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Bumbteliu netyčia laiptinėje 
maišeliu su mineraliniu į duris. 
„Prašau“, - pasigirsta melodin-
gas moteriškas balsas. Na, jei 
taip – bumbteliu dar kartą. 

„Kas čia daužosi“,- išgirstu 
balse suirzimą ir maunu. 

Nesuprasi tų moterų...
- Siaubas, čia gyvatė.
- Ne, žaltys.
- Rangosi, vadinasi, gyvatė.
- Žaltys, žiūrėk gelsvos dėmės 

yra.
- Čia tik tavo nuomonė. 

Linas BITVINSKAS

KONCERTAS. Gegužės 3 d. 
(sekmadienį) Anykščių koplyčioje 
- Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre (Vilniaus g. 36) 15 val. koncer-
tas „Muzikos degustacijos“, skirtas 
Mamų dienai. Dalyvauja fleitinin-
kė Vilmantė Kaziulytė ir pianis-
tė Kristina Ivanauskaitė-Jucienė. 
Renginys nemokamas!

Rekordas. Balandžio 28 – ąją 
Anykščiuose termometro stulpe-
lis buvo pakilęs iki 26,5 laipsnių 
šilumos. Pasak Anykščių hidro-
meteorologijos posto stebėtojo 
Petro Buterlevičiaus, tai absoliutus 
balandžio mėnesio karščio rekor-
das. Tačiau vandens temperatūra 
Šventojoje tesiekė 11 laipsnių. 
Artimiausiom dienom sinopti-
kai prognozuoja vėsius, kai naktį 
temperatūra sieks 4 – 7 laipsnius, 
o dienomis tebus apie15 laipsnių 
šilumos, orus. 

Smurtas. Anykščių rajono po-
licijos komisariato duomenimis, 
2014 m. užregistruoti 660 iškvieti-
mų dėl smurto artimoje aplinkoje.

Be globos. 2014 m. Anykščių 
rajono savivaldybėje buvo 146 be 
tėvų globos likę vaikai, iš jų 68 
buvo globojami šeimų ar asmenų, 
13 – šeimynose ir 65 – vaikų glo-
bos įstaigose. Per 2014 m. be tėvų 
globos liko 26 vaikai: 9 globojami 
šeimose ir 17 – vaikų globos na-
muose.

Nugalėtoja. Jono Biliūno gim-
nazijos abiturientė Gabrielė Vetki-
naitė (fotografijos mokyt. Alfredas 
Motiejūnas) tarptautiniame kon-
kurse „Jaunas žmogus XXI – ame 
amžiuje“, laimėjo pirmąją vietą už 
fotonuotraukų seriją „Mažų dienų 
branda“, „Paieškos“ ir „Ryšys“. 

Įranga. Meras Kęstutis Tubis 
per rajono Tarybos posėdį pareiškė, 
kad reikia pirkti balsų skaičiavimo 
įrangą. Apie tai meras prašneko po 
to, kai naujajai rajono Tarybos bal-
sų skaičiavimo komisijai sunkiai 
sekėsi skaičiuoti kolegų rankas.

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

Mama - mylinti, šventa, teisinga...
Verslininkas, politikas, meni-

ninkas, prezidentas, pirmuosius 
žodžius tariantis ir dar nedrąsius 
žingsnius į pasaulį žengiantis ma-
žylis – nepriklausomai nuo statu-
so ar amžiaus Motinoms visada 
lieks vaikas. Mamai tikriausiai 
vienodai skaudės, ar į namus 
grįš gyvenimo audrų aplaužytas 
suaugęs vaikas, ar dėl nubalnoto 
kelio verkiantis mažylis... Ir tik iš-
lydėję Motinas į paskutinę kelio-
nę, amžiams kartu prarandame 
ir kreipinį „vaike“.

Motinos dienos išvakarėse 
„Anykšta“ prašė žinomų anykš-
tėnų pasidalinti mintimis apie 
savo mamas, jų išmokytas pamo-
kas.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Populiariausiai gydytojai – 
raktas į žmonių sielas

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros 
centre (PSPC) buvo apdova-
nota populiariausia 2015 metų  
Anykščių rajono gydytoja Da-
lia Kazlauskienė. 

Sertifikatą apie skaitytojų 
įvertinimą, dailininko Laimono 
Šmergelio paveikslą „Nesaky-
siu“ ir gėles įteikė „Anykštos“ 
laikraščio vyriausioji redakto-
rė Gražina Šmigelskienė.

Anykščių PSPC ir Kurklių am-
bulatorijos šeimos gydytoja D. 
Kazlauskienė populiariausia rajo-
no gydytoja tampa jau aštuntą kar-
tą iš eilės (tiesa, 2010 metais ji po-
puliariausio gydytojo titulą dalijosi 
su Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės vadovu, gy-
dytoju Rimondu 
Bukeliu). 

Nauja valdžia baigė karą 
su Signatare

Meras Kęstutis Tubis baigė 
svetimą karą: Irena Andrukai-
tienė progimnazijos direktorės 
postą paliks neturėdama nuo-
baudos ir gaus 6 mėnesių išei-
tinę kompensaciją.

Svetimus vaikus 
globoti 
Anykščiuose 
apsiima reta
šeima

Nuo kilpos gal išgelbėti meilė 

Psichoterapeutė Jolanta An-
tanina Dovidonienė sako, kad 
žmonės nori žinoti, kad yra 
mylimi, reikalingi.

Rajono Tarybos narei, gydytojai Daliai Kazlauskienei šiemet pa-
dėkota rekordiškai daug kartų – ji sulaukė net 38 padėkų.
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spektras

Temidės svarstyklės
Grasino. 2015-04-27, apie 

23 valandų 30 minučių, Troškū-
nų seniūnijoje, neblaivus (3,36 
promilės) vyriškis, gimęs 1979 
metais, grasino savo neblaiviai 
(2,44 promilės) žmonai, gimusiai 

1974 metais. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Avarija. 2015-04-29, apie 9 valan-
dos 35 minutės, Debeikių seniūnijoje, 
kelio Anykščiai–Svėdasai sankryžoje, 
automobilių avarijoje sužeista vieno 
jų keleivė. Pasak policijos suvestinės, 
automobilis „VW Jetta“, vairuojamas 

blaivaus 78-erių metų vyriškio, ne-
praleido pagrindiniu keliu važiavusio 
automobilio „KIA Sorento“, vairuo-
jamo blaivaus 48-erių metų vyriškio 
ir susidūrė. Eismo įvykio metu suža-
lota „VW Jetta“ automobilio 81-erių 
metų keleivė.

Smurtas. 2015-04-29, apie 15 

valandų 10 minučių Anykščiuo-
se, Kurklių gatvėje, konflikto 
metu neblaivus (2,63 prom.) 
vyriškis, gimęs 1963 metais, 
panaudojo fizinį smurtą ir grasi-
no savo sugyventinei, gimusiai 
1954 metais. Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Pagrindinės 11 km distancijos var-
žybas laimėjo žinomas maratoninin-
kas iš Kėdainių Aurimas Skinulis. 
Moterų varžybas laimėjo kaišiado-
rietė Vytautė Pabiržytė.  

Iš bėgikų buvo rinktas startinis 
mokestis. Vaikai už dalyvavimą bė-
gime mokėjo po 1 eurą, suaugusie-
ji – po 5. Iš dalyvių starto mokesčio 
buvo suformuotas piniginis fondas, 
kuris padalintas greičiausiems bėgi-
kams. 

Bėgikai gavo ir piniginius prizus
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščių gatvėmis ir Anykščių šileliu bėgo šimtai žmonių 
– vyko tradicinis, 52-asis bėgimas Anykščiai-Puntukas-Anykščiai. 
3, 6 ir 11 km distancijose startavo 202 bėgikai. O dar būrys vaikų 
varžėsi trumpesnėse distancijose – patys mažiausieji, ikimokykli-
nukai, bėgo 300 metrų.

Pirmojo bėgimo Anykščiai-Puntukas-Anykščiai organizatorius 
Jonas Pajarskas (dešinėje) ir pirmųjų bėgimų dalyvis Vaidas Ju-
rėnas iš Žeimelio.                Autoriaus nuotr.

52-ojo bėgimo Anykščiai-Puntukas-Anykščiai startas.
Varžybose dalyvavo 1939 m. 

gimimo Jonas Vilčinskas ir 1941 
m. gimimo Juozas Šimoliūnas. Šie 
vyrai dalyvavo ir pačiuose pirmuo-
siuose Anykščių bėgimuose. Nuo 
1964-ųjų rengiamas bėgimas Anykš-
čiai-Puntukas-Anykščiai yra seniau-
sias Lietuvoje. Pirmuosius bėgimus 
organizavo dabar jau pensininkas 
Jonas Pajarskas. 1964-aisias jis daly-
vavo bėgime ir finišavo trečias. Kol 
J.Šimoliūnas ir J.Vilčinkas bėgo, su 

J.Pajarsku šnekučiavosi 72-iejų metų 
Vaidas Jurėnas. Žeimelyje (Pakruojo 
raj.) kūno kultūros mokytoju dirban-
tis V.Jurėnas „Anykštai“ sakė, kad į 
Anykščius atvažiavo motociklu tik 
tam, kad per varžybas susitiktų savo 
senus draugus ir varžovus.   

Visą 11 km distanciją bėgo buvęs 

Anykščių rajono Tarybos narys, im-
tynių treneris 52-iejų Arvydas Krikš-
čiūnas. Molėtiškis, kūno kultūros 
mokytojas Audrius Kraujalis pirmą 
kartą Anykščių bėgime dalyvavo 
prieš trisdešimt metų, o šiemet bėgo 
kartu su visa savo šeima – dviem sū-
numis ir žmona. 

Pasak UAB „Palink“ Viešųjų 
ryšių skyriaus vadovo Andriaus 
Petraičio, šiuo metu vyksta „IKI“ 
parduotuvės rekonstrukcija. 

„Tikimės, jog parduotuvė po 
rekonstrukcijos pirkėjams duris at-
vers birželio 10 d. Pirkėjai išvys ne 
tik pasikeitusią parduotuvės išorę 
ir vidų, bet ir gerokai pasikeitusį 
prekių asortimentą, - sakė A. Pe-
traitis. - Be to, po rekonstrukcijos 
prekybinės salės plotas padidės 

„Palink“ Anykščiuose investuos 300 tūkstančių eurų
Statybininkai triusia prie buvusio kino teatro, o dabar „IKI“ 

parduotuvės. Bendrovė „Palink“ šią parduotuvę, kuri duris pir-
kėjams atvers birželio 10 – ąją, žada atnaujinti neatpažįstamai ir 
tuo pačiu sutvarkyti jos aplinką. 

nuo 335 m2 iki 439 m2. Parduo-
tuvėje bus sumontuota moderni 
prekybinė įranga, įrengtas šviežios 
mėsos skyrius.”

Parduotuvės pastate veiks vaisti-
nė ir gėlių salonas. Didelės inves-
ticijos bus skirtos pastato aplinkos 
sutvarkymui: šalia pastato bus 
įrengti šviestuvai, pasodinti me-
džiai, sumontuoti parko suoliukai. 

-ANYKŠTA

Buvusiame kino teatro „Šilelis“ pastate ir išorėje dirba statybi-
ninkai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Varžybos. Dėl didžiausios val-
dančiosios Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) pirmininko posto var-
žosi dabartinis jos vadovas Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir 
jo pavaduotojas, Seimo narys Algir-
das Sysas. Į LSDP pirmininko postą 
partijos skyriai dar buvo iškėlę euro-
parlamentarų Vilijos Blinkevičiūtės 
ir Zigmanto Balčyčio kandidatūras, 
tačiau šie kandidatuoti atsisakė. A. 
Butkevičius LSDP vadovauja nuo 
2009 metų. LSDP partijos pirminin-
kas renkamas dvejų metų kadencijai. 
Jis renkamas slaptu balsavimu.

Ministras. Premjeras Algirdas 
Butkevičius sako, kad teikimą dėl 
švietimo ir mokslo ministro Dainiaus 
Pavalkio atstatydinimo jau yra pasi-
rašęs ir jį Prezidentei teiks antradienį. 
Pats ministras teigia suprantąs Prem-
jero sprendimą ir tikina, kad atsista-
tydino, norėdamas sumažinti politinę 
įtampą valdančiojoje koalicijoje. „Aš 
teikimą jau esu pasirašęs ir Respu-
blikos Prezidentei teiksiu ateinantį 
antradienį“, - sakė Premjeras. Anot 
A. Butkevičiaus, kol kas jokios kitos 
kandidatūros į ministrus nėra svarsto-
mos. „Tai Darbo partijos prerogaty-
va“, - kalbėjo A. Butkevičius.

Vizitas. Kitą savaitę, gegužės 4-5 
dienomis, Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė vyks į Latvijos sostinę 
Rygą. Parlamento vadovė dalyvaus 
Latvijos nepriklausomybės deklara-
cijos paskelbimo 25-mečio minėjimo 
renginiuose. Vizito metu L. Grauži-
nienė susitiks su Latvijos Saeimos 
Pirmininke Inara Murniece, sakys 
sveikinimo kalbą Saeimos iškilmin-
game posėdyje, padės gėlių prie Lais-
vės paminklo, taip pat dalyvaus šia 
proga surengtame koncerte Latvijos 
nacionaliniame teatre.

Paroda. Italijos mados sostinėje 
Milane prasidėjo pasaulinė paroda 
„Expo 2015“. Milano priemiestyje 
lankytojams atsiveria milžiniškas 
plotas, jame, tarp gausybės stendų, 
reprezentuojančių įvairiausias pasau-
lio šalis, yra ir Lietuvos stendas. Mo-
derniai įrengtas Lietuvos stendas 
atskleidžia šalies istoriją. Čia puikiai 
dera tradicinis maistas, tautinė muzi-
ka ir modernios technologijos.

Medžiotojams. Nuo gegužės 1-o-
sios griežtinamos Medžioklės taisy-
klės. Prasižengusiems medžiotojams 
taps sunkiau atgauti laikinai prarastą 
teisę medžioti. Kad atgautų medžio-
tojo bilietą, pažeidėjas privalės išlai-
kyti visą medžioklės egzaminą - ir te-
orijos, ir šaudymo. Kitas Medžioklės 
taisyklių pakeitimas yra susijęs su 
medžioklės lapu: jis galės būti išduo-
damas ne ilgesniam laikui, kaip iki 
to paties medžioklės sezono kovo 31 
d., o medžiotojai privalės jame savo 
parašu patvirtinti, kad dalyvauja me-
džioklėje.

Prognozės. Nuo gegužės 1 die-
nos Pekinas uždraudė asmenims ir 
organizacijoms skelbti nepatvirtintas 
orų prognozes. Už pažeidimą lau-
kia 8 tūkstančių dolerių bauda arba 
kalėjimas. Pekinas nusprendė, kad 
orų prognozes gali skelbti tik oficia-
lus šalies orų centras. Šis draudimas 
sulaukė pašaipų internete. Valdžios 
atstovai mano, kad naujasis nutari-
mas padės išvengti panikos, ištikus 
galimai gamtos stichijai. Šiais metais 
išplatintinas melagingas pranešimas 
apie taifūną privertė žmones atšaukti 
kelionių planus.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Nupirktos duomenų perdavi-
mo iš stebėjimo kamerų paslau-
gos sutarties vertė yra 241 tūkst. 
758 Lt. Bent jau savivaldybės 
pirkimų suvestinėje suma rašo-
ma litais, nors sutarties data nu-
rodyta 2015 vasario 18 diena, tai 
yra, kai šalies valiuta jau buvo 
euras.

Savivaldybės administracijos 

Sutarties kaina – ant leistinos ribos
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių savivaldybė skelbia, kad už stebėjimo kamerų duomenų 
Anykščių mieste perdavimą, privačiai bendrovei - Teo Lt mokami 
šimtai tūkstančių arba apie 99,7 procento nuo maksimalios leistinos 
sumos, kuri galėjo būti siūloma perkant paslaugą pasirinktu mažos 
vertės pirkimu apklausos būdu. 

Toks pirkimas galėjo vykti kainos paklausus tik vienos bendrovės.
mažos vertės pirkimų suvestinė-
je detalės, galinčios paaiškinti šį 
prie ankstesnės rajono valdžios 
vykdytą pirkimą, neskelbiamos. 

Tai, kad šie duomenys skelbia-
mi kaip „paslaugos“ pirkimas, 
kelia daug klausimų. Suma, už 
kurią nupirkta paslauga, beveik 
ribinė, kurią galima mokėti už 
paslaugą, įsigyjamą mažos ver-

tės pirkimų būdu. Riba tokiam 
mažos vertės paslaugos pirkimo 
konkursui – 58 tūkstančiai eurų 
plius pridėtinės vertės mokestis 
(21 procentas). Jei bendrą sumą 
paversti litais (kaip skelbiama 
Anykščių savivaldybės pusla-
pyje), tai riba, kurios bendrovės 
negalėjo peržengti teikdamos 
pasiūlymus, kad pirkimas liktų 
mažos vertės, yra apie 242 tūks-
tančius 300 litų. Tai yra tik apie 
600 litų daugiau, nei suma, už 
kurią nupirkta paslauga arba per 
99,7 procento nuo maksimaliai 
galimos tokiam konkursui su-
mos. 

Savivaldybė suvestinėje ne-

skelbia apie pirkime dalyvavu-
sias kitas bendroves (ir ar aps-
kritai kitų bendrovių buvo) ir juo 
labiau jų siūlytų kainų. Tačiau ta 
kaina, kaip minėta, kad išlikti 
mažos vertės pirkimu, o tuo pa-
čiu turėti paprastesnes pirkimo 
sąlygas, galėjo būti didesnė tik 
per plauką. 

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis interviu „Anykštai“ 
prieš pradedant eiti mero parei-
gas, neįvardindamas konkrečių 
pirkimų, sakė, kad yra įtarimų, 
jog Anykščių savivaldybėje gali 
būti „nutekinama“ viešųjų pirki-
mų kainų pasiūlymų informaci-
ja. 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
 Jonas Junevičius

Kaip manote, 
ar reikia bausti 
neblaivių 
vairuotojų 
keleivius?

Lolita JURGELIENĖ, trans-
porto įmonės vadovė:

- Manau, kad girto vairuotojo 
vežamus keleivius reikia bausti. 
Nes jie juk mato, su kuo važiuoja. 
Keleiviai privalo neleisti girtam 
vairuoti, o jei neklauso, pranešti 
policijai. Aš žinau, kuo baigiasi 
girtų vairuotojų kelionės. 

Audrius TUŠAS, Anykščių 
miesto gyventojas: 

- Manau, kad kiekvienas mąs-
tantis žmogus privalėtų ne tik kad 
nevažiuoti su girtu vairuotoju, 
tačiau ir neleisti jam vairuoti, o 
jei neklauso, pranešti policijai. 
Dėl baudimo - sudėtinga. Jeigu 
važiuoja su akivaizdžiai girtu, 
reikia bausti. Tačiau juk keleivis 
alkotesterio neturi, tad kaip jam 
nustatyti, ar vairuotojas išgėręs, 
gali ar negali vairuoti?

Arūnas MAULIUS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Manau, kad keleiviui sunku 
nustatyti, ar vairuotojas išgėręs 
alkoholio, ar tiesiog pavargęs. 
Tačiau, jei keleivis mato, kad 
vairuotojas girtas, privalo neleisti 
jam vairuoti. 

Nauja valdžia baigė karą su 
Signatare Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono Taryba priėmė tris sprendimus, kuriais reabi-
litavo ir iš darbo atleido Kovo 11-osios Akto signatarę, A.Vienuolio 
progimnazijos direktorę Ireną Andrukaitienę. Taryba panaikino 
ankstesnės kadencijos Tarybos I.Andrukaitienei skirtą drausmi-
nę nuobaudą - pastabą, o sprendimą, kuriuo reikalauta, kad di-
rektorė atlygintų žalą progimnazijai, pripažino netekusiu galios.

A.Vienuolio progimnazijos di-
rektorės pavaduotoju dirbantis 
socialdemokratas, rajono Tarybos 
narys Egidijus Šilaika Tarybos po-
sėdyje nedalyvavo.

Rėmėsi profesoriaus 
rekomendacijomis

Svarstant I.Andrukaitienės klau-
simus, posėdyje jau nebedalyvavo 
profesorius, teisininkas Audrius 
Bitinas, tačiau sprendimus prista-
tęs vicemeras Sigutis Obelevičius 
rėmėsi profesoriumi.

„Profesorius specializuojasi dar-
bo teisėje. Profesoriaus nuomone, 
jei nenaikinsime sprendimų, 99 
proc. savivaldybė teisme pralai-
mės.“ – aiškino vicemeras. Pasak 
jo, ankstesnės kadencijos Taryba 
turėjo vieną nuomonę, o ši Taryba 
gali turėti kitą nuomonę.

Sprendimų dėl I. Andrukaitienės 
klausimų priėmime dalyvavo 17 
Tarybos narių. 15 arba 16 deputatų 
buvo už tai, kad su I.Andrukaitiene 
reikėtų atsisveikinti gražiuoju. Ne-
partinis Arūnas Liogė visais trim 

klausimais susilaikė, o pagal jo są-
rašą išrinktas Arvidas Pajuodis du 
kartus susilaikė, vieną kartą balsa-
vo už. 

Meras: 
„Tai nėra indulgencija“

Po Tarybos posėdžio meras 
Kęstutis Tubis „Anykštai“ sakė, 
kad ankstesnės Tarybos karas su 
I.Andrukaitiene buvo neargumen-
tuotas ir naujai valdžiai reikėjo jį 
baigti. 

„Gerbiame Signatarės vardą, bet 
tai nėra indulgencija jai. Žinome 
teismų praktiką, žinome, kiek tai 
būtų užsitęsę ir kiek tai kainavę sa-
vivaldybei.“ – „Anykštai“ aiškino 
meras. Kita vertus, pasak K.Tubio, 
atleisti I.Andrukaitienę iš darbo 
kaip „praradusią pasitikėjimą“, net 
jei tai ir būtų teisėta – nėra logiška. 
„Šios kadencijos Tarybos pasitikė-
jimo direktorė tikrai nėra praradu-
si“. – tvirtino meras. 

Pagaliau, pasak K.Tubio, ir 
ankstesnė rajono valdžia su 
I.Andrukaitiene buvo sutarusi dėl 
tų pačių sąlygų, kurios dabar ir 
pritaikytos – nuobaudos panaiki-
nimas, iš darbo išėjimas šalių su-
sitarimu, bet tokiam rajono vadovų  
ir direktorės sutarimui prieštaravo 
ankstesnės kadencijos rajono Ta-
ryba.     

Naujasis meras Kęstutis Tubis baigė svetimą karą: Kovo 11-o-
sios Akto Signatarė Irena Andrukaitienė A.Vienuolio progimna-
zijos direktorės postą paliks neturėdama drausminės nuobaudos 
ir gaus šešių mėnesių atlyginimo dydžio išeitinę kompensaciją.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Socdemai norėtų karo 
su Signatare

Pagal ankstesnį ankstesnės 
kadencijos Tarybos sprendimą, 
I.Andrukaitienė iš darbo turėjo būti 
atleista kaip „netekusi pasitikėji-
mo“, o dabar nuspręsta direktorę 
iš darbo atleisti šalių susitarimu, 
išmokant jai 6 mėnesių vidutinio 
darbo užmokesčio dydžio kom-
pensaciją.

Pagal dabartinį sprendimą, 
I.Andrukaitienė iš darbo turėtų iš-
eiti gegužės 29 dieną. Visais trimis 
I.Andrukaitienės klausimais bal-
savime nedalyvavo A.Vienuolio 
progimnazijoje dirbanti liberalė 
Danutė Mažvylienė, socialdemo-
kratai Donatas Krikštaponis, Dai-
nius Žiogelis ir Vilius Juodelis bei 
„tvarkietis“ Vytautas Galvonas.

D.Žiogelis per Tarybos posėdį 
pareiškė, kad socdemai balsavi-
me nedalyvaus, nes mano, jog 
klausimas jau yra išspręstas, o 
V.Galvonas dėstė, kad nebalsuos, 
nes, jo nuomone, liko daug neatsa-
kytų klausimų.

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame 
Dalę MAČIONIENĘ, mirus 
mylimai seseriai Laimai.

Anykščių TAU moterys

Paprasčiausiai Jūs anksčiau 
neturėjote toko gero 
automobilio

Leonas ALESIONKA, buvęs 
meras, buvęs Seimo narys, apie 
kelių eismo taisykles: 

„Kiek gyvenu Lietuvoje ir vai-
ruoju, tiek nepamenu visokiausių 
apribojimų ir draudimų gausybės, 
kokia yra dabar.“

Kasdien tvarkantis galima 
ir žolę perdažyti

Antanas JANKAUSKAS, Troš-
kūnų seniūnas, apie aplinkos tvar-
kymą: 

„Tvarką reikia daryti kasdien, ne 
kartą per metus, juk pačiam gražu, 
sau darai.“

Dar galima sekti pagal 
pirštų antspaudus

Inga ŽUKAUSKIENĖ, savival-
dybės ekologė, apie šiukšlių rinki-
mą: 

„Iš tiesų manau,  kad šiukšles 
susirinkti sunkiausia priversti tuos, 
kurie šiukšlina – tą padaro nebent 
prigauti.“  

Kitaip tariant, kas laimės – 
tie ir bus mūsiškiai

Alvydas GERVINSKAS, pagal 
socdemų sąrašą į rajono Tarybą iš-
rinktas liberalas po to, kai nuspren-
dė eiti į Dešiniųjų frakciją, socde-
mus palikdamas „ant ledo“: 

„Aš ir pradžioje sakiau, jog jei 
būtų išlikusi po pirmojo mero rin-
kimų turo pasirašyta 13 politikų 
koalicija, tai būčiau laikęsis kar-
tu.“

O draugystė matuojama 
puslitriais?

Saulius RASALAS, savivaldy-
bės administracijos direktorės pa-
vaduotojas rajono Tarybai aiškino, 
kad Andrioniškio seniūnija nėra 
mažiausia: 

„SI sistemoje seniūnija matuo-
jama hektarais, o Andrioniškio se-
niūnija niekad nebuvo mažiausia“

Kas gali paneigti 
galimybę, kad?

Arūnas LIOGĖ, nepartinis ra-
jono Tarybos narys po to, kai pa-
ilgino Tarybos nario priesaiką ir 
socdemų bei „tvarkiečio“ Vytauto 
Galvono buvo apskųstas VRK:  

„Žinau, kad tie, kurie mane 
skundė, patys turėjo galimybę su-
laužyti priesaiką“.

Bent jau ne inkvizicija...

Kęstutis TUBIS, meras apie tai, 
kodėl rajono Taryba nusprendė 
su Kovo 11-osios Akto Signatare, 
A.Vienuolio progimnazijos direk-
tore Irena Andrukaitiene atsisvei-
kinti gražiuoju: 

„Gerbiame Signatarės vardą, bet 
tai nėra indulgencija jai.“
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DAIVA GOŠTAUTAITĖ

Tikriausiai ne veltui Motinos 
dieną minime bundant gam-
tai – besiskleidžiantys medžių 
pumpurai, nedrąsiai į saulę 
galvas keliančios pavasarinės 
gėlės – lyg pačios atgimstančios 
gamtos dovana gyvybės nešėjai. 
Nesvarbu kaip – gėlės žiedu, 
bučiniu į gyvenimo vargų išva-
gotą skruostą, ar iš beprotiškos 
rutinos išbraukdami valandą ir 
ją skirdami pokalbiui su Mama... 
Tikiu, kad ir ant Amžinybėn 
išėjusių Motinų kapelių sulieps-
nos žvakelės, pražys pavasarinių 
gėlių žiedai, o tylioje maldoje 
bus padėkota už tai, ko nespėjom 
pasakyti Joms esant šalia...

Psichologai teigia, kad per 
didelis vaikų prisirišimas prie 
motinų, jiems suaugus padaro 
„meškos“ paslaugą. Subrendęs 

žmogus, jautęs ypatingai stiprų 
ryšį su Mama, nebemoka gyventi 
savarankiškai, gyvenimo iššūkiai 
jam tampa tikra našta. Ypatingai 
toks žmogus subyra netekęs Mo-
tinos... Tyrimų faktų neginčysiu, 
mokslininkai tikriausiai remiasi 
stebėjimais, pacientų istorijomis, 
praktika...

Tačiau moksliniai darbai – 
tik išvados. Tu jauti džiugesį, 
galėdamas apkabinti Mamą. Aš 
jaučiu skaus-
mą ir kaltę, 
jaučiuosi 
nuskriausta 
nesustabdo-
mo Visatos 
laiko, kad per 
greitai su-
skaičiavo Jai 
Žemėje skirtą 
laiką. Žmogus, jautęs nuolatinę 
Motinos kontrolę, matyt, galėtų, 
pasidalinti kitais išgyvenimais...

Prieš keletą metų kalbėjausi su 
viena anykštėne, kuri labai atvi-
rai pasakojo, kad mirusią Mamą 
„paleido“ tik praėjusius pen-
keriems metams... Psichologai, 
matyt, tai įvardintų kaip nesveiką 
būseną... Gyviesiems – Žemė, 
mirusiems – Rojus. Tik žodžiai, 
kaip ir daugeliu kitų atvejų, lieka 
žodžiais...

Neseniai skaičiau režisieriaus 

Vytenio Pauliukaičio interviu 
apie atsisveikinimą su garbaus 
amžiaus sulaukusia, sunkiai sir-
gusia savo motina. Vyras pasako-
jo istoriją, kuria pragmatikai ir 
realistai turbūt nepatikėtų, tačiau 
bionergetikai jo pasakojimą įvar-
dijo vos keliais žodžiais. Režisie-
rius atvirai kalbėjo apie tą dieną, 
kai Amžinybėn buvo pašaukta jo 
Motina: „Visą naktį prabudėjau 
prie sunkiai sergančios motinos 

Kauno kliniko-
se, ryte, kadan-
gi turėjau svar-
bų susitikimą 
Vilniuje, mane 
pakeitė brolis. 
Susitikimo metu 
pasijutau ypač 
blogai, skaudė-
jo širdį, drebėjo 

kojos, pylė prakaitas... Išsikvie-
čiau taksi ir parvažiavau namo. 
Vos įėjęs į butą, sulaukiau brolio 
skambučio, kad prie 10 minučių 
Mama mirė... Nesuprasdamas, 
kas su manimi darosi, apie tai 
pasikalbėjau su viena bioner-
getike, ji mano būseną įvardijo 
labai paprastai: „Vyteni, Mama 
tave paleido...“ Tik dar metus 
žvilgsnis kliūdavo už telefono ra-
gelio, nes nesąmoningai jaučiau 
pareigą jai paskambinti...“

Skaitydama vienos psichologės 

mintis, kad vaikui kenkia Motinos 
sąmoningas ar nesąmoningas 
žinojimas, kad jam viskas bus 
gerai, nesutinku. Kokia jaučiausi 
stipri, kai net garsiai to neiš-
dardama, bet jausdama širdimi, 
Mama žinojo, kad man bus vis-
kas gerai... Tas žinojimas padėjo 
daugeliu atvejų, net nesusimąs-
tydavau, kad gali nepasisekti, 
kad suklupus, neatsikelsiu, kad 
gerumo pilna širdis suabejos 
mano pasirinkimu. Daugiau 
tokių žmonių, kurie besąlygiškai 
tikėtų mano sėkme, kol kas gyve-
nime nesutikau...

Mamai labiausiai esu dėkinga 
už laisvę ir pasitikėjimą, nepri-
simenu jos pakelto balso, jau 
nekalbant apie ožiukams varyti 
skirtą rykštelę ar į kampą paber-
tų žirnių. Nebuvo mano Mama 
ypatingai išsilavinusi, dirbo 
paprasta darbininke, tačiau gal 
kartais klysdama, o gal tiesiog 
motiniškos nuojautos vedama, 
auklėjo taip, kaip mokėjo...

Dabar visuomenėje įsigalėjęs 
terminas „supermama“, tai tokia 
Mamytė, kuri viena ranka keičia 
sauskelnes, kita verda košelę, į 
dalykinius susitikimus nešasi vos 
kelių mėnesių sulaukusį kūdikėlį 
ir visai nesidrovėdama kolegų 
akyse jį maitina krūtimi. Tai 
moteris, kuri gali viską, išskyrus 

subarti vaiką, pasakyti jam „ne“, 
viešojo maitinimo įstaigose „eiti 
galva“, nes to reikalauja prierai-
šiosios motinystės teorija.

Amerikiečių žurnalistė Pamela 
Druckerman, jau keletą metų 
gyvenanti Paryžiuje, išleido 
bestseleriu tapusią ir į 13 kalbų 
išleistą knygą „Vaikų auklėjimas 
pagal prancūzus“. Graibste 
graibstoma ši knyga, kurioje žur-
nalistė atskleidžia prancūzų vai-
kų auklėjimo taisyklės. „Ačiū“, 
„prašau“, „laba diena ar labas 
vakaras“ – šie žodžiai mažie-
siems prancūziukams skiepijami 
nuo pat gimimo. Tai, kad vaikas 
galėtų pertraukti suaugusiųjų 
pokalbį, taip pat laikoma labai 
blogo tono ženklu. Kai žurnalistė 
pradėjo rinkti medžiagą šiai kny-
gai, prancūzai stebėjosi, kodėl 
apie tai rašoma – juk tai savaime 
suprantami dalykai... Beje, dar 
vienas pastebėjimas, kuris, 
matyt, nelabai patiks „superma-
mytėms“, bet prancūzės laikosi 
požiūrio: „Laiminga, susitvar-
kiusi, savimi spėjanti pasirūpinti 
mama = laimingas vaikas“.

Tad rytoj, kurie skubės pas 
savo brangiausią žmogų, nesi-
drovėkit pasakyti „ačiū“ už tai, 
kad esu... Tie, kurie degs žvakę 
ant išėjusių Motinų kapo, maldo-
je išdrįskime Joms padėkoti...

...rytoj, kurie skubės pas 
savo brangiausią žmo-
gų, nesidrovėkit pasakyti 
„ačiū“ už tai, kad esu... Tie, 
kurie degs žvakę ant išėju-
sių Motinų kapo, maldoje 
išdrįskime Joms padėkoti...

Postų dalybos baigėsi
Ketvirtadienį vykusiame antrame naujos kadencijos Tarybos posėdyje Anykščių savivaldybės 

administracijos direktore paskirta 31-erių Veneta Veršulytė, o jos pavaduotoju - 46-erių Saulius 
Rasalas. Skiriant savivaldybės administracijos vadovus vyko slaptas balsavimas. V.Veršulytės kan-
didatūrą pasiūlė tiesiogiai išrinktas meras Kęstutis Tubis, o S.Rasalo – V.Veršulytė. Taryba adminis-
tracijos vadovų kandidatūroms pritarė vos ne vieningai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Nesugalvojo, ko direktorės 
paklausti

Direktorė ir jos pavaduotojas su-
rinkto tiek pat balsų – po 19 iš 22 
dalyvavusių balsavime. Per abu bal-
savimus 2 deputatai balsavo prieš, 1 
susilaikė.  

Tarybos posėdyje nedalyvavo 
socialdemokratas Egidijus Šilaika 
ir „valstietis“ Raimondas Balsys, o 
pirmą kartą į posėdį atvykęs liberalas 
profesorius Audrius Bitinas negalėjo 
dalyvauti direktorės ir jos pavaduoto-
jo rinkimuose, nes nebuvo prisiekęs. 
Vyriausios rinkimų komisijos atstovė 
į Anykščius atvyko tik po to, kai jau 
buvo įvykę abiejų administracijos 
vadovų rinkimai, o A.Bitinas davęs 
priesaiką, kitų dienotvarkės klausimų 
svarstyme nebedalyvavo.

Prisistatydama V.Veršulytė kalbėjo 
tvirtai, be lyrinių nukrypimų. Ji dėstė, 

kad tapusi savivaldybės administra-
cijos vadove sieks, kad būtų įgyven-
dinti strateginiai rajono tikslai ir, kad 
administracijoje dirbtų kvalifikuotas 
personalas. Šį teiginį galimą supras-
ti ir taip, jog nekvalifikuotas perso-
nalas bus atleistas iš darbo, tačiau 
V.Veršulytė paaiškino, kad ji rūpin-
sis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. 
Administracijos direktorė kalbėjo, 
jog ji pati yra dirbusi žurnaliste, todėl 
sieks „užtikrinti savivaldybės komu-
nikavimą su žiniasklaida“.

Iki šiol V.Veršulytė dirbo savival-
dybės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja, o paskutinias dvi savaites ji 
buvo laikinoji savivaldybės admi-
nistracijos vadovė. V.Veršulytė nėra 
partinė, tačiau į direktorės pareigas 
paskirta Lietuvos Respublikos libe-
ralų sąjūdžio atstovų teikimu.         

Po V.Veršulytės prisistatymo Tary-
bos nariai išvargo vos du klausimus. Ir 
tuos greičiau iš pareigos. „Valstietis“ 
Antanas Baura klausė, ar ji nebijanti 
palikti gerai dirbantį Socialinės pa-
ramos skyrių, o kitas „valstietis“ Al-
girdas Ananka klausė, ar V.Veršulytė, 

tapusi direktore, tęs šaškininkės karje-
rą. „Nepaliksiu skyriaus – dar labiau 
vadovausiu.“ – šypsojosi V.Veršulytė 
atsakydama A.Baurai, o A.Anankai ji 
aiškino, kad šaškėmis ji jau kurį laiką 
žaidžia tik mėgėjiškai.

Linksminosi ir linksmino

Iki šiol Andrioniškio seniūnijai 
vadovavęs liberalų sąjūdžio narys 
S.Rasalas garsėja juodoku humoro 
jausmu. Prisistatydamas Tarybai jis 
bandė elgtis oriai, net skaitė ištrauką 
iš Katalikų pasaulio leidinių leidy-
klos išleistos knygos „365 trumpi 
pasakojimai sielai“, tačiau vis tiek 
deputatai per S.Rasalo prisistatymą 
juokavo. 

Jis dėstė, kad savo darbinę karjerą 
pradėjo šakų genėtoju, todėl „prieš 
kirsdamas visada pamatuoja“. Parti-
jos „Tvarka ir teisingumas“ atstovui 
Vytautui Galvonui ši S.Rasalo me-
tafora užvedė ant kelio ir metafori-
niam klausimui. „O prieš genėdamas 
pamatuojate?“ – klausė V.Galvonas. 
Dar V.Galvonas aiškinosi, koks bus 

Savivaldybės administracijos vadovų Venetos Veršulytės ir Sauliaus 
Rasalo kandidatūroms nepritarė tik trys rajono Tarybos nariai.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Profesorius liberalas Audrius 
Bitinas ketvirtadienį negalėjo 
dalyvauti savivaldybės admi-
nistracijos vadovų rinkimuo-
se, nes nebuvo prisiekęs, o 
tuoj po priesaikos jis išskubė-
jo iš posėdžių salės.

S.Rasalo atlyginimas. „Tvarkietis“ 
tikino, kad jam „direktorės, kaip da-
mos, buvo nemandagu klausti“, o jau 
S.Rasalo alga gali būti ir vieša. Po 
kurio laiko savivaldybės Bendrojo ir 
juridinio skyriaus vedėjas Audronius 
Gališanka paskaičiavo, kad S.Rasalo 
alga „ant popieriaus“ bus 1 227 eu-
rai.

Socialdemokratas Dainius Žio-
gelis domėjosi S.Rasalo biografija. 
S.Rasalas jau vien dėl amžiaus di-
delės komunistinės karjeros padaryti 
negalėjo ir D.Žiogeliui atsakė, kad 
karjerą baigė pionieriumi - į kom-
jaunimą priimtas nebuvo. „Ne dėl 
to, kad rūkiau prie komisariato.“ 
– aiškesnių detalių neatskleidė savi-
valdybės administracijos direktorės 
pavaduotojas.     

Ilgai valdžioje buvęs socialde-
mokratas Donatas Krikštaponis, už-
duodamas klausimą S.Rasalui, regis, 
bandė parodyti, kad Andrioniškio se-
niūnija yra nelabai reikalinga. Pasak 
D.Krikštaponio, nėra gerai, kai viena 
seniūnija yra dešimt kartų mažesnė 
už kitą. Bet, S.Rasalas aiškino, kad 
Andrioniškio seniūnijos naikinimo 
neinicijuos, nes „SI sistemoje se-
niūnija matuojama hektarais, o An-
drioniškio seniūnija niekad nebuvo 
mažiausia“ .   

Arūnas Liogė truputį kando

Nepartinis Arūnas Liogė rajono 
Tarybos posėdyje įvykdė Vyriausio-
sios rinkimų komisijos reikalavimą 
pasiaiškinti dėl prailgintos deputato 
priesaikos. Jis teigė, kad paskutiniai 
jo pasakyti žodžiai buvo skirti ben-
druomenei ir dėkojo, kad Tarybos 
nariai buvo akyli.

Bet pabaigoje pridūrė: „Žinau, kad 
tie, kurie mane skundė, patys turėjo 
galimybę sulaužyti priesaiką“. Pri-
minsiu, kad skundą VRK dėl galimai 
neteisingos A.Liogės priesaikos pa-
sirašė trys socialdemokratai ir „tvar-
kietis“ Vytautas Galvonas.

Priminsiu, jog A.Liogė per pir-
mąjį Tarybos posėdį prisiekdamas 
paprašė ne tik Dievo, bet ir Anykš-
čių bendruomenės narių pagalbos ir 

dėl to susilaukė nemalonumų, kurie 
galėjo baigtis net pašalinimu iš rajo-
no Tarybos. Tačiau, tokios bausmės 
išvengęs politikas, atrodo, vis tiek 
negali nustygti vietoje ir toliau erzina 
jį apskundusius socialdemokratus ir 
V.Galvoną.

Alvydas Gervinskas vėl 
dešinysis

Socialdemokratai D.Žiogelis, 
D.Krikštaponis, Vilius Juodelis ir 
Egidijus Šilaika merui K.Tubiui 
įteikė raštą, kuriame nurodoma, kad 
jie sukūrė socialdemokratų frakciją. 
Frakcijos pirmininku bus D.Žiogelis, 
pavaduotoju – D.Krikštaponis.

Kitame Tarybos posėdyje bus įre-
gistruota Dešiniųjų frakcija. Deši-
niųjų frakcijoje turėtų būti 15 narių 
- 7 liberalai, 5 konservatoriai, 2 „li-
ogiečiai“ bei pagal socdemų sąrašą 
išrinktas Lietuvos laisvės sąjungos 
(liberalai) Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas Alvydas Gervinskas.

A.Gervinskas „Anykštai“ aiškino, 
kad jis nejaučia moralinių įsiparei-
gojimų socialdemokratams. „Aš ir 
pradžioje sakiau, jog jei būtų išlikusi 
po pirmojo mero rinkimų turo pasira-
šyta 13 politikų koalicija, tai būčiau 
laikęsis kartu. Bet kai nors vienas 
iškrenta - sutartis nebėra svarbi“, - ti-
kino A.Gervinskas.

Kol kas neaišku, kur eis trys ra-
jono Tarybos „valstiečiai“, du „dar-
biečiai“ ir „tvarkietis“ V.Galvonas. 
„Darbiečiai“ yra valdančiosios koali-
cijos nariai, tačiau jiems jungtis prie 
Dešiniųjų frakcijos yra keistoka, vien 
dėl frakcijos pavadinimo.

Patvirtinti trys patarėjų etatai

Rajono Taryba patvirtino tris mero 
K.Tubio patarėjų etatus. Tačiau, me-
ras Tarybos posėdyje teigė, kad jam 
talkininkaus tik du patarėjai. Jau 
pirmadienį K.Tubis savo patarėjais 
paskirs liberalą Kęstutį Indriūnas ir 
„darbietį“ Donaldą Vaičiūną. 

Priminsiu, jog pirmajame naujos 
kadencijos Tarybos posėdyje viceme-
ru buvo išrinktas konservatorius Sigu-
tis Obelevičius, o nepartinis koalicijos 
partneris A.Liogė dar prieš pirmąjį 
posėdį įdarbintas juristu savivaldybės 
įmonėje „Anykščių vandenys“.  
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Mama - mylinti, šventa, teisinga...
Mano mama teisinga... dojamas – daugiau kaip vaizdinė 

priemonė. 
Buvau, buvau padykęs... Net 

nežinau, ką prisiminti. Sprogdinau 
kai ką. Mokyklos langą išdaužiau, 
nors iš tikrųjų ten ne mano darbas 
buvo, tik apkaltintas buvau. Mama 
suprato, smarkiai nebarė. Būda-
vo, tiek užsižaidi, kad paskutinis 
į autobusą įšoki. O stotelėj kupri-
nė lieka. Pusiaukelėj pamatai, kad 
namo be kuprinės grįžti. Tai negi 
lipsi pusiaukelėj? Dėl to rimčiau 
pabardavo. Buvo, buvo keletą kar-
tų. Dar dėl ko, pamenu, stipriai 
gavau barti – būdavo namie tokie 
užpečkiai, ten daiktų sukrauta. Ra-
dau tam užpečky mūsų Lietuvos 
tautinę vėliavą. Tais laikais! Man ji 
labai graži pasirodė ant to baslio. 
Aš, negalvodamas nieko blogo, su 
draugu sugalvojom su ta vėliava 
per lauką palakstyt. Gražu, plaz-
dena visa. Tada buvau pakankamai 
mažas ir nesupratau, kodėl taip esu 
baramas. 

Į mamą nepanašus

Mamos dieną visada švęsdavom. 
Švenčiam ir dabar, nors mama jau 

guli patale, jai jau devyniasdešimt 
pirmi metai. Mama Ona, tai ir Oni-
nės mums didžiausia šventė. 

Į mamą nesu panašus – kaip sa-
koma, esu grynas tėvas. 

Mano mama niekados nestojo į 
kolūkį, todėl kolūkis ją skriausda-
vo. Nežinau, kaip ji sugebėjo į ko-
lūkį nestoti. Ji visąlaik sugebėdavo 
susitvarkyti, niekad nebuvo taip, 
kad badautume, ar panašiai. Ką 
reikėdavo, užsiaugindavo, bičių 
turėjo. Ir mane prie darbo spyrė. 
Tada, pamenu, labai pykdavau. Su 
moteriškėm burokų vagoj sėdžiu, 
raviu arba retinu, o visa „chebra“ 
aplink dūksta. Bet dabar tą vertinu 
visai gerai. 

Ar vyras renkasi žmoną pagal 
mamą? Sunku pasakyti. Aš ma-
nau, kad kažkas čia susišaukia 
gamtoj (juokiasi). O kaip seno-
vėj? Būdavo, liepdavo, ir vesda-
vo! Turbūt, kad ne, man tas posa-
kis netinka. 

Mama buvo griežta

Prisimenu mamą rūpestingą, 
teisingą – manau, vaikam yra svar-
biausia, kad mama būtų teisinga. 

Mama buvo pakankamai griežta – 
nebuvo, kad labai jau glostytų, pa-
sakydavo griežtesnį žodį, pabarda-
vo. Bet fizinių bausmių, tokių, kad 
bijotumėm, drebėtumėm, nebuvo. 
Žabelis pas mus buvo, bet nenau-

Mokė dirbti

Firminis mamos patiekalas, kurį 
prisimenu iš vaikystės – karka. Vi-
sada kepdavo karką, kaimiškam 
pečiuj. Dar mama visada kepdavo 
naminę duoną, jos niekada nepirk-
davom. Didžiulius kepalus, kokius 
keturis, iškepdavo – jų visam mė-
nesiui užtekdavo. 

Mus mama keturis užaugino, 
esam du broliai ir dvi seserys. Aš 
jauniausias, brolis vyriausias, vy-
resnis 16 metų. Buvau pagrandu-
kas, sakė mama ant tėčio labai pyko 
(juokiasi). Sako, kad palepintas 
buvau. Bet jei tikslą turėdavau, jo 
siekdavau. Eidavau dirbti į kolūkį, 
dažydavau. Mama visada paskatin-
davo, pridėdavo. Jei mato, kad pats 
kažką darai. Niekados neduodavo, 
kad „te, vaikeli, nusipirk“, bet jei 
užsidirbdavai dalį, kitą dalį mama 
pridėdavo. 

Verslininkas Vygantas Šližys džiaugiasi, kad mama buvo griežta, 
spyrė prie darbo.

alyvuogių) dėti po didelį šaukštą teš-
los, truputėlį palyginti, nes obuolių 
skiltelės ne visada gražiai sugula, 
ir kepti iki gelsvumo. O jau su kuo 
pasigardinti – čia jau skonio ir fanta-
zijos reikalas. 

Išdidžios Mama ir dukra

Pradėsiu nuo tėčio – iš jo perė-
miau žemaitiškai tvirtą charakterį, 
iš mamos – išdidumą. Šitas bruožas 
mamos linijoje eina nuo jos senelių. 
Mama man yra pasakojusi ne vieną 
istoriją apie savo giminės būdą. Pa-
sakodavo su pasididžiavimu. Tuomet 
man tai buvo tik istorijos, kurių buvo 
įdomu klausytis, bet to ir užteko, kad 
tarsi savaime atsirastų suvokimas, 
jog išdidumas yra vertybė. Gyveni-
mas šitą tiesą patvirtino.

Motinos diena mūsų šeimoje at-
sirado vėliau. Iš pradžių buvo Kovo 
aštuntoji. Ilgai ir slaptai tardavomės 
su sese, kokią dovaną pirksime ma-
mai. Augome mes, keitėsi ir mūsų 
dovanos. Bet išliko viena – kad ir 
kaip stengdavomės tartis slaptai, 
bet mama kažkaip suprasdavo, kad 
kažkas yra ruošiama ir su šypsena 
laukdavo šventės. Mama turėjo tokią 
charakteringą šypseną, kuri sakyda-
vo: „Aš nežinau, kad žinau“.

Vis tie kaimynų vaikai...

Kartą vos nesudeginau namų. 
Tada dar nebuvo nei dujinių, nei 

elektrinių viryklių, žiemą vasarą kū-
rendavo plytą. Tą dieną mama ruošė 
pietus ir išėjo į daržą bulvių pakasti 
ar dar kažko, o man liepė prižiūrė-
ti ugnį, kad neiškristų kokia žarija, 
nes šalia pakuros stovėjo maišas su 
drožlėmis ir prakuromis. Aš stoviu, 
saugau, o pro atdaras duris matau – 
kaimynų kieme vaikai, visa mūsų 
gatvelės kompanija, kažką tariasi. 
Gal dėl žaidimo. Tai kaipgi be ma-
nęs. Išsmukau nesulaukusi mamos 
ir, matyt, užtrukau. 

Girdžiu mamos ledinį balsą. Ji 
visada į mus kreipdavosi mažybi-
niais vardais, švelniai, o dabar gir-
džiu – Irenaaa. Atsigręžiu – dūmai 
virsta pro duris ir mama persigan-
dusi. Parlekiu namo – pasirodo, 
žarija visgi iškrito ir užsidegė tas 
nelaimingas maišas. Ką tada man 
sakė – barė nebarė, nebeatsimenu, 
nes abi buvome išsigandę, bet tą 
ledinę intonaciją atsimenu iki šiol. 
Atrodo, kad būsiu ją perėmusi, nes 
ir mano balse ji kartais pasigirsta. 
Kai reikia.

Manau, kad buvau geras vai-
kas, nepaisant vieno kito nutiki-
mo. Juk visiems pasitaiko... Svar-
biausia, kad mano vaikystė buvo 
laiminga. Nes šalia buvo mylin-
tys ir mylimi žmonės – mama, tė-
tis, sesė. Ar gali laimingas vaikas 
būti blogas?

„Stop“ kadras iš vaikystės

Noriu matyti mamą tokią, kokia 
buvo mano vaikystės fotografijose 
– jauną, gražią, pasipuošusią, besi-
šypsančią. Stovi laiminga šalia tėčio, 
kuris laiko mane mažutę ant rankų 
iškėlęs. Tėtis su kostiumu. Matyt, 
vasaros šventadienis ir jie išėję pa-
sivaikščioti po šv. Jokūbo ligoninės 
sodą, šalia kurio mes gyvenome. Tė-
tis dirbo šitoje ligoninėje, joje ir aš 
atėjau į šitą pasaulį.

Kaip gerai, kad išliko nuotrauka – 
graži tėvų laimės akimirka iš tolimų 
praeities metų. Ji jaudina ir graudi-
na.

Blynų su obuoliais 
paragaukite ir jūs

Mama viską mokėjo skaniai ga-
minti. Bet labiausiai man atsimena 
blynai su obuoliais. Gal dėl to, kad 
mama mane, pirmo kurso universite-
to studentę, pasiilgusią namų, aplan-
kė Vilniuje. Aš gyvenau bendrabuty-
je, kuris buvo vadinamas „blakyne“ 
(dabar nebeatsimenu, ar pagrįstai). 

Liūdnai, matyt, pasirodė mamai tas 
mūsų studentiškas kambarys su de-
šimčia lovų, sustumtų po dvi, kad dar 
tilptų ir stalas, tos nedažytos, atšerpe-
tojusios grindys, kurias plaudamas 

būtinai prisivarydavai rakščių. Matyt, 
pagailo jai mūsų. Prikepė ji mums 
putlių, iki gelsvumo apkepusių, bur-
noje tirpstančių blynų su obuoliais, o 
mes – visos dešimt – pasijutome kaip 
namie. Mama taip graudžiai į mus be-
valgančias žiūrėjo. Aš tų blynų skonį 
atsimenu iki dabar.

Gal todėl man ir patinka kepti bly-
nus su obuoliais.

Receptas:

Aš juos gaminu, kaip sakoma, 
„iš akies“, bet pabandysiu sudėti į 
receptą. 2-3 kiaušinių trynius reikia 
išsukti su 2-3 šaukštais cukraus (kas 
mėgsta, galima ir daugiau) ir trupu-
čiu druskos. Įpilti kefyro arba pieno 
ir šiek tiek vandens. Kiek? Priklauso 
nuo to, kiek norite blynų. Dėti miltų, 
gerai išplakti. Tešla turi būti tirštoka, 
nes dar reikės dėti išplaktus balty-
mus, tai ji suskystės. Tada plonomis 
skiltelėmis supjaustyti saldžiarūgš-
čius obuolius. Tris, gal keturis – pri-
klauso nuo dydžio. Aš mėgstu, kad 
obuolių būtų daug. Obuolius galima 
prieš pjaustant nulupti, bet man pa-
tinka su odele, aš nelupu. Supjaus-
tytus obuolius sudėti į tešlą ir gerai 
išmaišyti. Tada iki standumo išplakti 
baltymus ir atsargiai įmaišyti į tešlą. 
Į įkaitintą keptuvę (aliejus nebūtinai 

Išmokė mezgimo paslapčių

Mama mokėjo gražiai nerti vąše-
liu. Servetėlės, staltiesėlės ir kito-
kios nertos puošmenos tais laikais, 
manau, buvo kiekvienuose jaukiuo-
se namuose. Mama nerdavo labai 
kruopščiai, žiūrėdavo, kad nėrinys 
būtų simetriškas, kad nebūtų nėri-
mo rašte klaidų. Ji ir mane to išmo-
kė. Man patinka nerti, tik iki šiol vis 
laiko trūko.

Mama pati verpė (tebėra išlikęs 
jos ratelis), mezgė mums kepures, 
šalikus, megztukus. Su įvairiausiais 
raštais. Atsimenu, kaip su kaimynė-
mis dažydavo vilnonius siūlus. Ten 
tikra alchemija būdavo. Mūsų, vai-
kų, neprileisdavo, nors labai rūpėjo.  

Mama mane ir verpti išmokė. 
Kantrybės reikėjo ir jai, ir man. 
Vilnų iš pradžių, aišku, nedavė, pra-
dėjau nuo linų kuodelio – kaip toj 
pasakoj. Dabar nežinau, ar bemo-
kėčiau.

Išmokė megzti pirštines, kojines 
ir kitokius mezginius - raštuotus, iš 
kelių spalvų. Ne viskas iš pradžių 
ten gerai ėjosi su tais rankdarbių 
mokslais. Tai mezginys kietas, kad 
virbalą reikia stumti su antpirščiu, 
tai šalikas į galą nusiaurėjantis, tai 
dar kas nors. Iš tų dienų išlikęs įspū-
dis – kada gi aš mokėsiu taip, kaip 
mama moka. 

Signatarė, mokytoja Irena Andrukaitienė sako iš mamos pavel-
dėjusi išdidumą.

Noriu matyti mamą laimingą.... Palinkėjimai mamai, pasisakymai

Irena Andrukaitienė: 
„Kaip gerai, kad esu Tavo dukra“.

Palinkėjimai mamai, pasisakymai

Vygantas Šližys: 
„Savo mamai norėčiau dabar linkėti sveikatos“. 

Mielosios Mamos, Mamytės, Močiutės,
kai ateina Motinos diena, mes, Jūsų vaikai, pajun-

tame, kiek daug esame Jums skolingi ir kiek daug 
turime sukaupę meilės ir pagarbos. Ačiū Jums 
už įdiegtą žmogiškumą, taurumą, meilę Tėvynei 
Lietuvai - mūsų Brangiausiai Motinai. Su motinos 
diena!

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas 

prof. Antanas TylA

Verslininkas, UAB „2 plius“ savininkas Vygantas ŠLIŽYS, apie 
mamą ir nutikimus iš vaikystės pasakojo nuolat besijuokdamas, pri-
simindamas savo krėstas išdaigas ir gautus pabarimus nuo mamos. 

Mokytoja, Kovo 11- osios Akto signatarė Irena ANDRUKAI-
TIENĖ, apie mamą kalba šiltai ir nuoširdžiai, prisimindama net 
mėgstamiausio patiekalo receptą.
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Mama - mylinti, šventa, teisinga...

Mama nebausdavo

Mama vaikus labai mylėjo, o aš 
buvau paskutinis ir berniukas, tai 
mane ji tikrai ypatingai mylėjo, vis-
ką atleisdavo. Apie mušimą nei min-
ties nebuvo, ji net subarusi smarkiau 
nėra.

Atsimenu, kartą senoje komodo-
je radau tokį ryšulėlį, o ryšulėlyje 
buvo cariniai sidabriniai pinigai. Gal 
penki kokie buvo. Aš, būdamas bent 
kiek žvejys, pasiėmiau tuos pinigus 
ir pradėjau iš jų daryti blizges. Su 
plaktuku plojau plojau, sugadinau 
tuos pinigus – nei blizgėm tiko, nei 
kam. Atėjus mama paklausė, ką 
darau: Ai, sakau, neišeina blizgės... 
Ji į mane pažiūrėjo ir net nesuba-
rė, pasakė tik „ką padarysi, nebėra, 
tai nebėra“. Man visam gyvenimui 
įstrigo, kad net tokiu atveju ji manęs 
net nesubarė. Viskas buvo atleista iš 
anksto.

Mama – tolerantiška 

Mokinys buvau neblogas, mama 
į mano reikalus per daug ir nesikiš-

davo. Vienintelis rūpestis buvo, kad 
pareitume valgyti. 

Anksčiau nebuvo taip, kad vaikai 
namie sėdėtų. Būdavo vienintelė pro-
blema, kaip namo negrįžti – gi pilna 
darbų: medžiuose, upėje, soduose. 
Mama į tai tolerantiškai žiūrėjo, vis-
ką leido. Dabar, kai pagalvoju, tėvai 
vaikams nieko nebeleidžia – nei į 
medį įlipti, nieko. Mes buvom tokie 
laukinukai. Visi mokėjom plaukti, į 
kiekvieną medį buvo būtina įlipti, ko 
tik neprisigalvodavom. 

Tik, kai buvo sesuo prieš mane, 
ji paskendo Šventojoj būdama trejų 
metukų, tada mama sėdėdavo ant 
kranto, kai maudydavausi. Tai man 
būdavo labai juokinga – ką gi mama 
padarys ant kranto sėdėdama? 

Žmona – kaip mama

Aš iš mamos turbūt paveldėjau 
nosį, tokią „poilgią“. Norėčiau, kad 
būčiau paveldėjęs daugiau. Bet aš 

daugiau į tėvą – ir charakteriu, ir hu-
moru. 

Savo mamai buvau neblogas vai-
kas. Bailokas buvau, nereikėjo ma-
nęs nei barti, nei mušti. Atsimenu, 
virtuvėj kartą nešiojaus tokį šautu-
vėlį. Iš kažkur gavau šovinuką ir 
įsidėjau į vamzdį. Lakstydamas po 
virtuvę kažkaip pykšt ir iššoviau! 
Aš kaip persigandau, palindau po 
stalu. Atėjo kaimynas, klausė, kas 
čia buvo, sako, reikia vaikui duot 
į kailį. Mama tepasakė, kad ką gi 
čia duosi, pats išsigandęs po stalu 
sėdi.

Mūsų mama viską gamindavo. 
Gal labiausiai atsimenu blynus su 
bulvių dažiniu. Dideli blynai, juos 
suvynioji ir dažai su spirgučiais.

Manau, labai teisingas posa-
kis, kad vyrai renkasi žmoną pagal 
mamą. Man visą gyvenimą ir buvo 
tas idealas – kad žmona turi būti 
tokia, kaip mama. Duok Dieve, kie-
kvienam gauti tokią žmoną.  

Idealiausias žmogus

Mama man buvo idealiausias 
žmogus gyvenime. Aš jos jaunos 
nemačiau, bet visi sakė, kad ji la-
bai graži buvo, didelėm mėlynom 
akim. Taip pat ji buvo santūri, nie-
kada niekuo nesiskundė. Gyveni-
mas jos buvo tikrai sunkus, mama 
septynis kartus gimdė ir tik trys 

paskutiniai vaikai išgyveno. Vie-
nas susirgo, kitam vaistų nebuvo, 
mergaitė paskendo... Bet, nepai-
sant šių išgyvenimų, ji neverkda-
vo, nesiskųsdavo, atrodydavo, kad 
ji džiaugiasi tuo, ką turi. Labai mo-
kėjo džiaugtis gyvenimu, mes nie-
kad nejautėm, kad ji kenčia. Netu-
rėjo jokių priekaištų nei žmonėm, 
nei Dievui. 

Rašytojas Rimantas Vanagas mamą prisimena kaip itin toleran-
tišką, nebaudžiančią ir atleidžiančią.

Norėjau iš mamos paveldėti daugiau... Palinkėjimai mamai, pasisakymai

Rimantas Vanagas: 
„Mano mama seniai mirė. Ji labai bijojo, kad nebūtų ilgo patalo. Ir 

išėjo nekaltai, nieko neapsunkindama, be didelių kančių“.

Palinkėjimai mamai, pasisakymai

Sigutis Obelevičius:
„85-aisiais gyvenimo metais mamytei linkiu sveikatos, toliau iš-

laikyti tokį šviesų protą ir išmintį, kuria ji gali pasigirti iki šiol“.

Gaudavo barti

Mamą prisimenu gerą. Man mama 
buvo kaip šventoji – ji laikė daugiau 
negu tris namo kertes. Nors baigusi 
vos kelis skyrius, bet išmintimi iki 
šiol galėtų lygintis su profesoriais. 

Labiausiai velnių, tada turbūt nuo 
tėvo, esu gavęs už tai, kad su „chebra“ 
sudaužiau melioracijos vamzdelius. 
Kadangi buvau labai judrus vaikas, 
mokykloje prikrėsdavau visokiausių 
eibių, už pastabas pažymių knygelėje 
nuo mamos gaudavau barti. Kartais 
bardavo už tai, kad, užsižaidęs fut-
bolą ar krepšinį, negrįždavau laiku 
namo, o reikdavo darbus dirbti. 

Manau, savo mamai buvau pakan-
kamai blogas. Dabar galvoju, kad 
turėjau būti geresnis. Ko gero, iš visų 

šešių vaikų buvau labiausiai išdykęs.

Blynai ir skilandžiai kvepia vai-
kyste

Iš vaikystės geriausiai prisimenu 
šv. Kalėdų rytą. Mama mus keldavo 
labai ankstyvą rytą ir važiuodavom į 
bažnyčią, į pamaldas. Po mišių sku-
bėdavom į mokyklą, kad niekas ne-
sužinotų apie mūsų apsilankymą baž-
nyčioje. Dar prisimenu, kaip mama 
pirmadieniais iš atvažiuojančios „au-
tolapkės“ nupirkdavo limonado ir sal-
dainių. Mes juos visi pasidalindavom 
į šešias lygias dalis.

Iki šiol išlikęs skaniausias mamos 
gamintas patiekalas – burokėlių sriu-
ba su žuvies galva ir džiovintais gry-
bais. Taip pat – krosnyje kepti bulvi-

niai blynai ant kopūstų lapų, kuriuos 
po to patroškindavo pečiuje su spir-
gučiais ir grietine. Ir, žinoma, mamy-
tės pagaminti pjaustytos mėsos rūkyti 
skilandžiai ir „palendricos“. Nieko 
skanesnio turbūt nesu ragavęs. 

Mama – moters idealas

Iš mamos paveldėjau, visų pirma, 
rudas akis. Taip pat demokratiškumą, 
„minkštą“ charakterį.

Ar švęsdavot mamos dieną? Gerai 
neprisimenu, bet, man atrodo, kad 
šeimoje esant šešiems vaikams ir gy-
venant vidury miškų, mes neturėjom 
galimybių nupirkti kažkokias dova-
nas, todėl sveikinimai būdavo kuklūs, 
savos gamybos atvirukai. Pasveikinti 
mamą šia proga stengiamės ir dabar.

Manau, kad daugeliu atvejų vyras 
renkasi žmoną pagal mamą. Mama 
vyrui yra moters idealas ir jis ieško 
panašios žmonos į ją. Manau, man 
pasisekė, nors žmona blynų ant ko-
pūsto ir neiškepa. Kita vertus, ir pe-
čiaus namuose nėra...

Rajono vicemeras Sigutis Obelevičius sako, kad nieko skanesnio 
nėra ragavęs už mamos gamintus rūkytus skilandžius.

Man mama - kaip šventoji...

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Rimantas VANAGAS, rašytojas, gimęs ir augęs Anykščių apy-
linkėse, vaikystę ir mamą prisimena šviesiausiomis spalvomis. 

genus, bet tuo pačiu ir iš jos gyveni-
miško rūpesčio. Tokią ją ir prisimenu. 
Tokią ją prisimena ir mano vaikai, 
nors ir labai anksti neteko. 

Garuojantys blynai prie lovos

Daug kam esu pasakojusi – man 
yra likęs toks vaizdas: aš pabundu, 
dar būdama vaikas, o man prie lovos 
stovi kėdė, ant kėdės – karšto van-
dens puodas, ant jo – lėkštė, o lėkštėje 
– sviestiniai blynai, uždengti, kad ne-
atšaltų. Tokie manęs laukė pusryčiai.

Kada aš, jau būdama suaugusi, jai 
apie tai pasakodavau, mamytė saky-
davo, kad neprisimena to. O man tai 
išliko, tas vaizdas: ji išėjo į darbą, tuo-
met turbūt sirgau, o man šalia lovos 
prikepta skaniausių blynų. Ko gero 
tai ir buvo skaniausias vaikystės pa-
tiekalas. Ji buvo labai gera šeiminin-
kė, aš irgi daug ką išmokau. Mokėjo 
gaminti daug įdomių, senovinių pa-
tiekalų, kurių buvo išmokusi iš savo 
mamos.

Dėl bausmių nuoskaudų nelikę

Nuo mamytės esu gavusi barti. 
Net esu gavusi per žandą. Ji labai 

išgyvendavo, kad aš niekur neiš-
eičiau, bijodavo, ieškodavo, kad 
tik niekas neatsitiktų. Turėdavau 
nedingti iš namų nepasakius. Va už 
tai ir esu gavusi. Bet turiu pasakyti, 
kad po to mamytė jausdavosi labai 
blogai, ją net pykindavo. Tie paba-
rimai būdavo retai, likęs vienas ki-
tas toks atsiminimas, ir būtent tai – 
kad ją supykina mane pabarus. Aš 
tikrai žinau, kad buvo už ką mane 
bausti, dėl to jokios nuoskaudos 
nejaučiu.

Negaliu pasakyti, kad jos bijojau, 
jaučiau begalinę pagarbą tam žmo-
gui. Kad jos neįskaudinčiau. Jaus-
davau, kad turiu pasakyti išeidama, 
turiu prisistatyti. 

Jau kai gyvenom atskirai, aš ją kie-
kvieną vakarą lankiau, bet turėjau dar 
pareigą prieš miegą paskambinti. Tai 
dariau visą laiką. Turiu brolį, daug 
vyresnį už mane, todėl mama buvo 
mano rūpestėlis.

Mamytė – gyvenimo autoritetas

Kai manęs paklausia, kokį turiu 
autoritetą gyvenime, visada atsakau, 
kad turiu vieną autoritetą – mamą. 
Tiksliau, mamytę, ji man visada buvo 
tik mamytė. 

Aš jos neturiu jau 14 metų, bet iš 

manęs niekas kitaip jos vadinant ir ne-
išgirsta, tik „mamytė“. Tai labai šilta, 
labai miela moteris, visada prašanti 
ir manęs su visais ir visada elgtis tik 
gražiuoju. Ji buvo labai apsiskaičiusi, 
turinti į viską savo požiūrį. O ir tas po-
žiūris būdavo su atlaidumo gaidele. 

Viską, ką aš turiu savy gero, pavel-
dėjau iš jos. Tą gavau per kraują, per 

„Paukščių pienas“ po pagalve

Manau, kad mama buvo labai 
rami. Kada jau buvo tokio amžiaus ir 
sveikatos, kai jautėsi prastai, yra man 
pasakius: „Dukryte, aš esu visiškai 
rami: tu niekada niekur manęs neiš-
veši, niekam nepaliksi“. Todėl ma-
nau, kad buvau geras vaikas, ji buvo 
tokia tikra dėl manęs.

Mano mamytė visiškai nepripaži-
no Kovo 8-osios. Visada būdavo tik 
Motinos diena. Ir vėliau ją sveikinda-
vom. Visada. Tai buvo viena iš gra-
žiausių švenčių. Visada turėjau jai ką 
nors nupirkti, tik asmeniškai jai. La-
bai mėgdavo „Paukščių pieną“, tą dė-
žutę paslėpdavau po pagalve, kad pati 
atrastų. Tai buvo savotiška atrakcija. 

Manau, kad yra be galo laimingi 
vaikai, kurie turi savo tėvų šeimą. 
Bet tuo pačiu aš esu laiminga mama, 
turiu puikius sūnus ir tuo labai džiau-
giuosi. 

Palinkėjimai mamai, pasisakymai

Rita Kripaitienė: 
„Būti mama yra labai didelė gyvenimo prasmė. Visų pirma būti mama, 

o paskui – visu kitu“.

Mama man buvo autoritetas

Verslininkė Rita Kripaitienė stengėsi savo mamos neįskaudinti. 
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo įmonės vadovė, rajono 

Tarybos narė Rita KRIPAITIENĖ, apie mamą kalbėjo tik pačiais 
gražiausiais ir šilčiausiais žodžiais.

Sigutis OBELEVIČIUS, rajono vicemeras, pasakojo, kad iš še-
šių šeimoje augusių vaikų turbūt buvo labiausiai pasiutęs ir dau-
giausiai nervų mamai suėdęs vaikas. Bet mamą prisimena kaip 
geriausią žmogų gyvenime.



2015 m. gegužės 2 d.

pirmadienis 2015 05 04

sekmadienis 2015 05 03

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.  
9.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Aviukas Šonas 4. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Leonardas 2. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.00 Koncertas Motinos 
dienai. 
14.45 Auksinis protas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Ketvirtfinalio 
rungtynės. Alytaus “Dzūkija” 
- Klaipėdos “Neptūnas”.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Koncertas “Žvaigždės 
motinoms”. 
22.50 Premjera. Hercogienė. 
N-14.  
0.40 Auksinis protas.  
1.55 Bėdų turgus.  
2.40 Koncertas Motinos 
dienai.  

4.20 Giminės po 20 metų.  
5.05 Pasaulio panorama.  
5.30 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 pasa-
kos.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Skūbis Dū 2. Monstrai išlais-
vinti. N-7.  
11.50 Sutrikęs gangsteris. 
N-7.  
13.55 “Ponas Bynas”. N-7.  
14.30 “Ponas Bynas”. N-7.  
15.00 “Čiauškutė”. N-7.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.00 “Alfa” savaitė.  
19.30 PREMJERA 
Transformeriai. Išnykimo 
amžius. N-7.  
22.50 Žudymo sezonas. N14.  
0.40 V- tai Vendeta. N14. 

7.00 Monsunas. N-7.  
7.30 Mažieji išdykėliai.  
8.00 S dalelių paslaptys (9). 
N-7.  
8.35 Marsui reikia mamų.  
10.20 Į paskaitas su tėvais. 
12.10 Skaityti, rašyti ir mylėti. 
N-7. 
14.00 Tobulas vyras. N-7.  

16.05 Muzika, suradusi mus. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Chorų karai. 
22.30 Dvi motinos.  
0.50 Triušio urvas. N-7. 

 programa 
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. Žuvys monstrai”.  
13.00 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7. 
19.00 Tau, Mama. 2014 m. 
Koncertas.  
21.20 “Kortų namelis”. N14.  
23.20 Plačiai užmerktos 
akys. N14.  
2.25 “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”.  
17.10 “Nustebink mane”.  
18.25 “Kas aprengs nuota-
ką?”  
19.45 “Magai”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Volanderis. 
Atsitikimas rudenį. N14.  
22.55 Galutinis tikslas. N14.  
0.55 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N14.

 Kultūra 
8.05 Duokim garo!  
9.30 Afrika.LT.  
10.15 Pasaulio regbio sep-
tynetų taurės geriausios 
rungtynės.  
10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Muzikos talentų lyga. 
2 d. 
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 „Carmen”.  
16.05 Nostalgija.  
17.05 Lietuvių kinas trumpai. 
Aš, veteranė.  
17.30 Septynios Kauno 
dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 ...formatas. Poetas 
Mindaugas Nastaravičius.  
19.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka.  
20.40 Kultūros savanoriai.  
21.10 Nostalgija.  
22.00 LRT OPUS ORE. 
Markas Palubenka. 
23.00 Panorama.  
23.30 Džiazo muzikos vaka-
ras. XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis “Birštonas 2014”.  

0.40 Koncertas “ZUZI fiesta”.

 
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 Gyvenimas iš naujo. 
N-7.  
17.00 Jokių kliūčių! N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.   
19.00 Kodas L.O.B.I.A.I. 

Paslapčių knyga. N-7.  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 Amerikiečiai. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Dingęs be žinios. N-14.  
0.55 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Rusija - 
Slovėnija.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7. 

 
7.45 Siurprizas Mamai.  
7.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.55 Siurprizas Mamai.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Gamink sveikiau!”.  
11.40 Siurprizas Mamai.  
11.45 Nacionalinė loterija.  
11.48 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
12.45 “Klounas”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
16.55 Siurprizas Mamai.  
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
18.55 Siurprizas Mamai.  
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. 
N-14. 
23.30 Premjera. “Džiunglės”. 
S. 
1.30 “24/7”.  
2.15 “Daktaras Monro”. N-14. 
3.00 “Džiunglės”. S. 
4.25 “24/7”.  
5.10 “Išgyventi Afrikoje”.  
5.35 Viskas. Aišku. N-7. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
10.05 „Miestelio ligoninė 8“. 
10.55 „Nuodėminga meilė“. N-7 
11.45 „Didieji pasaulio išradi-
mai. 2 d. Automobiliai (k). 
12.35 „Musonų viešpatija.1 d. 
Liūčių belaukiant“. 
13.30 Savaitė (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.25 „Komisaras Reksas“. N-7 
17.15 „Didysis Gregas 2“. 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 „Kitoks Černobylis“. 
23.20 Vakaro žinios.  
23.50 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7  
0.40 Stilius (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (kart). 
4.30 Teisė žinoti (k). 
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
5.40 Mokslo ekspresas (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Džonis Testas“. 
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Kvailių auksas“ (k). N-7 
11.05 „Sugalvok norą“ (k). N-7 
12.50 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k). 
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.  
19.30 KK2. N-7 
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 „Juodos katės“. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.10 „Suvilioti nepažįstamąjį“. 
N-14 
0.25 „Visa menanti“. N-7 
1.20 „Havajai 5.0“. N-7 
2.15 „Taikinys“. N-7

6.25 Teleparduotuvė.  
6.40 „Mažieji išdykėliai“. 
6.50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
7.20 „Trys didvyriai ir 
Šamachando princesė“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
11.00 „Tobulas vyras“. N-7 
12.55 „Nuotykių metas“. N-7 
13.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7  
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 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
2.00 „Tėvynė“. N-14 
3.05 „Ryšys“. N-7 
3.55 „Žmogžudystė“. N-14
  

6.35 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Laukinis“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7  
12.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). 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. N-14 
21.30 „Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“. N-7
0.05 „Strėlė“. N-7
1.00 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
3.00 Bamba TV. S 

6.45 „Šeimynėlė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas prieš atei-

vius. Lemiama kova“. 
9.10 „Tikri pabaisos“. 
9.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
10.00 „iKarli“. 
10.30 „Soriukas“. 
11.00 „Naidželo Sleiterio patie-
kalai“ (k). 
11.30 „Penki ingredientai“ (k). 
12.00 „Karadajus“ (k). N-7 
13.00 „Melo pinklės“. 
14.00 „Akloji“ (k). 
14.35 „Pasaulio burtininkai“ 
(k). N-7 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano puikioji auklė“. 
17.50 „Didingasis amžius“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Žvėrelių maištas“. N-7 
22.50 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
23.50 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.45 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas 2“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k). 
12.00 Žinios.  
12.15 Septynios Kauno dienos 
(k). 
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.30 Koncertas. ZUZI fiesta. 
(k). 
15.30 Gimtoji žemė.  
16.00 „Animalija“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.
17.45 Žinios (k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, 
k). 
18.30 Eurovizija 2015. 

Nacionalinė atranka.  
20.05 „Degantis žmogus“. N-7 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Da Vinčio demonai 2“ 
(subtitruota, k). N-14 
23.15 Kernavė. Dokumentinė 
apybraiža. 1990 m. (k). 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k).

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

9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegasas“. N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  

13.30 „Dvi merginos be cento“. 
N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Išlikimas“. 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 „Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė“. S  
1.00 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. 
2.55 „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 Gyvenu čia.  
11.00 Pasaulis X. 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 „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 
0.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
10.05 „Miestelio ligoninė 8“. 
10.55 „Nuodėminga meilė“. 
N-7
11.45 „Kitoks Černobylis“ (k). 
12.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
13.30 Pasaulio panorama (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.15 „Didysis Gregas 2“. N-7 
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien.  
18.25 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - 
Utenos „Juventus“.  
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“ (k). 
N-7 
0.35 Teisė žinoti (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Istorijos detektyvai (k). 
4.30 Specialus tyrimas (k). 
5.15 Tautos balsas (k). 
5.40 Klausimėlis.lt.

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Sutrikęs gangsteris“ 
(k). N-7 
10.55 „Transformeriai. 
Išnykimo amžius“ (k). N-7 
14.10 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.00 „Juodos katės“. N-7  
21.30 Žinios.  
22.10 „Miestas“. N-14 
0.40 „Visa menanti“. N-7 
1.35 „Havajai 5.0“. N-7 
2.30 „Taikinys“. N-7

5.50 Teleparduotuvė .  
6.10 „Mažieji išdykėliai“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
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 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Prieš srovę. N-7 
20.30 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7  
21.00 „Tobula kopija“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.10 „Bruklino taksi“. N-7  
23.15 „Privati praktika“. N-7  
0.10 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
2.05 „Tėvynė“. N-14  
3.00 „Las Vegasas“. N-14  
3.55 „Žmogžudystė“. N-14
  

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Spąstai“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7  
14.45 „Amerikos talentai“.  
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Juodasis sąrašas“. N-7
19.25 „Policija ir Ko“. N-7
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Vendelio Beikerio isto-
rija“. N-7
23.20 „Strėlė“. N-7 
0.15 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.15 Bamba TV. S

6.45 „Šeimynėlė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš atei-

vius. Lemiama kova“. 
9.10 „Tikri pabaisos“. 
9.35 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
10.00 „iKarli“. 
10.30 Soriukas. N-7 
11.00 „Naidželo Sleiterio pa-
tiekalai“ (k). 
11.30 Penki ingredientai (k). 
12.00 „Karadajus“ (k). N-7 
13.00 „Melo pinklės“. 
14.00 „Akloji“ (k). 
14.35 „Pasaulio burtininkai“ 
(k). N-7 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano puikioji auklė“. 
17.50 „Didingasis amžius“. 
N-7  
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Velvet“. N-7 
22.40 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
23.40 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.35 „Klientų sąrašas“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Kultūra +. (k). 
12.45 „Afrika.LT.“ (k). 
13.30 Baletas „Vaivos juosta“ 
(k). 
15.00 LRT OPUS ORE. 
Markas Palubenka. (k). 
16.00 „Džeronimas 2“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.20 „Kai gandras nuvilia 
1 d.“ 
19.00 LRT Kultūros akade-

mija.  
19.45 ARTi. Metalas.  
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Hercogienė“. N-14 
23.20 Prisiminkime. Dainuoja 
Eduardas Kaniava. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2015. Doloresa 
Kazragytė. (k). 
1.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Merūnas Vitulskis. 
(k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
11.15 Nuo... Iki....  
11.50 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 KK2 (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Šefas rekomenduoja 
(k).  
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 
 

9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Tavo augintinis. 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegasas“. N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
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 „Naša Raša“. N-14  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Juventus“ – „Real 
Madrid CF“.  
23.40 „Slaptas reikalas“. 
N-14  
1.25 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas.

7.00 Reporteris. 
7.45 „Miestelio patruliai“. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. 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 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
20.25 „Moterų daktaras“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.12 Pažangi Lietuva. 
23.20 Pasaulis X. N-7 
0.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7  
10.05 „Miestelio ligoninė 8“. 
10.55 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
11.45 Specialus tyrimas (k). 
12.35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.15 „Didysis Gregas 2“. 
N-7 
18.15 Šiandien.  
18.25 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - 
Alytaus „Dzūkija“.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Tautos balsas.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7  
0.35 Istorijos detektyvai (k).
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
4.30 Auksinis protas (k). 
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 
13.15 „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. 
19.30 KK2. N-7 
20.20 Paskutinis šansas.  
21.00 „Juodos katės“. N-7 
21.30 Žinios.  
22.10 „Moteris-Katė“. N-14 
0.20 „Visa menanti“. N-7 
1.15 „Havajai 5.0“. N-7 
2.10 „Grubus žaidimas“. N-14

5.55 Teleparduotuvė .  
6.10 „Mažieji išdykėliai“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.55 „Nuotykių metas“. N-7 
13.30 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
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 „Išminuotojų būrys“. 
N-14  
0.55 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.45 „Tėvynė“. N-14 
2.50 „Las Vegasas“. N-14  
3.40 „Žmogžudystė“. N-14
  

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Spąstai“. N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Mūsų meilės istorija“. 
23.35 „Strėlė“. N-7 
0.30 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7 
1.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.30 Bamba TV. S 

6.45 „Šeimynėlė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“. 
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“ (k). N-7 
13.00 „Melo pinklės“. 
14.00 „Būrėja“ (k). 
14.35 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano puikioji auklė“. 
17.50 „Didingasis amžius“. 
N-7
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Pagrobti ir perduoti“. 
N-14 
23.20 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.15 „Klientų sąrašas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Merūnas Vitulskis 
(k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 Baletas „Carmen“ (k). 
15.00 „Atgal į žemėlapį“ (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“.  
17.15 Muzikos pasaulio 

žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (Subtitruota). 
18.15 „Lietuvos lenkų kul-
tūra“.  
19.10 Istorijos detektyvai. 
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Karališkas romanas“. 
N-7 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Panorama (k). 
0.50 Dėmesio centre (k). 
1.15 ARTi. Metalas (k). 
1.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta (k).  
11.50 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 KK2 (k). N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 Yra kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
16.20 KK2. N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  

9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Adrenalinas. N-7  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegasas“. N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7 
13.30 „Dvi merginos be cen-
to“. N-7  

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „72 valandos“. 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 „Naša Raša“. N-14  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Barcelona“ – 
„FC Bayern Munchen“.  
23.40 „Mulas“. N-14  
1.25 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas.

7.00 Reporteris. 
7.45 „Miestelio patruliai“. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 Patriotai. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
20.25 „Moterų daktaras“. N-7 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
10.05 „Miestelio ligoninė 8“. 
10.55 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
11.45 Mokslo ekspresas (k). 
12.00 Vyriausybės metinė 
veiklos ataskaita. Pranešėjas 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius.  
13.00 Tautos balsas (k). 
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (subtitruota, k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. Orai. 
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.15 „Didysis Gregas 2“. N-7  
18.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Tanbachas - vieno 
kaimo likimas“. N-14 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7 
0.35 Mūsų laisvės metai. 
2003 m. (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Pinigų karta (k). 
4.30 Stilius (k). 
5.15 Durys atsidaro (k). 
5.40 Mokslo ekspresas (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.55 Yra kaip yra. 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“. 
13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 „Juodos katės“. N-7 
21.30 Žinios.  
22.10 „Į saulę“. N-14 
0.15 „Visa menanti“. N-7 
1.10 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.05 Sveikatos ABC televitri-
na (k). 

5.55 Teleparduotuvė .  
6.10 „Mažieji išdykėliai“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Nuotykių metas“. N-7  
13.30 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
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 „Meteorų audra“. N-14  
0.00 „Daktaras Hausas“. N-14  
1.00 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.55 „Tėvynė“. N-14  
2.55 „Las Vegasas“. N-14  
3.45 „Žmogžudystė“. N-14
  

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.10 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
18.00 Žinios.  
18.25 „Juodasis sąrašas“. 
N-7 . 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
21.00 Patrulis. N-7 
21.30 „Kapitonas Zumas“.
23.10 „Strėlė“. N-7 
0.05 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.05 Bamba TV. S 

6.45 „Šeimynėlė“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“. 
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“ (k). N-7 
13.00 „Melo pinklės“. 
14.00 „Būrėja“ (k). 
14.35 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano puikioji auklė“.  
17.50 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės I. Parašyta krauju“. 
N-14 
23.10 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
0.05 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.00 „Viešbutis “Grand 
Hotel”“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 Istorijos detektyvai (k). 
13.30 TV spektaklis „Žarckai“ 
(k). 
15.35 „Monika Bičiūnienė. 
Tapyba - man visas gyveni-
mas“ (k). 
16.10 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
16.25 „Namelis prerijose“. 

17.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Lietuva skaito!  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 formatas.  
21.45 „Čia mūsų namai“.  
22.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. Augu 
skaitydamas. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 „Karališkas romanas“ 
(k). N-7

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 Pagalbos skambutis. 
N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.20 Žodis - ne žvirblis (k).  
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). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegasas“. N-7  
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  

13.30 „Dvi merginos be cen-
to“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „72 valandos“. 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 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Rytoj, kai prasidėjo 
karas“. N-14  
23.35 „Ženklelis“. N-14  
1.35 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas.

7.00 Reporteris.  
7.45 „Miestelio patruliai“. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 Sąmokslo teorija. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. N-7 
14.05 „Išgyventi Afrikoje“. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. N-7 
16.00 Žinios.
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
20.25 „Moterų daktaras“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7 
22.30 Reporteris.  
23.12 Įdomi Lietuva. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7 
10.05 „Miestelio ligoninė 8“. 
10.55 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
11.45 Auksinis protas (k). 
13.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. 
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.15 „Didysis Gregas 2“. 
N-7 
18.15 Šiandien. 
18.30 „Forsaitų saga“. N-7 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Dvigubas smūgis“. 
N-14 
0.30 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7 
1.20 Ovidijaus Vyšniausko 
koncertas „Tu pabūk su 
manim“. 
2.50 Tautos balsas (k). 
3.15 Klausimėlis.lt. 
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.25 Duokim garo! (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.55 Yra kaip yra. N-7 
11.45 Paskutinis šansas (k).  
12.25 KK2 (k). N-7 
13.15 „Džonis Testas“. 
13.45 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.10 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 Mano vyras gali. TV 
žaidimas. 
22.40 „Betmenas. Pradžia“. 
N-7 
1.25 „Pasilinksminimas“. S

5.55 Teleparduotuvė .  
6.10 „Mažieji išdykėliai“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Susikeitę broliai“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.55 „Nuotykių metas“. N-7 
13.15 „Mažieji išdykėliai“. 
13.30 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.15 Kaip ant delno. 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Ratai 2“. 
21.40 „Grafas Montekristas“. 
N-7  
0.25 „Ultravioletas“. N-14 
2.00 „Melancholija“. N-14

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Mūsų meilės istorija“ 
(k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“.
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7 
19.00 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Kai nesiseka, tai nesi-
seka“. N-14 
23.35 „Sostų karai“. N-14 
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.55 Bamba TV. S 

6.45 „Šeimynėlė“ (k). N-7  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius. Lemiama kova“. 
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“ (k). N-7 
13.00 „Melo pinklės“. 
14.00 „Būrėja“. N-7 
14.35 „Keksiukų karai“. 
15.40 „Mentalistas“. N-7 
16.40 „Mano puikioji auklė“.  
17.50 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Vyriausiasis inspek-
torius Benksas. Trečiadienio 
vaikas“. N-14 
22.55 „Amerikos grožybės“. 
N-14 
1.15 „Mentalistas“ (k). N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k). 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 ARTi. Metalas. (k). 
13.20 Mokslo sriuba (k). 
13.40 Kultūros savanoriai 
(k). 
14.15 „Lietuvos lenkų kultū-
ra“ (k). 
15.00 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
16.10 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (subti-
truota). 
16.25 Kauno miesto simfoni-
nio orkestro 10-mečiui (k). 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Koncertas „Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 70-
osioms metinėms paminėti“.  
19.10 Lietuvos kompozitorių 
sąjungos apdovanojimai 
„Metų muzikos vinis 2015“.  
20.30 Labanaktukas.  

21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Vytautas 
Žalakevičius. Adomas nori 
būti žmogumi“. 
23.00 „Aš tave žinau“. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 Panorama (k). 
0.30 Legendos (k). 
1.15 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (k).

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 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Arčiau mūsų (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Alchemija. Švietimo 
amžius.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė. 
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.00 „Kobra 11“. N-7  
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Kaulai“. N-7  
13.00 „6 kadrai“. N-7  
13.30 „Dvi merginos be cen-
to“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 „72 valandos“. 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 Farai. N-7  
21.30 „Be stabdžių“. N-7  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14  
23.35 „Artimi priešai“. N-14  
0.40 „Naša Raša“. N-14  
1.10 IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. 
3.05 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7
   

7.00 Reporteris.  
7.45 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
13.00 Šeima - jėga! 2.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.20 Svečių ekspresas.  
18.00 Reporteris.  
18.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Viskas, išskyrus mei-
lę“. N-14 
0.30 „Sukčius“. N-14 
2.30 „Viskas, išskyrus mei-
lę“. N-14
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
6.50 Bėdų turgus (k). 
7.45 Specialus tyrimas (k). 
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai“. 
9.25 „Animalija“. 
9.50 „Džeronimas 2“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
11.10 Durys atsidaro.  
11.40 Mokslo ekspresas.  
12.00 „Didieji pasaulio išradi-
mai. 3 d. Lėktuvai“. 
12.55 „Inspektorius Luisas 
5“. N-7 
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
15.00 Mūsų laisvės metai. 
2004 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas gy-
vybes keliuose (k). 
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. Finalas.  
23.15 „Kubietiškas šėlsmas“. 
N-7 
1.00 Dainuoja Jurga 
Šeduikytė. 
1.55 „Inspektorius Luisas 5“ 
(k). N-7  
3.25 Gimtoji žemė (k). 
3.50 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. Finalas (k).

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 pasa-
kos“. 
9.00 Startas.  
9.35 „Senelis Šaltis ir vasara“. 
10.00 „Kaip sugauti laimės 
paukštę“. N-7 
11.25 „Kaip valgyti keptus 
sliekus“. 
13.10 „Žarijos miestas“. 
15.05 „Čiauškutė“. N-7 
17.10 „Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Karalienė Elžbieta 
I“. N-7
18.30 Žinios.  
19.00 „Pelenės istorija“. 
21.05 „Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi“. N-14 
23.20 „57 keleivis“. N-7 
1.05 „Į saulę“ (k). N-14

6.35 Teleparduotuvė .  
6.50 „Monsunas“. N-7 
7.20 „Mažieji išdykėliai“. 
7.50 „S dalelių paslaptys“. N-7  
8.30 Svajonių ūkis. 
9.00 Laikas keistis. 
9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Mitybos ir sporto ba-
lansas. 
11.00 Diagnozė – viltis. N-7 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
12.00 „Karingoji gražuolė 

Vendė Vu“.  
13.55 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.20 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Transformeriai“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot . 
22.00 „Adrenalinas“. N-14  
23.45 „Kurjeris“. N-14  
1.30 „Dingusios“. N-14
 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 savaitės kriminalai. N-7 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionato etapas Suomijoje. 
2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! (k).  
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. 
21.00 „Maksimali rizika“. N-14 
23.05 „Šėtono vaikai“. S 
1.10 „Didžiojo sprogimo teori-
ja“. N-72
2.05 Bamba TV. S

6.45 „Sodininkų pasaulis“. 
7.20 „Mylėk savo sodą“.  
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 pa-
tiekalai“. 
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Sodininkų pasaulis“ (k). 
13.30 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
16.50 „Akloji“. 
18.00 „Goko stiliaus paslap-
tys“. 
19.05 „Eliza (1-2)“. N-7 
21.00 „Nemarus kinas. Metro“. 
N-7 
23.05 „Meilė per atstumą“. 
N-14 
1.10 „Atpildas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (subti-
truota, k). 
10.00 Krikščionio žodis (subti-
truota, k). 
10.15 Kelias. Laida evange-
likams. 
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.15 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose 
2 d.  
14.00 Kultūra +. (k). 
14.30 Spektaklis „Vindzoro 
šmaikštuolės“.  
16.30 „Degantis žmogus“ (k). 
N-7  
17.00 „Kazimieras Musnickas. 
Mūsų Kipras“. 

18.00 Žinios (k).  
18.15 Legendos (k). 
19.00 Festivalis „Šiaurės paš-
vaistė 2014“. 
20.50 Trys minutės poezijos. 
Poetas Jonas Strielkūnas. 
21.00 „Dvigubas smūgis“ (k). 
N-14 
22.45 Panorama (k). 
23.15 Vytauto Kernagio dai-
nas atlieka „Avenue Acuostic“. 
0.35 „Vytautas Žalakevičius. 
Adomas nori būti 
žmogumi“(k).

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

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Universitetai.tv  
10.00 „Iš peties“. N-7  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7  
12.00 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7  

13.00 Taupome su Džeimiu. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7  
15.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7 
16.00 Gyvenimas iš naujo. 
N-7  
17.00 Jokių kliūčių! N-7  
18.00 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Virtuvė Paryžiuje“. N-7  
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14  
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.00 „Jonukas ir Grytutė. 
Raganų medžiotojai“. N-14  
0.40 „Naša Raša“. N-14  
1.10 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. 
3.05 „Hubertas ir Staleris“. N-7
    

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Kitoks pokalbis. N-7 
12.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
13.50 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7 
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios. 
19.30 „Išgyventi Afrikoje“. 
20.00 „Iššūkis“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „Kruvina žinutė“. N-14 
23.30 „Padaras“. S  
1.45 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
2.35 Gamtos pasaulis.

įvairūs

Polikarbonatiniai 
šiltnamiai gera 

kaina.
Tel. (8-650) 58252. 

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.

laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.
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- Savižudybė – labai kardina-
lus būdas spręsti problemą, nes, 
greičiausiai, kyla dėl sunkumų, su 
kuriais žmogus nebepajėgia susi-
tvarkyti?

- Galima teigti, kad žmogaus ge-
bėjimas atlaikyti sunkumus pradeda 
formuotis nuo ankstyvos kūdikystės, 
nuo gimimo. Tai priklauso nuo to, 
koks formuojasi kūdikio santykis su 
jį supančia aplinka, su jam artimais 
žmonėmis. Šie reikšmingi faktoriai 
lemia, kiek žmogus bus galintis/nega-
lintis atlaikyti traumuojančias patirtis, 
tokias kaip išsiskyrimai, netektys, 
smurtas, patyčios ar kiti, mūsų gy-
venime pasitaikantys sunkumai, o su 
jais kylantys jausmai: baimė, pyktis,  
liūdesys... 

- Amžinas klausimas - kas nule-
mia asmenybę – genai ar auklėji-
mas...

- Asmenybės formavimąsi labiau-
sia lemia vaiko auginimas. Jei vaikas 
nuo pat kūdikystės santykyje su jam 
artimais žmonėmis jaučiasi saugus, 
jei juo džiaugiamasi, didžiuojamasi. 
Jei jam suklydus, jo klaidos paro-
domos nekritikuojant, nekaltinant, 
nemenkinat „koks tu blogas esi“, bet 
aiškiai parodant, kad „taip, suklydai, 
bet klysti yra normalu“, priklauso 
vaiko savasties formavimasis, jo „aš“. 
Kalbant apie jausmus, svarbu supras-
ti, kad nėra blogo ar gero jausmo. Jie 
yra malonūs arba nemalonūs ir visi 
yra svarbūs mūsų gyvenime. 

- Praėjusią žiemą ir šį pavasarį 
buvo keletas atvejų, kai Anykščių 
rajone nusižudė jauni žmonės. Ar 
tie žmonės psichologams ir psichi-
atrams buvo žinomi iš anksčiau, ar 
tai buvo žmonės „be istorijos“? 

- Vieną atvejį žinau. Aš tik po savi-
žudybės sužinojau, kad kreipėsi, buvo 
užsiregistravęs, bet nespėjo atvykti. 

- Jei sutikti su tuo, kad žmogaus 
gyvenimą įtakoja tėvų meilės buvi-
mas, tai ar tėvų meilės nebuvimas 
įtakoja polinkį į savidestrukciją? 

- Esu tikra, jog galim taip teigti, nes 
kiekvienam žmogui, nuo pat anksty-
vos raidos, svarbu būti svarbiu, priim-
tu ir mylimu, nes tai suteikia žmogui 
pasitenkinimą. Jei per gyvenimą su-
siformuoja netikra savastis (kad esu 
blogas ir esu toks blogas, kad esu 
nemylimas ir nesvarbus, ne toks, ko-
kio nori kitas), ateina stiprus jausmas, 
kad esu nereikalingas, blogas. Bet iš 
tiesų, tai nėra tiesa. Nes kiekvienas 
žmogus nori mylėti ir myli taip, kaip 
jis gali ir moka.

Rizika žudytis ateina iš labai toli, 

Nuo kilpos gal išgelbėti meilė 
Gyvenimą „savo noru“ baigė ne vienas anykštėnas. Kodėl savižu-

dybės problema tokia sudėtinga, dėl kokių priežasčių ji kyla ir kaip 
kalbėti su apie savižudybę kalbančiais žmonėmis, „Anykšta“ kalbė-
josi su Anykščių rajono psichikos sveikatos centre dirbančia vaikų ir 
paauglių psichoterapeute Jolanta Antanina DOVIDONIENE.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

svarbu atkreipti dėmesį ne tik į to 
žmogaus, kuris nusižudė ar bandė 
žudytis gyvenimo istoriją, bet ir į jo 
tėvų, senelių gyvenimo istorijas, į tai, 
kaip jie užaugo. Tikėtina, kad artimie-
ji nemokėjo to parodyti ne dėl to, kad 
nenorėjo, bet dėl to, kad jie patys to 
nėra gavę... Svarbu tai suprasti, o ne-
kaltinti, nekritikuoti ar lipdyti etiketes 
„bloga šeima“, „bloga mama“, „blo-
gas tėtis“ ir t.t.

- Kokie signalai, kuriuos pamatę 
artimieji, turėtų susirūpinti? 

- Žmonės dažnai nustoja domėtis 
tuo, kuo anksčiau domėjosi, tampa 
uždaresni. Vaikams būdingas dažnai 
prasiveržiantis 
agresyvus elge-
sys. Būtent vaikų 
ir paauglių de-
presija pasireiš-
kia prieštaringu, 
destruktyviu ir 
agresyviu elge-
siu, apatija, vengimu. Kiti, labai svar-
būs signalai – save žalojantis elgesys: 
rūkymas, psichotropinių medžiagų 
naudojimas, pjaustymaisi. Reikia 
atkreipti dėmesį į išsakomą nereika-
lingumą, apie savęs menkinimą, nu-
vertinimą, pasireiškiančius valgymo 
sutrikimus. 

- Žudymosi problema jau savai-
me rodo, kad tai yra atsiskyrimo 
problema, socialumo „sutrūkinėji-
mas“. 

- Jei žmogus, o ypač paauglys iki 
tol buvo labai veiklus, o tapo uždaras, 
tai pirmas iš signalų, į kurį svarbu 
atkreipti dėmesį ir skirti daugiau dė-
mesio, domėtis, stebėti. Atkreiptinas 
dėmesys į kalboje pasitaikančias nuo-
trupas, verbalines (kalbines) „žinu-
tes“, siunčiamas aplinkiniams: „ išei-
siu“, „atsitrauksiu“, „nėra prasmės“, 
„vis tiek aš niekam nereikalingas“, 
„be manęs visiems tik bus geriau“ ir 
panašias.

- Yra tokia teorija, kad žmogus, 
kuris sako, jog žudysis – niekada 
nesižudys, kad nusižudo tie, kurie 
apie tai nekalba...

- Tai - mitas. Žmonės, kurie taip 
sako, siunčia signalą ir nesąmoningai 
turi lūkestį ar juos gelbės, ar pasirū-
pins? Jei sulaukia atsako (jį gelbėja, 
už jį kažką padaro), bejėgiškumas 
tam tikra prasme tampa ir visagalybe, 
nes žmogus susikviečia labai daug 
pagalbininkų. Tačiau tokie veiksmai 
kartais tendencingai kartojasi. Polin-
kis kviesti artimuosius taip pat pri-
klauso nuo asmenybės: jei žmogus 
turėjo perdėtai globojančią mamą, tai 

tos globos reikalaus ir iš kitų. 
- Jei žmogus, kuris globoja 

dingsta (miršta, pasidaro nepasie-
kiamas), ar tas, kuris reikalauja 
globos, nepradeda ieškoti kito glo-
bėjo?

- Ieško, bet būna visaip. Pavyz-
džiui, vienas atvejis, kai brandaus 
amžiaus žmogus, turintis šeimą, at-
sakingą darbą, turėjo labai artimą 
ryšį su mama. Mamai mirus, atsira-
do visiškas bejėgiškumas, tuštuma. 
Kadangi niekas negalėjo atstoti ma-
mos, žmogus susirgo priklausomybe 
alkoholiui, pasireiškė save žalojantis 
elgesys. Artimieji prikalbino kreiptis 
psichoterapinės pagalbos, tad ši isto-
rija baigėsi sėkmingai.

- Grįžtant į ankstesnį klausimą 
kyla mintis, kad norintis žudytis 
žmogus sugebės pritraukti aplinki-
nių dėmesį kartą, du, tris, bet galų 
gale sulauks priešingos reakcijos - 
aplinkiniai ims pykti. Ar tai neveda 
į kitą žingsnį – imituoti savižudybę 
(o dalis jų netyčia „pavyksta“)?

- Taip, pasitaiko, kad žmogus ne-
turi tikslo nusižudyti, bet bando pa-
gąsdinti, nesąmoningai pasitikrinti, 
ar jis yra svarbus, mylimas. Nutinka 
taip, kad  neapskaičiuojama. Būna, 
kad ištinka ir impulsyvus afektas, kai 
emocijos tokios stiprios, jog jų žmo-
gus nebegali kontroliuoti. Tuo metu 
jo bejėgiškumo jausmas toks stiprus, 
kad niekas nebegelbėja. Tada ir nusi-
žudo. 

- Jei dažnai nusižudoma netyčia, 
kaip turėtų elgtis artimieji, maty-
dami grėsmingus signalus?

- Nėra vienos konkrečios taktikos. 
Labai svarbu, kad artimieji reaguotų, 
kad parodytų, jog girdi ką, kalbantis 

apie savižudybę 
sako. Šalia esan-
čiajam, rekomen-
duotina atkartoti, 
atspindėti elgesį 
ar pasakytą frazę.  
Svarbu gilintis 
apie ką sako, tie-

siai šviesiai klausti, ar „tai yra užuo-
mina, kad tu nori nusižudyti?“ Labai 
svarbu, kad žmonės nevengtų to žo-
džio, kad nevyniotų, klaustų tiesiai 
– „ar aš teisingai suprantu, tu ketini 
nusižudyti?“.  Reikia likti atkakliam 
ir parodyti, kad „esu čia, esu pasiekia-
mas ir esu pasirengęs su tavimi būti, 
su tavimi kalbėtis, kai tik būsi pasi-
rengęs kalbėti, nes gal dabar tu šiuo 
metu negali. Aš lauksiu kiek reikės, 
esu pasirengęs, esu šalia“. Svarbu, 
kad ketinantysis nusižudyti, neliktų 
vienas, nepaisant to, jei jis pyksta, lie-
pia jį palikti ramybėje. Tuomet gali-
ma atsitrauki kiek atokiau ir pasakyti, 
kad jūs būsite netoliese.  

- Jei vardinti tiesiai, tai reiškia 
nuimti mirties romantizacijas 
(dažnai išpažįstamas subkultūrų, 
pavyzdžiui, gotų) ir žmogų pastaty-
ti prieš faktą su tikraisiais vardais?

- Taip, būtent. Tai yra nesąmonin-
go pykčio emocija, kuri išties yra 
kažkam skirta, bet paprastai žmogus 
to sąmoningai nesuvokia. Tas pyktis 
susikaupia ne „čia ir dabar“, o „prisi-
talpina“ per laiką. Kai jo prisikaupia 
tiek, kad žmogus nebetalpina, pyktis 
nukreipiamas arba į save (savęs žalo-
jimas arba nusižudymas), arba į kitą. 
Taip nenutiktų, jei žmogus sąmonin-
gai suvoktų, kad jis gali jausti tam 
tikrose situacijose kylančius jausmus, 
kad visi jausmai yra jo asmenybės, 
jo savasties dalys. Tuomet jis gebė-
tų tinkamai, visuomenei priimtinais 
būdais juos išreikšti, o ne talpinti, 
kitaip tariant „praryti“. Pavyzdžiui, 
vaikas nuo mažens turėtų būti mo-

komas, kad jis gali pykti, bet negali 
spirti, kąsti, rėkti ar kitaip, netinkamai 
supykęs elgtis. Tuomet jis sėkmingai 
išmoktų kontroliuoti ir išreikšti bet 
kokį nemalonų jausmą (pyktį, baimę, 
liūdesį, pavydą) ir jaustųsi nuramin-
tas, priimtas toks, koks yra. O dabar  
dažnai yra teigiama, kad negalima 
pykti, sakoma „ko čia pyksti“, nelei-
džiama bijoti – „nebijok, nieko nenu-
tiko“ ar panašiai. Taip susiformuoja 
netikra savastis – „aš esu tas, kokio 
nori manęs kiti, bet nesu tas, kas esu 
iš tiesų“. 

- Dažna savižudybių priežastimi 
įvardinama nelaiminga meilė. Ar 
tai piežastis, ar psichologinių žaidi-
mų priedanga?

- Kategoriškai atsakyti sunku. Yra 
įvairių priežasčių. Tačiau, jei vartoti 
žodį „meilė“, dažnas savižudiškas 
elgesys pasireiškia tuomet, kai žmo-
gų apima jausmas, kad yra nemyli-
mas, atstumtas, nepriimtas. Kai yra 
sunkumų sukurti santykį ar jis staiga 
nutrūksta, jei žmogaus gyvenime 
pasitaiko daug netekčių ir vėl išgy-
vena santykio netektį, tai kas pilna 
prisipildo, ir žmogus nebeatlaiko. Tas 
momentas, nulemiantis savižudišką 
elgesį tik lašelis, perpildęs tai, kas 
jau buvo pilna. Įsivaizduokim statinę 
pilną vandens, o dar vienas nukritęs 
lašelis ją perpildo. 

Tačiau žmonėms labai būdinga 
atrasti „kaltą“, tad dėl šios priežas-
ties kenčia patys artimiausi žmonės, 
kuriems nusižudęs žmogus yra labai 
svarbus, kurie daro viską, bet ne visa-
da žino, ką reikia padaryti. 

- Tada kaip gyventi tam, kurį 
įvardina „kaltu“?

- Labai labai norėčiau, kad tie žmo-
nės žinotų, jog ne jie yra kalti, kad jie 
tikrai nėra atsakingi už kito žmogaus 
priimtus sprendimus. 

- Žmonės skirstomi į cholerikus, 
flegmatikus, melancholikus ir san-
gvinikus. Kuris tipas labiausiai lin-
kęs į savižudybę?

- Tikėtina, kad intravertai, nes jie 
mažiau išsako, labiau viską kaupia 
savyje, bet teigti, kad tikrai taip – ne-
drįsčiau. 

- Kalbama, kad Lietuvoje, ypač 
jaunimas, žudosi bene labiausiai 
Europoje. Kodėl? Ar tokios didelės 
problemos šeimose, gal iš tiesų esa-
me „šiaurės italai“ – išoriškai tylūs 
ir ramūs, o viduje kunkuliuojame?

- Labai svarbu rasti atsakymą dėl 

kokių priežasčių „tylūs, ramūs“. 
Dažniausiai lietuviai esame „tylūs, 
ramūs“, nes esam išmokę nereikšti 
emocijų. Jei jas parodei – „esi blo-
gas“. Todėl turi nutylėti. Tada išoriš-
kai žmogus atrodo ramus, o viduje 
yra „tiksinti bomba“, kuri sprogsta, 
kai prisikaupia. Jei galvotume, kad 
nuo karo, tremčių ir represijų skiria 
trys kartos, jei žiūrėtume, kaip augo 
tuo metu gimę kūdikiai (su savo tė-
vais gyveno klaikioj baimėj), kaip po 
to jie išaugino savo vaikus, tai maty-
tume, kaip formavosi principas „tu-
rėjo būti taip ir ne kitaip“. Savęs ne-
galėjai suformuoti, nes turi būti toks 
ir ne kitoks, negali būti tikruoju „aš“. 
Dabar tų žmonių, kurie turi nepažeis-
tą savastį, tų, kurie sakytų „aš galvoju 
taip, o jei tu galvoji ne taip, kaip aš 
– viskas gerai, mūsų mintys skiriasi“, 
labai maža. Kas tada nutinka? – Mes 
tylūs, nes negalim sau leisti būti kito-
kie, gyvenam ne taip, kaip norim, o 
taip, kaip tas “kitas”, mane pamatys ir 
įvertins. Kiekvieną kartą yra įtampa, 
kad negali būti tuo, kas esi, nes tam 
“kitam” gali nepatikti. 

- Tada atsidaro ratas – žmogus 
patiria stresą, o iš jo išeiti negali... 
Bet tai jau ne tik šeimos, bet ir visos 
visuomenės problema, net ne „pro-
blema“, o visuomenės gyvenimo 
būdas, mūsų kultūra?

- Tai vadinama norma, nors yra vi-
siškai ne norma.  

- Jaunoji karta, vaikai, jau žiūri 
kitaip – jie jau leidžia sau išlaisvėti, 
nebijo pasirodyti „kitokie“...

- Tikiu, kad viskas pasikeis, dalies 
jų tėvai jau yra išlaisvėję, o tai reiš-
kia, kad ir jie bus laisvi savo vaikams. 
Gali būti, kad kažkas keisis. Bet 
mūsų visuomenėje daug tėvų, kurie 
vaiką, kuris jau išlaisvėjo, dar bando 
spausti į „rėmus“, tarsi vaikas yra jų 
nuosavybė, kurią tėvai turi nulipdyti 
iš molio.

- Prisimenant žodžius „bet nie-
kada man meilės nebus per daug“ 
iš grupės „Foje“ dainos, ar tai būtų 
tas receptas, kuris galėtų išgelbėti 
daug gyvybių nuo savižudybės?

- Meilės, supratimo, priėmimo ge-
bėjimo būti tokiu, kuo galiu būti – tai 
labai reikšminga, tai pagalba sau ir 
kitiems. 

Daugiau apie psichologinę pagalbą 
- www.krizesiveikimas.lt/ , http://ar-
timiems.lt/ , www.nebijokkalbeti.lt/, 
www.jaunimolinija.lt, www.pvc.lt.

AR JŪS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 

Šių metų gegužės 4 d - 11 d. (pirmadienį) FUNKCINĖ SVEIKATOS 
DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, 
ROMOS verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami 
tik iš anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. 8-682-40857, darbo 
dienomis nuo 09.30 - 18.00 val. (13.00-14.00 pertrauka). Tad 
kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.
Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra tiriama 
organų veikla, atliekant šią diagnostiką matoma, kokiose kūno vietose 
yra sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, audinių 
pakitimai. Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 
Stebima, kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, 
inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės 
sistemos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, 
alergijas ir chronišką nuovargį. 
Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines programas 
yra tas, kad organizme vykstantys pakitimai fiksuojami jau ankstyvoje 
stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų 
vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostika pagalba galima 
greičiau nustatyti papildomas negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį 
gydymo būdą ar negaištant laiko nukreipti reikalingo specialisto 
konsultacijai. Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju 
funkcinė diagnostika atneš neabejotiną naudą kiekvienam. 
Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka Kauno 
Bioinformacinės Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras “Žolių 
Salonas”.

Psichoterapeutė Jolanta Antanina Dovidonienė sako, kad žmo-
nės nori žinoti, kad yra mylimi, reikalingi.

...Labai svarbu, kad žmo-
nės nevengtų to žodžio, kad 
nevyniotų, klaustų tiesiai – 
„ar, aš teisingai suprantu, 
tu ketini nusižudyti?“...
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„Tautų vadas“ – svarbiausias 
akcentas

1952- ųjų gegužės 1- oji – pa-
skutinė darbininkų solidarumo 
diena, kurią dar sutiko gyvas „tau-
tų vadas“ Josifas Stalinas. Kaip ir 
dera „tautų vadui“ ir pasaulinio 
proletariato lyderiui, J.Stalinas 
puikuojasi pirmajame šventei 
skirto laikraščio puslapyje. Kaip 
kitaip galėtų ir būti, kai asmeny-
bės kultas J.Staliną buvo iškėlęs 
į nesuvokiamas aukštumas, kai 
vienas žodis prieš jį galėjo baigtis 
lageriais? 

Tačiau pirmajame puslapyje 
spausdinamas J.Stalino portretas 
ir nei vieno jo žodžio. Juk teisy-
bė – vadai kalba tik ypatingomis 
progomis.

Tačiau kaip ir pridera, šventei 
skirtame vedamajame, neįvardin-
tas korespondentas, rašydamas 
apie Anykščių rajono kolūkius ir 
fabrikus, tekstą baigia J.Stalino 
pašlovinimu.

1952- ųjų gegužės 1- osios 
numeris (beje, pagal datas pana-
šu, kad šeštajame dešimtmetyje 
dauguma „Kolektyvinio darbo“ 
numerių buvo bandoma išleisti 
būtent gegužės 1-ąją, nepaisant 
šventės), kaip nei vieno kito tame 
dešimtmetyje, skirtas šventei ir 
dirbantiesiems. Tačiau jo veda-
mieji – tik deklaratyvūs šūkiai: 
„Mes už taiką“, „Savo įsipareigo-
jimus įvykdysiu!“, „Mūsų tikslas 
– komunizmas“. Tokie pavadi-
nimai mirgėjo laikraštyje. Apie 
gegužės 1- ąją vienaip ar kitaip 
rašoma visuose puslapiuose. At-
sivertus laikraštį, J.Stalino asme-
nybės šlovinimas tęsiamas – an-
trojo ir trečiojo puslapių viršuje, 
didžiosiomis raidėmis, pasitinka 
užrašas: „Mus Stalinas liaudžiai 
tarnaut išaugino, ir darbui, ir žy-
giams jis įkvėpė mus“...

Šūkiuose – TSRS aktualijos

Daug apie pasaulio įvykius ir 
TSRS požiūrius į juos pasako 

Gegužės 1- oji: nuo Stalino šlovinimo, iki
socialistinės nelygybės pagrindimo Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Tęsiame tarybinių metų „Kolektyvinio darbo“ laikraščio apž-
valgas. Šį sykį pažvelgsime, kaip šeštajame dešimtmetyje Anykš-
čių rajono spaudoje atsispindėjo viena svarbiausių tarybinių 
švenčių – gegužės 1- oji, pasaulio darbininkų solidarumo diena.

prieš gegužės 1- ąją skelbti TSKP 
CK šūkiai šventei. Be, abejo, pir-
muoju punktu visada buvo pašlo-
vinama pati šventė, antru - darbo 
liaudis ir jų kova prieš „eksploata-
torius“. Na, o toliau prasidėdavo 
politinės realijos. 1952- ųjų poli-
tinė realija numeris vienas – Kini-
ja. 1949 metais komunistinė Mao 
Dzeduno armija galutinai laimėjo 
Kinijoje ir ši šalis pasuko socializ-
mo keliu. Mao kreipėsi pagalbos į 
J.Staliną, kad TSRS padėtų, kaip 
toliau pažengusi, komunistinei 
Kinijai, ir taip tarp dviejų didžių-
jų valstybių atsirado sąjunga. To-
dėl nenuostabu, kad sveikinimas 
„broliškai“ kinų tautai, abiejų 
„tautų draugystės“ pašlovinimas, 
buvo svarbiausias šūkis. Po Ki-
nijos buvo sveikinama „narsioji 
korėjiečių tauta“. Tuo metu vyko 
Korėjos karas, kurio rezultatas – 
Korėjos pusiasalio suskaldymas į 
dvi priešiškas valstybes ir viena 
baisiausių dabarties valstybių, 
vadinamos Šiaurės Korėjos, susi-
kūrimas.

Pirmoji Europos aktualija 1952- 
aisiais – Vokietija. Ji įrašyta iš 
karto dviem punktais. Tai taip pat 
atspindėjo TSRS ir Vakarų kovą 
už įtaką joje. Šios kovos rezultatas 
- iškilusi Berlyno siena ir Vokieti-
jos suskaldymas į dvi valstybes. 
Šūkiuose kliuvo ir Jugoslavijai. 
Nors ji tradiciškai Šaltojo karo 
metu buvo laikoma Rytų bloko 
valstybe, bet J.Stalino konfliktas 
su Josipu – Broz Tito atsispindėjo 
šūkiuose. Šūkis nukreiptas prieš 
„fašistinį Tito – Rankovičiaus 
klikos rėžimą“. Šis šūkis taip pat 
buvo tarp svarbiausiųjų. Tarybinė 
armija, TSRS ramstis, įvardinama 
tik tryliktuoju punktu. Tolimesni 
punktai beveik visi skirti pramo-
nės sektorių darbininkų pašlovini-
mui. Tų metų aktualijos, be abe-
jo, užsibaigia J.Stalinui pagerbti 
skirtu šūkiu: „Su Lenino vėliava, 
Stalinui vadovaujant – pirmyn, į 
komunizmo pergalę!“.

Mirus J.Stalinui ir į valdžią 
TSRS atėjus Nikitai Chruščiovui, 

šūkių turinys pasikeitė. Į šūkius 
pradėjo skverbtis nauji vėjai, iš-
nyko stalininių sąskaitų suve-
dinėjimas su priešininkais. Net 
paskutinysis šūkis, 1952 – aisiais 
šlovinęs J.Staliną, pasikeitė ko-
munistų partijos arba pačio komu-
nizmo pašlovinimu.

Beje, N.Chruščiovui, turbūt pir-
majam iš TSRS vadovybės viešai 
prabilus apie atominio karo koš-
marą, tai atsispindėjo ir gegužės 
1- osios nurodymuose. Svarbiau-
siuose šūkiuose atsirado „dar-
bininkų reikalavimai“ nutraukti 
branduolinio ir vandenilinio gin-
klo bandymus...

Mitingai ir renginiai – kaip 
ataskaitos

Be abejo, pagrindinis tarptauti-
nės darbininkų solidarumo dienos 
akcentas - darbininkų mitingai ar 
bent jau šventiniai renginiai. Deja, 
tik šeštojo dešimtmečio pabaigoje 
„Kolektyvinio darbo“ puslapiuose 
Anykščių rajone vykusioms eity-
nėms imta skirti daugiau dėmesio. 
Iki tol labiau akcentuoti minėji-
mai Vilniuje, o ypač TSRS sosti-
nėje Maskvoje. Tačiau sakyti, kad 
žinių iš Anykščių rajono nebuvo, 
būtų neteisybė. Jos buvo, tik su 
rajono įvykiais nedaug ką turėjo 
bendro. Jei ir būdavo minimas 
Anykščių rajonas ar koks jo ko-
lūkis, tai tik panegiriškai, giriant, 
kaip jis užaugins gerą derlių, ar 
kiek hektarų įsipareigojo suarti.

Dauguma žinių apie gegužės 
1- osios renginius – pačių jų daly-
vių korespondencija, kuri panaši į 
atskaitą „įvykdėm“. Pavyzdžiui, 
A.Petrulis taip rašo apie vieną 
jų: „Gražiai paminėjo Gegužės 
Pirmąją Gečionių septynmetės 
mokyklos mokiniai ir mokytojai. 
Po minėjimo buvo išpildyta gausi 
meninė dalis, kurią atliko vietos 
mokyklos mokiniai“. Ir tai labai ti-
pinis šios vienos didžiausių TSRS 
švenčių Anykščių rajone aprašy-
mų. Šalia jo, 1957 – ųjų gegužės 
5 – osios laikraščio pirmame pus-
lapyje spausdinamas straipsnelis, 
kuris pagal dabartinius standartus 
būtų laikomas trumpa žinia, at-
rodo super informatyvus. Tiesa, 
pavadinimu menas „nelaužtas“ 
– „Gegužės Pirmosios šventė 
Anykščiuose“. Jame yra net kele-
tas detalių, padedančių susidaryti 
įspūdį apie minėjimą: „Prasideda 
demonstracija. Pirmieji praeina 
miesto mokyklų moksleiviai. Pro 
tribūną pravažiuoja dviratininkai, 
žygiuoja sportininkų kolona, o 
saviveiklininkai – šokėjai atlieka 
specialiai eisenai paruoštus šo-
kius. Tiesa, pasitaikė oras vėso-
kas, tačiau tai jaunųjų entuziastų 
nesulaikė nuo iš anksto paruošto 
pasirodymo. Demonstracijoje da-
lyvauja ir patys mažieji, tik jie 
nepraeina, o patenkinti pravažiuo-
ja sunkvežimiais“, - lyginant su 
kitais gegužės šventės aprašymais 
entuziastingai rašo nepasirašęs 
autorius.

1958- aisiais plačiau nušviesti 
demonstraciją Anykščiuose buvo 
tęsiama. Ją aprašė R.Gražys: „Pra-
sideda darbo žmonių demonstraci-
ja. Pro tribūną eina veltinių artelės 
„Spartakas“ kolektyvas, kurį pa-
keičia vaisvynių fabriko „Anykš-

čių vynas“ darbuotojai. Virš kolo-
nų nešamos diagramos ir skaičiai 
rodo, kad šie kolektyvai šauniai 
dirbo gegužiniame lenktyniavime 
ir prisiimtus įsipareigojimus įvyk-
dė pirma laiko“, - eisenos vaizdą 
piešė korespondentas.

Maža to, kad apie tuos metus 
po truputį ėmė atsirasti Anykščių 
rajono įvykių 
spalvos, tų pačių 
1958 – ųjų ge-
gužės 1 – osios 
„Kolek tyv in io 
darbo“ pirmaja-
me puslapyje at-
sidūrė nebe kokio 
J.Stalino, o paprasto vairuotojo – 
pirmūno Vinco Katino – fotografi-
ja. Be abejo, valdžia suprato, kad 
darbo šventėje efektyviau propa-
ganda veikia parodant ne vadus, o 
„paprastus“ darbininkus.

Socializmas = nelygybė?

Dar įdomesni dalykai pasirodo 
1959 – aisiais. Ypač kitame po ge-
gužės 1 – osios laikraščio numery-
je. F.Petrenka rubrikoje „Pasikal-
bėjimai apie komunizmą“ parašo 
pamąstymą „Kodėl paskirstyme 
neturi būti lygiavos?“... Jau pats 
pavadinimas santvarkoje, teoriš-
kai besivadovaujančioje Prancū-
zijos revoliucijos šūkiu „Laisvė, 
lygybė, brolybė“, atrodo kaip 
akiplėšiškumas. Tačiau pavadini-
mas, kaip sakoma, tik žiedeliai. 
Autorius visą pamąstymą skiria 
įrodinėjimui, kad socializme ly-
giavos būti negali! „Aplamai ly-
giava paskirstyme nesuderinama 
su socializmu. Jeigu darbininkai, 
kolūkiečiai, inžinieriai, tarnauto-

jai gautų vienodą darbo užmokes-
tį nepriklausomai nuo to, kaip jie 
dirba, mūsų liaudies ūkis negalė-
tų sėkmingai vystytis“, - „lygių 
žmonių“ santvarkoje įrodinėjo 
F.Petrenka. Autorius rašo, kad 
teiginys, jog socializme maistas, 
drabužiai, avalynė ir visa kita turi 
būti skirstoma vienodai – tik „nuo-

monė, paskli-
dusi pradinia-
me tarybinės 
v i suomenės 
v y s t y m o s i 
laikotarpyje“. 
Autorius tei-
gia, kad dar-

bas yra pareiga, o tas, kuris nėra 
„invalidas, vaikas ar panašiai, bet 
nedirba, tas neturi teisės gauti 
produktus iš visuomenės“. Beje, 
tai skambėtų visiškai kaip šian-
dieninė aktualija, jei produktus 
pakeistume socialine išmoka ir 
pareiga už ją atidirbti „visuome-
nei naudingais darbais“. Tačiau 
dabar juk ne socializmas... 

F.Petrenka konstatuoja tik vieną 
svarbią sritį, kurioje visi lygūs, tai 
„vienodos visuomenės narių tei-
sės į gamybos priemones“... Bet 
ar iš tiesų tai buvo tiesa? 

Būtų nesuvokiama, kaip į ofici-
alų „Lietuvos komunistų partijos 
Anykščių rajono komiteto ir rajo-
no darbo žmonių deputatų tarybos 
organą (toks prierašas puikavosi 
po „Kolektyvinio darbo“ pavadi-
nimu) galėjo be valdžios žinios 
patekti tokia šventvagiška min-
tis apie nelygybę, jei ne paties 
autoriaus rėmimasis XXI TSKP 
suvažiavimu. Reiškia, socializmo 
lygybę autoriui nuvainikuoti buvo 
liepta „iš viršaus“.

...„ Demonstracijoje daly-
vauja ir patys mažieji, tik jie 
nepraeina, o patenkinti pra-
važiuoja sunkvežimiais“...

Na kokia šventė 1952- aisiais galėjo būti švenčiama neatiduo-
dant pagarbos „tautų vadui“ Josifui Stalinui? Tų metų gegužės 
1 – osios numerį puošė diktatoriaus portretas.

1959- aisiais, TSRS valdant Nikitai Chruščiovui, įsigalėjo požiūris, 
kad komunizmas turi turėti „žmogišką veidą“. Todėl politinių va-
dovų portretus pakeitė paprastų žminių - darbo pirmūnų portretai. 
Šioje nuotraukoje užfiksuotas mūrininkas Alfonsas Lisauskas.
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sius... Būna, kad vaiką ir grąžiname. 
Bet jei jis paimamas antrą kartą, tėvai 
susigrąžinti vaiko nebegali“. 

L. Zukienė sakė, kad vaiko paėmi-
mas iš šeimos visada yra skausmin-
gas. „Vaikas, jei mažiukas, nesupran-
ta, bet jei didesnis, jis suvokia savo 
beviltišką situaciją. Ašarų būna. Be 
ašarų nevyksta tokie dalykai, tokios 
situacijos – ne džiaugsmo fontanai“, 
– apie ne itin malonų darbą pasakojo 
vedėja.

Globoti nenori

Kur atsiduria iš tokių socialiai neat-
sakingų šeimų paimti vaikai? „Mūsų 
rajono atveju paimti vaikai dažniau-
siai patenka į Aulelių vaikų globos 
namus. Turime Jokūbavos šeimy-
ną, ten dabar 9 ar 10 vaikų gyvena. 
Labai gaila, kad šeimos nelabai nori 
imti globoti vaikus, – apgailestavo L. 
Zukienė, – pati geriausia išeitis būtų, 
jei vaikai pakliūtų į globėjų šeimas 
– paruoštas, išklausiusias mokymus. 
Bet... Parodykit nors vieną žmogų, 
kuris nori globoti svetimus vaikus...
Prezidentė ne be reikalo sako, kad 
reikia didinti išmokas globėjams. 
Įsivaikinusieji išmokų dabar iš viso 
negauna“. 

Per metus rajone iš šeimų yra pai-
mami 20-25 vaikai. Kai kuriais metais 
– ir virš 30. „Bet iš jų kai kurie grįžta 
į šeimą, kartais atsiranda kokia teta...
Turiu pastebėti, kad giminės nelabai 
nori priimti globoti paimtus vaikus. 
Tarp giminių yra susvetimėjimas“, – 
mąstė specialistė.

Užsieniečiai nebijo neįgalių 
vaikų

Kiekvienais metais atsiranda užsie-
niečių, panorusių įsivaikinti iš anykš-
tėnų šeimų paimtus vaikus. 

L. Zukienės teigimu, šiais metais du 
berniukai išvažiavo į Ameriką, vieną 
mergaitę greitu laiku žada įsivaikinti 

Svetimus vaikus globoti Anykščiuose 
apsiima reta šeima
Seimas svarsto vaiko teisių apsaugos sistemos tobulinimą: bus sie-

kiama, kad vaikas iš šeimos būtų paimtas tik kraštutiniu atveju. 
Anykščiuose kasmet iš šeimų paimama 20-25 vaikai. Kokiomis 

aplinkybėmis iš gimtųjų namų jie paimami, kur jie papuola ir kaip 
toliau gyvena, kalbamės su Anykščių rajono savivaldybės Vaiko tei-
sių apsaugos skyriaus vedėja Laima Zukiene.

norvegai. „Yra vaikų Italijoje, kitose 
šalyse. Įsivaikina tiek užsieniečiai, 
tiek užsienyje gyvenantys lietuviai. 
Užsieniečiai įsivaikina ir sveikus vai-
kus, ir vaikus su specialiaisiais porei-
kiais. Lietuviai tokių neima, o užsie-
niečių požiūris, manau, kitoks. Mūsų 
visuomenėje gal lūkesčiai labai dideli 
– žmonės įsivaizduoja, kad tas vaikas 
bus dėkingas, gražus, gabus, talentin-
gas. Kad jis gyvens pas globėjus taip, 
kaip savas vaikas. Bet jis taip gyventi 
nebegali – jis ateina su sava patirtim, 
traumuotas. Jis niekada nebus toks, 
koks savas vaikas, kurį nuo pirmų 
dienų išsiugdei pagal savo šeimos sti-
lių, įpročius“, – apie lietuvių nenorą 
įsivaikinti kalbėjo L. Zukienė. 

Išskiriami broliai ir seserys

L. Zukienė pasakojo, kad tenka 
paimti ir visai mažus vaikus, bet itin 
retais atvejais. „Kūdikių iš šeimos 
stengiamės neimti, nes atitraukti nuo 
biologinės mamos, kuri, nors ir pati 
nelabai kokia, negalime. Šiemet turė-
jom dvi socialinės rizikos mamas, ku-
rios gimdė. Mūsų darbuotojai pas jas 
važiuoja kur kas dažniau nei į kitas 
rizikos šeimas. Bandom tuos vaikus 
kiek įmanoma išlaikyti šeimoje. Bet 
visko atsitinka... Ir devynių mėnesių 
esam ėmę, ir metukų vaikus...“.

Paklausta, ar iš vienos šeimos pa-
imti keli vaikai turi būti kartu, apgy-
vendinti vienoje vietoje, L. Zukienė 
paaiškino: „Būkime realistai – niekas 
septynių ar devynių vaikų į šeimą 
nepaims, nebent į šeimyną. Teoriškai 
galimas toks variantas. Kai dar vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė buvo Ri-
mantė Šalaševičiūtė, ji labai griežtai 
pasisakė dėl brolių ir seserų skyrimo. 
Bet mes, vaiko teisių skyriai, įrodėme 
jai, kad jeigu vienam vaikui galima 
pasiūlyti šeimą, tai kodėl jis turi likti 
vaikų globos namuose? Tegu gyvena 
šeimoje, jei jį ima... Svarbiausia, kad 
vaikas žinotų, kad vaikų namuose 

liko penki ar keturi jo broliukai, sesu-
tės, kad naujoji šeima neslėptų to nuo 
vaiko, kad broliai ir seserys turėtų 
bent minimalų ryšį, susitiktų, žinotų, 
kada pasveikinti su gimtadieniu. Mes 
labai palaikom šią idėją. Jei vaikai 
trys, tada jau nerekomenduojama 
išskirti. Jei, pavyzdžiui, du paima į 
šeimą, o vienas lieka vaikų namuose, 
taip daryti nėra gerai... Į viską žiūrim 
per žmogiškumo prizmę. Kiekvienu 
konkrečiu atveju stengiamės suprasti 
kokie lūkesčiai, kokie vaikai..

Lietuva ir Norvegija: 
du kraštutinumai

Koks lietuvių socialinių darbuoto-
jų požiūris į vis garsiau skambančius 
atvejus, kada Norvegijoje, atrodo, už 
nieką, paimami lietuvių (ir ne tik) 
vaikai? „Manau, kad esam vienam 
kraštutinume, norvegai – kitam. Mes 
labai ilgai vaiko negelbėjam, labai il-
gai „žaidžiam“, kai kuriais atvejais ir 
nepastebim problemos, jei nepraneša 
kaimynai, giminaičiai. Mes neturim į 
rajoną nukreipto teleskopo, ne viską 
galim sužinoti, jei informacijos ne-
buvo. Mes per ilgai nuolaidžiaujame. 
O norvegai turi kitus vertinimo krite-
rijus, ir jie ko gero per greitai paima 
vaiką. Yra pas mus pavyzdys – du in-
teligentai žmonės gyvena skirtingose 
vietose, nes išsituokė. O savo mergai-
tę jie vienas į vieną, kitas į kitą pusę 
plėšo taip, kad reikėtų ilgai pasakoti... 
Jei mes paimtume tą mergaitę, niekas 
Lietuvoj nesuprastų, o Norvegijoj ji 
jau seniai būtų paimta“. 

L. Zukienės manymu, tiesiog 
lietuvių ir norvegų sampratos yra 
skirtingos. „Bet juk ir mūsų žmonės, 
kai paimam vaikus, sako – „va, at-
važiavo, vieną kartą rado mane iš-
gėrusią ir atėmė...“. Tai yra visiška 
legenda. Netikėkite tuo, galiu ir už 
save, ir už kolegas iš kitų rajonų pa-
sakyti. Nenoriu apkaltinti tų mamų 
„norvegių“, bet ir jos įdeda šiek tiek 
legendos. Blogai, kad Lietuva nėra 
pasirašiusi tarptautinių sutarčių, kad 
Lietuvos atstovai negali dalyvauti 
bylos nagrinėjimuose. Čia yra blo-
gybė – Lietuva negali atstovauti savo 
piliečiui”,– pokalbį baigė Anykščių 
rajono savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus vedėja L. Zukienė.

nepriežiūra, kada vaikai paliekami vi-
siškai be suaugusių žinios arba suau-
gusieji savaitėmis neblaivūs. Ir tai ne 
iš karto paimami tokį faktą nustačius. 
Pirmiausia tėvams taikomos kitos 
poveikio priemonės: administracinių 
teisių protokolo surašymas, teismas 
tėvams įspėjimą skiria ir nukreipia į 
bendravimo su vaikais kursus (juos 
išklauso pas mus, socialinės rūpybos 
skyriuj), su tokiomis šeimomis dirba 
socialinis darbuotojas. Kai tėvų ne-
atsakingas elgesys yra pastovus, kai 
susikuria grėsminga vaikui situacija 
– kai jis nevalgęs, murzinas, apšašęs, 
kai žiemą šaltoj troboj, kai mamos 
ieškom per visą rajoną ir ne tik... To-
kiais atvejais tiesiog gelbėji vaiką. 
Įvertini jo fiziologinę būseną. Ir tai 
dar iš karto į teismą neiname. Jei tėvai 
daro nors menkiausią pažangą, taiso-
si, duodame pusmetį, aštuonis mėne-

Vaikų paėmimas – kraštutinė 
priemonė ir dabar

„Manau, kad sistemoje reikalingos 
permainos. Kaip praktikoje gyvensim 
– juk įstatyminių aktų reikės naujajai 
tvarkai – matysim. Iš esmės, manom, 
kad įstatymas geras. Šeimai turi būti 
suteikta pagalba (socialinių paslaugų 
centro) ir tik tada griebiamasi kraštu-
tinių priemonių. Ir dabar nepuolam 
vaikų iš karto paimti (čia žiniasklaida 
deda pagrindinį akcentą)“, - sakė L. 
Zukienė ir teigė, kad vaikų paėmimas 
yra kraštutinė priemonė .

Be ašarų tai nevyksta

Paklausta, kokiais atvejais vaikai 
paimamai iš tėvų dabar, L. Zukienė 
sakė: „Vaikai paimami iš šeimos tik 
kraštutiniais atvejais. Kai yra visiška 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

kaimynai, gerai sutarė, vieni kitiems 
padėdavo prie darbų, kartu buvo ir 
džiaugsmo valandėlėmis, ir liūdesio 
akimirkomis. 

Elena šių eilučių autoriui iyra pa-
sakojusi apie Juozą Tumą- Vaižgan-
tą, kuris ne kartą svečiavosi jų trobo-
je. Grižai didžiuodamiesi rodydavo 
jiems Vaižganto padovanotą foto-
grafiją, kuri puošė trobą.  Vaikystėje 
Malaišiuose patirti Elenos susitiki-
mai su Vaižgantu išblėso iš atmin-
ties. Tačiau ji gerai prisiminė, kaip, 
mokydamasi Kunigiškių pradžios 
mokykloje, kartu su kitais mokiniais 
rašė Vaižgantui laiškus, siuntė svei-
kinimus. Ir koks buvo džiaugsmas, 
kai rašytojas, kunigas, visuomenės 
veikėjas atsakydavo į vaikų laiškus, 
pasveikindavo švenčių progomis, at-
siųsdavo šventų paveikslėlių. 

O kai 1933-iųjų pavasarį iš Kauno 
atskriejo skaudi žinia apie iškiliojo 
kraštiečio mirtį, Elena kartu su kitais 
bendraamžiais, Malaišiuose Tumų 
sodybos vietoje pasodino ąžuoliukų, 
liepaičių, klevų. Paskui ilgus dešim-
tmečius prižiūrėjo tą sodybvietę, ku-
rioje buvo pastatytas Vaižganto bius-
tas, sodino gėles, rudenį išgrėbdavo 
medžių lapus, surinkdavo rašytojo 
gimtinės  lankytojų paliktas šiukšles. 

Amžinybėn iškeliavo paskutinioji Malaišių „ūlyčios“ senolė Vytautas BAGDONAS

Balandžio 27-ąją amžinajam poilsiui Svėdasų kapinėse atgulė 
garbaus amžiaus sulaukusi ilgą laiką buvusi paskutinė nuolatinė 
Malaišių etnografinio gatvinio kaimo gyventoja Elena Grižaitė, 
gimusi 1919 metų rugpjūčio 8 dieną. 

Prie Vaižganto gimtinės tvarkymo 
prisidėdavo ir kartu su Elena gyve-
nęs brolis Antanas, iš Užpalių atva-
žiuodavusi sesuo Valerija...

Elena Grižaitė buvo senojo Ma-
laišių kaimo tuštėjimo  liudininkė. 
Antai, 1923 metų gyventojų sura-
šymo duomenimis, čia gyveno net 
105 žmonės ir buvo 14 stambių 
ūkių. Kolūkiečiu melioracija griovė 
vienkiemius, malaišiečiai, kaip ir 
kitų kaimų žmonės, buvo suvaryti į 
gyvenvietes. Senoji Malaišių ūlyčia 
išliko, kaip išliko ir keletas 19 a. sta-
tytų sodybų, įrašytų į architektūros 
paminklų sąrašą. Tačiau pamažu, 
pamažu ištuštėjo ir tos sodybos: 
senoji karta iškeliavo Amžinybėn, 
jaunimas išvažinėjo... Ir atėjo toks 
metas, kai Malaišiai pradėjo atgyti 
tiktai vasaros metą, kai čia sugrįžda-
vo Tėviškės pasiilgę malaišiečiai 

Kurį laiką senelių ir tėvų namuose 
gyveno tiktai Antanas Grižas ir Ele-
na Grižaitė. Broliui pasimirus, Elena 
liko vienintelė nuolatinė Malaišių 
„ūlyčios“ gyventoja. Kai kas taikliai 
senolę net pavadindavo „paskutinią-
ja Malaišių mohikane“. Kol dar leis-
davo jėgos, ji laikydavo ir karvutę, 
po to dar ne vienerius metus rūpinosi 
vištų pulkeliu. Džiaugdavosi, kad  

neapleidžia sveikata, kad dukterėčia 
Rimanta iš Kauno nuolat ją lanko, 
rūpinasi, per atlaidus nuveža į Svė-
dasų bažnyčią. Mėgdavo ir knygas 
paskaityti, ir spaudą. Prenumeruoda-
vo „Anykštą“, nes visuomet rūpėjo, 
kas dedasi savame rajone...

Tačiau metų našta vis labiau slė-
gė senolės pečius, silpnėjo sveikata, 
blėso energija, jau pradėjo reikė-
ti ir nuolatinės priežiūros. Gilioje 
senatvėje teta vėlgi pasirūpino jos 
dukterėčia socialinių mokslų dak-
tarė Rimanta, kuri išsivežė senutę 
iš Malaišių į Kauną, apgyvendino 
savame bute. Vėliau Elena Grižaitė 
buvo įkurdinta Prienų senelių globos 
namuose, kur jos laukė ramus, be jo-
kių rūpesčių gyvenimas, šios globos 
įstaigos personalo ir, žinoma, nuolat 
ją aplankančių artimųjų dėmesys. 

Čia ir užgeso paskutiniosios Ma-
laišių „ūlyčios“ senolės gyvybė...

Šį rudenį, respublikinio renginio- 
„Vaižgantinių“- metu bus pažymėtas 
ir labai senos sėlių vietovės- Malai-
šių- vardo paminėjimo istoriniuose 
šaltiniuose 760-asis jubiliejus. Tik 
šioje šventėje jau nebesutiksime ištiki-
mosios Malaišių istorijos  sergėtojos ir 
puoselėtojos Elenos Grižaitės.  Jos var-
das bus minimas jau būtuoju laiku...

Tada, kai Malaišių „ūlyčioje“ gyvenusi Elena Grižaitė dar turė-
jo jėgų, sveikatos ir savimi pasirūpinti, ir vištelių pulkelį augin-
ti... (Nuotrauka daryta 2010-ųjų metų vasarą)  

Nuotrauka autoriaus

“Ir dabar nepuolam vaikų iš karto paimti, paėmimas yra kraštu-
tinė priemonė” .- sakė L. Zukienė. 

besisukiojančią senolę. Ne vienam 
yra tekę su ja pabendrauti, pasišne-
kučiuoti, išgirsti įdomių prisiminimų 
iš Malaišių kaimo istorijos.

Grižų šeima buvo artimi Tumų 

Dar taip neseniai atvykę į lietuvių 
literatūros klasiko, visuomenės vei-
kėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimtuosius Malaišius, čia galė-
davo sutikti apie savo namus guviai 
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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

UAB „KAlNŲ MIŠKAS“ 
PIGIAI PARDUODA 

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

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

 
Tel. (8-600) 22488, 

el. paštas:
 kalnumiskas@gmail.com

Nekilnojamas turtas

9,11 ha žemės sklypą Anykščių 
sen.

Tel. (8-610) 30379.

0,5 ha sodo/miško sklypą link 
Arklio muziejaus. 7900 Eur.

Tel. (8-619) 87093.

0,52 ha mišką Anykščių raj., 
netoli Kavarsko, prie Šventosios 
upės. Geras privažiavimas. 

Tel.: (8-37) 36-26-63 skambinti 
vakare, (8-677) 42154.

Sodybą - 2 km nuo Anykščių.
Tel. (8-625) 08581.

Senovinę sodybą 15 km 
nuo Anykščių. Namas, klėtis. 
Gyvenvietėje. Tarpininkai nesi-
kreipkite.

Tel. (8-653) 83006.

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.

Namą Troškūnuose, Dariaus ir 
Girėno 32. Sklypas 8,31 aro.

Tel. (8-674) 11896.

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.

Ramybės mikrorajone dvie-
jų kambarių butą (50 kv. m). 
Tvarkingas. Kaina derinama.

Tel. (8-610) 01303.

Skubiai ir nebrangiai dviejų kam-
barių butą su balkonu Ramybės 
mikrorajone. Kaina derinama.

Tomas, tel. (8-677) 66350.

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

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

Sodą “Liudiškių” s/b. Yra van-
duo, geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas, kala-
dukus. Atveža. 

Tel. (8 622) 44850.

Malkas kaladėmis, lapuočių 
atraižas pakais, turi supjautų, 
veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

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! Anglis 50 - 200 
mm nuo 140 Eur, durpių briketai 
nuo 85 Eur, pjuvenų briketai nuo 
120 Eur. Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

Viščiukus, ančiukus, žąsiukus, 
vištaites.

Tel. (8-646) 71184.

Antro veršio karvę. Veršiuosis ge-
gužės mėn.

Tel.: (8-381) 7-89-03, (8-614) 85579.

Veršingą karvę ir veršingą telyčią.
Tel.(8-652) 84778.

12 m. ramią, darbinę kumelę. 
Galima keisti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Karvę.
Tel. (8-646) 05313.

Karvę.
Tel. (8-617) 76838.

Karvę.
Tel. (8-683) 39440.

Kita

Ūkininkas parduoda kiaulienos 
skerdieną puselėmis 40-60kg, ketvir-
čiais 20-30 kg, subproduktus, kum-
pius, lašinius, šoninę, mentę, faršą.

Tel. (8-607) 12690. 

Elitinius šaldytus braškių daigus (fri-
go) “Darselect”, “Donna”. Kaina 0,20 
Eur.

Tel. (8-650) 16047.

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

Vasarinius kviečius, miežius, bul-
ves.

Tel.: (8-605) 28648, (8-381) 7-90-29.

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, šlai-
tiniai, dengti polikarbonatine danga.

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

Naują fekalinį elektrinį siurblį kanali-
zacijos srutoms pumpuoti - 52 Eur, ir 
50 m ilgio naują žarną - 25 Eur.

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

Sausas skaldytas kietmedžio mal-
kas, skaldytus lauko akmenis.

Tel. (8-615) 65478.

Renkasi gegužės 4-8 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.

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

www.jonroka.lt
Renkamės gegužės 7 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Išnuomoja kambarį.
Tel. (8-650) 86008.

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

Tel. (8-618) 18677.

Dovanoja

Mišrūnus 2 mėnesių šuniukus. 
Tel. (8-625) 86294, Troškūnai.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8 644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-655) 55726.

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.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Tel. (8-647) 48473.

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

Tel. (8-656) 77315.

Veža smėlį, žvyrą, gruntą, juo-
džemį. 

Tel. (8-610) 02455.

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

Tel. (8-652) 22992. 

Kokybiškas ir nebrangus tven-
kinių kasimas ir kitos ekskavato-
rių, buldozerių, krautuvų paslau-
gos.

 Tel. (8-646) 19349.

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpas gelžbetoniniais rentiniais 
(1,5 m, 2,2 m pločio, sandarūs, 
įlieti į betono pagrindą, smaluo-
ti). Kasame tranšėjas vandentie-
kiui, jungiame hidroforus.

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

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas.

Tel. (8-692) 75903.

Autokrano nuoma. Keliamoji 
galia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Dažytojai, turintys ilgametę 
patirtį, kokybiškai restauruoja 
senus medinius namus ir atlieka 
įvairius remonto darbus.

Tel. (8-685) 68182. 

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes.  

Išlyginame, išvežame 
žemes. Atliekame kitus 

panašaus proflio darbus. 
Tel.: (8-698) 46745.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 4 d. (pirmadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis 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.

Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
Gerbuvio tvarkymas. 

Įrankių nuoma.
“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.
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VERŠElIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METAlŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPAlVOTOJO 
METAlO lAUŽĄ, 

AKUMUlIATORIUS, ElEKTROS 
VARIKlIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

SUPERKAME
Brangiai - automobilius, sun-

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

Tel. (8-646) 17715.    

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

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 - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito iš 
karto.

Tel. (8-605) 27002, 
regsamiskai@gmail.com.

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 nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius au-
tomobilius, taip pat pilnos kom-
plektacijos variklius. Atsiskaito 
iš karto. Pasiima patys. Išrašo 
utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus.

Utilizuoja,atsiskaito.
Tel. (8-628) 07656. 

Kombainus, traktorius, auto-
busus, automobilius, įv. tech-
niką, metalo laužą, elektros 
variklius.

Tel. (8-633) 60143.                     

Gyvuliai

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.

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumen-
tus.

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Reikalingi miško darbuotojai: 
pjūklininkai, pagalbiniai, traktoris-
tai, mokantys dirbti su hidromani-
puliatorium. Darbas pastovus.

 Tel.( 8-641) 84909. 

Reikalingas tarptautinių perveži-
mų patyręs vairuotojas CE katego-
rija, darbas Europoje. Atlyginimas 
nuo 1700.

Tel. (8-620) 77579.

Reikalingi sraigių supirkėjai 
Anykščių mieste ir rajone. Užtenka 
turėti garažą arba  malkinę

Tel. (8-678) 79328 .

Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005m.) 
lengvuosius automobilius, 
visureigius, mikroautobusus, 
motociklus, traktorius, sun-
kvežimius, priekabas. Bet ko-
kios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Reikalingas E kategorijos 
vairuotojas-šaltkalvis. 

Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Ieškomas darbštus, sąžinin-
gas, atsakingas, be žalingų

įpročių žmogus, galintis gy-
venti ir prižiūrėti sodybą,

dirbti pagalbinius darbus ūky-
je Šiaulių r. už atlygį. 

Tel. (8-604) 44438.

UAB  „Aros Marine“ darbui 
Europoje ir Azijoje (laivuose) 
ieško kvalifikuotų ir moty-
vuotų:

- laivo panelių montuotojų;
- izoliuotojų-skardininkų;
- baldų surinkėjų;
- dažytojų;
- plytelių klijuotojų.
Siūlome stabilų darbą, gerą 

atlyginimą, visas socialines ga-
rantijas.

CV siųsti el. p.: info@arosma-
rine.com,  tel. (8-620) 30868.

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58 arba (8-381) 5-80-24
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė.

šiandien

 gegužės 3 d.

 gegužės 4 d.

gegužės 3 d. pilnatis.

Aleksandras, Jokūbas, Juvena-
lis, Pilypas, Arvystas, Kantvydė.

Antanina, Florijonas, Dargai-
las, Mintautė, Monika, Vitalija.

oras

anekdotas

+14

+4

iŠ ArTi

Amiliutė prisimena, kaip
švęsdavo Gegužės 1-ąją

Knygynas Anykščiuose
Vilniaus g. 22

tel. 8 657 76612

N A U J I E N A

Prisiminkim visą svarbą
Kaip anksčiau minėjo darbą
Buvo nuostabūs laikai -
Ūžė kolūkių laukai.

Brigada laukininkystės
Visą penkmetį suvystė
Kam garbė, o kam – baronka,
Traktoristas nešas bonką.

Ir kur nors žaliam šile
Visad prie gamtos šalia
Mes gegužės pirmą dieną
Gerdavom tikrai ne pieną.

O paskui kaip tikros stacijos
Vykdavo ir demonstracijos
Mes su Brone - garbės ratą
Nešdavom lauku plakatą. 

Potvynis kaime. Namai pusiau 
paskendę. Prie namų iš eilės pri-
plaukia gelbėtojai ir evakuoja gy-
ventojus. Staiga jie pastebi kepurę, 
plaukiančią į vieną pusę taip, tary-
tum ją kažkas stumtų, bet nekrei-
pia į ją dėmesio ir tęsia savo darbą. 
Vėliau mato, kad kepurė plaukia 
jau į priešingą pusę. Dar vėliau 
jie pastebi, kad kepurė vėl plaukia 
kita kryptimi. Tai kartojasi, kol pa-
galiau vienas gelbėtojas sako:

– Jūs pažiūrėkite, koks keistas 
dalykas: kepurė plaukioja tai šen, 
tai ten.

Vienas iš gyventojų atsako:
– Nekreipkite dėmesio, tai mano 

tėvas. Jis vakar pasakė: bus rytoj 
lietus ar nebus, man visvien – eisiu 
lauką arti.

Iš Viešintų seniūnijos (Anykščių 
raj.) kilusi D. Kazlauskienė beveik 
30 metų užsiima gydytojos prakti-
ka Ji baigė Kauno medicinos insti-
tutą. Antrąją vietą gydytojo rinki-
muose užėmė 36 padėkas gavusi 
šeimos gydytoja Rita Juodiškienė, 
trečiąją – 10 padėkų pelnęs gydy-
tojas Rimondas Bukelis.

Pacientai, dėkodami gydytojams, 
nepamiršo „ačiū“ pasakyti ir slau-
gytojoms. Net 35 padėkas pelnė 
kartu su gydytoja R. Juodiškiene 
dirbanti slaugytoja Asta Bartulie-
nė. Jai taip pat įteiktas „Anykštos“ 
skaitytojų valią liudijantis serti-
fikatas, gėlės ir stalo serviravimo 
indas, pilnas skanių dovanų.

Anykščių PSPC direktorė Zita 
Neniškienė dėkodama „Anykštos“ 
kolektyvui už organizuojamus po-
puliariausio gydytojo rinkimus, 
bei tardama „ačiū“ pacientams, 
kurie rado laiko ir noro padėkoti 

Populiariausiai gydytojai – raktas į 
žmonių sielas

juos gydantiems medikams, sakė: 
„Pagal pasaulyje atliktus tyrimus, 
šeimos gydytojo specialybė yra 
pati nedėkingiausia, šios srities 
medikai patiria daugiausiai streso, 
neskaičiuoja darbo valandų, ir net 
50 – iai procentų šios srities me-
dikų pasireiškia „perdegimo“ sin-
dromas. Ir tik tas grįžtamasis ryšys 
medikams duoda labai daug stipry-
bės ir netgi apsaugo gydytojus nuo 
pavasarinių depresijų“.

Pasveikinusi medikus, kurie 
„Anykštai“ yra lyg ir kaimynai, 
„Anykštos“ vyriausioji redaktorė 
G. Šmigelskienė linkėjo jiems svei-
katos, ištvermės darbe. Taip pat pa-
dėkojo už gerus santykius su visais 
medikais, nes tai – vieni iš nedau-
gelio profesijų atstovų, kurie pakal-
binti niekada neatsisako bendrauti, 
nekompleksuoja net kalbėdami ir 
asmeninėmis temomis. Vis dėlto re-
daktorė, kaimynams pažadėjo, kaip 
įmanoma rečiau pas juos lankytis. 

(Atkelta iš 1 p.)

Šeimos gydytoja Rita Juodiškienė antrus metus iš eilės yra po-
puliariausių rajono gydytojų trejetuke. Pernai ji buvo trečia, šie-
met – antra.

Troškūnų ambulatorijoje dirbantis Rimondas Bukelis gydytojo 
praktika užsiima jau 29 metus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Uteniškio dailininko Lai-
mono Šmergelio paveikslas 
„Nesakysiu“ – dovana gydy-
tojai Daliai Kazlauskienei.

Anykščių PSPC direktorė 
Zita Neniškienė džiaugėsi, 
kad pacientų dėmesys pade-
da gydytojams išvengti „per-
degimo“ sindromo. 

„Anykštos“ vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė sveikina 
slaugytoją Astą Bartulienę, kuri surinko daugiausiai padėkų – 
jai „Anykštos“ skaitytojai padėkojo 35 kartus.


