis, rem-
damasis jo surinktos informacijos 
pagrindu, išdėstė savo nuomonę apie 
aprašomą 2012 metų gruodžio 17 die-
nos įvykį, todėl teiginys „dėl užpusty-

Įsiteisėjus teismo sprendimui Kavarsko seniūnas Algirdas Gan-
siniauskas ne tik negaus iš „Anykštos“ 30 tūkst.Lt, bet privalės 
redakcijai atlyginti beveik 3 tūkst.Lt jos advokato paslaugų išlai-
dų ir dar sumokėti jį teisme atstovavusiam advokatui.

tų kelių pavėlavus suteikti skubią me-
dicinos pagalbą nuo širdies ligos mirė 
Mykolas Mikoliūnas“ yra žurnalisto 
nuomonė, pagrįsta surinktų faktų 
pagrindu, - rašoma teismo sprendi-
me, kuriuo atmestas A.Gansiniausko 
skundas.

– Pažymėtina, jog siekiant ap-
ginti asmens konstitucinę teisę tu-
rėti savo įsitikinimus ir juos laisvai 
reikšti, teismas negali įpareigoti 
paneigti nuomonę ar atlyginti ne-
turtinę žalą už išsakytą nuomonę 

net ir tuo atveju, kai ši nuomonė yra 
pripažinta neetiška. Lietuvos Aukš-
čiausiasis teismas yra pabrėžęs, jog 
išreikšdami nuomonę per visuome-
nės informavimo priemones, as-
menys yra nevaržomi išsakyti savo 
vidinį įsitikinimą, kadangi teisė tu-
rėti savo įsitikinimus ir juos laisvai 
reikšti yra konstitucinė vertybė“.

BURBIŠKIO PARTIZANAMS. 
Šiandien, balandžio 25-ąją, Burbiš-
kyje vyks istorijos popietė “Prie lais-
vės vilties židinio” Žaliosios rinktinės 
70-mečiui atminti. Renginiai prasidės 
Šv. Mišiomis Burbiškio bažnyčioje 
13 val. 30 min., autobusas iš Anykš-
čių A.Baranausko aikštės Burbiškio 
link išvyksta 13 val.  

Direktorė. Anykščių savivaldybė 
paskelbė antrojo rajono Tarybos po-
sėdžio darbotvarkę. Pirmuoju klau-
simu savivaldybės administracijos 
direktore planuojama skirti dabar 
laikinai šias pareigas einančią Vene-
tą Veršulytę, o antruoju sprendimu 
jos pavaduotoju turėtų tapti liberalas 
Saulius Rasalas. Pirmajame Tarybos 
posėdyje V.Veršulytės nuolatine va-
dove nebuvo galima skirti, nes dar 
nebuvo gauta STT pažyma.

Konkursai. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija paskelbė 
konkursą Debeikių ir Troškūnų se-
niūno pavaduotojo vietoms užimti. 
Būsimiems seniūnams atlyginimo 
koeficientas pakeltas nuo 8 iki 9, kas 
pinigine išraiška reiškia 63,70 euro 
didesnį atlyginimą. Neatskaičiavus 
mokesčių, seniūnų pavaduotojų atly-
ginimas bus 666,13 euro. Nors alga 
pakelta, reikalavimai pretendentams 
sumažinti - jiems nebereikia mokėti 
vairuoti automobilį. 

Gaisrai. Kartais senas automobilis 
virsta laužaviete. Ugniagesiai – gel-
bėtojai ketvirtadienį Kavarsko seniū-
nijoje Šerių kaime gesino nenaudoja-
mą ir be valstybinių numerių stovintį 
sunkvežimį GAZ 53. Sunkvežimio 
kabinoje degė sukrautos šiukšlės. Ki-
tame gaisre, Traupio seniūnijos Sur-
daugių kaime, dėl neatsargaus elgesio 
išdegė 15 arų miško paklotės. 

Kilpininkas. Gyvosios gamtos 
apsaugos inspekcijos pareigūnai ties 
Auguškų kaimu sulaikė nelegalų me-
džiotoją P. R., kuris netoli namų esan-
čiame miškelyje tikrino pastatytas 
kilpas. Įkliuvusių gyvūnų nebuvo, ta-
čiau už medžioklę draudžiamu būdu, 
4 kilpomis, surašytas administracinės 
teisės pažeidimo protokolas.

Sveikinimas. Primename, kad per 
laikraštį galite pasveikinti savo artimuo-
sius. Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.

Reabilituotas dėl priesaikos politikas gailisi 
nepasakojęs apie Pavliką Morozovą

Vyriausioji rinkimų komisija 
svarstė keturių Anykščių rajono 
tarybos narių skundą dėl neva 
netinkamai duotos tarybos na-
rio Arūno Liogės priesaikos, dėl 
kurios, šių rajono politikų nuo-
mone, A.Liogė turėtų būti pripa-
žintas kaip nedavęs priesaikos ir 
pašalintas iš rajono Tarybos.

Priesaika pripažinta tinkama, o 
politikas artimiausiame Tarybos 
posėdyje įpareigotas pareikšti, 
kad priesaikos tekstas buvo toks, 
kaip numato įstatymas, o replika 
– ne priesaikos 
dalis.

Rajono Taryboje susikirto mokytojo ir mokinio vertybės: buvęs 
istorijos mokytojas Arūnas Liogė jaučiasi kaltas, kad jo moki-
nys, dabar rajono socialdemokratams vadovaujantis Dainius 
Žiogelis užaugo skundiku.

Naujoji valdžia 
pinigų iš Irenos 
Andrukaitienės 
nereikalauja

Miestas prasideda ten, kur 
artimi žmonės

Rajono Tarybos narys Lukas 
Pakeltis sako, kad žmogus yra 
savo likimo kalvis. 

Išrinkta populiariausia 
rajono gydytoja

Populiariausia rajono gydytoja 
skaitytojai šiemet išrinko Kurklių 
ambulatorijos ir Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoją Dalią 
Kazlauskienę. 



 

KONKREČIAI 2015 m. balandžio 25 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Vogė. Balandžio 20 dieną, apie 

16 valandą, Troškūnų seniūnijoje 
įsibrauta į negyvenamą sodybą ir 

iš ūkinio pastato pavogta siuvimo 
mašina. Nuostolis – 100 eurų.  

Smurtavo. Balandžio 18 die-
ną, apie 22 valandą, Troškūnų se-
niūnijoje konflikto metu 47 metų 

vyriškis panaudojo fizinį smurtą 
prieš savo 34 metų sugyventinę. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Vogė II. Balandžio 22 dieną, 

apie 5 valandą 30 minučių, Ka-
varsko seniūnijoje pastebėta, kad 
iš garažo ir nerakinamos lauko 
virtuvės pavogti įvairūs daiktai. 
Nuostolis – 1130 eurų.

Pinigai. Vidaus reikalų minis-
tras Saulius Skvernelis sakė, kad 
vidaus reikalų sistemos reformai 
trūksta apie 20 mln. eurų, todėl po 
kelerių metų teisėsauga gali atsi-
durti išties pavojingoje padėtyje. 
O štai pabėgėliams gelbėti, juos 
įkurdinti Lietuvoje ir socializuo-
ti ministras jokių kliūčių nemato. 
S.Skvernelis mano, kad Lietuva 
būtų pasiruošusi ir migrantų priė-
mimui bei jų socializacijai.

Nedavė. Lietuvos kultūros ta-
ryba prie Kultūros ministerijos 
sudrumstė dešimtmečius galioju-
sią tvarką. Finansavimo negavo 
Dainų šventėms pamainą ugdan-
tys renginiai, be pinigų veikai liko 
valstybinis pučiamųjų orkestras 
“Trimitas” bei dainų ir šokių an-
samblis “Lietuva”. “Panašaus 
precedento nėra buvę per visus 
58 orkestro “Trimitas” gyvavimo 
sezonus. Gegužę numatytos dve-
jos gastrolės Lenkijoje, birželį 
planuojame vykti į Briuselį, kur, 
minint Europos humanizmo die-
ną, orkestras pirmą kartą savo is-
torijoje turėtų groti Europos Par-
lamento (EP) aikštėje. Bet dabar 
net neįsivaizduoju, kaip važiuosi-
me”,- pasakojo Lietuvos valstybi-
nio pučiamųjų instrumentų orkes-
tro “Trimitas” vadovas Deividas 
Staponkus. 

Seklė. Padaryti karjerą, kokią 
pasisekė Rimai Zieniuvienei, Kau-
no policijoje nepavyko nė vienai 
moteriai. Pasiekimais pasigirti 
galinti vyresnioji komisarė žiemą 
ėmė vadovauti Ekonominių nusi-
kaltimų tyrimo valdybai ir jau pel-
nė Europolo pripažinimą. Po eurų 
spaustuvės Partizanų g. demaska-
vimo pagal konfiskuotų netikrų 
eurų skaičių jos kolektyvui šiuo 
metu Europoje nėra lygių.

Gaisrai. Po žiemos bundančią 
gamtą lydintys gaisrai atvirose te-
ritorijose jau seniai tapo vienu di-
džiausių šalies ugniagesių galvos 
skausmų. Statistika iškalbinga. 
Per pirmuosius du metų mėnesius 
Lietuvoje kilo 1197 gaisrai. Vien 
per kovą jų užgesinta du kartus 
daugiau - net 2381. Tokį šuolį 
lėmė ankstyvą pavasarį pievose 
ir laukuose lyg iš gausybės rago 
pasipylę gaisrai, dažniausia degė 
nenušienautos pievos. Nuo metų 
pradžios iki trečiadienio atvirosio-
se teritorijose jau kilo 2322 gaisrai 
(iš viso jau kilo 4428 gaisrai), išde-
gė daugiau kaip 4,6 tūkst. hektarų 
plotas. 

Sankcijos.  Lietuviams nepavy-
ko norvegiškas lašišas nugabenti 
iki Kazachstano. Rusijos sanita-
rijos priežiūros tarnybos “Rossel-
choznadzor” padalinio pareigūnai 
sustabdė iš Lietuvos vykstančią 
transporto priemonę, į Kazachsta-
ne registruotą bendrovę gabenu-
sią šaldytų lašišų krovinį. Iš viso 
automobilyje rasta 18,6 tonos 
šaldytų žuvų produkcijos, paga-
mintos Norvegijos įmonių. Atlikę 
krovinio sanitarinę ir veterinarinę 
patikrą, pareigūnai nustatė, kad 
produktų markiravimo etiketėse 
pateikta informacija nesutampa su 
Norvegijos veterinarijos sertifika-
to duomenimis. Taip pat nustaty-
ta, kad leidimas įvežti į Rusiją ir 
NVS šalis Lietuvoje perkrauna-
mus produktus nesutampa su kro-
vinio dokumentais.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Šių metų „Darom“ šūkis: „Van-
duo – Lietuvos auksas“. „Šiais 
metais labiau orientuojamasi į 
upelių, vandens telkinių, pakran-
čių tvarkymą. Surinktas atliekas 
komunalininkai surenka ir veža į 
Utenos atliekų tvarkymo sąvarty-
ną“, – „Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono savivaldybės vietinio ūkio 
ir valdybos skyriaus ekologė Inga 
Žukauskienė. 

Akcija jau vyko Traupio, Debei-
kių, Skiemonių, Kavarsko, Troškū-
nų, Svėdasų, Andrioniškio, Viešin-
tų seniūnijose, šiandien talka bus 
vykdoma Kurklių seniūnijoje bei 
Anykščiuose. 

Norinčių dalyvauti kasmet yra. 
„Negaliu pasakyti, ar daugėja, 
ar mažėja savanorių, bet kalbant 

Rajono gyventojai tvarkėsi
Šiemet jau septintą kartą vykdoma visuotinio tvarkymosi ak-

cija „Darom“. Ne išimtis ir Anykščiai bei seniūnijos – rajono gy-
ventojai gražinti aplinką buvo kviečiami visą savaitę, o ketvirta-
dienio pavakarę tvarkyti netoli Niūronių esantį miškelį susibūrė 
ir savivaldybės darbuotojai. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

apie visą rajoną, dalyvių skai-
čius išties nemažas“, – džiaugėsi 
I.Žukauskienė.

Pasak Ingos Žukauskienės, dar 
prasidedant šiai visuotinei akcijai, 
kiekviena savivaldybė darydavo 
vadinamąsias pavasarines talkas: 
„Tuomet labiau kviesdavom įmo-
nes, įstaigas, organizacijas sutvar-
kyti miestui priskirtus miško plo-
tus. Kai atsirado visuotinė akcija 
„Darom“, mes prisijungėme prie 
jos“.

Atskirai rajono savivaldybei pri-
skirtą plotą prie Niūronių tvarkė 
jos darbuotojai. Po talkos valdinin-
kai džiaugėsi, kad šiukšlių kasmet 
mažėja, nors, surinkus atliekas, 
maišų su šiukšlėmis pasirodė ne 
tiek jau ir mažai.

Teritoriją prie Niūronių tvarkė ir Anykščių rajono savivaldybės 
meras Kęstutis Tubis.    

Autorės nuotr.

Anykščių savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vedėja Ona 
Jukniuvienė „Anykšta“ sakė, 
kad pernai savo pasėlius draudė 
penki ūkininkai ir bendrovės, 
šiemet kol kas - du. „Jau turime 
„pirmus“ paukščius. Pasėlius 
apdraudė žemės ūkio bendrovė 
„Elma“ ir ūkininkas Arvydas 
Jurkėnas iš Ažuožerių“,- teigė 
O.Jukniuvienė.  

Vienintelės Lietuvoje pasėlių 
draudimo bendrovės pagrindiniai 
klientai – stambių ūkių savinin-
kai. Tikimasi, kad dabar pasėlius 

Anykščių ūkininkai neskuba
drausti pasėlių

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Lietuvoje veikia vienintelė pasėlių draudimo bendrovė „Verei-
nigte Hagelversicherung VVaG“. Jau kelinti metai veikianti ben-
drovė teigia, jog  svarstančiųjų, ar verta drausti pasėlius, mažėja, 
tačiau Anykščų ūkininkų konservatyvumą pralaužti nelengva.

ryšis apdrausti ir smulkesnių 
ūkių savininkai, nes valstybė 
kompensuoja iki 50 proc. sumo-
kėtų draudimo įmokų, tad pasė-
lių draudimas Lietuvoje žemdir-
biams kainuoja dukart pigiau nei 
vakarų šalių ūkininkams.

Pasak O.Jukniuvienės, jų sky-
rius užima savotišką tarpininko 
vaidmenį tarp ūkininkų ir drau-
dikų. „Apsidraudę ūkininkai ar 
bendrovės ateina pas mus, o mes 
išduodame pažymą Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai, kuri vėliau 
grąžina pinigus. Kokios tai bus 

sumos, dar negaliu pasakyti, nes 
anketos dar yra nepatvirtintos, 
be to, skiriasi atskirų žemės ūkio 
kultūrų draudimo įmokos“,- sakė 
O.Jukniuvienė. 

 „Vereinigte Hagelversiche-
rung VVaG“ visaip stengiasi 
paskatinti ūkininkus draustis: at-
pigo ir pasėlių draudimo įmokos 
priklausomai nuo augalų rūšies 
ir pasirinkto draudimo produk-
to. Žieminių pasėlių draudimo 
įmoka jau 10 proc. mažesnė, o 
vasarinių kultūrų – net 30 proc. 
O bendra draudimo tarifų įmoka 
yra 14 proc. mažesnė nei praė-
jusių metų, taip pat siūloma ūki-
ninkams drausti pasėlius vien 
nuo krušos. Šio draudimo tarifas 
sumažintas 40 proc.  

Žemės ūkio skyriaus vedėja 
Ona Jukniuvienė sako, kad 
dažniau draudžia pasėlius 
stambesni ūkininkai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Sprendimas parengtas tiesiogiai 
išrinkto Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio iniciatyva, tačiau, 
matyt, dėl profilaktikos pristatyti 
šį klausimą paskirtas buvęs meras 
Sigutis Obelevičius, dabar uži-
mantis Anykščių rajono vicemero 
pareigas. 

Konservatoriui S.Obelevičiui 
valdant ir buvo užvirta obuolienė 
prieš I.Andrukaitienę. Po nuolati-
nio tuometinės valdžios spaudimo 
Signatarė nuo balandžio vidurio 

Naujoji valdžia pinigų iš Irenos 
Andrukaitienės nereikalauja

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Balandžio 30 dieną vyksiančiam rajono Tarybos posėdžiui pateik-
tas sprendimo projektas, naikinsiantis Anykščių A.Vienuolio progim-
nazijos direktorės, Kovo 11-osios Akto Signatarės Irenos Andrukai-
tienės nuodėmes, o tuo pačiu ir direktorei buvusios rajono Tarybos 
paskirtą atgailą –  iš atlyginimo išskaičiuoti 966,97 eurus už tai, kad 
pasamdė juristą parašyti mokyklos profsąjungai atsakymą.

rajono Tarybos sprendimu atleista 
iš darbo, kaip praradusi rajono Ta-
rybos pasitikėjimą. Progimnazijos 
vadovė su rajono savivaldybe jau 
bylinėjasi teisme dėl anksčiau jai 
paskirtų nuobaudų.

Šią savaitę meras K.Tubis buvo 
susitikęs su direktore ir aptarė 
jos santykius su rajono valdžia. 
„Anykštai“ meras sakė, kad jam 
ankstesnės Tarybos sprendimai 
„atrodo nesolidžiai“, kad „negali-
ma nusileisti iki asmeninio audito“ 

ir jis yra įsitikinęs, kad visas pro-
blemas būtina spręsti žmoniškai.

Tarybai siūloma pripažinti nete-
kusiu galios Tarybos 2015 m. kovo 
26 d. sprendimą Nr. 1-TS-133 ,,Dėl 
žalos atlyginimo“, nes, kaip rašoma 
aiškinamajame rašte, savivaldybės 
administracijos direktorės pareigas 
einanti Veneta Veršulytė įvykdė  įpa-
reigojimą pasiūlyti I. Andrukaitienei 
gera valia sumokėti 966, 97 euro ir 
„atlyginti padarytą žalą Antano Vie-
nuolio progimnazijos biudžetui dėl 
Antano Vienuolio progimnazijos 
lėšų naudojimo ne progimnazijos 
reikmėms“. „I.Andrukaitienė atsi-
sakė gera valia atlyginti padarytą 
žalą. Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos vardu ji pateikė raš-
tą, kuriame išdėstė savo nuomonę, 
kad, bendraudama su savo progim-

nazijos Profesinės sąjungos komi-
tetu, ji atstovavo progimnazijos 
interesams, o teisinių paslaugų jai 
reikėjo dėl to, kad ji neturėjo speci-
alių teisinių žinių, siekiant pareng-
ti atsakymus Profesinės sąjungos 
komitetui.  Viešųjų pirkimų proce-
dūros, jos nuomone, buvo atliktos 
tinkamai”, - rašoma aiškinamajame 
rašte.

„Anykštos“ žiniomis, I. Andru-
kaitienė sutinka išeiti iš darbo gra-
žiuoju, bet kelia sąlygas, kad jai 
skirtos rajono Tarybos nuobaudos 
būtų panaikintos ir išmokėta išei-
tinė kompensacija. Didžiulį stažą 
turinčiai pedagogei priklausytų 6 
mėn. atlyginimo dydžio išeitinė 
išmoka. 

Merui K. Tubiui tokie direktorės 
reikalavimai suprantami.
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Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

niame puslapyje.   
Etikos ir procedūrų komisijoje 

turėtų dirbti 11 Seimo narių – 6 
valdančiosios daugumos atstovai 
ir 5 opozicijos nariai. Praeitą sa-
vaitę Seimui nepavyko suformuoti 
naujos sudėties Etikos ir procedū-
rų komisijos. Tačiau užkliuvo ne 
R.Sargūnas, o konservatoriams 
nepriimtinos opozicijos pasiūly-
tos jų partiečių pavardės. „Ir man 
įdomu... Kol kas stabtelėjo, bet 
kaip bus, nežinau“, – paklaustas, 
ar vis dėlto R.Sargūnas bus Etikos 
ir procedūrų komisijoje, atsakė 
V.A.Matulevičius.

Pats R.Sargūnas „Anykštai“ aiš-
kino, kad jis visai nesiveržia į Eti-
kos ir procedūrų komisiją. „Kon-
servatoriai ir liberalai mus siūlo. 
Jeigu – ne, tai – ne. Negi galvojat, 
kad labai malonus darbas dirbti 
Etikos ir procedūrų komisijoje ir 
saviškius kamantinėti?“, – tikino 
R.Sargūnas. 

Priminsiu, jog KGB rezerve 
vyr. leitenantas  R.Sargūnas 1989 
metų rudenį pakeitė kapitoną Vilių 
Juodelį. V.Juodelis Sąjūdžio me-
tais pradėjo studijuoti aukštojoje 
partinėje mokykloje, todėl turėjo 
būti išbrauktas iš KGB rezervo. 
Socialdemokratas V.Juodelis iki 
balandžio vidurio dirbo Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriumi.  

KGB vėl prisivijo Ričardą 
Sargūną Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Seime svarstant būsimą Etikos ir procedūrų komisijos sudėtį anykštėną, Darbo partijos narį Ri-
čardą Sargūną vėl prisivijo KGB. Šio politiko, buvusio KGB rezervo vyresniojo leitenanto, kandi-
datūra buvo pasiūlyta į Etikos ir procedūrų komisijos narius, todėl parlamentaras Vytautas Anta-
nas Matulevičius vėl priminė R.Sargūno biografiją. 

Sudarytoje komisijoje vis dėlto R.Sargūno nebus.

Vilius Juodelis pagal KGB 
liniją yra lyg vyresnysis 
R.Sargūno brolis. Vyr. lei-
tenantas R.Sargūnas KGB 
rezerve 1989-ųjų rudenį pa-
keitė kapitoną V.Juodelį.  

komisijos sudėtį, mano reakcija...  
Aišku, geriausia tokiais atvejais - 
patylėti, juk kam reikia įsigyti prie-
šą. Turėjau viltį, kad apie tai pradės 
šnekėti Tėvynės sąjungos atstovai, 
bet nieko iš jų neišgirdome. Todėl 
turėjau kalbėti aš“, - „Anykštai“ 
aiškino V.A.Matulevičius. Jis prisi-
minė, kad mūsų valstybės istorijoje  
buvę KGB rezervistai yra užėmę 
aukštus postus, tačiau tų politikų 
biografijos detalės paaiškėjo tik 
jiems būnant tuose valstybiniuose 
postuose. V.A.Matulevičius dės-
tė, kad R.Sargūno atveju nėra ko 
žaisti slėpynių, nes jo KGB rezer-
vo karininko anketa yra skelbiama 
Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro interneti-

Garsus žurnalistas, į Seimą iš-
rinktas pagal „Drąsos kelio“ są-
rašą, V.A.Matulevičius sakė esąs 
nustebęs, jog į Etikos ir procedū-
rų komisiją siūlomas buvęs KGB 
rezervo karininkas. „Man kaip 
žmogus jis nekliudo. Tačiau, ar 
kitų Seimo narių etiką vertinti gali 
žmogus, buvęs tose specifinėse 
struktūrose? Manau, jis neturi mo-
ralinės teisės“, - „Anykštai“ sakė 
V.A.Matulevičius.

Etikos ir procedūrų komisijos 
nariai buvo siūlomi atvirkštine 
tvarka - opozicija siūlė narius iš 
pozicijos, pozicija iš opozicijos. 
Taigi, R.Sargūną pasiūlė kažkas 
iš opozicijos - konservatoriai arba 
liberalai. „Kai pamačiau būsimą 

Rasa STARKUVIENĖ, me-
dikė:

- Dar ne visai. Pirkdama pa-
sižiūriu ir mintyse pasitikslinu 
kainą litais. Uždirbame juk ne-
daug, tenka skaičiuoti kiekvie-
ną išleistą centą. Manau, kad 
iki liepos mėnesio, kol kainos 
parduotuvėse dar nurodytos ir 
litais, priprasiu. 

Viktorija MARcINKEVI-
ČIŪTĖ, Anykščiuose viešinti 
Vilniaus gyventoja:

- Taip, prie euro jau pripra-
tau. Beje, turiu tokią palygi-
namąją litų ir eurų lentelę, tad 
kartais ja pasinaudoju, pasi-
tikslinu kainas. Namuose dar 
yra likę kažkiek centų, o šiaip 
jau litus pasikeitėme į eurus. 
Iš kaimynų nugirstu, kad eu-
rai greičiau išsileidžiami, nes 
žmonės įpratę galvoti lyg vie-
nas  euras - vienas litas. 

Vytautas JUODZEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Viskas gerai. Litų pasilikau 
tik atminčiai. Dėl euro nesu-
žlugsim. Jokių problemų. 

Dėl ilgametės darbuotojos 
Laimos ŽARSKUTĖS mirties 
nuoširdžiai užjaučiame arti-
muosius.

UAB “Anykščių šiluma”
kolektyvas

Ar jau 
pripratote 
prie euro?

A.Liogė atsiprašė VRK narių, 
kad dėl jo sukeltų nepatogumų ko-
misija gaišta savo brangų laiką. Jis 
už akibrokštą atsiprašė ir tikino, 
kad šis atvejis bus pamoka visiems 
politikams, jog su priesaikos tekstu 
improvizuoti negalima.

Vienas VRK narys A.Liogę gėdi-
no, jog jis turi teisininko magistro 
išsilavinimą ir elgiasi netinkamai. 
Kitas VRK narys pastebėjo, jog 
A.Liogė repliką „ir Anykščių ben-
druomenė“ (po žodžių „Tepadeda 
man dievas“) pasakė jau atitrauk-
damas ranką nuo Konstitucijos, o 
tai galima būtų suprasti, jog prie-
saika buvo baigta.

Tuo tarpu VRK pirmininkas Ze-
nonas Vaigauskas pastebėjo, jog 
priesaika prasideda nuo pasiruo-
šimo ją skaityti ir baigiasi parašo 
padėjimu, o A.Liogės replika buvo 
išsakyta prieš pasirašant po prie-
saikos tekstu.

Beje, A.Liogė VRK nariams 
akcentavo, jog priesaiką priėmusi 
Anykščių rajono apygardinės rin-

Reabilituotas dėl priesaikos politikas gailisi 
nepasakojęs apie Pavliką Morozovą

kimų komisijos pirmininkė jam 
pastabų dėl priesaikos neturėjo ir ją 
priėmė (viena VRK narė pastebėjo, 
jog rajono komisijos pirmininkė 
galėjo paprašyti A.Liogės pakarto-
ti priesaikos davimo ceremoniją), 
o vienam iš jį apskundusių rajono 
Tarybos narių kaip tik buvo duota 
pastaba dėl netinkamo priesaikos 
davimo. „Komisijos pirmininkė 
paprašė jo ant Konstitucijos uždėti 
ranką, o ne pirštus“, - VRK posė-
dyje sakė A.Liogė. 

„Anykšta“ A.Liogės pasiteiravo, 
kas buvo tas politikas, kuris prie-
saiką įtvirtinti bandė pirštais.

„Įdomiai posėdyje buvo. Galima 
pasitikrinti pažiūrėjus vaizdo įra-
šą. Ilgametis Seimo narys Antanas 
Baura prisiekti bandė net neuždė-
jęs rankos ant Konstitucijos. Ran-
ką jis uždėjo tik rinkimų komisijos 
pirmininkės įspėtas ir priesaiką 
pradėjo iš naujo. Krikštaponis ant 
Konstitucijos dėjo tik pirštus...“, 
- kalbėjo A.Liogė.  Jis sakė VRK 
sužinojęs, kad buvęs rajono vice-
meras, socialdemokratas Donatas 

Krikštaponis ir buvo ketvirtasis ra-
jono Tarybos narys, iš karto po pir-
mojo Tarybos posėdžio jį apskun-
dęs VRK, bet skundą pasirašęs taip 
neaiškiai, kad Z.Vaigauskas jo pa-
rašo negalėjo įskaityti. 

Kiti trys A.Liogę VRK apskundę 
rajono Tarybos nariai buvo social-
demokratas, buvęs savivaldybės 
administracijos direktorius Vilius 
Juodelis, naujasis šios partijos pir-
mininkas Dainius Žiogelis ir parti-
jos „Tvarka ir teisingumas“ narys, 
radijo „Nykščiai“ steigėjas Vytau-
tas Galvonas.

Paklaustas, ar labai pyksta ant 
tuščiai jam nervus gadinusių depu-
tatų, A.Liogė replikavo:

„Gailiuosi tik vieno, kad kadaise 
dėstydamas istoriją Kurklių viduri-
nėje mokykloje nepravedžiau pamo-
kos apie Pavliko Morozovo žygius. 
Galbūt būčiau turėjęs įtakos savo 
mokinio Dainiaus Žiogelio verty-
bėms. Dainius taip ir užaugo nesu-
pratęs, kad negalima įskųsti ne tik 
savo tėvo, bet ir savo mokytojo“.

-ANYKŠTA

Ričardas Sargūnas tvirtina, 
jog jis pats visai nenori eiti 
dirbti į Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisiją.

Irenai MAGYLIENEI,
Pačius nuoširdžiausius užuo-

jautos žodžius skiriame Tau, Iru-
te, mirus mylimai sesei Danutei.

O. ir P. MAKAUSKAI, A.ir A. 
Kavoliai

Netekus mylimo ir brangaus 
žmogaus - sesers Valentinos, 
nuoširdžiai užjaučiame Valeri-
jų ČIKILIOVĄ.

UAB “DEGSTA” kolektyvas

Bet prieš draugus vis tiek gėda...

Lukas PAKELTIS, rajono Tarybos 
narys: 

„Galima sakyti ir taip: mokykloje 
mokaisi dešimtukui, bet ir gavus de-
vynis nereikia dėl to raudoti.“

Politikos vilkai pėdsakų 
nepalieka

Arūnas LIOGĖ,  rajono Tarybos 
narys, apie priesaiką:

„Įdomiai posėdyje buvo. Galima 
pasitikrinti pažiūrėjus vaizdo įrašą. 
Ilgametis Seimo narys Antanas Baura 
prisiekti bandė net neuždėjęs rankos 
ant Konstitucijos. Ranką jis uždėjo 
tik rinkimų komisijos pirmininkės 
įspėtas ir priesaiką pradėjo iš naujo. 
Krikštaponis ant Konstitucijos dėjo 
tik pirštus...“

Taikote į tėvus 
ar į mokytojus?
 
Arūnas LIOGĖ, rajono Tarybos 

narys, apie savo darbą mokykloje:
„Gailiuosi tik vieno, kad kadaise 

dėstydamas istoriją Kurklių vidurinė-
je mokykloje nepravedžiau pamokos 
apie Pavliko Morozovo žygius. Gal-
būt būčiau turėjęs įtakos savo mo-
kinio Dainiaus Žiogelio vertybėms. 
Dainius taip ir užaugo nesupratęs, 
kad negalima įskųsti ne tik savo tėvo, 
bet ir savo mokytojo“. 

Jiems reikia eiti tik į politiką

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių meras, buvęs Vyriausybės 
atstovas, apie policijos darbo aktua-
lijas:

„O ką daryti tiems, kurie neturi 
tokių aukštas pareigas užimančių dė-
džių? Mokėti? Duoti „duokles“ patru-
liams? Ir moka ne vienas, ir duoda. O 
ką daryti, aiškindavo man ne vienas? 
Policijos nenugalėsi.“

Visai kaip jūsų kabinete...

Leonas ALESIONKA, gydytojas, 
buvęs Anykščių meras, buvęs Vyriau-
sybės atstovas, apie policijos darbo 
aktualijas:

„Kelyje išvydus automobilį stab-
dantį policininką dažną vairuotoją 
išpila prakaitas.“

Anksčiau tokios struktūros
tik kaltindavo

Arvydas LINGAITIS, žurnalistas, 
teisme: 

„Matyt, ne sutapimas, kad ieško-
vą, galimai KGB patikimą asmenį 
A.Gansiniauską, teisme gina buvęs 
KGB kadrinis darbuotojas, dabar 
nepriklausomoje Lietuvoje advokato 
padėjėju dirbantis Kęstutis Džiautas“

Įžeidė parodęs pagarbą?

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, pareiškimas teis-
mui: 

„Pirmiausia klausiama mano nuo-
monės, taip skaitytojams formuojant 
nuomonę, jog šioje situacijoje esu 
svarbiausias -  svarbiau už patį ligonį, 
kuris laiku nesikreipė į medikus, už 
kelių valytojus, kurių technika gedo, 
ir už medikus, kurie išskubėjo tuoj 
pat, kai buvo pakviesti...“

užjaučia
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rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Paradoksai mūsų šalelėje 
nesibaigia. Šalis, kurioje val-
džioje be jokių ribojimų gali būti 
KGB rezervistai, paniškai bijo 
rusiškų kanalų. Absurdas. Bent 
jau atrodytų absurdas, jei tai ne-
būtų elementarus politikavimas, 
populizmas, laisvės principo 
griovimas. 

Politikoje nėra nieko atsitik-
tinio, o įvykiai linkę kartotis. 
Nesvarbu, kokia santvarka ir 
kokios partijos valdžia, valdžios 
prigimtis visada vienoda – įtvir-
tinti savo diktatą pavaldiniams, 
nors beveik visada prisidengiant 
tų pačių pavaldinių „valia“ (ga-
lima prisiminti, kaip prieš rajono 
Tarybos rinkimus mūsų rajone 
priviso socialdemokratų, kuriuos 
socialdemokratais galima 
pavadinti tik sąlyginai – žmonės 
suvokė, kad be narystės šioje 
partijoje valdiško darbo negaus). 

Ar komunizmas, ar fašizmas, 
ar liberali demokratija - viskas 
daroma „tautos labui“.  

Šiais informacinių technologi-
jų laikais, kai kalbėti apie realią 
pasaulinę informacijos cenzū-
rą daugiau nei kvaila, kai yra 
internetas, kuris suteikia daug 
platesnes galimybes, nei televizi-
ja ar radijas, kanalo, net atvirai 
priešiško valstybei, draudimas 
– kvailas sprendimas. Ir nesvar-
bu argumentai. Draudimai yra 
tiesioginiai laisvės antonimai, o 
kalbėjimas, kad dėl laisvės reikia 
aukoti laisvę – absurdiškas. Dėl 
„liaudies“, „nacijos“, „eko-
nomikos“ ir „kapitalo“ buvo 
padaryti visi nesuvokiamiausi 
ir žiauriausi nusikaltimai prieš 
žmoniją. Koncentracijos stovy-
klos, „liaudies ir nacijos“ priešų 
„valymas“ nebūtų įmanomas, jei 
politikų apakintos masės vardan 
savo „laisvės“ entuziastingai 
nebūtų „reikalavusios“ sunai-
kinti „vidinius priešus“. Kaip 
ir Vladimiro Putino hegemonija 
Rusijoje nebūtų galima, jei ne 
rusų tautos „suvedžiojimas“ 
naikinant laisves dėl „aukštesnio 
tikslo“. Be abejo, laisvė nereiš-
kia anarchijos, tačiau bet kurio 
iš konstitucinių laisvių principo 
pamynimas, net motyvuojant ge-
rais norais (nors politikoje „geri 
norai“ skamba keistai) galiausiai 
veda į tą patį – laisvės sunaiki-
nimą. O kas gali būti brangiau 

už laisvę? Ar kas nors gali įvykti 
vertingo (jei žmogų laikysime 
vertybe savaime, o ne įrankiu 
ekonomikoms, kapitalizmams, 
vartojimams ir kitoms nesąmo-
nėms tarnauti) neturint laisvės? 

Kaip ir minėjau, imti cenzū-
ruoti informacinę erdvę XXI 
amžiuje – kvaila. Gerai, kanalą 
„RTR-Planeta“ uždraudė (tik 
kaip paaiškėjo, Seime jį laisvai 
tie patys Seimo nariai galėjo 
žiūrėti), saugumas signatarą 
Rolandą Paulauską (turbūt 
pirmąjį, prabilusį apie Lietuvos 
nepriklausomybę nuo SSRS), 
kuris, pasak VSD ataskaitos, 
„antivakarietiškas ir prorusiškas 
idėjas internete aktyviai skleidė“,  
kone liaudies priešu ir Maskvos 
agentu apšaukė (po šių „Rievių“ 
ir mane turbūt į liaudies priešų 
sąrašą įtrauks), o visą lietuviš-
ką informacinę erdvę pripildė 
vienašališkos propagandos. Ne 
informacijos, o propagandos. 
Tačiau su kuo taip kovojama? Su 
Rusijos agresija? Tai gal tada 
reikia neapsiriboti parodomąja 
akcija ir uždrausti visas paly-
dovines televizijos „lėkštes“ 
(juk per jas gali žiūrėti rusiškus 
kanalus) ir internetą. 

Televizija – atgyvena. XXI 
amžiuje, kai informacinė sklai-
da galima turint elementarų 
išmanųjį telefoną ir mobilųjį 
tinklą, žinios ateina ne tik iš 
televizijos. Ir su laiku tas žinių 

atėjimas iš pasaulinio tinklo tik 
didės. Kaip su tuo kovos valdžia? 
Pavyzdžiui, vien prieš rašyda-
mas šį pamąstymą, į „youtubą“ 
eksperimento labui įvedžiau 
frazę „Украинские бандиты“ 
(Ukrainos banditai) ir ką gavau? 
– per 37 tūkstančius vaizdo 
įrašų... Įrašas „Литовские 
бандиты“ (Lietuvos banditai) 
davė dešimt kartų mažesnius 
rezultatus, bet jų vis tiek rado per 
3 su puse tūkstančio... Tai kaip 
valdžia ketina kovoti su tuo? Juk 
„youtubo“ neuždrausi. Keliant 
psichozę „rusai puola“? Taip, 
tai patikrintas metodas – valdžiai 
norint konsoliduoti piliečius 
aplink save, visada reikia rasti 
išorės priešą ir kelti į nesveiką 
lygmenį patriotiškumą. Seni triu-
kai. Tačiau tokie triukai istorijoje 
baigdavosi pasauliniais karais ir 
daugybe milijonų žuvusių. 

Todėl vieninteliu būdu atsispir-
ti priešiškai propagandai matau 
piliečių sąmoningumo kėlimą 
suteikiant galimybes lavintis, 
suteikiant galimybę turėti tai, ką 
okupacija galėtų atimti. Izraelis 
stiprus ne tiek ginklais, kiek žino-
jimu, kad pralaimėjimo atveju jo 
neliks. Kaip ir laisvės ir visko, ką 
laisvė duoda. Kad negalėtų net 
teoriškai atsirasti tokių komenta-
rų, kaip kad „kodėl turėčiau ginti 
Juodelio milijonus?“, išeitis būtų 
tik sąmoningumas, teisingumas ir 
lavinimas (o ne bambėjimas, kad 

Lietuvoje „per daug“ aukštąjį 
išsilavinimą turinčių jaunuo-
lių). Tik tai leistų užtikrinti, 
kad išerzinta Rusija įžengusi į 
Lietuvą nebus pasitinkama su 
gėlėmis. Juk ir naciai triuškino 
sovietus Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje, kol sovietai buvo kaip 
vergai varomi į skerdyklą. Tik 
pakeitus ideologinę taktiką, tik 
ėmus žmonėms skiepyti, kad jie 
turi ką prarasti, Stalinui prabilus 
„broliai ir sesės“, kariai ėmė 
kovoti, o ne pasiduoti į nelaisvę 
tūkstančiais.

Pabaigai norėčiau papasakoti 
atsitiktinai pamatytą epizodą 
per tą pačią „RTR-Planeta“. 
Reporteris, sujaudintu balsu 
kaip per kokias „marijanas“ 
dramatiškas herojus, pasako-
ja, kaip ukrainiečiai nusiaubė 
kaimelį. Rodo kažkokį vietinį, 
kulkų suvarpytą mokyklos klasę 
ir iki idiotiškumo jaudinančiu 
balsu pasakoja, kad į šią klasę 
mokiniai nebegrįš, kad suolai 
sušaudyti, kad kaimo gatvės 
jau išvalytos nuo pamuštos 
ukrainiečių technikos, kad liko 
tik vienas tankas, kurio vamz-
dis atsuktas į mokyklos pusę... 
Kokiu silpnapročiu reikia būti, 
kad nesuprastum, jog tai pati 
primityviausia propaganda? 
Bet, kadangi, šis kanalas jau 
uždraustas, reiškia, kad tokiais 
silpnapročiais valdžia laiko savo 
šalies piliečius. Absurdiška.

Seniūno asmenyje matė 
apsamanojusį biurokratą

„Anykštos“ redakcija ir žurna-
listas A.Lingaitis teisme įrodė, kad 
minėti teiginiai, kuriuos ginčijo 
A.Gansiniauskas, atitinka tikrovę. 
Kad keliai buvo užpustyti ir kad 
medicininė pagalba ligoniui buvo 
suteikta pavėluotai, publikacijoje 
„Dėl mirusio žmogaus Kavarsko 
seniūnui širdies neskauda“ pripa-
žino ir pats A.Gansiniauskas, kuris 
nesėkmingai ieškojo technikos ke-
liams nuvalyti iki M.Mikoliūno so-
dybos ir pagalbos prašiusiam ligo-
niui siūlė laukti kitos dienos. „UAB 
„Ukmergės versmė“ neužkūrė grei-
derio, todėl operatyviai reaguoti į 
žmogaus pagalbos prašymą nebuvo 
galimybių“, - straipsnyje cituoja-
mas Kavarsko seniūnas.

Kad pavėluotai ligoniui buvo 
suteikta greitoji medicinos pagal-
ba, patvirtino Anykščių ligoninės  
vyriausiojo gydytojo pavaduotoja 
Virginija Pažėrienė, teigdama, jog 
„ligos pradžia – prieš dvi dienas, 
kai po fizinio krūvio jautė skausmus 
krūtinėje, į gydytojus nesikreipė“.

Medicininės pagalbos dėl vyro 
sveikatos M.Mikoliūno žmona 
skambino greitajai medicinos pa-
galbai 2012 metų gruodžio 16 dieną 
21 valandą, „teigdama, kad dėl už-
pustyto kelio prie jų sodybos grei-
tosios pagalbos automobilis tikrai 
neprivažiuos ir prašė konsultacijos, 
kokius vaistus duoti ligoniui. Grei-
tosios medicinos pagalbos felčerė 
be medicininių patarimų dar pasiūlė 
ieškoti galimybės, kaip ligonį at-
vežti prie geresnio kelio“, - minėto-
je publikacijoje cituojama Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros centro 
direktorė Zita Neniškienė.

Tuo tarpu Kavarsko seniūnas 

A.Gansiniauskas teisme dangstėsi 
įstaigų pažymomis, kuriose buvo 
fiksuotas tikslus laikas, kada ir 
kam ligonis skambino, kada ir kas 
jį išvežė į ligoninę. „2012 metų 
gruodžio 20 dienos laikraštyje 
„Anykšta“ straipsnyje „Dėl miru-
sio žmogaus Kavarsko seniūnui 
širdies neskauda“ teiginys „Dėl 
užpustytų kelių pavėlavus suteik-
ti skubią medicinos pagalbą nuo 
širdies ligos mirė Mykolas Miko-
liūnas“ ir teiginys „Nors pagalbos 
sunegalavęs vyras seniūnijoje pra-
šė apie 6 valandą ryto“ yra tikrovės 
neatitinkanti informacija, žemi-
nanti mano garbę ir orumą, - skun-
de teismui rašė A.Gansiniauskas. 
– Kelias iki M.Mikoliūno namų 
Medžiočių kaime buvo išvalytas 
nuo sniego iki 2012 metų gruodžio 
17 dienos 10 valandos 30 minučių. 
Tai patvirtina UAB „Ukmergės 
versmė“ Anykščių filialo  raštas. 
VšĮ Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro raštu pateikti 
duomenys iš greitosios medicinos 
pagalbos iškvietimų registraci-
jos žurnalo patvirtina, kad ligonis 
M.Mikoliūnas 2012 metų gruodžio 
17 dieną buvo atvežtas į ligoni-
nės skubios pagalbos skyrių 12 
valandą 35 minutės. Šie įrodymai 
patvirtina tą faktą, kad atsakovų 
publikacijose pateikti duomenys 
neatitinka tikrovės. Keliai buvo 
išvalyti iki 10 valandos 30 minu-
čių. O pats ligonis M.Mikoliūnas 
kreipėsi į medicininę įstaigą tik 11 
valandą 25 minutės“.  

Teisme paprašytas prisiminti savo 
telefoninį pokalbį 2012 metų gruo-
džio 17 dieną apie 6 valandą ryte su 
ligoniu M.Mikoliūnu, Kavarsko se-
niūnas tvirtino, jog tuo metu vyras 
medicininės pagalbos neprašė, o tik 
teiravosi apie kelių būklę.

Po tokių aiškinimų teisme neiš-

tvėrė žurnalistas A.Lingaitis. „Savo 
publikacijoje aš jus citavau tiesio-
gine kalba: „Pirmadienio rytą apie 
pusę septynių man paskambino pats 
M.Mikoliūnas, pranešdamas, kad 
prastai jaučiasi, bet UAB „Ukmer-
gės versmė“ neužkūrė greiderio, to-
dėl operatyviai reaguoti į žmogaus 
pagalbos prašymą nebuvo galimy-
bių“. Šio teiginio jūs neprašėte pa-
neigti kaip neatitinkančio tikrovės, 
todėl jūsų dangstymasis įstaigų for-
maliomis pažymomis tik dar kartą 
įrodo, jog žmogaus pagalbos šauks-
mui jūs buvote abejingas, o dabar 
savo kailį gelbėjate kaip tikras 
biurokratas,  nepaisydamas visuo-
menėje nusistovėjusių bendražmo-
giškų etikos normų. Jeigu jau esate 
užsiauginęs storą abejingumo skū-
rą, gal vertėtų pagalvoti apie tai, ar 
savo kėdėje jūs sėdite“, - Kavarsko 
seniūnui A.Gansiniauskui kirto žur-
nalistas A.Lingaitis. 

Kavarsko seniūnas A. Gansi-
niauskas tik sugebėjo išlementi, jog 
„dabar kenčia dėl per ilgo savo lie-
žuvio“...

Ieškinys paįvairintas cinizmu

Savo ieškinyje teismui Ka-
varsko seniūnas A.Gansiniauskas 
nepraleido progos pasišaipyti iš 
mirusio žmogaus. „Apie mano pa-
stangas, kad kelias būtų nuvalytas, 
A.Lingaitis neužsimena nė žodžiu. 
Priešingai, kitu sakiniu jis formuo-
ja mintį, jog esu abejingas žmo-
gaus nelaimei ir netgi turiu jausti 
kaltę dėl M.Mikoliūno mirties. 
Autorius rašo: „Kavarsko seniūnas 
A.Gansiniauskas „Anykštai“ sakė, 
jog kaltės dėl žmogaus mirties ne-
jaučia, kadangi kaimo kelius pri-
žiūrinčios bendrovės „Ukmergės 
versmė“ galingas traktorius kelią 
greitosios medicinos pagalbos au-

tomobiliui iki M.Mikoliūno kiemo 
nuvalė iki pietų“. Nepateikdamas 
tikslaus laiko, autorius formuoja 
mintį, jog nebuvo skubinamasi 
nuvalyti kelią: abstraktus „iki pi-
etų“ ir tereiškia rašančiojo norą 
sumenkinti pastangas padėti žmo-
gui, skaitytojui parodyti mane kaip 
neatsakingą pareigūną, iki pietų 
tesugebėjusį nuvalyti kelią... Aš 
nevalau kelių ir negydau žmonių: 
negalėjau padėti suremontuoti trak-
toriaus, kaip ir negalėjau įvertinti 
M.Mikoliūno sveikatos būklės. 
Tačiau kaip seniūnas aš padariau 
viską, kad greitoji galėtų pasiekti 
žmogų. Tai, kad tądien negalėjo 
išvažiuoti mokyklinis autobusiu-
kas, nereiškia, kad esu kaltas dėl 
žmogaus mirties: M.Mikoliūnas ar 
jo šeima negali tikėtis medicinos 
pagalbos mokykliniu autobusiuku. 
Šios transporto priemonės paskir-
tis vėžinti mokinius iki mokyklos 
ir atgal namo....Pirmiausia klau-
siama mano nuomonės, taip skai-
tytojams formuojant nuomonę, jog 
šioje situacijoje esu svarbiausias 
-  svarbiau už patį ligonį, kuris lai-
ku nesikreipė į medikus, už kelių 
valytojus, kurių technika gedo, ir 
už medikus, kurie išskubėjo tuoj 
pat, kai buvo pakviesti...“, - savo 
ieškinyje teismui rašė Kavars-
ko seniūnas A.Gansiniauskas. O 
„Anykštos“ redakcijos advoka-
tas Vygantas Barkauskas atkreipė 
teismo dėmesį, kaip savo garbę ir 
orumą ginantis Kavarsko seniūnas 
šioje savo ieškinio dalyje ciniškai 
pasišaipė iš mirusio žmogaus atmi-
nimo.

Velkasi KGB šleifas

Prašydamas atmesti Kavars-
ko seniūno A.Gansiniausko ieš-
kinį kaip nepagrįstą, žurnalistas 

A.Lingaitis atkreipė teismo dėmesį 
į tai, jog iškeldamas dar vieną bylą 
„Anykštai“ dėl garbės ir orumo gy-
nimo, Kavarsko seniūnas galimai 
siekia užčiaupti laisvą žodį ir nepa-
grįstai pasipinigauti ne tik dėl šitų 
straipsnių apie mirusį žmogų, bet 
ir atkeršyti redakcijai ir žurnalis-
tams dar anksčiau negu apie nenu-
valytus Kavarsko seniūnijos kelius 
laikraštyje pasirodžiusias publika-
cijas apie galimas A.Gansiniausko 
sąsajas su sovietine prievartos 
struktūra KGB. „Matyt, ne suta-
pimas, kad ieškovą, galimai KGB 
patikimą asmenį A.Gansiniauską, 
teisme gina buvęs KGB kadrinis 
darbuotojas, dabar nepriklausomo-
je Lietuvoje advokato padėjėju dir-
bantis Kęstutis Džiautas“, - baigia-
mosiose kalbose sakė žurnalistas 
A.Lingaitis, kuris ironizavo, jog 
tuo atveju, jeigu teismas pripažin-
tų, kad spauda „nuplėšė“ Kavarsko 
seniūnijos seniūno garbę ir suteršė 
dalykinę reputaciją, A.Lingaitis 
vietoj piniginės kompensacijos su-
tiktų atidirbti visuomenei naudin-
gus darbus –  Gansiniauskų šeimos 
kavinėje „Šaltinis“ galėtų lipdyti 
koldūnus...

Apie A.Gansiniausko galimas są-
sajas su KGB prabilta neatsitiktinai, 
nes pats Kavarsko seniūnas savo 
ieškinyje neaplenkė minėtos temos. 
„Tai ne pirmi atvejai, kai UAB 
„Anykštos redakcija“ redaktorė 
Gražina Šmigelskienė demonstruo-
ja prieš mane savo galią, laikraštį 
„Anykšta“ ir internetinę svetainę 
www.anyksta.lt naudoja kaip prie-
monę mane įžeisti, pažeminti ir 
sugniuždyti. 2012 metų rugpjūčio 
mėnesį pradėjusi viešai formuoti 
apie mane nuomonę esą priklausiau 
KGB struktūroms, tų pačių metų 
gruodį ji surado pretekstą neva pa-
tvirtinantį, koks esu beširdis ir abe-
jingas žmonių skausmui ir net kaltas 
dėl žmogaus mirties“, - ieškinyje 
teismui rašė Kavarsko seniūnas.

Anykščių rajono apylinkės teis-
mo sprendimas per 30 dienų gali 
būti skundžiamas Panevėžio apy-
gardos teismui.

-ANYKŠTA

Kavarsko seniūnui net ir per teismus 
nepavyko užčiaupti žurnalistų
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Gal anykštėnas vairuotojas persės į „Lietuvos 
draudimo“ dovanojamą BMW?
Daugeliui vairuotojų pavasarį baigia galioti privalomasis drau-

dimas ir imama ieškoti – kur draustis. Dažniausiai ieškoma pi-
giausios kainos, nes neva nėra skirtumo. Juk draudiesi ne sau, 
o kitam. Gal taip ir buvo iki tol, kol rinkoje atsirado naujas ir 
kitoks privalomasis draudimas – su nauda sau: pagalba kelyje.

Nuo šiol jei neužsiveda variklis, 
išsikrovė akumuliatorius, sprogo pa-
danga, užklimpote ar tenka nugabenti 
nevažiuojantį automobilį iki serviso 
– tai nebe vairuotojo problemos, o 
draudimo bendrovės. Žinoma, tik tuo 
atveju, jei privalomuoju apsidraudėte 
„Lietuvos draudime“. 

„Matome, jog kainos rinkoje labai 
supanašėjo, skirtumai nedideli, todėl 
dabar ieškant draudimo labai svarbu, 
kokią papildomą naudą draudimo 
bendrovė sugeba duoti klientui. Visi 
mūsų klientai, apsidraudę privalo-
muoju draudimu, nuo šiol visada gau-
na sau techninę pagalbą kelyje – pa-
čiose įvairiausiose situacijose. Maža 
to, visi kurie nuo dabar iki pavasario 
pabaigos apsidraudžia, turi galimy-
bę laimėti naują automobilį BMW 
7, nes jų draudimo liudijimas tampa 
loterijos bilietu – ir tikimybė čia kur 
kas didesnė nei laimėti automobilį 
loterijoje“, – sakė „Lietuvos draudi-
mo“ skyriaus Anykščiuose vadovas 
Juozas Vilimas. 

Sutaupo iki 150 eurų 
neplanuotų išlaidų 

 „Lietuvos draudimo“ duome-
nimis, išsikviesti techninę pagalbą 
kainuoja nuo 35 eurų, pavyzdžiui, iš-
sikrovus akumuliatoriui ar užtrenkus 

raktelius, iki daugiau kaip 150 eurų, 
kai prireikia brangiausios paslaugos 
– partempti sugedusį automobilį iš 
atokaus užmiesčio kelio.

„Tai yra tikrai dideli pinigai, paly-
ginti su vidutine privalomojo draudi-
mo kaina. Jei nors vieną kartą per me-
tus pateksite į bėdą kelyje ir prireiks 
techninės pagalbos, šis draudimas 
jums jau atsipirks“, – sakė draudi-
mo atstovas. Pasak jos, turint naująjį 
draudimą neteks gaišinti draugų ir ar-
timųjų, o pačiam klientui bus ramiau 
ir mažiau streso – nes pagalba kelyje 
jam yra garantuojama.  

Sugedus vien geranoriškumo
nepakanka 

Kaip rodo draudimo bendrovės 
duomenys, pagalbos kelyje prireikia 
kas penkioliktam vairuotojui, turin-
čiam šią draudimo apsaugą. Tačiau 
jeigu tokia situacija nutinka neturint 
draudimo – vien pakeleivingų vai-
ruotojų geranoriškumu pasikliauti ne 
visada pavyks.

„Lietuvos draudimas“ atliko eks-
perimentą ir 9 valandas stebėjo, kaip 
vairuotojai linkę pagelbėti kitam 

„Lietuvos draudimo“ sky-
riaus Anykščiuose vadovas 
J. Vilimas.

Užsukę į „Lietuvos draudimą“ vairuotojai gali sužinoti, kaip lai-
mėti naujausią BMW 7. Laimėtojas bus paskelbtas birželio 15 d. 

Nuotrauka A. Aleksandravičiaus.

vairuotojui, atsidūrusiam bėdoje ir 
stovinčiam kelkraštyje su atidarytu 
variklio dangčiu. Eksperimento metu 
pro pagalbos prašančius pravažiavo 
daugiau nei 3,5 tūkst. automobilių, o 
padėti sustojo vos  97 – tai yra mažiau 
kaip 3 procentai. 

„Tokia situacija, kai nežinai ar grei-
tai pavyks sulaukti pagalbos, tikrai 
kainuoja nemažai nervų ir sukelia 
streso. Be to, jei sustojote dėl gedi-
mo temstant, nuošalesnėje vietoje, ne 
visada jauku stabdyti automobilius 
prašant pagalbos – nežinia, kas su-
stos“, – pasakoja apie eksperimentą 
J.Vilimas.  

Atvyksta operatyviai 
visoje Lietuvoje

Pagalba kelyje nuo šiol yra neatsie-
jama „Lietuvos draudimo“ vairuotojų 
privalomojo draudimo dalis. Ji galioja 
visą parą, visus metus ir bet kuriame 
Lietuvos kampelyje. 

Statistika rodo, jog bendrovės pa-
galba dažniausiai suteikiama greičiau 
nei per valandą. 

„Mes įsitikinę, kad yra skirtumas, 
kur draustis – dabar tai žino ir mūsų 
klientai“, – sako „Lietuvos draudi-
mo“ atstovas. 

Užsak. Nr 750

1. Pirkinių pinigams niekada 
negaila...

- Esu skaičiuojantis ir pasve-
riantis prieš pirkdamas, bet savo 
dideliam pomėgiui, gyvenimiškai 
aistrai, manau, geriau ilgiau pasi-
taupyti, bet turėti tai, ko labai nori. 
Aišku, ne bet kokia kaina. Gyve-
nam vieną kartą ir todėl būtų ap-
maudu dešimt metų gailėtis, kad 
kažko nepadariau ar kažkam pa-
gailėjau pinigų. 

2. Man nereikia nieko svetimo, 

Miestas prasideda ten, kur 
artimi žmonės Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių liberalų skyriaus lyderis Lukas Pakeltis gegužės mėne-
sį švęs trisdešimtmetį. Politikas gimė po Jaučio astrologiniu ženklu. 
Nors anykštėnas sako šimtu procentų horoskopais netiki ir dienos 
nuo horoskopo skaitymo nepradeda, bet skaitydamas Jaučio ženklo 
apibūdinimą randa daug jam tinkančios tiesos. 

„Anykšta“ L.Pakelčiui pateikė jumoristinius teiginius apie Jautį.

o į mano paties – prašom nesikė-
sinti...

- Mėgstu būti ištikimas savo įsi-
tikinimams. Įsivaizduoju, kad jei 
esi Jautis ir vyras, turi būti tas stu-
buras, siena, už kurios šeima turi 
jaustis kaip už mūro. Bet tai ne-
reiškia, kad požiūrio negali pakeis-
ti, kad neįmanoma įtikinti. Kitiems 
nepavydžiu nei turtų, nei sėkmės. 
Džiaugiuosi, jei žmogui pasisekė, 
jei žmogus laimėjo loterijoje – gal 
jis bus laimingesnis. Tikiu darbu. 

Žinau, kad jei dirbsiu – pasieksiu.
3. Geriau graži sofa, nei gražus 

saulėlydis...
- Komfortą mėgstu. Tad perfor-

muluočiau taip: geriausia gražus 
saulėlydis ant patogios sofos.

4. Nejudint to, kuris gerai įsi-
taisė...

- Šiaip taip. Jei ilgai ieškojai 
patogios padėties ir tik atrodo tik 
įsitaisei patogiai, o kažkas sako, 
jog reikia ką nors daryti, tai tikrai 
suerzina.

5. Valgymas – rimtas užsiėmi-
mas...

- Vienareikšmiškai taip. Man 
maistas – viena gyvenimo aistrų. 
Galiu valgyti bet ką, bet esant ga-
limybei mėgstu skanų maistą, ne-
ragautus patiekalus ir dar labiau 
mėgstu, kai jis gražiai atrodo. Taip 
yra nuo mažų dienų. Kelionėse, net 
ir keliaujant ne vienam, su žmona, 
didelį dėmesį skiriam tų šalių pa-
tiekalams paragauti. Kelionėse net 
daugiau dėmesio skiriam išbandyti 
gerą virtuvę, nei lankyti turistines 
vietas. 

6. Jei esi antras – ne bėda, nes 
sutaupei nemažai jėgų...

- Iš tiesų, tiesos yra (juokiasi). 
Esu maksimalistas, siekiu mak-
simumo, bet ir likęs antru suvo-
kiu, kad ir tai yra laimėjimas, už 
nugaros lieka daug kitų, kuriems 
mažiau pasisekė. Galima sakyti ir 
taip: mokykloje mokaisi dešimtu-
kui, bet ir gavus devynis nereikia 
dėl to raudoti. 

7. Nekenčiu vienodų žiebtuvė-
lių...

- Nepasakyčiau, kad nekenčiu, 
alerginių reakcijų į vienodumą ne-
turiu, bet iš to šaipausi, žiūriu iro-
niškai. Esu už asmens saviraiškos 

laisvę, originalumą. Nereikia bijoti 
būti savimi, turėti savo nuomonę. 
Gali tai nuomonei nepritarti, bet 
žmogų reikia gerbti už tai, kad jis 
turi savo nuomonę.

8. Geriau jau prastas gyveni-
mas, nei mažas barnis...

- Blogai ir tai, ir tai. Konfliktų la-
bai nemėgstu. Net žinodamas, kad 
esu teisus, jaučiuosi prastai gyven-
damas konfliktinėje situacijoje. 
Kitas dalykas, kai žmogus labai 

įskaudina ir nebematai galimybių 
su juo susitaikyti...

9. Nemosuok Jaučiui raudona 
skepeta...

- Iš dalies taip. Visus žmones su-
tinku teigiamai, bet niekada nelei-
džiu jiems lipti ant galvos. Jei taip 
pradeda daryti ar kažkaip kenkti 
– atsiriboju nuo jo. Natūralu, kad 
ginsiu save, įsitikinimus ir šeimą. 
Ir tikrai tai darysiu visomis išgalė-
mis. Bet pats konfliktų neieškau, 
kam to reikia?

4 detalės apie Luką Pakeltį

Automobilis...
Dabar vairuoju „Audi A6“. Kadangi labai daug važiuoju, tai automo-

biliui keliu reikalavimus, kad būtų saugus, pakankamai ekonomiškas, bet 
dinamiškas, ir, žinoma, kad nereikėtų leisti daug pinigų jo aptarnavimui. 

Miestas...
Anykščiai... O be Anykščių pasauliniu mastu europiečiui labai tinka-

mas gyventi Vilnius, pagal visus bendrus kriterijus – Roma arba Barselo-
na. Tačiau mano pagrindinis reikalavimas – miestą turi lemti  aplinka. Tai 
yra žmonės, kurie supa. Negalėčiau gyventi kad ir pačiame gražiausiame 
mieste, jei jame jausčiausi vienišas. Jis man nebūtų mielas. 

Mėnuo...
Labiausiai patinka pavasaris, žydėjimo laikas – balandžio pabaiga ir 

gegužės pradžia. Kai pabunda gamta, kai keičiasi žmonių nuotaika, kai 
klesti gyvybė.

Skaičius...
Kas kažkiek metų jis keičiasi. Bet dažniausiai renkuosi 15 arba 10. Ta-

čiau tokio užtikrinto neturiu, futbolo marškinėlių su kažkokiu skaičiumi 
neturiu.

Prieš pradėdamas pokalbį apie horoskopus, Lukas Pakeltis išta-
ria mintį, kad žmogus yra savo likimo kalvis. Kaip tyčia, tai labai 
atitinka Jaučio ženklo žmonių pasaulėžiūros apibūdinimą...

 JAUTIS
Balandžio 21 – gegužės 21 diena.
Devizas: „Aš turiu“.
Jaučiai dažniausiai nelinkę skubėti, labai patikimi, retai kei-

čiantys įsitikinimus. Nemėgsta rizikos.

Mano posakis
Pasaulyje nėra išrasta amžinojo variklio, bet pilna amžinųjų stabdžių.
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Nuoširdžiai dėkoju gerb. gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už gerumą, švelnumą ir rūpestingą gydymą. 
Linkiu sveikatos, sėkmės sunkiame gydytojos darbe.

Emilija NAMAJUŠKIENĖ

Dėkojame gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir slaugei Ramunei STRAZDIENEI už rūpinimąsi mūsų svei-
katos būkle bei vertingus patarimus. Linkime kantrybės, ištvermės, geros sveikatos kilniame Jūsų dar-
be.

Irena ir Vytautas VINGRIAI

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

Marijona ir Vytautas PEČIULIAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už gydymą, malo-
nų bendravimą. Linkiu kantrybės, geros sveikatos kilniame Jūsų darbe.

R. JURKUVIENĖ

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

E. P. GAINAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselei Dianai RUDOKIENEI už nuoširdų 
gydymą ir malonų patarimą.

S. J. ARLAUSKAI

Nuoširdžiai dėkojame Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už gerą gydymą. Taip 
pat dėkojame ir seselėms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irenai MIKUČIONIENEI.

Laimutė ir Albertas GRYBAUSKAI, Desiukiškis

Ačiū tariu gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už puikų gydymą.
O. MOTUZ

Nuoširdžius padėkos žodžius tariame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI 
už gydymą, puikų aptarnavimą bei malonų bendravimą.

L. ir P. VITKŪNAI

Esu labai dėkinga šeimos gydytojui Kęstučiui BAJARŪNUI ir slaugytojai Reginai VERŠULIENEI už 
rūpestį, nuoširdumą ir gerą gydymą. Ačiū Jums.

Elena TAMULIENĖ

Šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir med. seselei Astai BARTULIENEI dėkojame už gerą gydymą, 
nuoširdžius patarimus ir malonų priėmimą.

Dangira MICHOLEVIČIENĖ

Aš esu dėkingas gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir Dianai 
RUDOKIENEI, kad Jūs mane gydote.

VARNAS

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys. Tuo, kuo 
praturtiname kitus, modėdami save dalinti. Tad likit visada tokios, 
kokias mes mylim ir pažįstam, su šypsena, jaukia ir siela sklidina 
jaunystės! Dėkojame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai 
Astai BARTULIENEI.

Jūratė ir Rimantas KAUŠYLOS

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugyto-
jai Ritai BURNEIKIENEI už rūpestingą, nuoširdų gydymą ir malonų 
priėmimą. Ačiū Jums.

E. ir A. BLAUZDŽIAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai 
Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdumą ir gerą gydymą. Ačiū už Jūsų 
gerumą.

V. ir A. ŠNIUKŠTAI

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

Bronislava VAITIEKŪNAITĖ, Užunvežio k., Kavarsko sen.

Balti balti chalatai
Ir aplinka balta
Baltų chalatų fone
Maloni šypsena...
Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselėms 

Rūtai PACIŪNIENEI ir Irutei MIKUČIONIENEI už nuoširdžią pagalbą ir 
prasmingą žodį, linkiu sėkmės Jūsų sunkiame, bet kilniame darbe.

Algimantas VAITIEKŪNAS

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Dianai RUDOKIENEI už rūpestingą gydymą, gerą ir 
švelnų žodį, patarimus. Sėkmės Jums nelengvame ir kilniame dar-
be.

Danutė ir Antanas PAČINSKAI, Andrioniškis

Ačiū gydytojai Aurikai TREŠČENKO ir seselei Lijanai 
RAGAUSKIENEI už malonų aptarnavimą. Nuoširdžiai dėkojame.

Genovaitė ir Juozas VALIONIAI

Nuoširdžiai dėkoju mūsų šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
už rūpestingą gydymą ir viltį pasveikti.

Laimutė ir Vaclovas STROLIOS

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už 
nuoširdų gydymą ir malonų priėmimą.

Jurgita TUNKEVIČIŪTĖ

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojoms Rūtai PACIŪNIENEI ir Irenai MIKUČIONIENEI už 
malonų priėmimą, rūpestį, šiltą žodį ir nuoširdumą.

Leonas Martynas LEŠČIUS

Ši gydytoja sulaukė 38 pacientų 
padėkų. D.Kazlauskienė jau ke-
lerius metus iš eilės „Anykštos“ 
skaitytojų yra renkama populia-
riausia rajono gydytoja. 

Antroje vietoje, gavusi 36 padė-
kas, liko Anykščių PSPc šeimos 
gydytoja Rita Juodiškienė. Trečias 
– Troškūnų ambulatorijos ir slau-
gos bei palaikomojo gydymo ligo-
ninės vadovas, šeimos gydytojas 
Rimondas Bukelis, kuriam padė-
kota 10 kartų.

9 kartus padėkota Anykščių 
PSPc šeimos gydytojai Salomėjai 
Rainienei, 8 – Anykščių ligoninės 
vyr.gydytojo pavaduotojai Virgini-

Išrinkta populiariausia rajono gydytoja
Populiariausia rajono gydytoja „Anykštos“ skaitytojai ir šiemet išrinko Kurklių ambulatorijos ir 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos gydytoją Dalią Kazlauskienę. 

Populiariausių Anykščių rajono gydytojų trejetukas (iš kairės): Dalia Kazlauskienė, Rita Juodiškie-
nė ir Rimondas Bukelis. 

jai Pažėrienei, po 4 padėkas gavo 
Anykščių PSPc šeimos gydyto-
jos Vitalija Giriūnienė ir Violeta 
Gustienė, po 2 - Anykščių PSPc 
šeimos gydytojai Kęstutis Baja-
rūnas ir Aurika Treščenko, po 1 
- Anykščių ligoninės gydytoja en-
dokrinologė Regina Arlauskienė, 
Anykščių PSPc šeimos gydytojai 
Audrilė Laurinavičienė, Valdas 
Macijauskas bei Kavarsko ambu-
latorijos šeimos gydytojas Arūnas 
Tarvydas.

Pacientai vertina ne tik gydyto-
jų jiems teikiamą pagalbą, bet ir 
kartu su jais dirbančių slaugytojų 
profesionalumą ir gerą žodį. 35 

kartus padėkota Astai Bartulienei, 
26 – Rūtai Paciūnienei, 25 – Irutei 
Mikučionienei,  po 10 kartų – Ritai 
Burneikienei ir Dianai Rudokienei, 
8 kartus – Ramunei Strazdienei, 4 
– Laimai Žiukienei, 3 – Rasai Jan-
kienei, po 2 kartus – Lijanai Ra-
gauskienei, Reginai Veršulienei. 

Po 1 padėką gavo Ligita Lauri-
kėnienė, Gražina Klimašauskienė, 
Stasė Strazdienė, Rima Bagočiū-
nienė.

„Anykštos“ skaitytojų vardu pa-
sveikinsime laimėjusius medikus, 
įteiksime jiems dovanas ir skaity-
tojų valią liudijančius sertifikatus. 

-ANYKŠTA
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pirmadienis 2015 04 27

sekmadienis 2015 04 26

  
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. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Leonardas 2. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Įstabioji Indija. 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2. 
14.40 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Numylėtinis. N-7.  
23.55 Šventė Kvėdarnoje. 
“Pinup Girls” ir “Magnit”.  
1.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 2. 
2.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
3.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.00 Giminės po 20 metų.  
4.50 Pasaulio panorama.  
5.20 Savaitė.

 
6.30 “Pinkis, Elmira ir 
Makaulė”.  

6.55 “Mano draugė beždžio-
nėlė”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Mes pačios. Laida mo-
terims.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Paskutinė mimzė. 
11.45 PREMJERA Harlio 
kalva. 
13.25 Nuogas ginklas. iš poli-
cijos metraščių. N-7.  
15.05 “Čiauškutė”. N-7.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.00 PREMJERA Rytojus 
atėjo vakar.  
19.30 Lietuvos supermiestas.  
22.50 PREMJERA Arena. 
N14.  
0.45 Bernis. N-7. 

 
6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 Mažylių nuotykiai.  
7.50 S dalelių paslaptys. N-7.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Nepaprasti daiktai.  
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Svajonių sodai.  
11.30 Atostogos su Dereku.  
13.25 Gyvenimo bangos. 
N-7.  
15.50 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
17.55 Aš - stilistas! N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Savaitės komentarai.  

19.30 Chorų karai. Didysis 
sekmadienio projektas - dai-
nų konkursas, 2015.  
22.30 Sabotažas. N-14.  
0.40 Juodasis šuo. N-14.  
2.15 Vakaras. N-7. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 “Slaptosios draugijos”. 
N-7.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 Nacionalinė Geografija. 
“Orkų žudymo mokykla”. N-7.  
13.00 Sveikinimai. Sveikinimų 
koncertas. Vedėja Laima 
Kybartienė 
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Inga Lindstrom. Sveno pali-
kimas”. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
23.00 “10-os ir Vulfo gatvių 
sankryža”. N14.  
1.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. 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 

patiekalai”.  
12.30 “Penki ingredientai”. 
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Pasaulio burtininkai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
17.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
18.05 “Kas aprengs nuota-
ką?”  
19.15 “Magiškasis Rio”.  
19.50 “Nustebink mane”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Niro Vulfo 
mįslės. Atsparumas žmogžu-
dystei”. N14.  
22.55 “Mirusiųjų namai 2”. 
N14.  
0.45 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N-7. 

 Kultūra 
8.05 Duokim garo!  
9.30 Afrika.LT.  
10.15 Pasaulio regbio sep-
tynetų taurės geriausios 
rungtynės.  
10.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 
13.15 Mūsų miesteliai.  
14.10 Šventadienio mintys. 
14.40 ...formatas. Poetė 
Daiva Čepkauskaitė.  
14.55 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. “Utenis” - Vilniaus 
“Žalgiris”.  
17.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Egzistencija. 
17.30 Septynios Kauno 
dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė. Žinios.  
18.45 Eurovizija 2015.  
20.30 Teatras.  

21.15 Kultūros savanoriai.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis “Birštonas 2014”.  
0.15 Edmundo Kučinsko jubi-
liejinis koncertas. 2007 m.

 
6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC televi-
trina.  
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
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.  
20.55 Žodis - ne žvirblis.  
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 Ledo kelias. N-7.  
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 6 kadrai. N-7.  
19.00 Norbitas. N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Dingęs be žinios. N-14.  
1.00 Džo. N-14.  
1.50 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
2.40 Hubertas ir Staleris.

 
7.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Gamink sveikiau!”.  
11.45 Nacionalinė loterija.  
11.48 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.  
12.45 “Klounas”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. 
N-14. 
23.30 “Pelenai”. S. 
1.35 “24/7”.  
2.20 “Daktaras Monro”. 
N-14. 
3.05 “Pelenai”. S. 
4.35 Viskas. Aišku. N-7.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas  N-7.  
10.05 Miestelio ligoninė 8. 
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. 
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
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. Čečėnija. 
Karas be pėdsakų. 
23.50 Vakaro žinios. HD. 
0.20 Didysis Gregas. N-7. 
1.10 Klausimėlis.lt. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.30 Teisė žinoti.  
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.40 Mokslo ekspresas.  

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

8.50 Laisvės troškimas. N-7.  
11.00 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija. N-7.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas 4. N-7.  
0.40 “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 detekty-
vai”. N-7  
11.05 Trys muškietininkai. N-7.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Puolusių angelų mies-
tas. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Apsukrios kambarinės. 
N-14.  
23.10 Privati praktika. N-7.  
0.10 Kastlas. N-7.  

1.10 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
2.00 Tėvynė. N-14.  
3.00 Ryšys. N-7.  
3.50 Vilfredas. N-7.  
4.40 Nepaprasti daiktai.  

  
6.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  
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 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 Druska. N-7.  
23.30 “Strėlė”. N-7.  
0.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.45 “Šeimynėlė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  

10.00 “Didžioji sėkmė”. 
10.30 “Soriukas”. N-7. 
11.00 “Naidželo Sleiterio pa-
tiekalai”.  
11.30 “Penki ingredientai”. 
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Melo pinklės”.  
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 Slėptuvė. N-7.  
22.45 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
23.45 “Mentalistas”. N-7.  
0.40 “Specialioji Los Andželo 
policija”.  

 Kultūra  
8.05 Leonardas 2.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Koncertuoja LKO ir 
Sergej Krylov.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno die-
nos.  
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.30 Manto Jankavičiaus 
akustinis koncertas.  
15.00 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 Animalija. 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. 
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Eurovizija 2015.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 Da Vinčio demonai 2. 
N-14.  

23.10 Mokslo sriuba.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
0.35 Dėmesio centre.  
1.00 Kultūros savanoriai.  
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Statyk!.  
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
10.00 “Alfa” savaitė.  
10.30 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 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Nepaprasti rusiški ka-
drai. N-7.   
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Nacių eksperimentas. S.  
0.40 CSI Majamis. N-7.  
1.35 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.25 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. “Kokias pa-
slaptis slepia Raigardo slėnio 
klodai?”. 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 Premjera. “Specialioji 
gelbėjimo tarnyba”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Kitoks pokalbis. N-7. 
0.25 “Apaštalas”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 Lietuva tiesiogiai.  
5.00 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
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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 8. 
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. 
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas 2. N-7.  
0.30 Čečėnija. Karas be 
pėdsakų. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Emigrantai.  
5.00 Specialus tyrimas.  

 
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
8.50 Šeimos savaitgalis. 
N-7.  
11.00 Paskutinė mimzė. 
12.50 “Tomo ir Džerio pa-
sakos”.  
13.15 “Džonis Testas”.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Paskutinis samurajus. N14.  
1.10 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.05 “Taikinys”. N-7.  

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja ge-
riau”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
12.55 Nuotykių metas N-7.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Prieš srovę. N-7.  
20.30 Žvaigždžių dešimtu-
kas. N-7.  

21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Bruklino taksi. N-7.  
23.15 Privati praktika. N-14.  
0.15 Kastlas. N-7.  
1.15 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
2.10 Tėvynė. N-14.  
3.05 Ryšys. 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 Prekybos centro kie-
tuolis. N-7.  
23.15 “Strėlė”. N-7.  
0.10 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
1.05 “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 “iKarli”. 
10.30 “Soriukas”. N-7. 
11.00 “Naidželo Sleiterio 
patiekalai”.  
11.30 “Penki ingredientai”. 
12.00 “Karadajus”. N-7.  
13.00 “Melo pinklės”.  
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 “”Velvet””. N-7.  
22.45 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
23.45 “Mentalistas”. N-7.  
0.40 “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.  
15.45 Mokslo sriuba.  
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.  
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  

21.30 Numylėtinis. N-7.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. Švelnūs 
tardymai.  
2.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  

 
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 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 Įkalintas. N-14.  
23.15 Priešas už vartų. 
N-14.  
1.45 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.35 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Mamai.  
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 Premjera. “Specialioji 
gelbėjimo tarnyba”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. 
N-7. 
21.30 Patriotai.. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Mamai.  
23.25 Pasaulis X. “Kokias 
paslaptis slepia Raigardo 
slėnio klodai?”. N-7. 
0.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba” N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.15 Komisaras Reksas  N-7.  
10.05 Miestelio ligoninė 8. 
10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
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.  
18.15 Šiandien. 
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
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 2  N-7.  
0.40 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Gyvenimas.  
4.30 Auksinis protas.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
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.  
10.20 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k). 

12.25 KK2 (k). N-7.  
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 Paskutinis šansas..  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 
pavojus. N14.  
23.55 “Sekso magistrai”. N14.  
1.05 “Havajai 5.0”. N-7.  
2.00 “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. N-7.  
12.55 Nuotykių metas N-7.  
13.30 Madagaskaro pingvinai.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Pakartok! N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  
22.10 Spąstai. N-14.  
23.55 Kastlas. N-7.  

0.55 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.  
1.45 Tėvynė. N-14.  
2.40 Ryšys. N-7.  
3.40 Žmogžudystė.N-14.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų 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 Velnio advokatas. N14.  
0.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.20 “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 “iKarli”. 
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 “Pasaulio burtininkai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 Vagiant gyvenimus. N14.  
23.05 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akademija.  
13.30 Restauruoto ir atnaujinto 
Palangos gintaro muziejaus 
atidarymas.  
15.10 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai (kart.). 
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.10 Istorijos detektyvai.  
19.55 Kultūros savanoriai.  

20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Elito kinas. Už kalvų. 
N-14.  
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.30 Linija, spalva, forma.  
2.15 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 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Dvi merginos be cento. 
N-7.  

21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Už priešo linijos. 
Kolumbija. N-14.  
23.15 Gamtos šėlsmas. Žemės 
drebėjimas. N-14.  
1.05 CSI Majamis. N-7.  
1.55 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Mamai.  
7.50 “Miestelio patruliai”. 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 Premjera. “Specialioji 
gelbėjimo tarnyba”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Mamai.  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.25 Reporteris. 
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai.  
5.00 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.45 “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 8. 
10.55 Premjera. Nuodėminga 
meilė.  
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.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien. 
18.25 Krepšinis. LKL čempiona-
tas. Ketvirtfinalis.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Mūsų motinos, mūsų 
tėvai. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas 2. N-7.  
0.35 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2002 m.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Bėdų turgus. Pokalbių 
laida.  
4.30 Stilius.  
5.15 Durys atsidaro.  
5.40 Mokslo ekspresas.  

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

ris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  
10.20 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.25 KK2 (k). N-7.  
13.15 “Džonis Testas” (4) 
(Johnny Test II). 2007 m. 
Animacinis serialas. JAV, 
Kanada.  
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 Valanda su Rūta.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Nuotykiai su Diku ir Džeine. 
N-7.  
23.55 “Visa menanti”. N-7.  
0.50 “Havajai 5.0”. N-7.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

 
6.25 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)  
7.55 “Moterys meluoja geriau”. 
N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”.  
10.00 Susikeitę broliai. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
12.55 Nuotykių metas N-7.  
13.30 Madagaskaro pingvinai.  
13.30 Kung Fu Panda.  
14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda.  N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.30 Aš tikrai myliu Lietuvą.  
21.00 Tobula kopija.N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Deganti žemė. N-7.  
23.55 Kastlas. N-7.  
0.55 Amerikietiška siaubo 
istorija.N-14.  
1.50 Tėvynė. N-14.  
2.50 Ryšys. N-7.  
3.40 Žmogžudystė. N-14.  

  
7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Spąstai”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų” (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 Patrulis. N-7.  
21.30 Piteris Penas. 
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 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  

10.00 “iKarli”. 
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 “Pasaulio burtininkai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Didingasis amžius”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės I. Mažo miestelio 
mirtys. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Viešbutis “Grand Hotel””. 
N-7. 

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Teatras.  
13.40 Leonidas Leonovas. 
Aukso karieta.  
16.00 Džeronimas.  
16.25 Namelis prerijose. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
18.45 ...formatas. Poetas 

Mindaugas Nastaravičius.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 LRT aukso fondas. Čia 
mūsų namai.  
22.35 Birštonas. Tarp Nemuno 
kilpų.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
1.00 Elito kinas. Už kalvų. 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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai..  
13.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Krovinių karai. 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 Naša Raša. N-14.  
21.30 Džekas Ryčeris. N-14.  
0.05 Ryklys vaiduoklis.. S.  
1.45 Gelbėtojų būrys. N-7.  
2.35 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Mamai.  
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Deimantų medžiotojai”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. N-7. 
12.00 Teorija. N-7. 
13.00 Šeima - jėga! 2. 
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 žvaigždės! 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Mamai.  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba” N-7. 
1.25 Reporteris. 
2.05 Lietuva tiesiogiai.  
2.40 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
3.50 Reporteris.  
4.25 Lietuva tiesiogiai.  
5.00 “Miestelio patruliai”. N-7. 
5.45 “Išgyventi Afrikoje”.  
6.10 “Miestelio patruliai”. N-7. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Giminės po 20 metų.  
6.50 Bėdų turgus.  
7.35 Gyvenimas.  
8.25 Stilius.  
9.15 Premjera. Mūsų kai-
mynai marsupilamiai. 
9.40 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.  
9.50 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.05 Aviukas Šonas 4. 
10.15 Brolių Grimų pasa-
kos. Stebuklingas stalelis. 
11.15 Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingas šunų 
pasaulis. 
12.05 Šerloko Holmso 
nuotykiai. Ketverto ženklas. 
N-7.  
13.50 Koncertuoja Stasys 
Povilaitis ir “Žuvėdra”. 
16.00 Žinios.  
16.15 Kaip mes žaidėme 
revoliuciją.  
17.30 Vagnerių klanas. N-7.  
19.30 Forsaitų saga. N-7.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Robas Rojus. N-14.  
1.00 Koncertas 
“Pavasariniai žiedai”. 
4.00 Tautos balsas.  
4.25 Duokim garo!  

 
6.25 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.50 Linksmuolis Baris ir 
disko kirminai. 
8.15 Betmenas prieš 

Raudonveidį. N-7.  
9.35 Na, palauk! 
10.25 Denis - grėsmė vi-
suomenei.  
12.00 Keistas penktadienis. 
13.55 Auksinis kompasas. 
16.10 Aukštyn kojom. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.40 Pašėlę vyrukai 2. 
N-7.  
0.40 PREMJERA 
Kambariokė. N14.  
2.25 Nuotykiai su Diku ir 
Džeine. N-7.  

 
6.55 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Šaunuolis Džokas.  
10.30 Trys didvyriai ir 
Šamachando princesė.  
12.05 Išdykėlis Danstonas.  
13.50 Šarlotės voratinklis.  
15.45 Gražios būtybės. 
N-7.  
18.15 Kaip ant delno.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ratai.  
21.55 Sakalo akis. N-7.  
0.15 Klajūnas. N-14.  
2.15 Vidurnaktis Paryžiuje. 
N-7.  

7.00 Muchtaro sugrįžimas 
(k).N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 Piteris Penas (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” 
(k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.55 Slaptieji Putino turtai. 
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Smogiamoji jėga. 
N14.  
23.20 “Sostų karai”. N14.  
1.30 “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 “iKarli”. 
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 “Pasaulio burtinin-
kai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 
17.50 “Be kaltės kalta”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
14.35 “Būrėja”.  
15.05 “Šeštasis pojūtis”. 
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “Mano puikioji auklė”. 

17.50 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. 
Nekaltų aukų kapai. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Nematoma pusė. N-7.  
1.25 “Mentalistas”. N-7.   

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose.  
8.55 Lietuvos įstojimui į 
Europos Sąjungą.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Vaikų klubas.  
12.45 Strazdanota vasara.  
13.50 Operos solistės 
Elenos Čiudakovos 90-o-
sioms gimimo metinėms.  
14.40 Koncertas “Atsiliepk 
dainoj”.  
16.20 Birštonas.  
16.50 Atgal į žemėlapį.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Vladas Jakubėnas. 
Baletas “Vaivos juosta”.  
19.40 Kambariai be durų.  
20.15 Prisiminkime.  
20.30 Labanaktukas.  
21.05 Vagnerių klanas. N-7.  
23.00 Lietuvių kinas trum-
pai. Aš, veteranė. N-7. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
0.30 Legendos.  
1.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  

 
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 24 valandos (k). N-7.  
23.10 Dviračio šou (k).  
23.40 Mes pačios (k).  
0.05 Nuo... Iki... (k).  
0.40 Apie žūklę (k).  
1.10 Tauro ragas (k). N-7.  
1.35 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
2.05 24 valandos (k). N-7. 
3.15 Dviračio šou (k).  
3.45 Nuo... Iki... (k).  
4.20 24 valandos (k). N-7. 
5.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  

  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai..  
13.30 Dvi merginos be cen-
to. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Išlikimas. N-7.  
16.00 Krovinių karai. 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 Farai. N-7.  

21.30 Rude Tube.  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.00 Kaukolės. N-7.  
1.10 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Čekija 
- Švedija.  
2.00 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
7.20 Reporteris.  
8.05 Siurprizas Mamai.  
8.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
10.20 Premjera. “Amazonės 
džiunglės”.  
12.20 Premjera. 
“Marionečių šokiai”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Premjera. 
“Marionečių šokiai”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.20 Svečių ekspresas.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Siurprizas Mamai.  
18.45 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
19.50 Kitoks pokalbis. 
Svečiuose K. Marčiulynas. 
N-7. 
20.50 Pasaulis X. “Mamos 
ir vaiko bioenergetinis ry-
šys”. N-7. 
21.50 Premjera. “Kartu!”. 
N-7. 
0.10 Siurprizas Mamai.  
0.15 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai. N-14. 
2.15 “Merdoko paslaptys”. 
N-7. 
3.00 “Kartu!”. N-7. 
4.45 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai. N-14. 
6.20 Šeima - jėga! 2. 
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 TV 
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. 
9.25 Premjera. Animalija. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
11.10 Durys atsidaro.  
11.40 Mokslo ekspresas.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
12.55 Inspektorius Luisas 5. 
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2003 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas gyvy-
bes keliuose.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
23.15 Premjera. Da Vinčio 
demonai 2. N-14.  
1.00 Džiaze tik merginos.  
2.15 Inspektorius Luisas 5. N-7.  
3.45 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.30 “Pinkis, Elmira ir Makaulė”.  

6.55 “Mano draugė beždžio-
nėlė”.  
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 Karlsonas sugrįžo. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Skūbis Dū. 
11.40 Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą. 
13.20 PREMJERA Sugalvok 
norą. N-7.  
15.05 “Čiauškutė”. N-7.  
17.15 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Žana d’Ark. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS Tėčio 
dienos stovykla. 
20.50 Kvailių auksas. N-7.  
23.10 V- tai Vendeta. N14.  
1.40 Pašėlę vyrukai 2. 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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
12.00 Ziusas ir Roksana.  
14.00 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai: 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Karibų piratai. Ant keistų 
bangų. N-7.  

21.50 88 minutės. N-14.  
0.05 Pasitikėjimas. N-14.  
2.05 Atsiskyrėlis. N-14.  

 
7.00 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti.  
10.30 Šefas rekomenduoja.  
11.00 Galiūnų čempionato 
etapas.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk!  
13.00 “Džiunglių princesė Šina”. 
N-7.  
14.00 “Jaunavedžiai”. N-7.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 MANO HEROJUS 
Atsitraukimas. N14.  
23.00 AŠTRUS KINAS Iltys. S.  
0.50 “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.  
18.05 “Goko stiliaus paslaptys”. 
19.05 ROMANTIKA 
Rosamunde Pilcher. Užimtos 
širdys. N-7.  
21.00 Nemarus kinas. Angelai 
sargai. N14.  
23.20 Ateinu su lietumi. N14.  
1.40 “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 Muzikos talentų lyga. 
1 d. 
14.00 Kultūra +.  
14.30 Žarckai.  
16.30 Kernavė.  
16.45 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios.  
18.15 Legendos.  
19.00 Kauno miesto simfoninio 
orkestro dešimtojo gimtadienio 
koncertas.  
20.25 Monika Bičiūnienė. 
Tapyba - man visas gyveni-
mas.  
21.00 Robas Rojus. N-14.  
23.15 Panorama.  
23.45 Koncertas “Je t’aime - Aš 
tave myliu”.  
1.00 Atgal į žemėlapį. 

 
6.25 Arčiau mūsų (k).  
6.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  

7.30 Dviračio šou (k).  
8.00 24 valandos (k). N-7.  
9.10 Dviračio šou (k).  
9.40 Mes pačios (k).  
10.05 Nuo... Iki... (k).  
10.40 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.50 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.25 Apie žūklę (k).  
12.50 Tauro ragas (k). N-7.  
13.20 KK2 (k). N-7.  
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.  
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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.   

19.00 Mano motinos prakeiki-
mas. N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Pats baisiausias filmas 
5. N-14.  
0.35 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Latvija - Čekija.  
2.30 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.45 Siurprizas Mamai.  
7.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.55 Siurprizas Mamai.  
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 Siurprizas Mamai.  
13.55 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
16.55 Siurprizas Mamai.  
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 Siurprizas Mamai.  
21.35 “Kruvina žinutė”. N-14. 
23.35 “Prekiautojas mirtimi”. 
S. 
1.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.25 “Kruvina žinutė” N-14. 
3.50 “Prekiautojas mirtimi”. S. 
5.15 “Išgyventi Afrikoje”.  
5.40 “Vestuvių kovos”. N-7.

UAB „Anrestas“ reikalingi
tinkuojamų ir ventiliuoja-

mų fasadų šiltintojai.
Kreiptis: Gegužės g. 14, 

Anykščiai, tel.(8-381) 5-25-00.

siūlo darbą
Sezoniniam darbui reikalingi 

sraigių, grybų ir miško uogų supir-
kėjai. Įdarbinimas 5-6 mėn. 

Tel. (8-656) 20255.

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

Tel. (8 626) 49415.

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.

Gegužės 1 d.
(penktadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Reikalingi vynuoginių sraigių su-
pirkėjai.

Tel. (8-601) 21323.

įvairūs

perka 
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Gautos 
naujos 

rankinės

etiketas

Prizas keliaus į Naujuosius Elmininkus

Kryžiažodis 
„Bulvė“

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

Kovo 28  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Sula” teisin-
gas atsakymas – KUOKŠTAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 81 skai-
tytojas. Tai anykštėnai V.Lančickienė, A.Vildžiūnas, D.Kundrotienė, 
A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, A.Kavolienė, E.Tamulėnienė, A.Vilimas, 
E.Jurėnaitė, D.Varnienė, N.Varnas, B.Petrikonienė, V.Malinauskienė, 
M.Parnavienė, A.Skaržauskienė, D.Sebeikienė, R.Kavoliūnienė, 
L.Petuchovienė, P.Girnienė, V.Vilčinskas, A.Keraitienė, D.Šlamienė, 
V.Alkauskienė, V.Žemaitienė, V.Dikčiuvienė, T.Miškinienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, R.Venclovienė, E.Budrytė, 
E.Lukauskaitė, G.Žvironaitė, A.Kapočius ir J.Mieželienė; V.Strazdienė, 
E.Kiškienė, D.Žemaitienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;

S.cemnickienė, B.Gudonienė, V.Mogylienė, E.Sunkurytė, 
P.Dolmantas ir R.Dolmantienė iš Viešintų; E.Slavinskienė, T.Jakniūnienė, 
T.Prudnikovienė, V.Gudelienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų;V.Ju-

zėnaitė, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus;  K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir 
G.Radzevičienė iš Šovenių; L.Dobrodiejienė ir R.Laucienė iš Utenos, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, S.Steponavičienė 
iš Troškūnų, B.Raščiūvienė iš Surdegio, V.Jagienė iš Svėdasų, V.Stungys 
iš Antrųjų Svirnų, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės, V.Urbutienė iš Naujikų, 
A.Juknonienė iš Rubikių,  A.Kuolienė iš Kunigiškių, S.Želnienė iš Ma-
želių, O.Arienė iš Bareišių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, J.Dubrienė 
iš Meldiškių, R.Vaiginytė iš Aknystų, G.Karaliūnienė iš Andrioniškio, 
A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, L.Gimbutienė iš Narbučių, K.Rimkuvienė iš 
Antupių,  R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,  R.O.Deveikienė iš Mažionių bei 
S.Skapas iš Latavėnų, 

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir parfumerijos 
parduotuvės „Mix cosmetics” 15 eurų čekis  - atiteks T.JAKNIŪNIENEI 
iš Naujųjų Elmininkų. Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Vestuvių svečio 
etiketas

Niekada nesiprašykite į ves-
tuves, nors ir puikiai pažįstate 
jaunąjį ar jaunąją.

Į kvietimą atsakykite ne vėliau 
kaip per savaitę. Į jį derėtų atsakyti 
tokiu tonu, kokiu jis parašytas. Ta-
čiau yra viena išimtis – jei gaunate 
oficialų artimos draugės kvietimą 
ir negalite priimti, išsiųskite jai 
laišką, nuoširdžiai paaiškindama, 
kodėl nedalyvausite.

Jei esate susižadėję arba gyve-
nate su kuo nors ir nuotaka to ne-
žino, mandagiai paklauskite ją, ar 
galite atsivesti tą žmogų. Tačiau jei 
jaunoji žino situaciją, bet kvietimą 
siuntė tik jums, klausti bus netak-
tiška. Matyt, tai reiškia, jog vestu-
vės planuojamos kuklios ir kvie-
čiami tik artimiausi asmenys.

Jei esate pakviesti su savo ma-
žais vaikais, o pokylis rengiamas 
vakare, gerai pagalvokite, ar juos 
vestis – vaikai pavargs, pasidarys 
irzlūs.

ceremonija bažnyčioje yra svar-
biausia vestuvių dalis. Jei be jo-
kios priežasties ją praleidžiate ir 
atsirandate tik pobūvyje, parodote 
ne tik nepagarbą jauniesiems, bet 
ir baisų neišsiauklėjimą.

Galite pasiteirauti nuotakos, ko-
kios dovanos ji norėtų. Tačiau vi-
sada gali atsitikti taip, kad ji norės 
daikto, kainuojančio daug bran-
giau, negu jūs planuojate išleisti, 
Tada atsidursite keblioje padėtyje.

Niekada nepirkite nukainoto 
daikto, nebent žinote, kad jį bus 
įmanoma pakeisti ar grąžinti.

Iki šeštos valandos vakaro vyrui 
nedera vilkėti smokingo.

Savo iniciatyva negraviruokite 
dovanos, nes tada nuotaka negalės 
jos pakeisti, jei norėtų. Geriausia, 
jei pardavėja prie jūsų pirkinio 
pridėtų kortelę: ,,Jeigu norite, kad 
būtų išgraviruota monograma, at-
neškite dovaną į parduotuvę. Toks 
buvo pirkėjų pageidavimas“. Tokiu 
atveju jums bus pateikta sąskaita.

Tarkime, po medaus mėnesio 
jaunavedžiai pasikviečia jus į sve-
čius, bet savo dovanoto daikto jūs 
niekur nepastebite. Netrikdykite 
šeimininkų klausimu, kur jis yra.

Į ceremoniją atvykite iki jos likus 
maždaug penkiolikai minučių. Jei 
esate kviestas sėdėti rezervuotuose 
klauptuose ir turite kortelę, paduoki-
te ją pabroliui. Jei buvote informuo-
tas žodžiu, pasakykite pabroliui savo 
pavardę, jis žinos, kur jus pasodinti.

Paskutinė bažnyčioje visada 
atisėda jaunosios mama. Tada var-
gonininkas pradeda ceremoniją. 
Suskambus pirmiesiems akordams, 
visi atsistoja. 

Bažnyčioje ar sinagogoje nefo-
tografuokite.

Skelbti tostus tinka per priešves-
tuvinius pietus. Sutuoktuvių dieną 
tostus pasiūlo vyriausiasis pabro-
lys, jaunosios tėvai, dar keletas 
artimų žmonių. Nerodykite inicia-
tyvos sakyti kalbą ar siūlyti išgerti, 
jei to daryti neprašė.

Nederėtų išeiti iš pobūvio dar 
prieš jaunajai ir jaunajam dalinant 
tortą. Tačiau jei viskas labai užsi-
tęsė ir jūs jau ilgokai svečiavotės, 
galite nepastebimas pasišalinti. 
Stenkitės neatkreipti dėmesio. Vė-
liau būtų gražu padėkoti jaunosios 
tėvams už puikų pobūvį.

Parengta pagal Amy Vanderbilt 
,,Viskas apie etiketą“
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Atnaujintą Šiaulių banko 
įvaizdį perteikiate per šaknų, 
medžio, augimo simboliką. Ko-
dėl?

Tai atspindi mūsų suvokimą, 
kas mes esame, kuo esame išskir-
tiniai ir kuo galime būti naudingi 
mūsų klientams, visuomenei. Il-
gametis stiprus abipusis ryšys su 
klientais leido mums geriau su-
vokti vertybes ir tikslus, kuriuos 
apsibrėžėme atsinaujindami. Vie-
nas svarbiausių mūsų banko tiks-
lų – tapti patikimu ir palaikančiu 
partneriu tiems, kurie kuria ir 
dirba šalia mūsų, pradedant nuo 
pačių mažiausių bendruomenių. 
Šiaulių bankas Lietuvoje dirba 
jau 23-ejus metus – esame tvirtai 
čia įleidę šaknis. Per tuos metus 
užaugome drauge su mūsų klien-
tais, visa šalimi.

Banko augimas akivaizdus. 
Pažiūrėjus į Šiaulių banko tin-
klą Lietuvoje, atrodo, kad jūs 
ir taip jau esate visur...

Šiuo metu turime 72 skyrius, 
jie yra daugelyje Lietuvos mies-
tų ir miestelių. Šiaulių banko 
padalinių tinklas, kur klientams 
teikiamos visos banko paslau-
gos – didžiausias šalyje. Tačiau 
mums svarbu ne iškabų miestuo-
se gausa. Mums svarbus gyvas, 
tiesioginis ryšys su banko kli-
entu: kaip žmogus pasitinkamas 

mūsų skyriuje, ar profesionaliai 
aptarnaujamas, su kokia nuotaika 
išeina. Ir mums vienodai svarbus 
kiekvienas – tiek kelias dešimtis 
eurų išsigryninti atėjusi močiutė, 
tiek verslo finansavimo sprendi-
mų ieškantis verslininkas.

Rodos, dauguma žmonių 
bankui kelia pagrindinį reika-
lavimą – kad jų pinigai būtų 
saugūs. Ar įmanoma dar kaž-
kuo išsiskirti?

Papasakosiu vieną epizodą iš 
banko vidaus gyvenimo. Prieš 
kelis mėnesius turėjome visų 
mūsų banko darbuotojų susitiki-
mą. Jame dalyvauti pakvietėme 
ir keletą verslo klientų, kad jie 
pasidalintų mintimis apie tai, 
kaip jiems sekasi bendradarbiau-
ti su mumis. Buvo labai malonu 
išgirsti, kad tie procesai, į ku-
riuos dedame labai daug pastan-
gų – įsiklausymas ir individualus 
įsigilinimas į kliento poreikius, 
greitai priimami sprendimai, aiš-
kios paslaugos ir paprastas, šil-
tas bendravimas. cituoju vieno 
banko kliento ištartus žodžius: 
„Šiaulių bankas – bankas, turin-
tis širdį“ – tai turbūt gražiausia, 
ką galima išgirsti kalbant apie 
banką, jo darbuotojus. Toks 
įvertinimas, tokie žodžiai iš tie-
sų įkvepia mus tolimesniems 
darbams ir augumui.

Atsinaujinimas visuomet su-
sijęs su naujais planais. Ką pla-
nuojate tobulinti? 

Šiuo metu turime daugiau kaip 
340 tūkstančių privačių klientų ir 
per 23 tūkstančius verslo klientų. 
Tai, kad Šiaulių banko klientų ratas 
kasmet auga – mums tai didžiausias 
įvertinimas. Tai rodo, kad tampame 
sėkminga alternatyva Šiaurės šalių 
bankams Lietuvoje. Mes supranta-
me, kad už kiekvieno šio skaičiaus 
„stovi“ žmogus su išskirtiniais po-
reikiais ir pageidavimais, tad siekia-
me juos kokybiškai išpildyti. Kal-
bant konkrečiau, artimiausiu metu 
tobulinsime aptarnavimą nuotoliniu 
būdu – internetu ir mobiliuoju ryšiu 
– pasiūlysime dar platesnį finansi-
nių paslaugų spektrą, pavyzdžiui, 
pradedantiems verslą. Žinoma, 
sieksime išlaikyti pozicijas ir tose 
srityse, kuriose esame stiprūs – tai 
daugiabučių namų renovacijos fi-
nansavimas, bendradarbiavimas 
su savivaldybėmis, smulkiuoju ir 
vidutiniu verslu. Juk mūsų ban-
ko siekis kurti Lietuvos žmonių ir 
verslo gerovę įprasmintas ir nauja-
me logotipe, kuriame galite įžvelgti 
ir tvirtą, augantį medį, ir iš raidžių 
ertmių suformuotą grafinį elemen-
tą, simbolizuojantį keturis stiprius 
ir svarbius šalies regionus.

Dėkojame už pokalbį. 
Su pašnekovu kalbėjosi 

Neringa Simanonytė

Šiaulių banko klientai: „Tai bankas, turintis širdį“
„Mūsų stiprybė – mūsų šaknyse“ – su tokiu šūkiu Šiaulių ban-

kas pranešė apie savo atsinaujinimą. Kokios įtakos Šiaulių banko 
prekės ženklo pokyčiai turės klientams – apie tai kalbėjome su 
Vilniaus regiono vadovu, Vilniaus filialo direktoriumi Rimvydu 
Mockumi.

Vilniaus regiono vadovas, Vilniaus filialo direktorius Rim-
vydas Mockus

Svečiai, lydimi Nepriklauso-
mybės akto signatarės Irenos 
Andrukaitienės, prieš atvykdami 
į savivaldybę jau buvo aplan-
kę Anykščių ligoninę, Arklio ir 
Angelų muziejus. Didžioji dele-
gacijos, kurios vadovas Ukrai-
nos Švietimo, mokslo, jaunimo 
ir sporto ministerijos, Valstybės 
papildomo švietimo centro, Jau-
nimo politikos skyriaus vedėjas, 
Ukrainos jaunimo visuomeninės 
organizacijos „Iš širdies į širdį“ 
valdybos pirmininkas Pavelas 
Gorinovas, dalis buvo Ukrainos 
ligoninių vadovai ir gydytojai. 

Ukrainiečiai Anykščiuose norėtų 
studijuoti... Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antradienį Anykščiuose viešėjo 33 ukrainiečių, tarp jų 8 kon-
kursą „Aš - europietis“ laimėję moksleiviai, delegacija. Jie lan-
kėsi Anykščių ligoninėje, Angelų ir Arklio muziejuose, o po pietų 
savivaldybėje juos priėmė rajono meras Kęstutis Tubis. Susitiki-
me dalyvavo laikinoji administracijos direktorė Veneta Veršulytė, 
kiti savivaldybės administracijos darbuotojai.

Atvyko keli sveikatos ministeri-
jos atstovai bei 8 konkursą  „Aš 
- europietis“ laimėję moksleiviai, 
kuriems ši kelionė buvo dovana. 

Pasak Anykščių ligoninės 
vyr. gydytojo Daliaus Vaigino, 
ukrainiečiams labai patiko li-
goninė, jie domėjosi sveikatos 
apsaugos finansavimu. „Keli 
delegacijoje buvę medicinos 
studentai domėjosi, ar negalė-
tų studijų tęsti Anykščiuose“, 
- šypsojosi D.Vaiginas. Kaip 
pastebėjo ukrainiečius lydėjusi 
I.Andrukaitienė, nereikia ste-
bėtis jų siekiu mokytis ir dirbti 

Anykščiuose ar Lietuvoje. „Tie 
studentai buvo iš konflikto zo-
nos ir jų universitetas uždarytas, 
- sakė I. Andrukaitienė. - Stu-
dijas jie tęsia ekstremaliom są-
lygom, kituose universitetuose, 
arba paskaitos vyksta tiesiog li-
goninėse“.  

Meras Kęstutis Tubis šmaikšta-
vo ir džiaugėsi, kad jam teko gar-
bė penktąją darbo dieną priimti 
pirmąją tarptautinę delegaciją 
būtent iš Ukrainos. 

Buvo apsikeista suvenyrais. 
Delegacijos vadovas P.Gorinovas 
kvietė Anykščius susigiminiuoti 
su vienu Vinicos apskrities mies-
tu, o A.Vienuolio progimnazijos 
direktorei I.Andrukaitienei jis 
perdavė Žmerinkos miesto 3-ios 
vidurinės mokyklos mokinių 
piešinių ir suvenyrų su kvietimu 
užmegzti draugystę. Padėkojusi 

I.Andrukaitienė pažadėjo šiuos 
piešinius eksponuoti progimna-
zijoje ir būtinai atsakyti į kvieti-
mą. 

Ukrainiečiai, galima sakyti, 
nieko nepasakojo apie situaciją 
Ukrainoje, o anykštėnai ir neklau-
sinėjo. Svečius domino Anykščių 
rajono kultūra, švietimas, finan-
savimo šaltiniai, gyventojų už-
imtumo ir mokesčių  problemos. 
Svečiai minėjo, kad Ukrainoje 
jaunimas palieka provinciją ir, 
manydami, kad taip yra ir Lietu-
voje, pasiteiravo, ką rajono val-
džia ruošiasi daryti, kad jaunimas 
neišvyktų. Meras K.Tubis atsakė 
trumpai: „Kurti darbo vietas“.

Visą dieną su ukrainiečiais pra-
leidusi I.Andrukaitienė teigė, kad 
į Lietuvą atvykę ukrainiečiai, 
ypač iš karo zonos, sakė Lietuvoj 
pasijutę kaip rojuj. „Jų nuomone, 

mes turim vertinti ir džiaugtis, 
kad gyvenam taikoj, - pastebėjo 
I.Andrukaitienė. – Jie nori būti, 
nors ir yra, Europos dalimi. Jie 
labai geranoriški ir vertina drau-
gystę su Lietuva“.   

Moksleivėms iš Odesos Kari-
nai Babajanc ir Alinai Kamalovai 
Anykščiai labai patiko. „Nors 
mūsų Odesa nuostabi, tačiau šis 
mažas, švarus ir jaukus miestas 
mums paliko labai gerą įspūdį“, 
- sakė jos. Paklaustos, ar Odesą 
pasiekia karo atgarsiai, mokslei-
vės sakė, kad nors mūšiai toli, 
gyventojai jaučia nerimą. „Į Ode-
są plūsta pabėgėliai iš karo nio-
kojamų sričių. Dauguma atvyks-
ta be jokio turto, sudėtinga juos 
apgyvendinti. Pabėgėlių iš karo 
zonos mokosi ir mūsų mokyklo-
je“, - sakė merginos. 

Keli delegacijos nariai buvo iš 
karščiausio Ukrainos regiono - 
Donecko srities. Viena iš jų – Di-
mitrovo miesto ligoninės vyr. gy-
dytoja Raisana Hohlova. „Į mūsų 
ligoninę atvežami gydyti sužeisti 
kariai ir civiliai, - sakė gydytoja, 
teiraudamasi, ar negalėtų sužeis-
tieji atvykti gydytis į Anykščius. 
– Ligoninei trūksta lėšų medika-
mentams, o žiemą pasitaikydavo, 
kad ligoninė likdavo be elektros 
ir vandens“.

Po susitikimo I.Andrukaitienė 
merui K.Tubiui įteikė vasario 15 
dieną Kijeve, Europos aikštėje, 
vykusios akcijos, kurioje buvo ne-
šamos po 200 metrų ilgio Lietuvos 
ir Ukrainos vėliavos, kompaktinę 
plokštelę. Ją sukūrė ir lietuvių kal-
ba įgarsino jaunimo organizacija 
„Iš širdies į širdį“.  

Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir Ukrainos delegacijos vado-
vas Pavelas Gorinovas apsikeitė suvenyrais. Pirma iš dešinės – Di-
mitrovo  (Donecko sritis) ligoninės vyr. gydytoja Raisana Hohlova.

Antano Vienuolio progimnazijos direktorės rankose – Žmerin-
kos miesto moksleivių piešiniai. 

Autoriaus nuotr. 
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***
Jau 1952 metų laikraštyje yra 

skelbiami skaitytojų laiškai, 
nuomonės, pasisakymai. Vie-
nuoliktame šių metų „Kolektyvi-
nio darbo“ numeryje A. Girčytė 
tekste „Kovoja už tinkamą pasi-
ruošimą sėjai“ rašo: „Šeiminiš-
kių apylinkės žemės ūkio artelės 
„Tarybų Lietuva“ kolūkiečiai 
(pirmininkas drg. A. Surgailis) 
sparčiai ruošiasi pavasario sėjos 
darbams. Kolūkyje plačiu mastu 
išvystyta darbai prie ratų ir kitų 
transporto priemonių paruošimo 
pavasario sėjos darbams. Račius 
drg. B. Žvikas pagamino 70 ratų 
ir suremontavo 10 vežimų“.

21-ame numeryje skaitytoja 
V. Rimkaitė skundžiasi – „Ne 
laiku pristatoma spauda“. Rašo-
ma: „Laiku pristatyti laikraščius 
bei žurnalus – svarbiausias kie-
kvieno kolūkio laiškanešio už-
davinys. Tačiau to iki šiol nesu-
pranta Molotovo vardo kolūkio 
laiškanešys drg. Žukauskaitė. 
Vien tik dėl jos apsileidimo lai-
kraščius bei kitą periodinę spau-
dą kolūkiečiai gauna pavėluotai, 
nustojusią savo aktualumo. Be 
to, pasitaiko faktų, kad laikraš-
čius ir žurnalus drg. Žukauskaitė 
palieka kolūkio raštinėje, ko pa-
sėkoje kolūkietis, atėjęs jų pasi-
imti, dažnai neberanda. Tuo turi 
nedelsiant susirūpinti Molotovo 
vardo kolūkio valdyba, (pirmi-
ninkas drg. Pesliakas) ir imtis 
priemonių, kad tarybinė spauda 
būtų laiku pateikiama skaityto-
jui“.

***
1953 metų 29-ajame „Kolek-

tyvinio darbo“ numeryje arklių 
šėrikė E. Vainiūnaitė giriasi savo 
padarytu darbu – ji esanti puiki 
šėrikė, matyt, kur kas geresnė 
nei visi kiti likę šio amato speci-
alistai. „Arklius išsaugojau gera-
me stovyje“ – taip vadinasi šėri-
kės laiškas. „Arklių šėrike dirbu 
nebe pirmus metus, turiu nemažą 
šio darbo praktiką.arklius šeriu 
griežtai prisilaikydama šėrimo 
taisyklių, visuomet laiku juos 
pagirdau, visus atidžiai apžiūriu. 
Šiuo metu visi mano prižiūrimi 
arkliai yra vidutiniame ir virš vi-
dutiniame kūno stovyje. Nesigir-

Skaitytojų laiškuose giriamasi ir 
skundžiama Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Senuosiuose „Kolektyvinio darbo“ laikraščiuose nevengiama 
skelbti pasipiktinimo laiškų. Kai kurie pašiepiantys, ironiški (ypač, 
kai kalbama apie geriančius, nedirbančius kolūkiečius ar vadovus), 
kai kurie – kupini pasipiktinimo. Laiškuose skaitytojai giriasi – pa-
vyzdžiui, kaip puikiai sekasi šerti arklius, kiaules, nuimti derlių ar 
kad derlius šiemet ypatingai didelis. Senuosiuose 1952-1957 metų 
laikraščiuose yra ir karikatūrų, ir linksmų eilėraščių.

dama galiu pasakyti, kad mano 
prižiūrimi arkliai yra žymiai ge-
resniame kūno stovyje negu kitų 
šėrikų, nors pašarą naudojame 
tokį patį. Dabar kiekvienas dar-
binis arklys gauna po 2 kg avižų, 
neskaitant kito stambaus pašaro. 
Prasidėjus pavasario darbams, 
pašaras bus dar labiau pagerin-
tas. Tuomet arkliai kasdien gaus 
po 3 ir daugiau kg avižų. Mano, 
kitų arklininkų ir kolūkio užda-
vinys – užtikrinti, kad pavasario 
darbų metu nebūtų jokių truk-
dymųsi dėl traukiamosios jėgos 
kaltės“.

Trisdešimt pirmame numery-
je A. Stasiūnas ir piktinasi, ir 
pašiepia Debeikiuose dirbantį 
vežiką – „Suįžūlėjęs vežikas“ 
– pavadino savo laišką. Rašo: 
„Kažkur nuo Rokiškio ar Kauno 
atsibeldęs, tūlas J. Jasponis pra-
eitų metų rudenį buvo priimtas 
dirbti Debeikių ambulatorijon 
vežiku. Su šeima jis buvo apgy-
vendintas greta gydytojų kabine-
tų esančiame kambaryje. Ir nuo 
to laiko beveik reguliariai tame 
kambaryje kartojasi „šeimyni-
nės scenos“, kurių išgąsdinti li-
goniai bevelyja laukti gydytojo 
priėmimo lauke, o ne laukiama-
jame kambaryje. Pasitaikė net ir 
tokių faktų, kada gydytojai, sau-
godamiesi girto, suįžūlėjusio ve-
žiko, buvo priversti užsirakinti 
savo kabinetuose (!?). jeigu dar 
pridurti tai, jog vežikas Jasponis 
žiemos metu ilgą laiką arklį šėrė 
„Ateities“ kolūkio pašaru, grobs-
tė ir pardavinėjo mišką, (pinigus, 
žinoma, greit pragerdavo), tai 
galima lengvai padaryti išvadą 
ir apie jo sąžiningumą. Rajono 
Sveikatos apsaugos skyrius prieš 
kurį laiką atleido Jasponį iš ei-
namų pareigų, tačiau, kad ir kaip 
besistebėtų debeikiečiai, tas pats 
Jasponis ir šiandien „Vežikau-
ja“. Ar ilgai?“

„Kolektyvinio darbo“ 56-a-
jame numeryje  pateikiamas 
tekstas iš skaitytojų laiškų „Re-
montuoti patalpas naujam der-
liui“, pridedamas ir piešinys, 
pašiepianti esamą situaciją. „Vi-
diškių apylinkės „Raudonosios 
žvaigždės“ žemės ūkio artelėje 
apie naujojo derliaus piūtį ne-
galvojama. Kolūkyje dar neap-

svarstytas Lietuvos TSR Mi-
nistrų Tarybos nutarimas „Dėl 
pasiruošimo derliaus nuėmimui, 
grūdų bei kitų žemės ūkio pro-
duktų paruošoms ir jų įvykdymo 
1953 metais“. Su šiuo nutarimu 
nesupažindinti kolūkiečiai. Ypa-
tingai nepatenkinama padėtis su 
patalpų naujajam derliui krauti 
remontu. Visose laukininkystės 
brigadose yra apie 20 kiaurais 
stogais klojimų, 3 svirnai, 4 san-
dėliai. Patalpų remontui vykdyti 
neišskirti žmonės. Keista kad su 
tokia nepatenkinama padėtimi 
taikstosi kolūkio pirmininkas 
Juodzevičius“.

- Kas tai, klojimas, ar kolū-
kio vandens baseinas?

A. Zubovo pieš.

***
1954 metais į septintą „Ko-

lektyvinio darbo“ numerį rašo 
Mickūnų septynmetės mokyklos 
pionieriai J. Šaučiūnas, L. But-
kevičiūtė, Z. Bublytė bei moks-
leiviai A. Gražys, V. Rimkus, B. 
Mikėnaitė. Tekste „Laukiame 
kino“ moksleiviai rašo: „Kie-
kvieno mėnesio 14-15 ir 29-30 
dienomis per mūsų mokyklos 
kiemą pravažiuoja kilnojamasis 
kinas iš Karolio Požėlos vardo 
kolūkio arba iš Liudo Giros var-
do į „Auksinės varpos“ kolūkį, 
bet į mokyklą kinas niekuomet 
neužsuka. Tiesa, rudenį kinas 
mus retkarčiais aplankydavo. 
Matėme filmus „Aušra prie Ne-
muno“, „Kaimo mokytoja“ ir kt. 
kino mechanikai mums aiškina, 
kad mes (mokiniai) neturime 
arklio ir negalėsime kino apa-
ratūrą nuvežti į Leliūnų kaimą. 
Taip mes ir neturime galimybės 

pažiūrėti filmų. Prašome kinofi-
kacijos skyriaus viršininką į kil-
nojamojo kino maršruto grafiką 
įtraukti ir mūsų mokyklą, o dėl 
arklio, tai mes esame tikri, kad 
„Auksinės varpos“ kolūkio pir-
mininkas drg. Juozaponis, kuris 
mūsų mokyklai visuomet pade-
da, padės ir šį reikalą sutvarky-
ti“.

23-ame numeryje nesąžininga 
darbuotoja (taip pavadintas ir 
tekstas) skundžiasi visas „Spar-
tako“ artelės darbininkų būrys 
– J. Gudanavičius, J. Siniako-
vas, A. Dudonis, V. Siniakovas, 
P. Latatujevas, A. Nemickas, J. 
Butkus. Rašo: „Spartako“ artelės 
darbininkai, užėję darbo metu su 
reikalais į kontorą, nustemba, 
rasdami buhalterę Mačėnaitę ry-
mančią ant atverstų buhalterijos 
knygų ir niūniuojančią „roman-
sus“. Tokiu metu pas ją nė ne-
bandyk kreiptis, nes jos mintys 
toli nuo įmonės reikalų ir ji arba 
nieko neatsakys interesantui, 
arba sumurmės „netrukdyk“ ir 
nusisuks, tuo parodydama, kad 
dabar pas ją kreiptis ne laikas. 
<...> Užsiėmusi savo asmeni-
niais reikalais, buhalterė Mačė-
naitė blogai atlieka jai patikėtas 
pareigas. įsidainavusi ir įsisva-
jojusi ji privelia apskaičiuojant 
atlyginimus eibes klaidų. <...> 
Nepatinka, matyt, buhalterei Ma-
čėnaitei ir darbo dienos pradžia 
nuo 9 val. ryto. Kaip taisyklė, į 
darbą ji ateina pusvalandžiu ir 
daugiau pavėlavusi“. 

***
1955 metais spausdinami pa-

našių temų skaitytojų laiškai, 
pasisakymai. 27-ame numeryje 
pateikiama karikatūra ir skai-
tytojo A. Žilio laiško ištrauka: 
„Ateities“ kolūkio gyvuliai iš ru-
dens iki kaklo skendo pašaruose, 
o fermos vedėjas, stebėdamas 
tokį „gražų“ vaizdą, patenkintas 
sėdėjo sau ant suverstų šiaudų 
ir panosėje linksmas daineles 
niūniavo. Bet ta nuotaika jau 
ankstyvą pavasarį pradingo, nes 
kolūkio pirmininkas Levčenko 
pašarus jau gramais ėmė sverti“.

Tų pačių metų 91-ajame „Ko-
lektyvinio darbo“ numeryje 
spausdinamas dar vienas pašie-
piantis paveiksliukas su tekstu 
iš skaitytojų laiškų. Tekstas va-
dinasi „Dykinėtojai“. „Stalino 
vardo žemės ūkio artelėje yra 
kolūkiečių, kurie ištisus metus 

beveik nedalyvauja kolūkinėje 
gamyboje, užsiiminėja asmeni-
niais reikalais. Štai, kolūkietis 
Vacys Stripeikis nuo metų pra-
džios iki šiol turi išdirbęs vos 5 
darbadienius, Anelė Telksnienė 
– 14, Anelė Sveckienė – 29. O 
III-osios laukininkystės briga-
dos kolūkietė Stasė Dragūnienė 
šiemet neturi išdirbusi nė vieno 
darbadienio! Tačiau kolūkio val-
dyba ir jos primininkas drg. Bu-
dreika nesiima jokių priemonių 
dykinėtojams sudrausti, nors ko-
lūkyje neretai žlugdomi žemės 
ūkio darbai.

***
1956 metų „Kolektyvinio dar-

bo“ laikraštyje taip pat netrūks-
ta šmaikščių tekstukų su pašie-
piančiomis iliustracijomis. Štai 
trisdešimt aštuntajame numeryje 
rašoma apie nenaudėlį brigadi-
ninką iš M. Melnikaitės vardo 
kolūkio. „Dar iš vakaro Bra-
žionis išvažiavo pro Leliūnus į 
kolūkio raštinę. Kaip ir visada, 
taip ir šį kartą jis užėjo į užkan-
dinę apsidairyti, o čia rado kolū-
kio pirmininką A. Grigaitį. Prie 
puslitrio abiem laikas prabėgo 
gana greit. Kai abu draugus pa-
sveikino aušra, tik tada Bražio-
nis prisiminė dobilus“.

Puslitris nugalėjo!

1957 metų „Kolektyviniame 
darbe“ padaugėja iliustracijų 
– nuotraukų, paveikslėlių,  lai-
kraštyje atsiranda eilėraščių, 
daugiau karikatūrų, įvairesnių 
tekstų. 24-ame numeryje pirma-
me laikraščio puslapyje spaus-
dinamas Antano Šližio eilėraštis 
„Spekuliantas“:

-Lai sau pūva šienas sumirkęs!
Aš jo vežt niekada nevažiuo-

siu. 
Va, kiaušinių pigiai prisipir-

kęs,
Ryt po Vilnių smagus uliavo-

siu.

Kol kišenėje pilna rubliukų, 
Galiu sveikas po šimtą išgerti.
O valdyba tegu galvą suka,
Kaip per žiemą reiks gyvulius 

šerti. – 

Iš suktybių gyventi tu moki,
Nesigink! Tą jau žinom, su-

prantam.
Bet geriau apie tai pagalvoki,
Ko sulauks ateity spekulian-

tas...

- Ei, Dragūnien, kodėl tu kolūkyje nedirbi?
- Ne tavo reikalas.
- O duoną kas tau uždirba?
- Vyras ir turgus...

Taip buvo giliam rudenyje... ...o taip ankstyvam pavasaryje.
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parduoda

įvairūs

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

Tel. (8-611) 46451.

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

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

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

(8-698) 51269

Polikarbonatiniai 
šiltnamiai gera 

kaina.
Tel. (8-650) 58252. 

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

Nekilnojamasis turtas

Parduoda žemės sklypus: 3.00 
ha su sodyba ir ūkiniais pasta-
tais (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.

Skubiai parduodamas namas 
Viešintų miestelyje, aplink 37 a 
žemės. 3 kambariai, 70 kv.m ūki-
nis pastatas, klėtis. Kaina - 7 200 
eurų.

Tel. (8 682)79073.

32 ha žemės prie Svėdasų.
Tel. (8-616) 00199.

Sodybą su 5 ha žeme, 
Anykščių r. 
Tel. (8-614) 18254.

7 km nuo Anykščių prie gero ke-
lio - sodybą su patogumais. Netoli 
miškas, upė, yra žemės.

Tel. (8-676) 32443.

Namą Gegužės g. Reikalingas 
remontas, 11 arų žemės sklypas. 
Kaina 14 000 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Medinį namą su ūkiniu pasta-
tu ir 12 a. sklypu Kurklių 
g.  Anykščiai.  

Tel. (8-611) 24192.

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

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

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
(8-674) 08608. 

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

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

Tel. (8-622) 44850.

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.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Avis.
Tel. (8-698) 44172.

Telyčią.
Tel. (8-626) 86010.

Žalmargę holšteinų veislės tely-
čią. Veršiuosis birželio mėnesį.

Tel. (8-612) 93362.

Telyčią. 
Tel. (8 620) 80915.

Ūkininkas parduoda kiaulienos 
skerdieną puselėmis 40-60kg, ke-
tvirčiais 20-30 kg, subproduktus, 
kumpius, lašinius, šoninę, mentę, 
faršą.

Tel. (8-607) 12690. 

Įvairių veislių bulves.
Tel. (8-686) 34072, Viešintos, 

Anykščių r.

Valgomąsias bei pašarines bul-
ves (tinkamos sodinimui). MTZ 
starterius ir generatorius. Atveža.

Tel. (8-630) 59656.

Kokybišką šienainį ritiniais.
Tel. (8-611) 44516.

Kupiškyje, Panevėžio g. 5, 
prekiauja „Dotnuvos projektų“ 
sėklomis (pievoms), melasa. 

Tel. (8 612) 20905.

Mažai naudotą šaldymo dėžę. 
Kaina 150 eurų.

Tel. (8-603) 25608.

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

www.siltnamis.info; www.
metalika.lt, Nemumo g. 51, 
Panevėžys, tel.: (8-45) 42-
91-08, (8-656) 69123, (8-655) 
05745.

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

Tel. (8-682) 10643.

1998 m. AUDI A6 (1,9 l, TDI, 
automatas). 1999 m. VW 
PASSAT (1,9 l, TDI). 1996 m. 
AUDI A4 (1,9 l, TDI). 

Tel. (8-699) 43030.

Bulvių sodinamąsias, rotaci-
nes šienapjoves, purkštuvus, 
lėkščiuotuvus, plūgus, vagotu-
vus, kultivatorius, frezus, bulvių 
kasamąsias, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Balandžio 26 
d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais, 
ROSS-309 veislės vienadieniais mėsiniais 
broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, pre-
kiausime kiaušiniais. Jei vėluosime, prašome 
palaukti (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 27 d. (pirmadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedan-
čiomis vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 
8-616 50414). Kaina nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 7.10, 
Juostininkuose 7.20, Troškūnuose (turgelyje) 7.30, 
Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 7.55, Papiliuose 8.00, 
Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, Padvarninkuose 8.25, 
Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 8.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.00, N. Elmininkuose 
9.15, Elmininkuose 9.20, Čekonyse 9.25, Svėdasuose 
(prie turgelio) 9.45, Varkujuose 10.00, Debeikiuose 10.10, 
Rubikiuose 10.20, Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, 
Pašiliuose 10.40, Skiemonyse 10.50, Staškuniškyje 11.15, 
Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 11.55, 
Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, Kavarske 12.10, 
Janušavoje 12.20, Pienionyse 12.25, Repšėnuose 12.30, 
Traupyje 12.40, Laukagaliuose 12.50, Levaniškyje 13.00.

UAB “Rimguva” rugpjūčio 16-22 
d. organizuoja kelionę į Norvegiją. 

Tel. (8-618) 18677.

Muzikantas groja vestuvėse, 
gimtadienių, kitose šventėse. 
Veda šventinį vakarą.

Tel. (8-618) 17515.

Laikrodžių taisykla persikėlė į ki-
tas patalpas - Vilniaus g. 5 (senoji 
poliklinika). Įėjimas iš Jaros kiemo 
pusės. II aukštas. Darbo laikas 
8.00 - 18.00. 

Tel. (8-600) 46222.

Parduoda juodžemį, malkas. 
Perka mišką.

Tel. (8-645) 19855.

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

Tel. (8-638) 87800.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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.

Meistras gamina laiptines ir visų 
tipų baldus iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Paslaugos

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

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.

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

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

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

Tel. (8-656) 77315.

Veža žvyrą, smėlį, skaldą, grun-
tą. Savivarčių paslaugos.

Tel. (8-652) 22992. 

Veža smėlį, žvyrą, gruntą, juo-
džemį.

Tel. (8-610) 02455.

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Montuoja sertifikuotus biologi-
nius nuotekų valymo įrenginius, 
pripažintus daugelio pasaulio 
valstybių. 

Tel. (8-639) 69837. 

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

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

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

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

(8-687) 97797.

Stogų dengimas, karkasinių 
pastatų statyba ir kiti lauko dar-
bai.

Tel. (8-601) 86831.

Dengia visų rūšių šlaitinius sto-
gus, stato karkasinius pastatus, 
pasirūpina pigesnėmis medžia-
gomis.

Tel. (8-687) 73069.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Šiltina fasadus polistirolu ir 
akmens vata, armuoja, deda de-
koratyvinį tinką. 

Tel.: (8-625) 43451, 
(8-626) 99150.

Atlieka dažymo, gipskartonio, 
plytelių, tapetų, laminato dar-
bus. 

Tel. (8 690) 19052.

Atlieka įvairių statinių griovimo 
darbus, statybinį laužą perdirba į 
skaldą, mala akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Renkasi balandžio 27-30 d. 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

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

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

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.



SKELBIMAI 2015 m. balandžio 25 d.

perka 

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 420

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

SUPERKAME
Brangiai - automobilius, sun-

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

Tel. (8-646) 17715.    

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

Tel. (8-601) 53942.

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.

Brangi mama,

Ne, širdis nesensta ir nežyla,
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės prinduliuos sušyla
Tie, kuriems gerumą dalini.
Devyni dešimtmečiai praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė,
Ir jis išsaugotas tarp vėjų
Visus dar šildo, tarsi laužas.

Jubiliejaus proga Angelę SIMAŠKIENĘ, gyvenančią Kavarsko 
miestelyje, sveikina 

dukra Danutė, sūnūs Algimantas, Vytautas bei Valentinas su šeimomis.

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 k.

Tel. (8-650) 16017.

Spygliuočių, lapuočių medieną. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-610) 19170.

Sodybą, siūlyti įvairius varian-
tus. 

Tel. (8-620) 32733.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamąjį 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.

Įmonė NIKSOFT visus veršelius. 
Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,20 Eur/4,14 Lt), telyčias (1,40 
Eur/4,83 Lt), bulius (1,45 Eur/5,01 
Lt). 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Pranešame, kad Anykščių r. sav., bus atliekami kadastriniai matavimai prie gretimų žemės sklypų, 
kurių savininkai (turto paveldėtojai,) prašomi atvykti nurodytu laiku prie savo sklypų: 2015-04-27d. 
09,30 val. Skiemonių mstl. skl. Nr. 614 Gienės Pakalnienės turto paveldėtojai; 17,30 val. Mačionių k. 
kadastrinis Nr. 3440/0001:171 (Valdemaro Paukštės vardu); 2015-04-30 d. 13,15 val. Peštinių k. Nr. 
3424/0001:52 (Vidos Germanavičienės vardu); 2015-05-05 d. 14 val. Nr. 3414/0003:58 (Albino Urbono 
vardu) ir Nr. 3414/0003:43 (Jurgitos Dilienės vardu); Žemės sklypų ženklinimą vykdys UAB “Atspindys” 
darbuotojai, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 8 650 49966, info@atspindys.lt.

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo
Spalvingais – Jubiliejiniais žiedais.
Nors buvo saulės ir audrų, ir vėjo,
Daug praradimų ir vilčių kadais,
Nuėjote prasmingą, ilgą kelią,
Uždegėt meile širdis artimų žmonių.
Priimkite šiandieną padėkos ugnelę
Savo anūkų ir vaikų širdžių.

Mielą mamą, močiutę Valeriją DRIČKIENĘ,  gyvenančią Kavarsko 
seniūnijos Maželių kaime, 80-ojo gimtadienio  ir artėjančios Motinos die-
nos proga sveikina 

dukra Vida, sūnus Valdas, marti Danguolė, žentas Vingaudas,  
anūkai Giedrius, Audrius ir Gytis.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

+17

mėnulis

Morkus, Tolmantas, Žadmantė.
šiandien

 balandžio 26 d.

 balandžio 27 d.

balandžio 25 -27 d. priešpilnis.

Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 
Vilūnė.

Anastazas, Zita, Gotautas, 
Aušra, Žydrė, Edilija.

oras

+2

iš arti

Kiek balų rašytumėte aštuonis 
metus valdžiusio mero Sigučio 

Obelevičiaus komandai? 
balsavo 133

Amiliutė naktį 
sapnuoja pievų gaisrą

Knygynas Anykščiuose
Vilniaus g. 22

tel. 8 657 76612

N A U J I E N A

Kad žaliuotų mūs laukai
Rūpintis jais privalai.
Atsistoji, čirkšt, degtukas -
Ir ugnelė gražiai sukas. 

Bet nuo dūmų daros bloga,
Liepsnos laižo undaroką,
O pikta bloga ugnis 
Šoka stačiai į akis.

Dar akimirka ir žūsiu,
Niekada daugiau nebūsiu,
Nei man pievos, nei ganyklos,
Tik ant kapo gėlės stiklo.

Nejučia akis atmerkia
Ir tamsoj iš baimės verkia - 
Juk man sakė daktarai,
Kad vėdinti privalai.

Pasak Anykščių regioniniame 
parke prie legendinio Puntuko 
akmens taką statančios vilniškės 

Sumontavo Lajų taką Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Užvakar statybininkai Anykščių šilelyje ant atramų užkėlė pačias ilgiausias, po 34 metrus ilgio,  dau-
giau kaip 10 tonų sveriančias Lajų tako dalis ir taką sujungė su jau pastatyta apžvalgos bokšto dalimi.

bendrovės „Empower fidelitas” 
generalinio direktoriaus Vaclovo 
Kirkilio, šių atkarpų montavimas 

buvo bene sudėtingiausia lajų 
tako statybos dalis, pareikalavu-
si iš statybininkų ypatingo darbų 
tikslumo ir atidos. „Tokį taką sta-
tome pirmą kartą ir mums pavyko 
sėkmingai jį pastatyti, - sakė V. 
Kirkilis, pats visą dieną dalyvavęs 
konstrukcijų montavime. – Pa-
sitelkėme 200 tonų galios su 60 
metrų ilgio strėle kraną, kuriam 
talkino dar keli mažesni. Mūsų 
aukštalipiai turi bokštų ir kitų 
aukštų konstrukcijų montavimo 
patirties, tad užduotį sėkmingai 
įveikė. Beje, mūsų vyrai vos prieš 

savaitę montavo kabantį kelią 
Druskininkų kurorte nuo slidinėji-
mo centro iki vandens parko“. 

Lajų tako paskutiniųjų kons-
trukcijų montavimo darbus ste-
bėjo Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka. Pa-
sak jo, statybos darbai jau šiek 
tiek atsilieka nuo grafiko, tad  ti-
kėtina, kad takas turistams ir po-
ilsiautojams bus atidarytas apie 
vasaros vidurį. Direktorius teigė 
dar nežinantis, kiek kainuos pasi-
vaikščiojimas Lajų taku ir ar išvis 
bus mokamas. „Dėl to mokesčio 
konsultuos mokesčių inspekci-
ja, - sakė direktorius. – Atidavus 
objektą eksploatacijai bus sten-
giamasi įgyvendinti ir kitą pro-
jekto dalį – pastatyti kabantį tiltą 
per Šventąją. Tuomet dviratinin-
kai galės atvažiuoti iki Puntuko ir 
Lajų tako viena upės puse, o grįžti 
kita“.

Apie vėluosiančią statybos dar-
bų pabaigą paliudijo ir statybos 
įmonės generalinis direktorius V. 
Kirkilis. Pasak jo, dėl gruntinių 
vandenų statybvietėje atsirado 
papildomų darbų, tiekėjai vėlavo 
su ilgųjų tako dalių ir bokšto ga-
myba. „Argumentuotai prašysime 
statybų pabaigos terminą pratęs-
ti“, - sakė V. Kirkilis.

Lajų tako statyboms 8,5 milijo-
no litų skyrė Europos Sanglaudos 
fondas, Anykščių rajono savival-
dybė 300 tūkst. litų sumokėjo už 
techninį projektą. Lajų taką pro-
jektavo bendrovė „Rekreacinė 
statyba“, o svarbiausiu projekto 
architektu buvo projektuotojas 
Andrius Gudelis, kurio tėtis, bu-
vęs kino operatorius gyvena be-
veik ties Lajų taku, tik kitoje upės 
pusėje. 

Istorinis momentas. Lajų takas jungiamas su apžvalgos bokštu. 

Kad Lajų takas bus atiduotas eksploatuoti ne vasaros pradžioje, 
bet geriausiu atveju  - vidurvasaryje, sutarė ir Anykščių regioni-
nio parko direktorius Kęstutis Šerepka, ir statybininkų bendro-
vės generalinis direktorius Vaclovas Kirkilis. 

Tarp šių atramų – daugiau kaip30 metrų. 
Autoriaus nuotr.

9-10
22.6%  

Mažiau nei 5
47.4%  

5-6
17.3%  

7-8
12.8%  


