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asmenukė

Įvykius reikia sekti, nes daug 
naudingo sužinai. Amerikiečiai 
pranešė, kad Lietuva – jau išsi-
vysčiusios ekonomikos šalis.

Sėdžiu ir galvoju: “Tu matai, 
ta ekonomika - visai kaip vai-
kai. Užauga, o tu net nepastebi. 
Jei kiti nepasakytų, kad jau di-
deli, nepatikėtum“. 

Beje, kokie dideli jie bebūtų, 
pinigų vis tiek duoti reikia.

Linas BITVINSKAS

KONCERTAS. Gegužės 17 d. 16 
val. festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ atidarymo koncertas 
BAROKO MUZIKOS PERLAI, 
skirtas Muziejų dienai, Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11, Anykš-
čiai). Dalyvauja ansamblis “Arcadia 
consort” – solistė Saulė Šerytė (me-
cosopranas), Robertas Bliškevičius 
(barokinis smuikas, barokinis altas, 
bosinė viola da gamba), Valerijus 
Jasiulevičius (bosinė viola da gam-
ba), Margarita Garmutė (barokinis 
smuikas), Vaiva Eidukaitytė (klave-
sinas). Renginys nemokamas.

Direktorius. Šių mokslo metų 
pradžioje iš darbo atleistas A. Vie-
nuolio progimnazijos režisierius 
Erikas Druskinas daro karjerą. Jis 
laimėjo konkursą ir tapo Širvintų 
rajono kultūros centro direktoriu-
mi. 

Traukiasi. A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos direktorė Ona 
Repečkienė. „Anykštai“ patvirtino, 
kad nuo rugsėjo mokyklai nebeva-
dovaus. „Niekas manęs nespaudė 
ir priekaištų nepareiškė. Pati apsi-
sprendžiau“, - apie priežastis, kodėl 
išeina iš darbo, sakė Tėvynės sąjun-
gos Anykščių skyriaus pirminin-
ko pavaduotoja O. Repečkienė. Ji 
mokyklai vadovavo nuo 1994-ųjų. 
O.Repečkienei – 73-eji metai. 

Pirmininkas. Partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ Anykščių skyriaus 
pirmininkė Birutė Kavolienė atsi-
statydino iš šių pareigų. Skyriaus 
pirmininku išrinktas rajono Tarybos 
narys, buvęs Finansų viceministras 
Vytautas Galvonas.

Lanko. Andrioniškio seniūnijo-
je gyventojai pastebėjo tris vilkus. 
Naminiams gyvuliams jie kol kas 
nepavojingi, nes įprastai vilkai už-
puola naminius gyvulius tada, kai 
moko jauniklius medžioti. 

Nauji. Lietuvos kaimo turizmo 
asociaciją papildė du nauji nariai – 
„Gradiali Anykščiai“ ir sodyba, esanti  
Kupiškio rajone, „Apynių namai”. 

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

Šimtametė mero paprašė 
„antrašo“ Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

 Kurklių seniūnijoje buvo pasveikinta viena seniausių šios seniūnijos gyventojų šimtametė Ona Kuktienė, gimusi 1915 metų gegužės 
5 dieną. Savo gimtadienio dieną šimtametė į seniūniją atėjo pati.

Šimtametė Ona Kuktienė į savo jubiliejaus iškilmes atėjo pati.

“Visada besišypsanti, giedros 
nuotaikos”, - taip šimtametę 
apibūdino užrišdamas tautinę 
juostą Kurklių seniūnas Al-
gimantas Jurkus. 
                   Autoriaus nuotr.
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Partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“ veikėjo Vytauto Galvono 
įkurta viešųjų ryšių priemonė 
„Nykščiai“ keliauja į Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio 
rankas. UAB “Atvirai“, valdan-
čio „Nykščių“ radijo stotį ir por-
talą nyksciai.lt, akcininku tapo 
UAB “Anšilas“. Šios bendrovės 
bendrasavininkas Valdas Trinkū-
nas, kaip Liberalų sąjūdžio kan-
didatas, dalyvavo tiesioginiuose 
Druskininkų mero rinkimuose 
bei yra išrinktas į Druskininkų 
miesto tarybą. UAB “Atvirai“ 
dar pernai laimėjo radijo dažnio 
konkursą ir netrukus radijo lai-
das turėtų pradėti transliuoti ir 
Druskininkuose. 

Ir liberalai turės savo 
žiniasklaidos priemonę

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Liberalas verslininkas Valdas Trinkūnas – jungtis tarp Druski-
ninkų ir Anykščių. Abejuose miestuose jis turi po SPA, turės ir 
po radiją...

Kaip tampama 
milijonieriumi

Beveik keturias dienas buvau 
milijonieriumi. Galėjau milijonie-
riumi likti net ir visiems laikams. 
Tačiau pagalvojau, kad kam man 
tie baltarusiški rubliai...

Žaizdos užgyja, 
randai lieka

UAB „Anykščių šilumos“ 
direktorius Virgilijus Vaičiulis 
džiaugiasi šiltais santykiais su 
suaugusiais sūnumis. 

Vairavo 
neblaivūs
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spektras

Temidės svarstyklės
Tyrimas. 2015-05-06 Anykščių 

r. PK pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl vyriškio, gimusio 1976 m., 
gyv. Anykščių r. sav., Staškūniškio 
k., mirties priežasties nustatymo.

Priežastis. 2015-05-07 VPK 
Anykščių r. VPK K pradėtas iki-

teisminis tyrimas dėl vyriškio, gimu-
sio 1965 m., gyv. Anykščių r. sav., 
Anykščių sen., mirties priežasties 
nustatymo.

Nustatys. 2015-05-07 Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pradė-
tas ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, 
gimusio 1947 m., gyv. Anykščiuose, 
Maumedžių g., mirties priežasties 

nustatymo.  
Šoviniai. 2015-05-07 apie 20 val. 

7 min. Anykščiuose, Šilo skg., atlie-
kant neblaivaus (2,15 prom.) 27-erių 
metų jaunuolio apžiūrą, kišenėje ras-
tas metalinis dėklas su 5 vnt. auto-
mato šovinių. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Vagis. 2015-05-07 apie 7 val. 30 

min. Anykščių r., Svėdasų sen. 
pastebėta, kad įsibrauta į sandė-
liuką ir pavogtos dvi benzininės 
žoliapjovės. Nuostolis – 346 eu-
rai.

Eurai. 2015-05-07 gautas pra-
nešimas, kad iš namų, esančių 
Anykščiuose, Smėlio g., pavogta 
4 500 eurų.

Mero patarėjo posto netekęs ir 
dabar likęs bedarbiu V.A.Milaknis 
teigė, kad nesulaukęs ne tik darbo 
pasiūlymų, bet ir moralinio partie-
čių palaikymo. “Niekas su manimi 
dėl dabartinės koalicijos nesitarė. 
Man atrodo apskritai nebuvo jokių 
derybų - Sigučiui Obelevičiui libe-
ralai pasiūlė vicemero postą ir jis 
nuėjo”, - kalbėjo V.A.Milaknis.

Konkursuose į valstybės tarnybą 
V.A.Milaknis sakė nedalyvaujantis, 
nes nėra išsilaikęs bendrųjų gebėji-

Konservatorius ieško geresnės partijos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vienas Anykščių konservatorių lyderių Virgilijus Aloyzas Mi-
laknis “Anykštai” teigia nusivylęs savo partija, todėl iš jos trau-
kiasi. “Mūsų partijai kuo toliau, tuo labiau žmonės nėra svarbūs. 
22 metus buvau partijos narys, skyriaus politinio komiteto pir-
mininkas. Gal būsiu reikalingas kitai partijai, gal kitam merui 
ar Seimo nariui galėsiu perduoti savo patirtį “, - “Anykštai” sakė 
V.A.Milaknis.

mų testo ir, regis, vylėsi, kad jam 
padės kažkokia kita partija. Tiesa, 
politikas aiškino, kad su jokia po-
litine jėga kol kas nesidera, tačiau 
yra atviras pasiūlymams. Pasak 
V.A.Milaknio, jis gali nesirinkti 
kitos dešiniosios partijos. “Dabar 
partijos ideologiškai nebedaug kuo 
skiriasi”, - sakė savo partija nusi-
vylęs vienas iš Anykščių konserva-
torių lyderių.

Tuo tarpu iš portalo anyksta.
lt sužinojusi, kad V.A.Milakniui 

trūksta partijos kolegų dėmesio 
ir dėl to jis išeinąs iš Tėvynės są-
jungos partijos, Anykščių skyriaus 
pirmininko pavaduotoja Ona Re-
pečkienė sakė esanti nustebusi. 
O.Repečkienė kalbėjo, kad mero 
patarėjo posto netekusiam parti-
jos bičiuliui bandė rodyti dėmesį, 
bet jis pats to dėmesio nepriimąs. 
“Jis neatsakinėja į telefono skam-
bučius. Parašiau V.A.Milakniui 
laišką ir perdaviau jį per jo žmo-
ną. Ką dar turėjau daryti? Čia šiek 
tiek nesveikai atrodo.” - kalbėjo 
O.Repečkienė. 

51-erių metų, pagal išsilavini-
mą darbų mokytoju, V.A.Milakniu 
partija pakankamai ilgai rūpinosi – 
1995-2000 m. jis prie konservato-
rių mero Sauliaus Nefo dirbo Vie-
šintų seniūnu. 2003-2007 m., kai 
Anykščius valdė liberalų ir kon-

Virgilijaus Aloyzo Milaknio 
partinis stažas – 22-eji metai
Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

servatorių koalicija, V.A.Milaknis 
dirbo savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoju, o nuo 
2007 iki 2015 m buvo konserva-
toriaus mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėju. 

Lietuvoje surengtą pirmą kartą 
azartišką plaukimo rungtį organizato-
riai pavadino „Pašėlusiu sprintu“. Joje 
paukikai varžėsi 50 m distancijose 
visais plaukimo stiliais su iškritimais 
tol, kol finale liko tik du sportininkai. 
Pirmas bandymas pavyko, tiek mo-
terų, tiek vyrų grupėje kiekvienoje iš 
rungčių teko surengti atrankos plau-
kimus. Gausiausiai dalyvių susirinko 
moterų (23) ir vyrų (28) 50 m laisvuo-
ju stiliumi rungtyse. Geriausiai sekėsi 
Baltarusijos nacionalinės plaukimo 
rinktinės nariams, kurie laimėjo net 6 
rungtis iš 8. 

Rungties „Pašėlęs sprintas“ nu-
galėtojai: 50 m peteliške: moterys 
Aksana Dziamidava 0.27.22 min. 
(Baltarusijos rinktinė), vyrai Yahor 
Dodaleu 0.23.73 min. (Baltarusi-
jos rinktinė); 50 m nugara: mote-
rys Aliaksandra Kavaleva 0,27,95 
min. (Baltarusijos rinktinė), vyrai 

Festivalis prasidėjo „Pašėlusio sprinto“ 
rungtimi 

Ketvirtadienį „Pašėlusio sprinto“ rungtimi Anykščių plaukimo 
baseine „Bangenis“ prasidėjoXVII – asis tarptautinis plaukimo 
sprinto festivalis „Anykščiai 2015“, kuriame dėl 134 prizų 3 die-
nas rungsis per 650 plaukikų iš Lietuvos ir kaimyninių valstybių. 

Viktar Staselovich 0,24,30 min. 
(Baltarusijos rinktinė); 50 m krūti-
ne: moterys Karleen Kersa 0.31.71 
min. (Talino TOP), vyrai Nikolajs 
Maskalenko 0,27,04 min. (Rygos 
Delfinas); 50 m laisvuoju stiliumi: 
moterys Aliaksandra Herasimenia 
0.23.91 min. (Baltarusijos rinktinė), 
vyrai Anton Latkin 0.21.86 min.  
(Baltarusijos rinktinė). Iš Lietu-
vos sportininkų geriausiai pasirodė 
anykštėnas Giedrius Titenis 50 m 
krūtine ir panevėžietis Mindaugas 
Sadauskas 50 m laisvuoju stiliumi 
nuotoliuose užėmę antrąsias vietas. 
Kartu su plaukimo meistrais plaukė 
ir jaunieji Anykščių krašto plau-
kikai: Kazimieras Kandratavičius, 
Smiltė Gindrėnaitė, Mykolas Na-
dvaravičius, Julius Bačkulis, Julius 
Pavilonis, Roberta Jasikonytė, Vai-
va Musteikytė, Martyna Limbaitė, 
Rokas Strazdas, Paula Zlatkutė. 

„Pašėlusio sprinto“ rungčių nuga-
lėtojai tapo naujais festivalio rekordi-
ninkais ir kartu su prizininkais vakar  
festivalio atidaryme buvo apdovanoti 
medaliais ir piniginiais prizais. 

Šiandien 9 valandą vyks kvalifika-

ciniai, o 16 val. – finaliniai plaukimai. 
18 val. 30 min. bus apdovanoti ge-
riausi plaukikai. 

Informacinis festivalio rėmėjas - 
laikraštis „Anykšta“.           

- AnykštA   

Geriausiai „Pašėlusio sprinto“ rungtyje pasirodžiusiems lietu-
viams anykštėnui, olimpiniam plaukikui Giedriui Titeniui (de-
šinėje) ir panevėžiečiui Mindaugui Sadauskui pavyko iškovoti 
antrąsias vietas.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Marius Andrijauskas, gimęs 
1989, 2015 m. sausio 12 dieną 
Anykščių r., kelyje Kavarskas-
Traupis-Levaniškis, vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus, neturė-
damas teisės vairuoti, padarė eismo 
įvykį ir iš jo pasišalino. Nustatytas 
lengvas 1,31 promilės girtumo 
laipsnis, paskirtas 25 parų admi-
nistracinis areštas ir konfiskuota 
transporto priemonė. Pakartotinai 
vairavo būdamas neblaivus.

Jonas Šileika, gimęs 1966 m.,  
vasario 19 dieną Anykščių r., Mūrų 

Vairavo neblaivūs
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomeni-

mis, nuo šių metų pradžios Anykščiuose pagauti 8 neblaivūs vai-
ravę asmenys. 

k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės 
vairuoti. Nustatytas vidutinis 1,98 
promilės girtumo laipsnis, paskirta 
1 158 Eur bauda.

Andrius Mikulėnas, gimęs 1987 
m., kovo 8 dieną Burbiškio k. vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus. 
Nustatytas lengvas 1,02 promilės 
girtumo laipsnis, paskirta 295 Eur 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 14 mėn.

Tautvydas Vareika, gimęs 1982 
m., kovo 8 dieną Anykščiuose, A. 

Vienuolio g., vairavo automobi-
lį būdamas neblaivus. Nustatytas 
lengvas 1,16 promilės girtumo 
laipsnis, paskirta 289 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.

Rimantas Girskus, gimęs 1962 
m., kovo 15 dieną Anykščių r. Nau-
jųjų Elmininkų k. vairavo automo-
bilį būdamas neblaivus. Nustatytas 
sunkus 2,56 girtumo laipsnis, skitr-
ta 579 Eur bauda ir atimta teisė vai-
ruoti transporto priemones 24 mėn.

Vytautas Banys, gimęs 1971 
m., kovo 4 dieną Anykščiuose, 
Statybininkų g., vairavo automo-
bilį būdamas neblaivus. Nustaty-
tas sunkus 2,86 promilės girtumo 

laipsnis, paskirta 650 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 29 mėn.

Gintaras Maslauskas, gimęs 
1956 m., kovo 6 dieną Anykš-
čiuose, A. Baranausko a., vairavo 
automobilį būdamas neblaivus. 
Nustatytas lengvas 1,22 promilės 
girtumo laipsnis, paskirta 292 Eur 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 13 mėn.

Arsen Koldaras, gimęs 1983 m., 
kovo 11 dieną Anykščių r. Didžia-
kaimio k. vairavo automobilį bū-
damas neblaivus ir neturėdamas 
teisės vairuoti. Nustatytas viduti-
nis 1,83 promilės girtumo laipsnis, 
paskirtas 28 parų administracinis ir 
konfiskuota transporto priemonė. 
Pakartotinai vairavo būdamas ne-
blaivus.

Pagerbė. Per iškilmingą ceremo-
niją Panerių memoriale šalies vadovė 
padėjo gėlių vainikus prie paminklų 
nacizmo ir žydų genocido aukoms 
atminti, paminklų Lietuvos vietinės 
rinktinės kariams bei Lenkijos Armi-
jos Krajovos ir civiliams piliečiams. 
Antrojo pasaulinio karo metais Pane-
riuose buvo nužudyta apie 100 tūks-
tančių žmonių, daugiausia žydų.

Nesvarstys. Tvarkos ir teisingu-
mo partijos Seimo frakcijos seniūnas 
Petras Gražulis „darbiečius“ ragina 
švietimo ir mokslo ministru skirti ne 
Vydą Gedvilą, o Valentiną Mazuronį. 
Darbo partijos laikinasis pirmininkas 
Valentinas Bukauskas tokios iniciaty-
vos rimtai nevertina ir sako, kad kan-
didatas keičiamas nebus. Pats V. Bu-
kauskas P. Gražulio pasiūlymo teigė 
negirdėjęs ir nesiimsiantis jo vertinti 
rimtai.

Šeši. Seimui Vyriausybės veiklos 
ataskaitą pristatęs Premjeras Algirdas 
Butkevičius savo vadovaujamo Mi-
nistrų kabineto darbą vertina šešetu. 
„Aš esu labai kuklus, manau, kad 
šešetą galėčiau pasirašyti“, - sakė A. 
Butkevičius, paklaustas, kokį pažymį 
dešimtbalėje sistemoje galėtų para-
šyti Vyriausybei. Tuo tarpu Seimo 
opozicijos lyderis Andrius Kubilius 
socialdemokrato A. Butkevičiaus 
Vyriausybės veiklą vertina ketver-
tu dešimtbalėje sistemoje. Premjero 
nuomone, toks vertinimas yra „pyk-
čio proveržis“.

Prašo. Seimo Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Vydas Gedvilas krei-
pėsi į Ministrą Pirmininką Algirdą 
Butkevičių bei Specialiųjų tyrimų 
tarnybą (STT), prašydamas pateikti 
bei paviešinti STT turimą informaci-
ją. „Vadovaudamasis Korupcijos pre-
vencijos įstatymo 9 straipsniu prašau 
Jūsų pateikti pilną turimą informaciją 
dėl mano tinkamumo eiti švietimo ir 
mokslo ministro pareigas, įskaitant ir 
kriminalinės žvalgybos priemonėmis 
surinktus duomenis. Taip pat prašau 
ir suteikiu savo asmeninį leidimą visą 
anksčiau paminėtą informaciją pavie-
šinti“, - teigiama Seimo vicepirminin-
ko rašte.

Pažeidimai. Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos (VMVT) 
inspektoriams patikrinus 452 iš šiuo 
metu Lietuvoje veikiančių beveik 
600 kebabinių, paaiškėjo, kad dau-
giau nei pusė jų dirba nesilaikydamos 
higienos reikalavimų, netinkamai 
laiko maistą, gamina iš produktų su 
pasibaigusiais tinkamumo vartoti ter-
minais, informuojama VMVT išpla-
tintame pranešime spaudai.

Perduos. Jungtinės Karalystės 
Aukštasis teismas trečiadienį paliko 
galioti 2014 metų sausį Vestminsterio 
Magistratų teismo priimtą sprendimą, 
kuriuo buvo patenkintas Lietuvos Res-
publikos generalinės prokuratūros pra-
šymas perduoti Lietuvai R. B. ir V. A., 
kurie yra įtariamieji „Snoro“ byloje.

Gvildens. Vengrijos ministras pir-
mininkas Viktoras Orbanas ir toliau 
gvildena mirties bausmės temą. Kie-
kviena Europos Sąjungos (ES) šalis 
turi turėti galimybę savarankiškai 
nuspręsti, ar grąžinti mirties baus-
mę, pareiškė jis penktadienį Vengri-
jos radijui. Jau prieš dvi savaites V. 
Orbanas viešai svarstė apie mirties 
bausmės įvedimą, tačiau po audrin-
gos Europos Komisijos reakcijos 
pritilo. Mirties bausmė ES šalyse yra 
uždrausta.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
  Jonas Junevičius

Dėl netikėtos tėvelio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Egidijų 
ŠILAIKĄ ir jo artimuosius.

Anykščių rajono 
socialdemokratai

užuojauta

Vytautas Galvonas susinaikino

V.Galvono įkurti „Nykščiai“ 
Anykščiuose išbandė vos ne visas 
žiniasklaidos nišas – jie kurė tele-
viziją, radiją, leido žurnalą ir por-
talą. Kol galų gale buvo pasilikti 
du produktai – radijas ir portalas. 
„Nykščių“ žiniasklaidos priemonės 
aršiai kritikavo rajoną valdžiusius 
konservatorius ir socialdemokratus, 
o V.Galvonas, jau ir nebeturėdamas 
jokių juridinių ryšių su „Nykščiais“, 
buvo nuolatinis radijo studijos ir 
portalo „gyventojas“. Tačiau, šį 
pavasarį vykę savivaldos rinkimai 
V.Galvono partijai pasibaigė visiš-
ku „fiasko“ – „tvarkiečiai“ rajono 
Taryboje gavo vos vieną mandatą ir 
nulį įtakos.

Priminsime, jog 2004 metais, 
dar neturėdamas „Nykščių“,V.
Galvonas laimėjo Seimo rinkimus 
Anykščių-Kupiškio apygardoje 
(pirmajame ture jis surinko 24,7 
proc. balų). 2008 m. mūsų apygar-
doje per Seimo rinkimus jis liko tre-
čias (14,8 proc.), 2012 m – ketvirtas 
(12,9 proc.). Per 2015 m. savival-
dos rinkimus už V.Galvono „Tvar-
ką ir teisingumą“ balsavo 4,07 proc. 
anykštėnų... 

Pasidalino trečdaliais

Paskutiniu metu UAB“Atvirai“ 
pusę akcijų valdė anykštėnas versli-
ninkas UAB“Sodrugestvo Baltija“ 
direktorius Darius Čypas. 33 proc.  
bendrovės akcijų priklausė buvu-
siam televizijos operatoriui Aidui 
Gurskui, 17 proc. – andrioniškiečiui 

Ir liberalai turės savo
žiniasklaidos priemonę

Rolandui Aleknavičiui. 
Po naujausio UAB“Atvirai“ ak-

cijų perskirstymo visi trys akcinin-
kai sumažino savo akcijų dalis ir į 
akcininkus priėmė UAB“Anšilas“. 
D.Čypas „Anykštai“ sakė, kad da-
bar panašiai po trečdalį bendrovės 
akcijų valdo jis pats, UAB“Anšilas“ 
bei kartu sudėjus A.Gurskas ir 
R.Aleknavičius.

Kol V.Galvono nebuvo įtraukęs 
eršketų verslas, jis anykštėnams 
skleidė bendrą verslo planą su 
V.Trinkūnu. V.Galvonas aiškino, 
kad V.Trinkūno SPA turėtų būti lyg 
ir ligoninė, kurioje būtų gydoma ka-
mieninėmis ląstelėmis.  

Druskininkuose – senas karas

UAB“Anšilas“, valdančios SPA 
Anykščiai - Vilnius bendrasavi-
ninkas V.Trinkūnas su „Anykšta“ 
bendravo nenoriai, jam pavyko 
prisikambinti tik iš laidinio tele-
fono, kurio savo telefonų knygo-
je verslininkas neturi. Pradžioje 
V.Trinkūnas teigė, kad jis neturi 
nieko bendro su „Nykščiais“, kad 
radiją pirko UAB“Anšilas“... Re-
gis, UAB“Anšilą“ valdo taip pat ne 
V.Trinkūnas, o UAB“Raminora“ 
ir tik šios įmonės savininkais yra 
Trinkūno šeima...

Tačiau, kiek paišdykavęs, 
V.Trinkūnas atlyžo. Jis aiškino, kad 
per radiją nebandys daryti politikos, 
kad su niekuo nekovos ir nesistengs 
daryti įtakos. „Nenorėčiau ta tema 
kalbėti, nes jūs esate šališki. Pasi-
taikė proga ir sudalyvavau projek-
te.“ - plačiau radijo temos neketino 
rutulioti V.Trinkūnas.

Druskininkuose, kuriuose 
V.Trinkūnas, kaip ir Anykščiuose 
turi SPA, o taip pat ir gyvena, giliai 
išsišaknijo socialdemokratas meras 
Ričardas Malinauskas. V.Trinkūnas 
net neslepia, kad jam R.Malinauskas 
yra ne tik jo politinis oponentas, bet 
ir asmeninis priešas. Su oponentais 
ir vietine žiniasklaida nesiskaitan-
tis R.Malinauskas tiesioginiuo-
se mero rinkimuose surinko 69,8 
proc. balsų ir sutriuškino liberalų 
sąjūdžio kandidatą V.Trinkūną 
(16,1 proc.). Druskininkų Tarybo-
je R.Malinausko socialdemokratai 
turi visišką valdžios monopolį - 17 
mandatų iš 25.     

Druskininkų savivaldybė ilgai 
leido valdišką laikraštį, nors tai 
draudžia daryti įstatymai. Taip 
buvo naikinama laisva vietinė spau-
da. V.Trinkūno Druskininkų radijo 
projekte, kaip samdomas darbuoto-

jas ketina dalyvauti ir kitas garsus 
R.Malinausko oponentas – laikraš-
čio „Druskininkų naujienos“ redak-
torius Romas Sadauskas Kvietkevi-
čius.

Keis komandą

Kalbama, kad iš „Nykščių“ turė-
tų būti atleistas jų variklis Robertas 
Aleksiejūnas. Į jo vietą gali būti pa-
sodintas taikesnis ir ryšių su Anykš-
čiais neturintis žurnalistas. 

Taigi, nors V.Trinkūnas ir neigia 
politinius interesus, tačiau sunku 
tikėti, kad jo druskininkietiška ži-
niasklaidos atmaina bus tokia pati 
kaip anykštietiška – greičiausiai  
Druskininkų merą UAB“Atvirai“ 
radijas kritikuos, o Anykščių merą 
Kęstutį Tubį, kuris yra liberalas 
kaip ir V.Trinkūnas – šlovins.  

Kita vertus, V.Trinkūnas planuoja 
verslo plėtrą Anykščiuose, ketina-
ma plėsti Anykščių šilelyje stovintį 
SPA. Jau šį rugsėjį planuojama prie 
SPA Vilnius – Anykščiai statyti nau-
ją pastatą restoranui, o vėliau, kaip 
kalbama Anykščių savivaldybėje, 
V. Trinkūnas ketina Šilelyje statyti 
ir dar vieną viešbučio komplek-
są. V. Trinkūnas neslepia ketinimų 
Anykščiuose, prie rekonstrukcijos 
laukiančio miesto stadinio statyti 
teniso kortus. Šiam ketinimui įgy-
vendinti investitoriui reikalinga 
milijoninė savivaldybės parama 
– nutiesti komunikaciniai tinklai, 
įrengta infrastruktūra. Svajojama, 
kad stadionas taps visu kompleksu 
su teniso kortais, viešbučiu, pramo-
gų ir poilsio zonomis.   

Regioninė žiniasklaidą 
perka turintys interesų

Anykščiuose veikia trys ži-
niasklaidos grupės – „Nykš-
čių“, „Anykštos“ ir „Šilelio“. Tik 
„Anykštos“ akcininkams, kurie yra 
ir įmonės darbuotojai, žiniasklaidos 
biznis yra jų pragyvenimo šaltinis. 

„Šilelį“ ir dar kelis regioninius 
laikraščius įsteigė politikas, tada 
dar krikščionis demokratas, o dabar 
V.Galvono bendražygis, „tvarkie-
tis“ Petras Gražulis. P.Gražulis tu-
rėjo ir spaustuvę, ir puikiai išplėtoją 
„Judex“ koldūnų verslą. Vėliau su 
„Nykščiais“ į Anykščius atėjo mili-
jonierius „tvarkietis“ V.Galvonas. 

Lietuvos patirtis rodo, kad regi-
oninę žiniasklaidą perka, o paskui 
ją maitina, tik konkrečiose vietose, 
konkrečių interesų turintys versli-
ninkai-politikai. 

Dėl darbuotojo Alvido Viniko 
mirties nuoširdžiai užjaučiame 
šeimą ir artimuosius.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame gerb. 
Tarybos narį Egidijų ŠILAIKĄ, 
mirus brangiam Tėveliui. Telydi 
Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos nariai

Anykščių meras liberalas 
Kęstutis Tubis „Nykščių“ 
radijo studijoje bus meiliai 
sutinkamas ir mandagiai 
kalbinamas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)Renata ŠTARIENĖ, ka-

varskietė:
- Aišku, kad reikia drausti 

jauniems gerti alkoholį. Ma-
nau, tai drausmintų, gal mažiau 
gertų. Nors, kas žino, gal, kai 
bus draudžiama, kas norės – 
vis tiek gers.

Gražina PRUSAKOVA, 
anykštėnė:

- Man atrodo, kad jau buvo 
drausta alkoholio įsigyti jau-
nuoliams iki 21 metų. Gal aš 
klystu? Iki 20 metų vaikai mo-
kosi, gal ir teisinga būtų drausti 
vartoti alkoholį!? Klausimas 
diskutuotinas. 

Laurynas TAMAŠAUSKAS, 
anykštėnas:

- Manau drausti nereikia. 
Jaunimas nuo 18 – os metų 
savo galvas turi ir tai proble-
mos neišspręs. Dar baruose 
uždrauskit alkoholiu prekiaut 
nuo 22 valandos, ir suklestės 
bobučių verslas. 

Ar reikėtų 
drausti vartoti 
alkoholį iki 20 
metų?

Deja, patirties perdavėjų 
etatai užimti

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
buvęs mero patarėjas kalbėjo apie 
savo politinę ateitį, traukdamasis iš 
konservatorių partijos:

„Gal būsiu reikalingas kitai par-
tijai, gal kitam merui ar Seimo na-
riui galėsiu perduoti savo patirtį.“

Dėl to laiško jis ir išeina 
iš partijos!

Ona REPEČKIENĖ, viena iš 
Anykščių konservatorių lyderių, 
apie dėmesio rodymą mero pata-
rėjo posto netekusiam partiečiui 
V.A.Milakniui: 

„Jis neatsakinėja į telefono skam-
bučius. Parašiau V.A.Milakniui 
laišką ir perdaviau jį per jo žmoną. 
Ką dar turėjau daryti?“

Nupirkit ir mus, 
būsim – objektyvūs

Valdas TRINKŪNAS, verslinin-
kas, „Anykštos“ žurnalisto pakal-
bintas apie „Nykščių“ žiniasklai-
dos grupės akcijų įsigijimą:

„Nenorėčiau ta tema kalbėti, nes 
jūs esate šališki.“

...tiek darbe... 

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius 
apie komfortą: 

„Nebijau prisipažinti, komfortas 
man yra svarbus – tiek namuose, 
tiek kelionėse.“

Istoriškai geriausia laukti, 
kol rusai susiginčys 
tarpusavyje

Juozas DANILAVIČIUS, moky-
tojas, apie Lietuvos santykius su 
Rusija:

„Man patinka, kai žmonės nesi-
velia į ginčus, kai mato, kad nėra 
prasmės.“

Čia priekaištas velionio 
artimiesiems?

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių 
regioninio parko direktorius, apie 
Laimės žiburį: 

„Laimės žiburys iki šiol yra tu-
ristų vienas lankomiausių objektų 
Anykščiuose, bet ši vieta apleista, 
paminklas daugelį metų nesutvar-
kytas: obeliskas apaugęs kerpėm ir 
samanom.“  

Atsimenam dar iš filmuko apie 
begemotą, kuris bijojo skiepų

Zita NENIŠKIENĖ, Anykščių 
PSPc direktorė, apie skiepus: 

„Skiepai – rimtas dalykas, ir aš 
labai abejoju, ar taip jau drąsiai šią 
funkciją galima perduoti vaistinin-
kams.“
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Ūkininkai ganys avis

Anykščių regioninio parko direk-
torius Kęstutis Šerepka susirinkusie-
siems aiškino projekto prasmę – „Jo 
tikslas – išsaugoti likusias ir atkurti 
buvusias atviro tipo pievų buveines 
Šventosios senvagėje. Kai pievose 
nebeganomi gyvuliai, keičiasi kraš-
tovaizdis, nyksta tam tikros augalų ir 
gyvūnų rūšys“. Anksčiau šiose vieto-
se buvo šienaujama, dabar jos užžė-
lusios krūmais, apaugusios medžiais. 
Direktorius, pristatydamas projektą, 
sakė, kad nei savivaldybė, nei seniū-

Saugos Šventosios pievas Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Antradienį popiet Anykščių regioninio parko direkcijoje vyko 
konferencija „Kaip tvarkysime Šventosios senvagių pievas?“, 
kurioje buvo pristatomas naujas projektas, siekiantis išsaugoti 
Šventosios pievas, jose gyvenančias retų rūšių buveines. 

nija negali išsaugoti nykstančių pie-
vų, todėl, pradėdami vykdyti veiklą, 
keliems saugomoje teritorijoje žemę 
turintiems ūkininkams pirks avis, kad 
šios atliktų pagrindinį – „žoliapjovės“ 
– darbą. 

Visas projektas, be Anykščių re-
gioninio parko teritorijos, apima ir 
kitas Lietuvos vietas – Kuršių neri-
jos nacionalinį parką, Dzūkijos naci-
onalinį parką ir Čepkelių valstybinį 
gamtinį rezervatą. Projektas bus fi-
nansuojamas ir iš Europos sąjungos 
fondų – veiklai skiriama apie 1 mln. 
eurų. 

Siekiama išsaugoti 
nykstančias rūšis

VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ 
projektų vadovas, gamtos mokslų 
daktaras, docentas Zenonas Gulbi-
nas sakė, kad Šventosios senvagė yra 
europinės svarbos teritorija; ji svarbi 
tuo, kad čia auga ir gyvena retos rū-
šys – pavyzdžiui, plačioji dusia, šar-
vuotoji skėtė, dvijuostė nendriadusė. 
Tai – bene didžiausia Lietuvoje šių 
vabzdžių buveinė, todėl ją saugoti ir 
atkurti šiai rūšiai palankias buveines 
yra būtina. 

„Dar 1982 metais teritorijoje ne-
buvo nei medžių, nei krūmų, dabar 
jau viskas yra apaugę krūmynais. Jei 
nieko nebus daroma, minėtos rūšys 
greičiausiai išnyks, – kalbėjo Z. Gul-
binas, – pirmiausia reikia iškirsti krū-
mus, svetimžemes rūšis, tada ganyti 
ir šienauti. Ketinama įsigyti 50 avių 
ir dvi karves“.

Pasak Zenono Gulbino, 90 proc. 
minėtos teritorijos yra privati nuosa-
vybė. Tai kelia daugiausia rūpesčių, 
nes teritoriją pasidalinę daug skir-
tingų asmenų – su visais jais reikės 
susitarti, juos informuoti. Beveik du 
trečdaliai teritorijos yra žemės ūkio, 
ketvirtadalis – miškų ūkio paskirties. 
Palei upę yra ir laisvos, niekam nepri-
klausančios žemės.

Gaus išmokas

Agnė Prakapienė, Žemės ūkio 
ministerijos Agroaplinkosaugos ir 

ekologinio ūkininkavimo skyriaus 
vyriausioji specialistė, pasakojo, 
kad, jei ūkininkas minėtoje teritori-
joje turi 19 hektarų žemės plotą, jį 
deklaravęs, gaus išmoką: už vieną 
hektarą apie 450 Lt (apie 130 eurų). 
Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juri-
diniai asmenys. „Tai būtų specifinių 
pievų tvarkymas – jose galima ga-
nyti, galima jas šienauti, tik negali-
ma naudoti chemijos“, – tvarką apie 
tai, kaip elgtis su turimais plotais 
saugomoje teritorijoje, aiškino A. 
Prakapienė. Kitas būdas yra eks-
tensyvus pievų tvarkymas – „To-
kiu atveju bendras plotas turi būti 
ne mažesnis nei 1 hektaras. Plotą 
ūkininkas kiekvienais metais turi 
deklaruoti. Čia jau privaloma laiky-
ti gyvulius, draudžiama nušienautą 
žolę smulkinti, draudžiama ir che-
mija. Pievos turi būti natūralios“, – 
sakė Agnė Prakapienė.

Išsaugoti pievas bandė
ir anksčiau

Anykščių regioninio parko vy-
riausioji ekologė Rasa Rutkauskienė 
susirinkusiesiems sakė, kad teritorija, 
apie kurią kalbama, yra draustinis, 
jos pievos yra stepinės, užliejamos, 
labai vertingos. „Jau seniai galvojo-
me, kaip šią teritoriją išsaugoti. 2011 
metais viena biologė sugalvojo tokį 
seminarą – žoliavimą. Susirinkę rink-
davo žoleles, džiovindavo. Trečius 
metus yra vykdoma naktigonė – naktį 
ganomi arkliai“, – pasakojo R. Rut-

kauskienė. Ji sakė, kad, be minėtų 
retų rūšių, yra atrastos ir dar kelios, 
įrašytos į Lietuvos Raudonąją kny-
gą – lancetinis dumblialaiškis, dau-
giasmiltis varpenis.

Konferencijoje susirinkusieji dis-
kutavo, kad yra labai svarbu šviesti 
visuomenę apie tai, kas bus vykdo-
ma, įvairiais kanalais dalintis infor-
macija. Taip pat buvo sprendžiama, 
ką daryti, kad iš šalies idealus planas 
išsaugoti Šventosios senvagių pievas 
pasiteisintų.

Priemonės taikomos pavėluotai

Gamtininkas, vicemeras Sigutis 
Obelevičius, dalyvavęs konferenci-
joje, apie būsimą projektą kalbėjo: 
„Priemonė yra labai gera. Anksčiau 
kildavo problemų tarp gamtos ap-
saugos ir ūkininkų, nes ūkininkams 
neapsimokėjo saugoti natūralias 
pievas – nors jų yra aukšta gamtinė 
vertė, bet mažas produktyvumas. Su 
Europos sąjungos rėmimo programa  
ūkininkams pasidaro verta turėti plo-
tą saugomoje teritorijoje – už hektarą 
galima gauti net iki 1000 Lt (apie 290 
Eur) išmokų“.

S. Obelevičiaus manymu, šios 
– kompensavimo – priemonės yra 
pradėtos taikyti pavėluotai, jos turėjo 
atsirasti prieš kokių dvidešimt metų, 
kai kaimuose buvo jaunų žmonių. 
„Dabar ūkininkaujančių yra labai ne-
daug. Iš principo visa tai daroma dėl 
nykstančių rūšių, nes natūraliose pie-
vose yra labai didelė biologinė įvai-
rovė, gyvena į Lietuvos Raudonąją 
knygą įrašytų gyvūnų, auga retų rūšių 
augalai“, – kalbėjo biologas Sigutis 
Obelevičius.

Linas BITVINSKAS

Gegužės 9-oji giliai įsirė-
žusi gyvenusių prie tarybinės 
santvarkos sąmonėje. Vykdavo 
panašūs į šiandieninius atlaidus 
renginiai, plazdėdavo raudonos 
vėliavos, buvo kalbama apie 
karo baisumus. Pamenu, mūsų 
mokykloje kartą kalbėjo karo 
veteranas, šiaip mes į juos, kaip 
ir kitus „partinius“, žvelgdavome 
ironiškai. Tiesa, tai buvo ne šiaip 
tarybinės santvarkos gynėjas, 
bet paprastas žmogus, likimo 

nublokštas į Berlyno griuvėsius. 
„Tarnavau kulkosvaidininku, 
bet per karą nesu nušovęs nė 
vieno žmogaus“,- pasakojo jau 
po oficialios dalies, kai priėjome 
pasikalbėti. Nustebau, kaip tai 
gali būti – kulkosvaidininkas ir 
nieko nenušovė. „Nuspausdavau 
gaiduką, užsimerkdavau, ir kol 
baigdavosi šoviniai, neatsimerk-
davau“,- sakė šis veteranas, 
beje, Berlyne palikęs kelis vienos 
rankos pirštus. Pagalvojau, kad 
šitas žmogus tikrai nugalėtojas. 
Bent jau kare dėl žmogiškumo...

Antrasis pasaulinis karas mūsų 
dar nepalieka, nes vis dar ran-
dama šaudmenų, kaulų, o šiemet 
jis tapo ir „keičiama moneta“ 
– Rusija rengia didinga paradą, 
kuriame dalyvaus ir Ukraino-
je kariaujančios dalys. Visas 
šalis, kurių vadovai neatvyks 
stebėti karinės didybės, Maskva 
pasiruošusi apšaukti remiančio-
mis fašizmą ir negerbiančiomis 
žmonių aukų.

Mano manymu, dabartinė 
Rusija beveik nepasistūmėjo 

į priekį, palyginus su Tarybų 
Sąjunga, buvusia blogio impe-
rija, kur žmogus nieko nereiškė. 
Svarbu buvo tik viena – kaip 
mes pateiksime gražų vaizdelį. 
Tarnaudamas tarybinėje armijoje 
ne kartą vykau į mišką kirsti 
berželių, kuriuos susmeigda-
vom į pievą, kai koks generolas 
atvykdavo, ir vėl išmesdavom, 
kai jis išvažiuodavo. Pažinau 
gerai rusišką sistemą iš vidaus. 
Ji tebeliko nepakitusi.  

Nutylima, kiek po karo buvo 
sušaudyta tų, kurie grįžo iš 
fronto, kiek jų atsidūrė Sibiro 
lageriuose, kaip ištisais eše-
lonais naikinti buvo vežami 
karo veteranai, mūšiuose tapę 
invalidais. Jie tiesiog dingdavo 
iš miestų, ir niekas jų nepasiges-
davo. Nekalbama ir apie baisius 
medicininius tyrimus, kuriuos 
atlikdavo tarybiniai medikai 
lageriuose, niekuo nesiskyrę nuo 
mirties daktaro Mengelės. Rusija 
stengiasi ištrinti bet kokią atmintį 
apie tai – uždarytas vienintelis 
veikęs Gulago muziejus Permėje.

Šie ir kiti baisūs tarybinės val-
džios nusikaltimai man tolygūs 
fašizmui. Neseniai mirusi legen-
dinė balerina ir didelė Lietuvos 
draugė ir pilietė Maja Pliseckaja 
pasakojo viename interviu, kaip 
buvo sušaudytas jos tėvas, o 
mama 10 metų praleido lageryje 
tik už tai, kad buvo „priešo“ 
žmona. „Man fašizmas ir komu-
nizmas niekuo nesiskiria“,- kal-
bėjo M.Pliseckaja. 

Dabartinė Rusija taip ir ne-
išmoko šitos pamokos. Vokietija 
po karo tiesiogine to žodžio 
prasme atgailavo, gėdijosi 
darbų, kuriuos valstybės vardu 
darė fašistai, todėl šiandien tapo 
tuo, kuo ir yra – vienu iš Europos 
„garvežių“, tuo tarpu visada 
„skriaudžiama“ ir teisi Rusija 
tapo valstybės parodija ir agre-
sore, kuri vėl bet ką gali užpulti. 
Nenuostabu, kad parodijomis 
tampa ir veteranų pagerbimas 
– sakykim, Rusijoje nuskambėjo 
istorija, kai vienas laidotuvių 
namų savininkas pasikvietė 
veteranus ir jiems įteikė kuponus 

su nuolaida.... karstams. Žinoma, 
žmogus gal norėjo gero, bet būtų 
ramiau, kad jų neliktų, kaip ir 
tų luošių po karo, kad veteranai 
būtų tik kažkas nežemiško, tiesiog 
šventieji su Kalašnikovo auto-
matais. Tiesa, rusai niekada ne-
norėjo girdėti pasakojimų, kaip 
per kritusių jų karių lavonus, kad 
nereiktų sukti į šalį, važiuodavo 
jų pačių tankai...   

Beje, kiek toli Rusijos propa-
ganda nuo realybės, rodo ir fak-
tas, kuris iki šiol mažai žinomas 
– gruzinas Militonas Kantarija, 
kurio pavardę buvome verčiami 
mintinai išmokti mokykloje kaip 
vieno iš svarbiausių II-ojo pa-
saulinio karo didvyrių, kadangi 
jis iškėlė pergalės vėliavą virš 
Reichstago Berlyne, gyvenimą 
baigė skurde ir kaip pabėgėlis. 
Ironiška, kad iš savo namų Ab-
chazijoje, kur buvo M.Kantarijos 
namai, jį išvijo Rusijos armija-
išvaduotoja, kai vyko etniniai 
valymai Abchazijoje 1993 metais. 
Beje, istorija nutyli, kas vėliavą 
iškėlė virš M.Kantarijos namų...   

Jubiliatę į Kurklių seniūniją, kur 
ją pasitiko seniūnas Algimantas 
Jurkus bei meras Kęstutis Tubis 
atlydėjo dukra Regina. Šypsodamasi 
ji užlipo laiptais, kur ją pasitiko 
Kurklių seniūnijos darbuotojai, 
bendruomenės atstovai, Kurklių 
vaikų darželio mažyliai. Moteris  
nuoširdžiai stebėjosi, kad jos pas-
veikinti atvažiavo pats Anykščių 
rajono meras, kuris ją pasveikino, 
įteikė gėlių puokštę.

Seniūnas A. Jurkus jubiliatę 
apjuosė tautine juosta, o vaikai 
sveikino eilėraščio posmais. Kurklių 
bendruomenės pirmininkė Julija 

Šimtametė mero paprašė „antrašo“
Sabalienė linkėjo, kad jubiliatės 
gyvenimo ratai toliau riedėtų 
gražiausiu keliu. 

Dabar Kurkliuose gyvenanti O. 
Kuktienė gimė ir užaugo garsiąjame 
Trakinių kaime. Moteris augo sesers 
ir 3 brolių apsutyje. Sesuo Antani-
na mirė sulaukusi 93 - jų, o brolis 
Anicetas amžino atilsio iškeliavo 
nesulaukęs 90 – mečio. Trakiniuose 
jubiliatė sukūrė šeimą, užaugino 
dukrą ir sūnų. Moteris susilaukė 3 
anūkių ir 5 proanūkių. Geriausiais 
gyvenimo metais moteris minėjo 
santuokos metus su pora metų už 
ją vyresniu vyru Martynu, darbščiu, 
visų gerbiamu, doru žmogumi. Jis 

amžino atilsio iškeliavo sulaukęs 
87 – erių. Kol buvo gyvas vyras, O 
Kuktienė daug keliavo, lankydavo 
Šiluvos atlaidus, buvo prie jūros, 
plaukė laivu, skrido “kukurūzniku”, 
kuris tręšė kolūkio laukus.

Iš jos vyro giminės yra kilęs ir Tra-
kiniuose gimęs vyskupas Juozapas 
Kukta, tad viešėdama Kaune kartu su 
juo drąsiai sėsdavosi šalia dvasinės ir 
pasaulietinės aukštuomenės šulų.   

Gimusi Pirmojo pasaulinio karo 
metais, kurio šimtmetį mini pasau-
lis, O. Kuktienė gerai prisimena 
nepriklausomos Lietuvos laikus. Jai 
teko tarnauti pas ūkininkus, tačiau 
juos prisiminusi jubiliatė minėjo 

geru žodžiu. Ji pergyveno ir Antrąjį 
pasaulinį, per kurį buvo išmokusi 
vokiškų žodžių. Svečius pralinksmi-
no pasakiusi, kaip vokiečių kareiviai 
kaime prašydavo lašinių. 

Guvi jubiliatė linksmai atsakinėjo 
į jos pasveikinti susirinkusių svečių 
klausimus, kaip jai pavyko su-
laukti tokio garbingo jubiliejaus, 
ką ji valgė, ką gėrė. Paklausta apie 
mėgstamiausią valgį, atsakė: “Kas 
papuola, tas prapuola”, tačiau dukros 
perklausta prisipažino, kad jai ska-
niausios braškės, kurių lysves pati 
augindavusi. Jubiliatė prisipažino, 
kad pas medikus lankosi labai retai 
ir beveik nevartoja vaistų…

Meras jubiliatės pasiteiravo, gal 
reikėtų keisti Kurklių seniūną. ”Nere-
ikia, nereikia, jis geras žmogus”, 

- skubėjo užginčyti. Seniūnas gi 
pastebėjo, kad O Kuktienės gimimo 
data, kurioje 3 penketai, gal būt lėmė 
jai gražų ir ilgą gyvenimą, mat tokia 
skaičių seka padėjusi energijos gauti 
iš kosmoso. Pati jubiliatė, panašu, 
antgamtinėmis jėgomis mažai tiki. 
Klebonas jai gražus, geras, tačiau 
per išpažintį ji neturinti, ką jam pa-
sakyti. “Ką aš jam pasakysiu, jei 
nieko blogo nepadarau.  

Atsisveikindama su Anykščių 
meru K. Tubiu, jubiliatė paprašė jo 
“antrašo”, tad meras jai padovanojo 
vizitinę kortelė. 

Jubiliejaus dieną O. Kuktienė savo 
Anykščių komunaliniame ūkyje 
dirbančiai dukrai padovanojo pačios 
numegztas kojines.  

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka sakė, 
kad projektu siekiama išsaugoti natūralias Šventosios pievas ir 
jose esančias retas augalų ir gyvūnų rūšis.

Autorės nuotr.
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 JAuTiS
JAUTIS (balandžio 21- gegužės 21)
Jautis mėgsta ramybę ir harmoniją, jis džiaugiasi malonia aplin-

ka. Ne veltui Jautį globoja Venera. Venerai būdingas džiaugsmas 
viskuo, kas gražu, pirmiausia meile, kuo ypatingai pasižymi Jau-
čio asmenybė.

Jaučiams būdinga:

1. Jautis yra lėtas, ilgai anali-
zuoja situacijas, nėra linkęs į stai-
gias ir permainas ir pokyčius.

- Kažin, ar man tai tinka. Viskas 
priklauso nuo situacijos. Esu impul-
syvus žmogus. Būna taip, kad labai 
greitai įsiplieskiu, priimu ir ne visai 
teisingą sprendimą, tačiau praėjus 
kuriam laikui nusiraminu, ir tada 
dažniausiai tas impulsyviai priim-
tas sprendimas, būna pakeičiamas, 
į kur kas racionalesnį, labiau apgal-
votą.

Man nesvetima rizika – prisimin-
kim atvejį, kai vyko mero Leono 

Žaizdos užgyja, randai lieka Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius, buvęs rajono mero Dariaus 
Gudelio patarėjas, Virgilijus Vaičiulis gegužės 4-ąją atšventė 58 
–erių metų gimtadienį. Be didelių balių, iškilmingų tostų, tik, kaip 
sako pats pašnekovas, su pačiais brangiausiais – žmona Nijole, sū-
numis Mantu ir Mindaugu bei jų žmonomis, ir, žinoma, mažąja 
beveik trejų metukų anūkėle Liepa, kurią V. Vačiulis vadina ge-
riausiu antidepresantu.  

Pašnekovas prisipažino, kad astrologines prognozes kartais per-
skaito, bet tik kaip „lengvo turinio“ tekstelius. „Aš apskritai labai 
ribotai tikiu įvairiais aiškiaregiais, šarlatanas, nežinomais skrai-
dančiais objektais. Tikiu tuo, ką galiu pačiupinėti, pauostyti, pa-
matyti...“ – juokaujaV. Vaičiulis.

Alesionkos interpeliacija, ir valdžiai 
buvo ruošiamas Darius Gudelis. Jei-
gu šis žingsnis būtų nepavykęs, kitą 
dieną jau būčiau neturėjęs darbo. 
Na, ir kas? Kol turi rankas, kojas ir 
galvą, juodesnei ar baltesnei duonai 
vis tiek užsidirbsi. Be to, jeigu jau 
atsitiktų taip, kad netekčiau darbo, 
tai žmona, turėdama krautuvėlę, gal 
bent jau vairuotoju priimtų...

Aš ir namuose esu daug impulsy-
vesnis, nei žmona – ji, beje, pagal 
Zodiako ženklą yra Mergelę. Tad ir 
namie konfliktai, tikriausiai reikia 
pripažinti, dažniau kyla dėl mano 
burbėjimo... Bet aš moku ir atsipra-
šyti. Dabar situacija gal kiek keičia-

si, matyt, viskas ateina kartu su nu-
gyventais metais, patirtimis – jeigu 
anksčiau žmona supykusi galėdavo 
ir dieną kitą nešnekėti, tai aš nieka-
da to nedariau... Susipykom, na gi ir 
išsiaiškinkim (juokiasi...)

2. Jautis ypatingai yra linkęs 
ginti savo teritoriją – te niekas 
neišdrįsta įsibrauti į jo valdas, 
kitaip turės reikalą su grėsminga 
jėga...

- Šeima man yra pati svarbiausia 
vertybė. Tikrai pirma šeima, o pas-
kui jau darbas, draugai ir visa kita. 
Darbą esu pakeitęs jau ne vieną, o 
žmona – vis ta pati (juokiasi). Su 
Nijole esame susituokę jau 36 –erius 
metus. Nė karto nebandėme skir-
tis – nė karto nesu pakėlęs prieš ją 
ranką, nė karto namuose „neskraidė“ 
daiktai, visi vestuvių proga dovanoti 
servizai stovi savo vietose... Matyt, 
nieko taip neginčiau, kaip savo šei-
mos – nesvarbu, kas man benutiktų, 
bet už žmoną, vaikus, dabar jau ir 
anūkėlę, stočiau tvirtai. 

Ypatingai artimo ryšio su gimine 
nejaučiu – esu vienturtis, jau nebe-
turiu tėvų, o su amžiumi, matyt, ir 
ryšiai pamažu trukinėja. Jaunystėje 
dažniausiai susitikdavom vestuvė-
se, dabar kita proga – susirenkam į 
laidotuves. 

Neturėjimas labai artimų žmonių 
priverčia branginti savo šeimą... 
Anksti mirė ir žmonos tėvai. Gal tai 
irgi prisidėjo prie santykių tvirtumo 
– susipykai – vienas išlėkei pas vie-
nus tėvus, kitas – pas kitas... O mūsų 
atveju turėjom tik vienas kitą. 

3. Įsimylėjęs Jautis siekia san-
tykių stabilumo, jam nepriimtini 
atsitiktiniai ryšiai. Prieš užmegz-
damas artimesnę pažintį, Jaučio 
ženklo vyrai ilgai stebi būsimą 
partnerę, įvertindamas visas jos 
teigiamas ir neigiamas savybes...

- Susipažinom taip: žmona dir-
bo Telšiuose lengvosios pramonės 
fabrike, atvažiavo į Anykščius pas 
draugę. Nueidavom į šokius, tada 
ir pats pradėjau važiuoti į Telšius. 
Mane sužavėjo žmonos kuklumas, 
darbštumas, subtilumas, mokėjimas 
prisitaikyti prie bet kokius situacijos. 
Su žmona draugavome apie pusan-
trų metų, greitai gimė pirmasis sūnus  
Mantas. 

Tos savybės, kurios mane suža-
vėjo jaunystėje, liko ir dabar – nie-
kada nebuvo dėl žmonos gėda. Aiš-
ku, yra visokių teorijų, kad meilė 
trunka trejus metus, paskui lieka tik 
prisirišimas, bendra buitis, vaikai 
ir t..t. Gal su laiku aistra ir išblėsta, 
bet meilė – ne. Drąsiai sakau, kad 
praėjus 36-eriems metams, žmoną 
tikrai myliu.

Susipykus užtenka padovanoti ir 
gėlę, užtenka pasakyti ir gražų žodį. 
Nesakyčiau, kad žmoną labai lepi-
nu. Kalbant apie namų jaukumą, 
interjerą, daugiausiai tuo rūpinasi 
žmona. Jeigu jau sugalvoja, kad rei-
kia kažką perstatyti, pakeisti ar pan., 
tai taip ir bus. Aš vis pabumbu, kad 
daug darbo, gal nereikia... Bet dar 
nebuvo atvejo, kad šiais klausimais 
aš laimėčiau prieš žmoną...

4. Kaip oras ir vanduo maža-
jam Jautukui reikalinga darni 
šeima, namų šiluma, šiltas ma-
mos ir tėčio glėbys...

- Tėčio neturėjau... Užaugau su 
mama. Nuo 12 metų slaugiau ją 
sergančią po insulto, sunkiai val-
dė koją, ranką, buvo perkreiptas 
veidas. Bet aš iš to nedariau jokių 
problemų. Būdavo išveža mamą į 
ligoninę, lieku namie vienas (beje, 
dabar gyvenam mano vaikystės 

name – aut.past.). Ir pečių ne vi-
sada pasikūrendavau, ir grietinės 
indėlių mama grįždavusi daug ras-
davo, ryte – pienas ir batonas. Kai 
kiti imdavo manęs gailėtis, koks esu 
vargšas, aš nesuprasdavau – taigi 
visas namas liko man, galiu daryti, 
ką noriu, - kur čia problema! Mama 
buvo pakankamai griežta. Nors gy-
venom labai vargingai, pinigų užte-
ko, mama mokėjo ir mane išmokė 
su jais tvarkytis. 

Prisimenu vasaras, kai mama 
liepdavo eiti mėlyniauti, sakydavo 
prirenki penkis litrus, užteks. Pri-
renki, o, pasirodo, reikia dar pen-
kių, ir dar penkių litrų... Nešdavom 
į turgų parduoti. Tik nuo to laiko ne-
begaliu žiūrėti į mėlynes, pasiskinu, 
bet uogauti tikrai nevažiuoju.

Būdamas 23-ejų metų sužinojau, 
kad ligoninėje mirė mama. Žmona 
tik pagimdžiusi, sūneliui - 3 mėne-
siai, laidotuvėmis pasirūpinti reikia. 
Nebuvo, kam mamytę palydėti į ka-
pines. Buvo giminių, kurie į šerme-
nis atvyko kitą dieną po jos laido-
tuvių. Žmonai bažnyčioje pasidarė 
bloga, išvažiavo namo... Taip nuo 
bažnyčios iki senųjų kapinių paskui 
mamos karstą ėjau vienas. Skaus-
mas su laiku praeina, nors reikia ne 
vienerių metų, bet netekties randas 
lieka visam gyvenimui.

5. Gimę po Jaučio ženklu yra 
patikimi bičiuliai. Tačiau, jeigu 
jau jis bus blogos nuotaikos, tą pa-
stebės visi. Beje, Jaučiai – kerštin-
gi, ilgai laiko senas nuoskaudas...

- Draugų turiu ne daug. Esam 
gal šiek tiek uždaroka šeima, ne-
sam linkę saldžiai, daug ir dažnai 
bendrauti. Tačiau yra keletas žmo-
nių, kuriuos drąsiai galiu pavadinti 
tikrais draugais. Jiems mūsų namų 
durys visada buvo, yra ir bus atvi-
ros. Klasės draugai man liko arti-
mesni nei studijų metų.

Dabar net galvoju, kažin, ar būna 
diena, kai nesusiskambinam, nepa-
sišnekam su UAB „Anykščių kvar-
co“ direktorium Eugenijum Andri-
jausku... 

Gal žmona yra uždaresnė, to-
dėl natūraliai tas bendravimas su 
žmonėmis yra retesnis. Jai nereikia 
vakarėlių, pobūvių, užtenka ben-
dravimo su savais. Aš gal dažniau 
kur nors išeičiau, esu labiau komu-
nikabilesnis, bet prisitaikiau, ir man 
viskas gera. Bet suprantu ir žmoną, 
ji turi parduotuvę „Vaidlonė“, turi 
savo gėlynus, kuriuos preciziškai 
prižiūri, o kur dar namai! Ji yra di-
džiulė pedantė. 

Nesu tas vyras, kuris neišplautų 
indų ar grindų, nevengiu buities 
darbų. Bet įsivaizduokit situaci-
ją – namai lyg ir sutvarkyti, visai 
nesvarbu, kad aš juos išploviau, 
sėdim, pavyzdžiui, žiemos vakarą, 
skaitom, ir žmonai staiga atsiranda 
būtinybė kur kokią dulkelę nuvalyti 
– na, supranta, greitom taip – tačiau 

dažniausia ta dulkelė baigiasi kita 
dulkele, o ji virsta dar didesne ir t.t. 
Taip ir lieku prie televizoriaus vie-
nas sėdėti...

O dėl kerštingumo, tikrai nesu 
kerštingas. Jeigu kas įskaudina, 
pykčio nelaiko ir antrą šansą žmo-
gui dažniausiai suteikiu. 

6. Jaučiai nėra per daug verslūs 
ar iniciatyvūs, nemėgsta prisiim-
ti atsakomybės. Tinkamiausias 
jiems profesijos – architektūra, 
geologija, statybos, medžio apdir-
bimas...

- Pagal išsilavinimą ir esu staty-
bininkas – vadinasi, tos žvaigždės 
ne visada meluoja (juokiasi...) Bū-
damas įmonės direktoriumi negaliu 
leisti būti neatsakingas – tiek kal-
bant apie darbą, tiek apie kolektyvą. 
Kaip apie vadovą, geriausiai apie 
mane pasakytų mano darbuoto-
jai... Bet mano kabineto durys, jei-
gu neturiu kokių svarbių svečių ar 
nevyksta susitikimai, visada būna 
atviros. Su darbuotojais per sekre-
torę nebendrauju..

Skaudžiai išgyvenu su darbu, ko-
lektyvu susijusias nesėkmes... Jeigu 
žmogui bėda, jis tikrai žino, kad 
pas mane gali užeiti bet kada, kiek 
galėsiu, tiek padėsiu. Visai nesenas 
įvykis, kai Amžinybėn išlydėjom 
pakankamai jauną moterį, kolegę... 
Padėjom transportu, ryšio priemo-
nėm, finansais, deja, liga ją įveikė...

Nesuprantu tų, kurie darbinius 
santykius painioja su asmeniniais: 
galim ir susibarti, ir aštresnį žodį 
pasakyti, tenka žmogų ir atleisti... 
Bet, kai jis tave susitikęs gatvėje 
nesisveikina, man tai nesupranta-
ma... Gal čia mano bėda – gal per 
minkštas esu..?

7. Jaučių poilsiui reikalinga ra-
mybė, išpuoselėta aplinka, pato-
gumai, komfortas...

- Nebijau to pripažinti, komfortas 
man yra svarbus – tiek namuose, 
tiek kelionėse. Vykdamas į užsie-
nį, renkuosi gerą viešbutį su viskas 
įskaičiuota paketu, patogiu kamba-
riu, skaniu maistu. Esam labiau po-
ilsinių kelionių mėgėjai. Gal ir drą-
siai pasakysiu, bet jeigu gali rinktis 
dviejų žvaigždučių apšnerkštą vieš-
butį, gal geriau pasirinkti vietinius 
ežerus ir upes. 

8. Jaučius kartais apsėda tau-
pymo manija, pinigai jiems ypač 
svarbu..

- Stogą pats apsidengiau, pries-
tatą pasistačiau, žolę pjaunu... Kad 
kas nors būtų atėję ir pasiūlęs savo 
paslaugas. Nebuvo nė vieno... Kai 
penkių litų paprašyti, tai negėda, o 
kai darbą dirbti, jau noro nebėra. Aš 
sumokėsiu ir ne penkis litus, tik im-
kis, dirbk... Tad man nesuprantama, 
kai sako, kad nėra darbo, jo yra – 
norėk, atlik jį sąžiningai, ir badauti 
nereiks. 

O dar vėliau išgirdau repliką: 
„Ką, pinigus į grabą susidėsi?“

4 detalės apie Virgilijų VAIČIULĮ

Knygos...
„Nesu labai skaitantis žmogus, labiau gal pavartau profesinę literatūrą. 

Mėgstu paskaityti Juozą Erlicką. Bet yra priežastis, kodėl po penkių pus-
lapių lovoje „nulūžtu“. Turiu ydą – be trijų vakarienių į lovą nesigulu... 
Tai koks tada gali būti skaitymas (juokiasi)“.

Atostogos...
“Bent kartą per metus stengiamės nuvažiuoti prie jūros. Žmona labai 

norėjo į Graikiją, tad aplankėm Koso salą. Bet mums smagu ir savo na-
muose...“

Muzika (atlikėjas)...
„Klausausi savo jaunystės muzikos: patinka ABBA, BEATLES... Ma-

šinoje nuolat skamba ar tai kompaktinės plokštelės, ar radijas“.

Augintinis
„Šiuo metu neturim jokio augintinio. Kažkada turėjom rusų mėlynąją 

katę... Prisiriši, prarandi, skauda... Šunį auginti sudėtingiau – nei palik-
si, nei išvažiuosi. Bet... Žmona vis dažniau užsimena apie katę – tokią 
pat rusų mėlynąją... Vis bandau rasti argumentų, kodėl ne. Tačiau, matyt, 
ateis laikas, kai teks nusileisti ir tas jaukus ir šiltas padarėlis atsiras na-
muose“.

Mano receptas
- Nesu šeimininkas. Virtuvės vengiu, nors skaniai pavalgyti mėgstu, oi 

kaip man reikia saldumynų. Kadangi negaliu pasidalinti jokiu firminiu 
savo receptu – gal galiu pasidalinti laimingo gyvenimo receptu?

Atsakomybė prieš save ir kitus, pagarba sau ir kitam, sąžiningas dar-
bas, meilė, sveikas požiūris į gyvenimą. 

UAB „Anykščių šilumos“ direktorius Virgilijus Vaičiulis džiau-
giasi šiltais santykiais su suaugusiais sūnumis. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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Kamilė BITVINSKAITĖ

Visi veikiantys mechanizmai 
turi savo varomąsias jėgas: maši-
nos variklis neįsijungs, jei bake-
lyje nebus benzino, vakare nepa-
žiūrėsite savo mylimiausio filmo, 
jei namuose nebus elektros, o ir 
žygio metu nepasišildysite prie 
laužo, jeigu neturėsite degtukų. 
Malonumą suteikiantys veiksniai 
turi turėti savo „varomąją jėgą“. 
Tačiau kokia varomoji jėga gali 
nulemti mūsų elgesį ir tam tikrų 
veiksmų atsiradimą? Paprasčiau 
sakant, o koks karlsoniškas pro-
peleris veikia mumyse? 

Ar baisu, kad mano variklis 
varomas menkavertiškumo?
Individualiosios psichologijos 

pradininkas Alfredas Adleris pa-
stebėjo, kad pagrindinė žmogaus 
elgesio varomoji jėga - pranašumo 
siekimo jausmas. Šiuo atveju pra-
našumo siekimas nėra siejamas su 
noru visose sferose būti geresniu 
už kitus. Pranašumo siekimas – tai 
noras pasiekti savo gyvenimo ide-
alą (baigiame mokyklą, įgyjame 
specialybę, susirandame darbą, ku-
riame galėtume save realizuoti, ku-
riame šeimą ir auginame vaikus), 
tai pastangos visą laiką ko nors 
siekti. Pats Adleris atkreipė dėme-
sį į tai, kad žmogus nuo gyvenimo 
pradžios tarsi juda nuo blogesnės 
gyvenimo kokybės link geresnės ir 
mumyse atsirandantis pranašumo 
siekimo jausmas kyla dėl to, kad 

nuo pat mažumės mumyse slypi 
menkavertiškumo jausmas. 

Tikriausiai nė vienas žmogus 
nejaučia malonumo, kai jį aplanko 
beviltiškumas ir menkavertišku-
mo jausmas. Pastarojo jausmo ne-
reiktų išsigąsti, nes būtent jis mus 
skatina judėti į priekį. Menkaver-
tiškumo jausmą išgyvename visa-
da, kai atsiduriame nežinomose, 
nepažįstamose ar sunkiai suvokia-
mose situacijose ir tai jokiu būdu 
nerodo žmogaus silpnumo. Tai 
rodo tai, kad tuo momentu žmogui 
yra sunkoka susidoroti su esančia 
situacija ar užduotimi. Menkaver-
tiškumo jausmą mumyse sukelia 
kitų pranašumas. Žmogus yra to-
kia būtybė – nesilyginti su kitais 
negali. Juk ne paslaptis, kad mote-

rys patyliukais mėgsta pasilyginti, 
kurios vyras ar suknelė gražesnė, 
vyrai pasilygina mašinų variklių 
galingumu. Lyginimasis su kitais  
mumyse leidžia įsivyrauti pra-
našumo arba menkavertiškumo 
jausmui. Besilygindami su kitais 
kartais mes bijome siekti prana-
šumo (iš baimės suklysti mes ne-
siimame jokių veiksmų. Pvz. jūsų 
draugas puikiausiai slidinėja. Jūs 
norėtumėte išmokti slidinėti, bet 
bijote, nes greičiausiai teks dažnai 
kristi).

Jausti pranašumo ir menkaver-
tiškumo jausmus yra natūralu, 
tačiau Adleris pastebėjo, kad šie 
jausmai gali peraugti į komplek-
sus. Pranašumo kompleksas – kai 
žmogus perdėtai vertina savo jė-

gas. Dažniausiai toks žmogus 
taip pasitikės savo jėgomis, kad 
savo veiksmais jis nieko niekam 
nesieks įrodyti (dauguma atve-
jų žmonės siekia kitiems kažką 
įrodyti, kad yra verti dirbti savo 
darbą, verti gauti aukštesnes par-
eigas. Ir tai žmogui gali būti tik 
į naudą, vedamas tokio jausmo 
žmogus gali daug ko pasiekti). 
Tokiais atvejais, kai žmogus ne-
turi ko kitiems įrodyti ir pernelyg 
savimi pasitiki, tai tik rodo didelį 
pasipūtimą, egocentriškumą, kitų 
nuvertinimą. 

Taigi, neišsigąskite pranašumo 
ar menkavertiškumo jausmų. Pa-
sak Adlerio, šie jausmai - mūsų 
varomoji jėga, skatinanti mus to-
bulėti ir siekti vis naujų dalykų 
bei įgūdžių, tobulumo. Juk ėjimas 
tobulėjimo link gal ir nelengvas, 
tačiau jo rezultatai visad malonūs, 
net pasakyčiau, jog vertėtų sune-
rimti, jei šių jausmų savyje neran-
date. Tai reiškia, kad esate stagna-
cijoje, o juk stovintis vanduo gali 
supelkėti.

VIETOJ TABLETĖS

Informacija gyventojams, norintiems nemokamai įsigyti 
kompostavimui skirtus konteinerius

Anykščių miesto, Anykščių seniūnijos individualių namų gyventojus 
ir Anykščių miesto gyventojus, turinčius sodo sklypus ir norinčius įsi-
gyti kompostavimo konteinerius, kviečiame užpildyti klausimyną, kurį 
galima rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje: www.anyksciai.
lt skyrelyje „Naujienos“ arba J. Biliūno g. 23, I a., „Vienas langelis“. 
Užpildytą klausimyną prašome pristatyti į Anykščių rajono savivaldy-
bės administraciją adresu J. Biliūno g. 23, I a. „Vienas langelis“ arba 
atsiųsti el. paštu inga.zukauskiene@anyksciai.lt. Anykščių seniūnijos 
gyventojai klausimynus turi pristatyti į Anykščių seniūniją arba siųsti 
el. paštu gina.petraskiene@anyksciai.lt. 

Asmenys, užpildę klausimyną apie galimybę atsiimti kompostavimo 
konteinerį, bus informuoti papildomai.     
   UAB URATC inf.

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SKELBIMAS
VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės turto pardavimą viešame 
prekių aukcione, kuris vyks 2015-05-26 10 val. adresu: Vilniaus g. 101, Anykščiai.
Parduodama:

Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Vieneto kaina, 

EUR be PVM

1 Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 5670,00

2 Automobilis Mitsubishi L200  (2005 m.) 1 4000,00

3 Automobilis UAZ 3303, bortinis (1991 m.) 1 1000,00

Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba 
pavedimu per 3 darbo dienas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 
nuo 8 iki16 val., prieš tai suderinus laiką telefonu (8 381) 58090.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 EUR.
Norėdamas varžytis aukcione, aukciono dalyvis privalo sumokėti 200 EUR vertės užstatą. Užstatas 
grąžinamas nelaimėjus aukciono; laimėjus aukcioną, įskaitomas į turto kainą; negrąžinamas – laimėjus 
aukcioną ir neatsiskaičius už turtą.
Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2015-06-02 10 val.
Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. Nr.(8 381) 58090.

Miškų urėdas                                                                                               Sigitas Kinderis                                                                                                                                        

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Pigiausi ir geriausi 
VAIRUOTOJŲ kursai!

Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 
www.jonroka.lt

Renkamės gegužės 14 dieną 17 val., 
Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

įvairūs



2015 m. gegužės 9 d.

pirmadienis 2015 05 11

sekmadienis 2015 05 10

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro (k).
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai“. 
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 „Musonų viešpatija. 2 
d. Liūtys“. 
13.00 „Mis Marpl 2“. N-7 
14.40 Auksinis protas (k). 
16.00 Žinios.  
16.10 „Mistinė pica“. 
17.55 Kam reikia? (k). 
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 „Didieji lūkesčiai“. N-14 
0.00 Grupė „DAR“.  
0.50 „Mis Marpl 2“ (k). N-7 
2.25 Auksinis protas (k). 
3.40 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(k). 
4.10 „Giminės po 20 metų“. 
(k).  
4.55 Pasaulio panorama (k). 
5.25 Savaitė (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 Sveikatos ABC. 
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Manatu. Sakyk tiesą“. 
12.10 „Sutrikusi mafija“. N-7 
14.20 „Ponas Bynas“. N-7 
14.55 „Čiauškutė“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė.  
19.30 „Titanų susidūrimas“. 
N-7 
21.40 „Ekstremalus greitis“. 
N-7 
23.25 „Alaus šventė“. N-14 
1.40 „Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi“ (k). N-14

6.35 Teleparduotuvė .  
6.50 „Monsunas“. N-7  
7.20 „Mažieji išdykėliai“. 
7.50 „S dalelių paslaptys“. N-7  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.00 Statybų TV. 
9.30 Nepaprasti daiktai. 
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Jaunosios verslininkės 
dienoraštis“. N-7  
13.15 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
15.50 Ekstrasensai detekty-

vai. N-7 
17.55 Aš - stilistas! N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 „Garfildas“. 
21.05 „Taksi 4“. N-7 
22.55 „Hačiko. Šuns istorija“. 
0.50 „Nedrįsk bučiuoti nuota-
kos!“ N-7 

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
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. 
Konspiratorių kaukės“. N-7
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Žuvys monstrai“. 
N-7
13.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Laukinis“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Inga Lindstrom. 
Frederiko kaltė“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14 
23.00 „Dažnis“. N-14 
1.20 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
2.15 Bamba TV. S. 

6.45 „Žiedų ritmai“. 
7.20 „Goko stiliaus paslaptys“ 
(k). 
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 „Mylėk savo sodą“ (k). 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
17.25 „Nustebink mane“. 
18.40 „Kas aprengs nuota-
ką?“  
19.50 „Magai“. 
21.00 „Volanderis. Rygos 
šunys“. N-14 
22.55 „Galutinis tikslas 2“. 
N-14 
0.40 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo! 
9.30 „Afrika.LT“. 
10.15 Geriausios regbio rung-
tynės. Europos 2 B diviziono 
čempionatas. Kipras - Lietuva.  
10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. Alvydo 
Jokubaičio ir Raimundo 
Lopatos knygos „Lietuva kaip 
problema“ pristatymas. 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.15 Mūsų miesteliai. 
Dusetos. 1 d.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Opera „Kaimo garbė“.  
15.45 Literatūros tyrinėtojo, 
semiotiko prof. Kęstučio 
Nastopkos kūrybos vakaras.  
17.00 „Aš tave žinau“ (k). 
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Eurovizija 2015.  

20.20 Kultūros savanoriai (k). 
20.50 Visu garsu (k). 
21.40 ARTi. Metalas (k). 
22.10 Mokslo sriuba (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 XVIII tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2014“.  
23.40 Žemaičių festivalis 
Telšiuose. 1 d. 

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
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 „Žemynų kelionė“. 
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). 

8.45 Teleparduotuvė .  
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7  
11.00 „Krokodilų gaudytojo 
dienoraštis“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7  

12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
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 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Ispanijos 
prizo lenktynės. 
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7  
22.00 „Amerikiečiai“. N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.00 „Dingęs be žinios“. N-14  
0.55 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas.  
2.45 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7
   

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 „Gamink sveikiau!“.  
11.45 Nacionalinė loterija.  
11.48 Pasaulis X. N-7 
12.45 „Klounas“. N-7 
16.00 Žinios.
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Žinios. 
17.30 Šeima - jėga! 2.  
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“.  
22.30 „Daktaras Monro“. N-14  
23.30 „Gyvenimo šukės“. S 
1.25 „24/7“. 
2.10 „Daktaras Monro“. N-14  
2.55 „Gyvenimo šukės“. S

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
10.05 „Miestelio ligoninė 8“. 
10.55 „Meilė kaip mėnulis“ (k). 
11.45 „Didieji pasaulio išradimai. 
3 d. Lėktuvai“ (k). 
12.35 „Musonų viešpatija. 2 d. 
Liūtys“ (k). 
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 „Tamsioji Adolfo Hitlerio 
charizma. Į pražūtį - kartu su 
milijonais“. 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 2“ (k). N-7  
0.35 Pinigų karta (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Nacionalinė paieškų tarny-
ba (k). 
4.30 Teisė žinoti (k). 
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k). 
5.40 Mokslo ekspresas (k). 

6.30 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“  
6.55 „Džonis Testas“ (k). 

7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Žarijos miestas“ (k). 
10.45 „Pelenės istorija“ (k). 
12.45 „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 „Paskutinis skautas“. N-14 
0.20 „Visa menanti“. N-7 
1.15 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.10 „Grubus žaidimas“. N-14

5.55 Teleparduotuvė .  
6.10 „Mažieji išdykėliai“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7  
11.00 „Garfildas“. 
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  
18.30 TV3 žinios .  
19.30 „Puolusių angelų miestas“. 
N-7 

20.30 Farai. N-7 
21.00 „Tobula kopija“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.10 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14  
23.10 „Privati praktika“. N-7  
0.10 „Daktaras Hausas“. N-14  
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
2.00 „Tėvynė“. N-14  
2.55 „Las Vegasas“. N-14.  
3.45 „Žmogžudystė“. N-14 
4.35 Nepaprasti daiktai.

  

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
13.00 „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 „Korumpuotasis“. N-14
23.45 „Strėlė“. N-7
0.40 „Juodasis sąrašas“ (k). N-7  
1.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.40 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. 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 „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 „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 „Įkaitai“. N-7 
22.45 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
23.45 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.40 „Klientų sąrašas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas 2“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno dienos 
(k). 
12.45 Būtovės slėpiniai. Lietuvos 
įvaizdis vakaruose 2 d.(k). 
13.35 Lietuvos kompozitorių 
sąjungos apdovanojimai „Metų 
muzikos vinis 2015“ (k).  
14.55 Gimtoji žemė. 
15.20 Girių horizontai.  
15.45 „Animalija“ (k).  
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, k). 
18.30 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka. 

20.05 Maurice Ravel „Bolero“.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Kubietiškas šėlsmas“ 
(subtitruota, k). N-7 
23.10 Džiazo spektaklis 
„Kelionė“.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės 
(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.tv 
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 „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 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. 
N-7 
22.00 „Be stabdžių“. N-7 
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia“. S  
0.50 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas .
2.45 „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 tarny-
ba“. 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 „Meilė kaip mėnulis“ 
(k). 
11.45 „Tamsioji Adolfo Hitlerio 
charizma. Į pražūtį - kartu su 
milijonais“ (k). 
12.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
13.30 Pasaulio panorama (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. 
16.25 „Komisaras Reksas“ 
(k). 
17.15 „Didysis Gregas 2“. N-7 
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien.  
18.40 „Meilė kaip mėnulis“. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas. 
22.20 Istorijos detektyvai. 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7  
0.35 Teisė žinoti (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Emigrantai (k). 
4.30 Specialus tyrimas (k). 
5.15 Tautos balsas (k). 
5.40 Klausimėlis.lt.

6.30 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
6.55 „Džonis Testas“(k). 
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Sutrikusi mafija“ (k). N-7 
10.50 „Titanų susidūrimas“ 
(k). N-7 
12.50 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“ (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 Pagalbos skambutis. 
N-7 
21.00 „Juodos katės“. N-7  
21.30 Žinios. 
22.10 „Džonas Q“. N-7 
0.30 „Visa menanti“. N-7 
1.25 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.20 „Grubus žaidimas“. N-14

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  
0.15 „Daktaras Hausas“. N-14 
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
2.10 „Tėvynė“. N-14  
3.05 „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 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. 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 „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 „Tėvukų skyrybos“. 
N-14
23.10 „Strėlė“. N-7 
0.05 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  

1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.05 Bamba TV. S

6.25 „Uždrausta meilė“. 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 „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 „Velvet“. N-7 
22.45 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7  
23.45 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.40 „Klientų sąrašas“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Kultūra +. (k). 
12.45 Mūsų miesteliai. 
Dusetos. 1 d. (k). 
13.35 Viljamas Šekspyras. 
„Vindzoro šmaikštuolės“ (k).  
15.30 ...formatas (k). 
15.45 „Džeronimas“ (k). 
16.10 „Namelis prerijose“.   

17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
18.20 „Kai gandras nuvilia - 
po dvejų metų 2 d.“ 
18.50 „Dosnumas“.  
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  
19.45 Linija, spalva, forma. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas. 
21.30 „Didieji lūkesčiai“. N-14 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015 (k). 
1.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės (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 „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 „Moderni šeima“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. „FC Bayern 
München“ – „FC Barcelona“. 
23.40 „Domas Hemingvėjus“. 
N-14  
1.20 IIHF pasaulio ledo ritulio 
čempionatas.

7.00 Reporteris. 
7.50 Nuoga tiesa. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 „Klounas“. 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.  
23.20 Pasaulis X.  N-7 
0.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“.  N-7 
1.20 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7  
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 „Meilė kaip mėnulis“ 
(k). 
11.55 Specialus tyrimas (k). 
12.40 Emigrantai (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.  
18.40 „Meilė kaip mėnulis“. 
19.30 Gyvenimas.  
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). 
3.40 Gyvenimas (k). 
4.30 Auksinis protas (k). 
5.40 Klausimėlis.lt.

6.30 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
6.55 „Džonis Testas“ (k).ž 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k).  
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. N-7.  
21.00 „Juodos katės“. N-7.  
21.30 Žinios. 
22.10 „Juodoji aušra“. N-14 
0.15 „Visa menanti“. N-7 
1.10 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.05 „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 „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 Pakartok! N-7
21.00 „Tobula kopija“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios .  

22.05 Vikingų loto .  
22.10 „Nepatikimi kaimynai“. 
N-14
23.55 „Daktaras Hausas“. 
N-14  
0.55 „CSI kriminalistai“ N-14 
1.50 „Tėvynė“. N-14  
2.50 „Las Vegasas“.  N-14  
3.35 „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 „Komisaras Aleksas“. 
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 „Po oda“. N-14 
23.40 „Strėlė“. N-7 
0.35 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7 
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.35 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. 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 „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 „Velvet“. N-7
22.45 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
23.45 „Mentalistas“ (k). N-7  
0.40 „Klientų sąrašas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 Lietuva skaito! 
Skaitymo šventė. (k). 
14.30 Opera „Kaimo garbė“ 
(k). 
15.45 „Džeronimas“ (k).  
16.10 „Namelis prerijose“.  
17.00 „Nuodėminga meilė“. 

N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
18.20 Dokumentinis filmas 
apie dailininką Justiną 
Vienožinskį.  
19.35 Raimondo Paulo ir 
orkestro „Dveseles stigas“ 
koncerto fragmentai. 
19.55 Kultūros savanoriai. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Kamilė Klodel, 1915“. 
N-14 
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Linija, spalva, forma (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 „Moderni šeima“. 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 „Moderni šeima“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Real Madrid CF“ 
– „Juventus“.   
23.40 „Visai ne mergišius“. 
N-14  
1.20 „CSI Majamis“. N-7  
2.10 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7 

7.00 Reporteris. 
7.50 Patriotai. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra gy-
venti“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. N-7 
14.05 „Genijai iš prigimties“. 
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 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 „Komisaras Reksas“ 
(k). N-7 
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 Gyvenimas (k). 
11.55 Bėdų turgus (k).
12.40 Stilius (k). 
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (subtitruota, 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 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose.  
18.15 Šiandien.  
18.25 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „II pasaulinio karo 
pabaigos 70-mečiui. 
Tanbachas - vieno kaimo 
likimas“. N-14 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Didysis Gregas 2“ 
(k). N-7 
0.35 Mūsų laisvės metai. 
2004 m. (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Bėdų turgus (k). 
4.30 Stilius (k). 
5.15 Durys atsidaro (k). 
5.40 Mokslo ekspresas (k).

6.30 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 

6.55 „Džonis Testas“ (k).
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
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 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 „Invazija“. N-7 
0.15 „Visa menanti“. N-7 
1.10 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.05 Sveikatos ABC (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 „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 Aš tikrai myliu Lietuvą. 
21.00 „Tobula kopija“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.10 „Įvykis“. N-14  
0.00 „Daktaras Hausas“. 
N-14  
1.00 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.50 „Tėvynė“. N-14  
3.05 „Las Vegasas“. N-14  
3.50 „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 sugrįži-
mas“. 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 „Meistrų knyga“. N-7
23.35 „Strėlė“. N-7 
0.30 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“.  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 „Burbulų šou“. 
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. Aktoriaus mirtis“. 
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.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 Istorijos detektyvai.  
13.30 Koncertas „Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 
70-osioms metinėms pami-
nėti“ (k). 
14.30 Žemaičių festivalis 
Telšiuose. 1 d. 2008 m. (k). 

16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Septynios Kauno die-
nos (k). 
18.45 ...formatas.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Čia mūsų namai“. 
22.50 Kieno mūsų žemė?  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 „Kamilė Klodel, 1915“ 
(k). N-14

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 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 „Moderni šeima“. 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 „Moderni šeima“. N-7  
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Beždžionių planetos 
sukilimas“. N-7  
23.35 „Penkiakovė“. N-14  
1.35 IIHF pasaulio ledo ritu-
lio čempionatas.

7.00 Reporteris.  
7.50 Sąmokslo teorija. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 „Klounas“. N-7 
13.00 „Dingęs pasaulis“. 
N-7. 
14.05 „Genijai iš prigimties“. 
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 žvaigž-
dės! Realybės šou. N-7. 
22.30 Reporteris.  
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 „Senis“. 
11.05 „Giminės po 20 
metų“ (k). 
11.55 Auksinis protas (k). 
13.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. 
16.25 „Komisaras Reksas“. 
17.20 „Didysis Gregas 3“. 
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 „Elitinis būrys“. N-14. 
0.35 „Didysis Gregas 3“ 
(k). N-7 
1.25 Koncertas – „Myliu“.  
3.05 Tautos balsas (k). 
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.25 Duokim garo! (k).

6.30 „Kas naujo, Skūbi-
Dū?“  
6.55 „Džonis Testas“ (k). 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.55 Yra kaip yra. N-7  
10.20 Yra kaip yra (k). N-7 
11.45 Paskutinis šansas 

(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 KK2 penktadienis. 
N-7 
21.40 „Tamsos riteris“. N-7 
0.40 „Celė 2“. N-14 
2.15 „Juodoji aušra“ (k). 
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 „Du tėvai ir du sū-
nūs“. N-7 
11.00 TV Pagalba. N-7 
12.55 „Nuotykių metas“. 
N-7 
13.30 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
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 „Madagaskaras“. 
21.10 „Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas“. N-7  
23.30 „Užburtas ratas“. 
N-14  

1.20 „Paveldėtojai“.

6.00 „Policija ir Ko“. N-7 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Meistrų knyga“ (k). 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (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 sugrįži-
mas“. 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 „Vykdytojas“. N-14 
23.30 „Gyvi numirėliai“. 
N-14 
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“. 
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 “Burbulų šou“. 
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 „Vyriausiasis inspek-
torius Benksas. Gabalėlis 
širdies“. N-14 
22.55 „Nerimo dienos“. 
N-14  
1.15 „Viešbutis “Grand 
Hotel”“. N-7 
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 Linija, spalva, forma 
(k). 
13.30 Lietuvių dokumen-
tikos meistrai. Kazimieras 
Musnickas. Mūsų Kipras. 
1985 m. Susitikimų muzika. 
1970 m. (k). 
14.25 Literatūros tyrinėtojo, 
semiotiko prof. Kęstučio 
Nastopkos kūrybos vakaras 
(k). 
15.35 Vytauto Kernagio 
dainas atlieka „Avenue 
Acuostic“ (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 

N-7
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Į gamtą. Norvegija. 
3, 4 d.“. 
19.00 Labanaktukas.  
19.25 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. Vilniaus „Žalgiris“ 
- Kauno „Spyris“. 
21.30 „Niekas nenorėjo 
mirti“. N-7  
23.15 „Laisvas kritimas“. 
N-14 
23.40 Dabar pasaulyje.  
0.10 Panorama (k). 
0.40 Legendos (k). 
1.25 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 „Moderni šeima“. 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 „Moderni šeima“. N-7  
21.00 Farai. N-7  
21.30 „Be stabdžių“. N-7  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14  
23.00 „Rekrutas“. N-14  
1.15 „Beždžionių planetos 
sukilimas“. N-7 
   

7.00 Reporteris.  
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! Realybės šou. N-7. 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra 
gyventi“. N-7 
11.00 „Padangių patruliai“. 
N-7 
12.00 „Klounas“. 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 „Kobra 12“. N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Iš Meksikos su mei-
le“. N-14 
0.10 „Legenda“. N-14 
2.20 Gamtos pasaulis.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
6.50 Emigrantai (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. 4 d. Telefonai“.
12.45 „Šerloko Holmso nuo-
tykiai. Baskervilių šuo“. N-7. 
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
15.00 Mūsų laisvės metai. 
2005 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose. Mokinių 
konkursas (k). 
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.25 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
23.15 „Pašėlę pirmieji metai“. 
N-14 
0.50 Sasha Song ir Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkes-
tras. 
1.50 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Baskervilių šuo (k). N-7 
3.50 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“ (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 pingvi-
nai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Startas. Verslo realybės 
dokumentika. 
9.35 „Paskutinė slibino 
Goriničiaus nuotaka“. 
10.00 „Tomas ir Džeris. Greiti 
ir plaukuoti“. 
11.35 „Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija“. N-7 
15.05 „Čiauškutė“. N-7 
17.10 „Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Jekaterina Didžioji“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Kitokia Pelenės isto-
rija“. N-7  
20.55 „Piko valanda“. N-7 
23.00 „Oušeno vienuoliktu-
kas“. N-7  
1.15 „Invazija“ (k). N-7

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 „Ilja Muromietis ir 
Lakštingala Galvažudys“.  
13.35 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.20 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Transformeriai. 
Nugalėtojų kerštas“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot . 
22.05 „Adrenalinas 2. Aukšta 
įtampa“. N-14 
23.55 „Traukinio užgrobi-
mas“. N-14  
1.40 „Žmonės kaip žmonės“. 
N-7
  

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 finalas. 
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 Muzikinė kaukė. 
21.45 „Kietasis būrys“. N-14 
23.55 „Apleistas namas“. S 
1.50 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-72

2.40 Bamba TV. S

6.45 „Sodininkų pasaulis“.  
7.15 „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 
patiekalai“.  
12.30 Penki ingredientai.  
13.00 „Sodininkų pasaulis“ 
(k).  
13.30 „Žiedų ritmai“. 
14.00 „Superauklė“.  N-7  
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“. 
16.50 „Akloji“. 
18.00 „Goko stiliaus paslap-
tys“.  
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Nemarus kinas. 
Leonas“. N-14 
23.10 „Trys karaliai“. N-14 
1.20 „Atpildas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
9.15 Kultūrų kryžkelė (k).
10.00 Krikščionio žodis (sub-
titruota). 
10.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. (k.). 
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.30 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose 

3 d 
14.25 Fiodoras Dostojevskis 
„Stepančikovo dvaras ir jo 
gyventojai“.  
16.50 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios (k). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 Muzika gyvai. J. S. 
Bacho muzikos festivalis.  
20.20 Kieno mūsų žemė? (k). 
21.00 „Elitinis būrys“ (k). 
N-14 
22.50 Panorama (k). 
23.20 Roko ir operos sintezė 
VCO ROCK. 2013 m. 
0.55 Lietuvių kino klasikai (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 „Žemynų kelionė“. 
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 „6 kadrai“. N-7. 
16.15 IIHF pasaulio ledo ri-
tulio čempionatas. Pusfinalio 
rungtynės.
18.40 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
19.45 „6 kadrai“. N-7 
20.15 IIHF pasaulio ledo ri-
tulio čempionatas. Pusfinalio 
rungtynės 
23.35 „Amerikiečiai“. N-14 
23.35 „Bio kupolas“. N-7  
1.20 „Rekrutas“. N-14
     

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 „Dėmesio - maistas!“. 
12.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
13.50 „Kai jos nelauki“. 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 „Pranašas“. N-14 
1.35 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
2.20 „Kruvina žinutė“. N-14

įvairūs

6 mėn.
EUR LT

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

17.38 60.00
3 numeriai

EUR LT

„Aukštaitiškas formatas“ 3.47 11.97

Prenumeruokite tinklalapyje 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt

Žurnalą “Aukštaitiškas formatas” gaus prenumeratoriai, 
užsisakę visos savaitės “Anykštą” ne trumpesniam kaip 

6 mėnesių laikotarpiui.

Užsisakykite 
II - ajam pusmečiui

 „Anykšta“Katilai, įdėklai, satechnikos 
darbai. 

Konsultacijos, montavimas, 
garantija. 

Prekyba išsimokėtinai.
Apželdinimo darbai. 

Įrankių nuoma.
“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes.  

Išlyginame, išvežame 
žemes. Atliekame kitus 

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

Prie buvusio Raguvėlės pagrindi-
nės mokyklos pastato stovi dviratis, 
kitoje pastato pusėje – pora automo-
bilių, prie katilinės smilksta išmestų 
pelenų krūva. Bet šiaip – tylu ir kaž-
kaip nejauku, nes atrodo, kad turėtų 
matytis ir bėgiojančių vaikų, girdėtis 
jų balsai, juk dar 1998 metais šiame 
pastate mokslus krimto 110 vaikų. 
Dabar Raguvėlės mokykloje užimtas 
tik vienas sparnas – čia įsikūrusi pra-
dinukų klasė ir darželis. Raguvėlėje 
liko tik Troškūnų K.Inčiūros gimna-
zijos pagrindinio ugdymo skyrius, 
kuriame mokosi 8 vaikai. Kartu sėdi 
visų klasių pradinukai, juos moko 
mokytoja Gražina Konstantinavičie-
nė, atvažiuojanti dirbti iš Anykščių. 

Mokytojos teigimu, reiktų pasi-
mokyti iš lenkų, kurie kovoja dėl 
kiekvienos mokyklos. „Trejus metus 
važiavau dirbti į Baltarusijos pasienį, 
Medininkus. Ten lenkiškoje moky-
kloje mokiau lietuvių klasę. Lenkai 
kovoja dėl kiekvienos savo moky-
klos“,- teigė G.Konstantinavičienė. 
Mokytoja sako, jog atėjo dirbti į 
buvusią pagrindinę mokyklą, likus 
pusmečiui iki jos likvidavimo, kai di-
rektorė buvo Vilma Diržytė. Paklaus-
ta, ar buvo galima išvengti mokyklos 
uždarymo, G.Konstantinavičienė 
sakė, jog dirbo per trumpai, jog 
spręstų. „Nežinau, man atrodo per 
giliai tie reikalai buvo nuėję“, - sakė 
G.Konstantinavičienė. 

Mokytoja įsitikinusi, kad bent jau 
pradinių klasių skyrius Raguvėlėje 
išliks.

Džiaugiasi darželiu 

Pirmajame mokyklos pastato aukš-
te kaip tik ir yra įsikūrusi ta įstaiga, 
kuri savo kontingentą vėliau perlei-
džia pradinei mokyklai – darželis. 

Skatulių medis mokyklos neišsaugojo
Jauniausios Anykščių rajone Raguvėlės mokyklos pastato neištiko kitų uždarytų pagrindinių 

mokyklų likimas. Pastatas nežioji išdaužytais langais ir išluptomis plytomis. Čia dabar veikia trys 
skirtingos įstaigos, žada įsikelti dar viena. Dviaukščiu mokyklos pastatu naudojasi 20 mažiausių 
raguvėliečių. O į mokyklą čia galėjusius eiti raguvėliečių vaikus skirtingomis kryptimis išsivežioja 
mokykliniai autobusiukai. 

„Raguvėlėje darželio nebuvo, nuo 
gruodžio mėnesio atidarėme“,- sakė 
paklausta, iš kur atkraustė darželį,  
Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos di-
rektorė Aušra Sapkauskienė. Darže-
lio grupę Raguvėlėje lanko 12 vaikų. 
Vaikai priimami į grupę nuo 3 metų 
amžiaus. 

Pataikėme į darželį užsukti kaip tik 
pietų miego metu. Tiesa, ne visi vai-
kai norėjo miegoti. Sutikome vieną 
mamą, kuri vedėsi savo atžalą namo. 
„Lina Kulbokienė, dirbu Panevėžyje, 
gyvenu Raguvėlėje“,- prisistatė jauna 
moteris. Ji džiaugėsi, kad yra gali-
mybė savo sūnų Nedą vesti į darželį 
čia, o ne vežti jį į Panevėžį. „Esam 
labai patenkinti. Kuo ilgiau gyvuos 
darželis, tuo mums geriau. Mes, tė-
vai, tikrai esam už darželį“,- sakė 
L.Kulbokienė. 

Darželyje dirba dvi auklėtojos, 
mus pasitiko tą dieną dirbusi Kristina 
Jankuvienė, kuri sakė, jog irgi gyvena 
Raguvėlėje, tačiau papildomai dirbti 
dar važinėja ir į Panevėžį. „Kartu dir-
ba ir auklėtoja Lida Valiulienė. Grupė 
veikia nuo 7 valandos 30 minučių, 
iki pusė penkių, sąraše – 12 vaikų. 
Turime virėją, kuri gamina vaikams 
valgyti“,- sakė K.Jankuvienė.

Biblioteka laukia vaikų

Perėjome per mokyklos koridorius 
– nuo durų dar nenuimti užrašai, kur 
kokios pamokos vyko moksleiviams. 
Pirmo aukšto pabaigoje – biblioteka. 
Ten randame bibliotekininkę Ritą 
Ivanovą ir skaitytoją Renatą Vaiškai-
tę. R.Ivanova jau 10 metų dirba bibli-
otekoje. „Kiek čia mūsų Raguvėlėje 
yra, gal kiek daugiau kaip 300, ateina 
ir vaikų, ir suaugusių. Vaikai pradeda 
eiti, kai grįžta iš mokyklų Troškū-
nuose ar Miežiškiuose“,- pasakojo 
R.Ivanova. Paklausta, ar nebuvo ga-
lima išgelbėti Raguvėlės mokyklos 

nuo uždarymo, ji sakė: “Ne tik buvo 
galima, bet ir reikėjo. Pastatai nauji, 
pačių vaikai eina. Viskas nuo Diržytės 
prasidėjo, kai ji direktore tapo. Savai-
me aišku, kad kiekviename kolekty-
ve visko būna, bet mokyklą išsaugot 
reikėjo. Direktorė nebendravo tinka-
mai nei su vaikais, nei su tėvais, nei 
su darbuotojais. Sutinki koridoriuje, 
prasilenki, nesisveikina, tarsi tavęs ir 
nebūtų“,- kalbėjo R.Ivanova.

Paskutinė pastatyta mokykla

Dabartinis Raguvėlės mokyklos 
pastatas pastatytas ir atidarytas 1998 
m. rugsėjo 1 dieną. Į naujai pastaty-
tos (ir paskutinės pastatytos rajone, 
tais metais vienintelės Lietuvoje), 
mokyklos atidarymo iškilmes atvyko 
Seimo narys Aloyzas Sakalas, Švieti-
mo, mokslo ir kultūros komiteto pir-
mininkas Žybartas Jackūnas, rajono 
meras Saulius Nefas, Švietimo tarny-
bos vadovas Mindaugas Puodžiukas 
ir kiti garbūs asmenys. „Tegu jūsų 
rajonas tampa pirmuoju, kur nėra nė 
vieno vaiko, nelankančio mokyklą“,- 
kalbėjo tada A.Sakalas (Antanas ŽE-
MAITIS „Gėlėse skendinti šventė“,- 
“Anykšta“, 1998-09-05).

Naujai pastatytos mokyklos direk-
tore tapo Genė Kulbokienė. G. Kul-
bokienė direktore dirbo nuo 1998 iki 
2010 metų, kol išėjo į pensiją, jos vie-
ton paskirta Vilma Diržytė. 2013 me-
tais ikimokyklinėje grupėje buvo 10 
vaikų; 1–4 klasėse mokėsi 19 moki-
nių, 5–9 klasėse – 15 mokinių, iš viso 
buvo 44 mokiniai, buvo suformuoti 5 
klasių komplektai. 

Uždarius mokyklą liko tik pradinio 
ugdymo skyrius. Troškūnų gimnazi-
jos direktorė A. Sapkauskienė sakė, 
jog mokyklos išlaikymas per metus 
kainuoja 19 550,50 euro. Dalis ne-
naudojamų mokyklos patalpų pagal 
panaudos sutartį perduota Anykščių 
kultūros centrui ir Anykščių rajono 
savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešajai bibliotekai. Ragu-
vėlės jaunimas mielai sportuotų spor-
to salėje.

Mokykla žlugo, o direktorė 
išjojo ant balto žirgo

Gaila, bet šios mokyklos istorija 
liudija tik buvusios rajono valdžios 
neveiklumą švietimo srityje. Ragu-
vėlės mokytojų kolektyvas nuo seno 
garsėjo „karštu būdu“, bet kol direk-
toriavo G.Kulbokienė, situacija dar 
buvo valdoma. Po V.Diržytės pasky-
rimo reikalai visiškai pašlijo, nepa-
tenkinti tėvai ėmė atsiiminėti vaikus 
iš mokyklos, mokytojos ir direktorė 
vis konfliktavo. Rajono Taryba dar 

bandė gelbėti Raguvėlės mokyklą, 
bet situacija išėjo kurioziška. Užuot 
gelbėjusi mokyklą, rajono Taryba 
ėmėsi gelbėti... direktorę.  

Mokytojų kambaryje kabėjo
skatulių - padėkų medis

Ne mažiau įdomus ir pats moky-
klos uždarymo vyksmas. 2014 metų 
kovo mėnesį rajono Taryba patvirti-
no Raguvėlės pagrindinės mokyklos 
direktorės V. Diržytės ataskaitą, kai 
jau buvo aišku, kad mokyklos rude-
nį nebebus. Joje, be kita ko, rašoma, 
kokia „kosminė“ yra ir bus ši mo-
kykla: „2013–2016 metų mokyklos 
strateginiame veiklos plane numa-
tytas prioritetas: mokyklos pažanga 
ir mokyklos kultūros efektyvinimas. 
Fiksuota mokyklos misija – teikti 
kokybišką išsilavinimą, reflektuojant 
su bendruomenės nariais, padėti kie-
kvienam mokiniui pasiekti asmeninę 
pažangą pagal savo gebėjimus, ug-
dant asmenybės dvasines, patriotines, 
socialines ir kultūrines savybes. Mo-
kyklos vizija – moderni, atvira, nuolat 
besikeičianti ugdymo įstaiga, turinti 
pažangos siekiančius mokytojus ir 
mokyklos bendruomenę, suteikianti 
mokiniams galimybes kūrybingai įsi-
lieti į besikeičiančią visuomenę.“

Pati V.Diržytė taip ataskaitoje nu-
rodė savo nuopelnus: „Skatindama 
bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais siekiau įgyvendinti įvai-
rius projektus, įtakojančius moky-
klos kaitą ir darančius teigiamą įtaką 

gerinant mokyklos įvaizdį. Siekiau, 
kad Mokytojų tarybos ir Mokyklos 
tarybos posėdžiuose būtų analizuo-
jamas ugdymo turinio įgyvendini-
mo veiksmingumas. Ir būtent mano, 
kaip mokyklos vadovo, pastangomis 
mokykla aprūpinta naujomis techno-
logijomis. Siekiau skatinti pažangą. 
Tam buvo organizuoti, rekomenduoti 
bei įvykdyti mokyklos pažangą skati-
nantys seminarai (darbas su interak-
tyvia Prometeus sistema, Etwining, 
interaktyvių užduočių kūrimas ir 
taikymas). Tai davė žymių rezultatų 
(...). Buvo inicijuotas ir tęsiamas mo-
kytojų refleksinės aplinkos kūrimas: 
skatulių - padėkų medis mokytojų 
kambaryje (mokausi paskatinti, padė-
koti kolegai).“ 

Buvęs Raguvėlė pagrindinės mokyklos pastatas, nors ant klasių dar tebekaba pavadinimai, įgauna 
naujas gyvenimo formas. 

Jauna mama Lina Kulbokie-
nė su sūnumi Nedu – labai 
pozityvūs raguvėliečiai.  

Pradinukus Raguvėlėje 
moko mokytoja Gražina 
Konstantinavičienė.

Bibliotekininkė Rita Ivanova (dešinėje) ir pas ją užsukusi Rena-
ta Vaiškaitė sakė, jog gailisi mokyklos. 

Švietimas Raguvėlėje - dosjė
Raguvėlė turi gilias švietimo tradicijas. Šiame kaime buvo ne tik 

pagrindinė mokykla, bet savo laiku veikė ir Raguvėlės žemės ūkio 
technikumas.

Pirmoji mokykla, veikusi Raguvėlės dvare, minima 1910 m. 1918-
1949 m. veikė Raguvėlės pradinė mokykla, vėliau reorganizuota į sep-
tynmetę, 1962-1986 m. aštuonmetė mokykla, nuo 1986 m. – nepilnoji 
vidurinė. 1985-1998 m. jos direktore dirbo Stasė Valiulienė. 1975-1998 
m. mokykla dirbo nacionalizuotame, vėliau grąžintame ir nuomojama-
me dvaro rūmų pastate, kol 1998 m. įsikėlė į įrengtą pastatą, perstačius 
buvusį vaikų darželį. Raguvėlės Komarų dvaro centriniuose rūmuose 
1940-1944 m. veikė Raguvėlės žemės ūkio mokykla, 1944-1947 m.– 
žemės ūkio mechanizacijos mokykla su mokomuoju ūkiu. Nuo 1959 
m. iki 1971 m. rugpjūčio 31 d. čia buvo Raguvėlės žemės ūkio techni-
kumas, nuo 1971 m. iki 1975 m. rugsėjo 26 d.– Raguvėlės vienmetė bi-
tininkystės-sodininkystės meistrų mokykla. Ją uždarius, patalpos buvo 
perduotos aštuonmetei mokyklai.

Darželio auklėtoja Kristina 
Jankuvienė sako apsigyve-
nusi Raguvėlėje, nes visada 
norėjo turėti savo namą. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Amerikiečiai 
nori geresnio 
gyvenimo

1952-aisiais, antrajame laikraš-
čio numeryje, skiltyje „Tarptautinė 
apžvalga“, yra straipsnis „Amerika 
nori taikos“. Straipsnyje rašoma, 
kad patiems amerikiečiams atsibo-
do gyventi karo parengties sąlygo-
mis, kad jie trokšta demokratijos. 
Lyg Tarybų Sąjungoje būtų buvę 
demokratijos fontanai...

„Praėję 1951 
metai buvo tai-
kos šalininkų 
judėjimo išplė-
timo ir organi-
zacinio susti-
prėjimo visame 
žemės rutulyje metai. Aktyvizavo 
kovą už taiką Amerikos liaudis, 
stojanti prieš ginklavimosi varžy-
bų ir karo parengimo politiką, ku-
rią varo Trumeno vyriausybė. <...> 
Amerikos liaudies kova už taiką 
yra glaudžiai susijusi su kova už 
gyvenimo sąlygų pagerinimą ir už 
demokratinių teisių išsaugojimą, 
nes kariniai pasiruošimai, kuriuos 
vykdo Trumeno vyriausybė, toliau 
smukdo gyvenimo lygį ir naikina 
demokratines teises“, – rašoma 
straipsnyje. 

JAV nori 
užgrobti Aziją

Ketvirtajame tų pačių metų nu-
meryje, straipsnyje „Amerikinės 
okupacijos junge“, Amerika pei-
kiama kaip šalis, norinti okupuoti 
Japoniją, ir, tikriausiai – visą Aziją. 
Skaitytojams liečiamos jautriau-
sios stygos – amerikiečiai skriau-
džia japonus, marindami juos 
badu, neduodami pinigų. Rašoma: 
„Jungtinių Amerikos valstijų im-
perialistai paspartintais tempais 
paverčia Japoniją amerikine ko-
lonija, placdarmu savo karinėms 
avantiūroms Tolimuosiuose Ry-
tuose. Japonų rankomis ir krauju 
jie nori pasiekti JAV viešpatavimą 

Tarybų Sąjungos baubas Amerika 
Šįkart atkreipėme dėmesį ne į Anykščių ir jų apylinkių aktualijas, o į tai, kaip „Kolektyvinis dar-

bas“ pateikia informaciją apie Ameriką: tai šalis, kuri pelnosi iš karo, išnaudoja kinus ir skriaudžia 
fermerius. 

Azijoje. Rengdamas planus japo-
nams kare, Amerikos generolas 
Robertsas ciniškai pareiškė: „Mes 
galėtumėm jiems mokėti nedaug 
– 5 dolerius per mėnesį ir ryžių 
puoduką kasdien. Jeigu jie nesi-
kautų, mes neduotume jiems val-
gyti“. <...> Japonijoje yra daugiau 
kaip 10 milijonų bedarbių ir pusiau 
bedarbių. Amerikiniai okupantai 
įmonėse nustatė katorgos  režimą. 
Darbo diena tęsėsi 12-14 valandų. 
Darbo užmokesti nepaliaujamai 
smunka, o kainos vien tik nuo karo 
Korėjoje pradžios išaugo 60 pro-

centų. Dauge-
lis japonų, kad 
pragyventų, yra 
priversti par-
duoti savo vai-
kus. Valstiečiai 
užtrokšta nuo 

bežemiškumo, mažažemiškumo ir 
aukštų mokesčių. <...> Japonijos 
okupacija jau atsiėjo jos tautai 5 
milijardus dolerių. 1953-1953 fi-
nansiniais metais, praneša „Mai-
nici“, iš gyventojų, JAV kariniams 
valdžios organams reikalaujant, 
numatyta surinkti mokesčių 156,8 
milijardo jenų daugiau, negu praė-
jusiais metais. Amerikinės kariau-
nos smurtas, badas, skurdas pake-
lia vis platesnes Japonijos darbo 
žmonių mases kovai prieš JAV 
okupacinį režimą, už taiką, laisvę 
ir nepriklausomybę“, – raginama 
netikėti Amerika, geru gyvenimu 
joje.

Gyvenimas 
gerėja tik 
Tarybų 
Sąjungoje

1953 metų „Kolektyvinio darbo“ 
29-ame numeryje yra tekstas „Du 
pasauliai – du vystymosi keliai“. 
Šiame tekste išaukštinama Tary-
bų Sąjunga ir menkinamos kitos 
šalys, nepriklausančios sąjungai – 
esą „mūsų“ šalyje gyventi yra kur 
kas geriau. Pateikiami net skaičiai, 
kaip kiekvienais metais kitose ša-

lyse blogėja gyvenimas, smunka 
ekonomika. 

Rašoma: „Neseniai Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos (SNO) se-
kretoriatas paskelbė „Pranešimą 
apie tarptautinę ekonominę padė-
tį 1951-1952 metais“. Pranešime 
pateiktieji faktai ir skaičiai, prieš 
sudarytojų valią rodo, kad pasau-
lio ekonomikoje yra dvi vystymosi 
linijos. Iš vienos pusės – Tarybų 
Sąjungos ir liaudies demokratijos 
šalių ekonomikos vystymosi lini-
ja – tai nepaliaunamo taikiosios 
ekonomikos kilimo linija. Šis ne-
paliaujamas ekonomikos kilimas 
užtikrina nuolatinį materialinio ir 
kultūrinio liaudies masių lygio au-
gimą“. 

Toliau teigiama, kad pranešėjai 
specialiai menkina TS laimėji-
mus: „Nepaisant pranešimo auto-
rių siekimo visaip mažinti Tarybų 
Sąjungos ir liaudies demokratijos 
šalių ekonomikos laimėjimus, ne-
nukrypstamas socialistinės eko-
nomikos kilimas ryškiai išsiskiria 

kapitalistinės stovyklos ūkinio su-
stingimo ir depresijos fone. <...> 
Visiškai kitas vaizdas kapitalizmo 
pasaulyje. Iš pranešimo aiškėja, 
kad ten 1952 metais pramonės ga-
myba visiškai neaugo, o daugelyje 
šalių ji sumažėjo. Taip, pavyzdžiui, 
Belgijoje pramonės gamyba 1952 
metais, palyginti su 1951 metais 
sumažėjo 5 procentais, Danijoje 
– 4 procentais, Anglijoje – 3 pro-
centais ir t.t. <...> Šios stovyklos 
taikioji ekonomika ginklavimosi 
varžybų sąskaita sumažėjo žymiai 
daugiau, nei pateiktieji skaičiai. 
<...> Pranešimas pažymi nepaliau-
namą nedarbo augimą ypatingai 
tokiose šalyse kaip Anglija, Italija, 
Vakarų Vokietija, Belgija, Olandi-
ja“.

Amerikiečiai 
kankina
savo piliečius

1954 metais septynioliktame nu-
meryje skelbiamas didelis tekstas 
„Amerikos imperialistai – taikos 
priešai“. Jame dėstoma, kad ame-
rikiečiai nori karo ir iš jo pelno-
si, kad vis labiau skursta paprasti 
Amerikos žmonės, fermeriai, o 
milijardieriai ir milijonieriai tik ir 
siekia karo, kad galėtų iš jo pasi-
pelnyti. Tuo tarpu Tarybų Sąjunga 
visais įmanomais būdais stengiasi 
išsaugoti taiką. Paradoksalu, tačiau 
kalbama apie okupaciją, kurią vyk-
do JAV...

„Visame pasaulyje kasdien auga 
taikos šalininkų judėjimas. Kovai 
už taiką vadovauja didžioji mūsų 
socialistinė Tėvynė. Pasaulio tau-
tos mato, kad Tarybų Sąjunga 
deda visas pastangas taikos susti-
prinimui ir išsaugojimui. Galingai 
mūsų valstybei nebaisūs jokie prie-
šai, tačiau Tarybinė vyriausybė, 
Komunistų partija, visa mūsų liau-
dis nenori karo, nenori užkariauti 
svetimų žemių, – šiandien skaitant 
ano meto aktualijas ima šypsnys, – 
Apie Tarybų Sąjungos taikingą po-
litiką, apie jos norą taikiai išspręsti 
visus ginčijamus klausimus dar 
kartą ryškiai paliudijo draugo G. 
M. Malenkovo atsakymai į Ame-
rikos agentūros „Interneišni Njus 
Servis“ generalinio direktoriaus 

Europai p. Kingsberio Smito klau-
simus“.

Toliau tame pačiame straipsnyje 
pateikiamas ko gero idealios vals-
tybės modelis: Tarybų Sąjungoje 
siekiama, kad būtų daugiau darbo 
vietų, žmonės būtų viskuo aprū-
pinti: „Tarybinė liaudis sėkmingai 
vykdo taikią statybą, artėja į savo 
didįjį tikslą – į komunizmą. Mūsų 
partija ir vyriausybė deda visas pa-
stangas, kad pilnutinai patenkintų 
nuolat augančias darbo žmonių 
materialines ir kultūrines reikmes. 
Priešingai Tarybų Sąjungai ir liau-
dies demokratijos šalims, karo 
kurstytojai, vadovaujami Ameri-
kos imperialistų, stengiasi sukelti 
naują pasaulinį karą. JAV milijar-
dieriai ir milijonieriai daro viską, 
kad būtų sulaikytas taikos jėgų 
augimas“. 

Paradoksai tęsiasi ir toliau, 
Amerika pateikiama kaip itin žiau-
ri šalis, kankinanti savo piliečius: 
„Melu ir apgaule jie nori apraizgyti 
tautų sąmonę, susilpninti jų pasi-
priešinimą, užgniaužti jų suvere-
numą ir nepriklausomybę, diktuoti 
joms savo valią. <...> Kartu su ka-
pitalistų pelno augimu auga darbo 
žmonių skurdas. 1953 metais užre-
gistruotų bedarbių skaičius Ame-
rikoje padidėjo 52 procentais. Vis 
labiau skursta Amerikos fermeriai. 
<...> Iš darbo žmonių išnaudoji-
mo, iš sugriautų miestų ir kaimų, 
iš moterų, senelių bei vaikų kraujo 
ir ašarų milijonieriai ir milijardie-
riai krauna pasakiškus turtus. <...> 
Geriausieji Amerikos darbininkų 
klasės atstovai grūdami į kalėji-
mus. Amerikoje propaguojama 
rasinė neapykanta, vykdomi linčo 
teismai. JAV imperialistai palaiko 
ir stiprina reakcinius režimus kapi-
talistinėse šalyse, išleidžia milijo-
nus dolerių kovai prieš revoliucinį 
judėjimą, ypač prieš komunistus, 
ištikimus kovotojus už taiką, laisvę 
ir demokratiją. <...> Žmonija nie-
kuomet nedovanos amerikiniams 
imperialistams už jų niekšiškus 
veiksmus Korėjoje, kur jie griovė 
miestu ir kaimus, degino ligonines 
ir mokyklas. <...> Siekdami įgy-
vendinti savo beprotiškus planus 
– užkariauti pasaulį, JAV imperi-
alistai kuria visokius agresyvius 
blokus, vis labiau kišasi į kitų šalių 
reikalus.“        -ANYKŠTA

Plečiami prekybiniai ryšiai tarp TSRS ir užsienio valstybių. Rodoma, kokia Tarybų Sąjunga yra 
pažangi ir ekonomiškai stipri valstybė.                                                           V. RUPŠLAUKIO nuotr.

...Pasaulio tautos mato, 
kad Tarybų Sąjunga deda 
visas pastangas taikos susti-
prinimui ir išsaugojimui...



IŠ PIRMŲ LŪPŲ 
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Batų dėžė dirba pinigine

Iki šalia Lietuvos ir Lenkijos sienų 
esančio Gardino atvažiavau „Kau-
tros“ autobusais – iš Vilniaus su 
persėdimu Druskininkuose. Bilietas 
kainavo vos 13 eurų. Dėkui, Vygantui 
Šližiui – autobusai patogūs, kelionė 
trumpa ir maloni. Nuo Druskininkų 
iki Gardino 40 kilometrų. Optimis-
tams nurodoma, kad 10 val.45 min.
iš Druskininkų išvažiuojantis autobu-
sas, Gardiną turi pasiekti vidurdienį. 
Mes, Lietuvos – Baltarusijos sieną 
įveikėme sėkmingai, beveik be mui-
tininkų ir pasieniečių išsidirbinėjimo, 
bet kelionė truko vis tiek dvigubai 
ilgiau, nei nurodyta autobuso biliete. 
Didžiuliame autobuse važiavo kelio-
lika žmonių, regis, vien tik baltarusiai 
– kelios iš Druskininkų SPA į Gardiną 
grįžtančios poros bei penkios gražios 
merginos. Tos visą kelią ginčijosi, 
ar į Antaliją patogiau skirsti iš Bres-
to, ar iš Lvovo. Merginos zyzė, kad 
vairuotojas sustotų prie bemuitės par-
duotuvės („duty-free“) ir į ją nubėgu-
sios po kelių minučių grįžo su pilnais 
barškančiais polietileniniais maišais. 
Matyt, pirko gėrimus. Matyt – alko-
holinius.    

Kaip tampama milijonieriumi Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Beveik keturias dienas buvau milijonieriumi. Galėjau milijonie-
riumi likti net ir visiems laikams. Tačiau pagalvojau, kad kam man 
tie baltarusiški rubliai...

Iš trumpos mano kelionės po Baltarusiją vienas stipriausių įspū-
džių liko pinigai. Gardine išsikeitęs šimtą eurų, gavau pusantro 
milijono baltarusiškų rublių ir, kol juos išleidau, džiuginau kasi-
ninkes. Pirkdamas laikraštį paduodi pardavėjai pluoštą pinigų - ji 
ką nori tą išsirenka, mat, jei pats skaičiuosi, tai laikraštis pasens. 

Jau prieš išvažiuodamas į Baltaru-
siją padariau didelį atradimą. Žemė-
lapiuose riebūs siūlai, vaizduojantys 
geležinkelio bėgius, iš Lietuvos veda 
ir į Gardiną, ir į Lydą. Tačiau, kai kurį 
laiką piktai pakalbėjau su kompiu-
terio monitoriuje šviečiančia bilietų 
pardavimo sistema, o paskui save iš-
vadinau asilu, šitą mano paties savęs 
charakteristiką patvirtino ir Vilniaus 
geležinkelio stoties informatorė. Mo-
teris didžiai nustebo, kai ėmiau do-
mėtis traukinio bilietais į Gardiną ar 
Lydą. Tiksliau, bilietų tai yra, tačiau 
vienintelė keleivinio geležinkelio 
transporto arterija jungianti Lietuvą 
su Baltarusija veda per Minską. Bū-
damas Lydoje, kur geležinkelio stotis 
kaip Vnukovo aerodromas, atkakliai 
bandžiau geležinkeliu grįžti į Lietu-
vą, tačiau vėl išgirdau neramų stoties 
informatorės balsą. Į Adlerį iš Lydos 
traukiniai važiuoja, o klausimas apie 
ryšį su Lietuva, sprendžiant iš stoties 
darbuotojos veido, buvo toks kvailas 
ir nepadorus, lyg norėčiau keliauti į 
Merkurijų ir dar ją vadinčiausi drau-
ge... 

O Gardine labai norėjau valgyti, 
todėl labai norėjau konvertuoti eurus 
į nekonvertuojamus baltarusiškus 

rublius. Su baltarusiais gera kalbėti. 
Normalūs žmonės, rusiškai supranta, 
bet man nuo to nebuvo geriau. Kei-
tyklą radau su lenkų turistų pagalba. 
Vietiniams, matyt, pinigų kaitalioji-
mas nėra aktualus. Paskui supratau, 
kad apskritai valiutos keityklų Balta-
rusijoje nėra daug – net kioskuose ir 
mažose parduotuvėlėse galima atsi-
skaityti banko kortelėmis. Baltarusija 
šioje sferoje gal net toliau pažengusi 
nei Lietuva. Grynųjų ten reikia tik 
einant į mokamą tualetą, aukojant 
bažnyčiai, na gal dar ir ne visi mu-
ziejai bei prekiautojai suvenyrais turi 
kortelių nuskaitymo įrenginius. Tiesa, 
ir vietinio susisiekimo maršrutiniuose 
autobusuose bei taksi, kortelių skai-
tytuvų nemačiau, bet taksistai mielai 
ima eurus ir dolerius ir juos vertina 
vienas prie vieno. O maršrutinių au-
tobusų vairuotojai pinigus deda į batų 
dėžes ir po reiso, matyt, buhalteriui 
atneša kelis kilogramus pinigų.

Vienoje iš Gardino senamiesčio 
gatvelių pabandęs pavalgyti buvau 
nepatenkintas. Pasirodė, kad visur 
viskas kainuoja apie 10 eurų: ir sriuba 
apie 10 eurų, ir kepsnys – 10 eurų, ir 
salotos – 10 eurų. Pamatęs picerijos 
iškabą – nudžiugau, juk picerija ir 
Baltarusijoje turėtų būti picerija. Ta-
čiau, kai prišoko rūbininkas, paaiš-
kėjo, kad mano picerija – prabangus 
restoranas, su prie stalo palydinčia 
mergaite... Sau įrodžiau, kad nesu al-
kanas ir už lėkštę sriubos, 50 gramų 
degtinės ir puodelį kavos palikęs 200 
000 rublių (13 eurų), išdidžiai paki-
lau nuo stalo. Beje, vietinės degtinės 
puslitris ten kainuoja pastebimai ma-
žiau nei lėkštė sriubos. 

Viešojo maitinimo įstaigų kainos, 
man buvo vienintelis kainų paradok-
sas – paprastose kavinėse pietūs gali 
kainuoti 50 eurų, o valgykloje, kur 
taip pat skanus ir šviežias maistas, so-
čiai prisikimši gali už du eurus. Visa 
kita, regis, subalansuota – muziejų 
lankymas, kelionės tarpmiestiniu 
transportu, taksi paslaugos kainuoja 
pigiau nei Lietuvoje, maisto produk-
tų kainos parduotuvėse – panašios 
kaip pas mus. Baltarusija savąją rinką 
saugo net labiau nei embargus į kairę 
ir į dešinę skelbianti Rusija. Tad net 
dideliame baltarusiškame supermar-
kete yra pakankamai nyku – atrodo 
yra visko, ko širdis geidžia, bet kaip 
iš televizijos reklamos: ir ten pilkas 
dizelis, ir ten pilkas dizelis...  Viena 
moteriškė aiškino, kad pasienio Bal-
tarusijos miestų gyventojai maistą 
perka Lietuvoje, neva jų pieno pro-

duktai prasti, o mėsa brangi. Na balta-
rusiški sūriai į sūrius nelabai panašūs, 
tačiau kiti pieno produktai mano gal-
va – nepriekaištingo skonio, o mėsa 
lyg ir panašiai kainuoja kaip Lietuvo-
je. Bet, gal čia tik man taip atrodo... 
Nepratus prie baltarusiškų kainų, 100 
000 ir 120 000 yra panašūs skaičiai, 
o patyrusiam skaičiuotojui tarp šių 
skaičių 20 proc. skirtumas...     

Taksistams patiko striukė

Prieš kelionę į Baltarusiją, žmona 
nupirko striukę. Labai gražią, su trim 
užtrauktukais ir oranžiniu pamuša-
lu (gal tikėjosi, kad nuo pat Gardino 
atsispindėsiu). Su tokia striuke jau-
čiausi pirmas vyras Gardine. Deja, 
į striukę (ir į mane) dėmesį atkreipė 
ne Baltarusijos gražuolės, o taksistai.  
Nakvynės internetu neužsisakinėjau, 
nes neradau pigių variantų. Visur 
vienam žmogui nakvoti yra brangiau 
nei dviese ar keturiese, o Baltarusijos 
miesteliuose neradau nieko pigiau 
kaip 30 eurų. Kita vertus, svarsčiau, 
jog gal nurodymas intrenete, kad 
viešbutis yra miesto centre, baltarusių 
supratimų reiškia tą patį, kaip anykš-
tėnams sodyba prie ežero, nuo kurios 
iki ežero dešimt minučių kelio... au-
tomobiliu.    

Viename iš Gardino viešbučių už 
lovą paprašė 50 eurų, beieškodamas 
kito viešbučio užklydau į geležinke-
lio stotį ir taksistų pasiteiravau apie 
nakvynę. „Ar iš Maskvos būsi?“ – 
vienas paklausė. „Taip. Tik gyvenu 
tadžikų kvartale, todėl mano akcen-
tas specifinis.“ – atsakiau. Vyrams, 
matyt, patiko atsakymas, jie ėmė 
girti mano striukę, aiškintis, kuriam 
ji geriausiai tiks. Supratau, kad tak-
sistai išsidirbinėja, bet vakarėjančio 
Gardino stotyje toks jų elgesys man 
pasitikėjimo savo jėgomis nedidino... 
Galų gale daugiausiai šnekantis ir be-
veik dvimetrinis skustagalvis pareiš-

kė, kad žino puikų butą už 20 eurų ir 
tuoj mane ten nuveš. Dar kartą save 
patikinau, kad manęs pjauti nėra pras-
mės, ką dar be tos striukės su trim už-
trauktukais iš manęs atimsi, ir sėdau 
į taksi. Buto šeimininkei sumokėjau 
pinigus, taksistas prisistatęs, kad jis 
Vitoldas, palydėjo į butą senamiesty-
je. Gal kokių 15 metrų ploto bute dvi-
aukštė lova, tačiau sprendžiant pagal 
dekoracijas, patalpos skirtos apskritai 
nemiegojimui - visur prikabinta vai-
nikėlių, balandėlių, angelėlių ir dirb-
tinių gėlių. Įkvėptas aplinkos Vitoldas 
pažadėjo man devintą valandą vakaro 
pristatyti prostitutę. Gyniaus, kad ne-
reikia man jos, kad aš didis keliauto-
jas. „Tada varom devintą valandą į 
klubą – teličaitę („tiolka“) išsirinksi 
pats“, – metė alternatyvų pasiūlymą. 
Ėmiau dar intensyviau aiškinti apie 
kilnius savo kelionės tikslus, pasau-
lio pažinimą, įstabią Baltarusijos 
kultūrą. Matyt, perlenkiau, nes tada 
Vitoldas metėsi į kitą kraštutinumą. 
„Žinai – rytoj iš ryto, devintą valandą 
važiuojam po šventas vietas. Aš tau 
parodysiu bažnyčias, šventas vietas, 
galėsi prisisemti švento vandens. 
Pusę Baltarusijos parodysiu už 80 
eurų. Papasakosiu apie mūsų karalių 
Vytoftą, apie kunigaikščius Radzivi-
las.“ – neatplėšiamai prilipo taksis-
tas Vitoldas. Iš man išnuomoto buto 
jis ilgai nenorėjo išsinešdinti, kartu 
rūkėme jo cigaretes „Minsk“. Tak-
sistas guodėsi, kad per parą tik kokių 
15 eurų uždirba ir neslėpė, kad mano 
kelionė po šventas vietas jam atneštų 
savaitės uždarbį (Jei būtume drauge 
ėję per klubus, matyt, baltarusis taip 
pat būtų gerai uždirbęs...). Tik vargais 
negalais Vitoldo atsikračiau. Tiesa, 
jis ir atsisveikinęs nepaliko manęs be 
dėmesio – 9 valandą vakaro paskam-
bino prostitutės klausimu, o 9 valandą 
ryto priminė, kad nedera praleisti pro-
gos pigiai gauti švento vandens.           

     (Bus daugiau)

Čia daugiau nei milijonas...

Gardino pilį tebesaugo Vytautas Didysis.

Teatras ir tankas.

Gardino pilies vaizdas daug kartų keitėsi. Ji griauta, plėšta, de-
ginta. Paskutinį kartą ji atstatyta XIX amžiuje.  Autoriaus nuotr.
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parduoda

įvairūs

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

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.

Kapaviečių tvarkymas, 
priežiūra, renovacija

Kokybiškai ir nebrangiai atlie-
kame kapų tvarkymo darbus.

Teikiame: pamatų liejimas, 
trinkelių klojimas, skaldelių už-
klojimas ir kiti kapaviečių darbai.

Tel. (8-613) 65052 arba 
(8-630) 28418.

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

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

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

(8-698) 51269

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

Renkasi gegužės 11-14 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.

Nekilnojamas turtas

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

Tel. (8-687) 13137.

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

Tel. (8-619) 87093.

Senovinę sodybą 15 km nuo 
Anykščių. Namas, klėtis. Gyvenvietėje. 
Tarpininkai nesikreipkite.

Tel. (8-653) 83006.

Namą Gegužės g. Reikalingas re-
montas, 11 arų žemės sklypas. Kaina 
14 000 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-611) 24192.

Namą su žeme (2,7 ha) Rokiškio r., 
Kamajų sen. 

Tel. (8-606) 24787. 

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

Tel. (8-674) 11896.

Namą Anykščiuose ir 0,85 ha že-
mės sklypą Anykščių sen.

Tel. (8-610) 91553.

Skubiai ir nebrangiai dviejų kamba-
rių butą su balkonu Ramybės mikro-
rajone. Kaina derinama.

Tomas, tel. (8-677) 66350.

Sodą “Liudiškių” s/b su nameliu. Yra 
vanduo.

Tel.: (8-686) 41805, (8-620) 26363.

 Sodą “Liudiškių” s/b. Yra vanduo, 
geodeziniai matavimai.

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas kaladėmis (uosis, beržas, 
alksnis).

Tel. (8-645) 19855.

Malkas kaladėmis, skaldytas, atrai-
žas pakais, supjautas, kaladukus. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perka įvairaus brandumo mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

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

Sausas skaldytas kietmedžio mal-
kas, skaldytus lauko akmenis. 

Tel. (8-615) 65478. 

Automobiliai, žemės ūkio technika

Dyzelinius automobilius su TA: A4, 
A6, VW PASSAT, OPEL ASTRA. 
1000 l talpos konteinerį. 

Tel. (8-699) 43030.

Audi 80, B-4, 1,9 TDI, 1995 m.
Tel. (8-678) 72014.

Kita

4 metų ramią kumelę ir 10 mėn. 
kumeliuką, pigiai - 6 arų sodo sklypą 
prie Naujųjų Elmininkų, 4 ha žemės 
sklypą Storių kaime.

Tel.: (8-614) 92723, 
(8-381) 5-19-33.

Savadarbį traktoriuką (dyzelis), 
su dalgiu šienui pjauti. Akmenis. 
Vandens siurblį (galingas, 3 fazės).

Tel. (8-682) 04108.

Savos gamybos traktoriuką (ga-
lima dirbti visus ūkinius darbus) ir 
mašininę stogo bagažinę. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-686) 87701.

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.

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

Tel. (8-607) 12690. 

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. (8-614) 25565.

Ekologiškus grikius. 
Tel. (8-621) 30095.

Rotacines šienapjoves, prukštuvus, 
smulkintuvus, trąšų barstomąsias, 
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotu-
vus, bulvių kasamas. 

Tel. (8-612) 57075.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-381) 4-59-75.

Telyčią.
Tel. (8-671) 88305.

Ožką.
Tel. (8-646) 54460.

Veršelius (pieninius). Yra transpor-
tas parvežti. 

Tel. (8-672) 46151.

Skubiai veršingą telyčią. Veršiuosis 
birželio pabaigoje.

Tel.: (8-626) 86010, (8-677) 22526.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 11 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“, se-
nojo 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 12.15, Janušavoje 12.20, 
Pienionyse 12.25, Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, 
Laukagaliuose 12.50, Levaniškyje 13.00.

V. Tamošiūno paukščių ūkis 
prekiauja paaugintais kala-
kučiukais, žąsiukais, an-
čiukais, viščiukais broile-
riais, dedeklėmis. 

Tel. (8-687) 78274,  
(8-622) 32588.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Gegužės 10 
d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugin-
tais mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiu-
kų, spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais. 
Jei vėluosime, prašome palaukti (tel. 
8-608 69189): Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 
15.10, Čekonyse 15.30, Debeikiuose 
15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Išnuomojamos patalpos 
Anykščių miesto centre šalia 
viešbučio “Puntukas”.

Tel. (8-602) 46826.
 
UAB “Rimguva” rugpjūčio 16-

22 d. organizuoja pažintinę ke-
lionę į Norvegiją. 

Tel. (8-618) 18677.

Dovanoja

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

Buotinės technikos remontas

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

Tel. (8 644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Vidaus ir išorės statybos dar-
bai: nuo pamatų iki stogo.

Tel. (8-686) 35583.

Kokybiškai ir nebrangiai dažo 
namus, atlieka kitus statybos 
darbus.

Tel. (8-647) 59686.

Įvairūs statybos darbai. Stogų 
dengimas.

Tel. (8-652) 77157.

Stogų dengimas, karkasinių pas-
tatų statyba ir kiti lauko darbai.

Tel. (8-601) 86831.

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, geotermi-
nis 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.

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

Tel. (8-647) 48473.

Mažu ekskavatoriumi atliekame 
kasimo, gręžimo darbus. Statome 
tvoras. 

Tel. (8-618) 85681, 
www.agpbaltic.lt.

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

Tel. (8-657) 66116.

Pjauna medieną klientų kieme. 
Gali pjauti be trifazio.

Tel. (8-657) 66798, Raimondas.

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
kliento kieme (elektriniu ir benzi-
niniu). Parduoda statybinę me-
dieną, atraižas, pjuvenas.

Tel. (8-682) 12189.

Andrioniškio lentpjūvė prekiauja 
statybine mediena, dailylentėmis, 
grindlentėmis. Atlieka medienos 
pjovimo, obliavimo, transportavi-
mo  paslaugas.

Tel. (8-687) 38239, 
el. paštas Lavida@zebra.lt

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

Tel. (8-656) 77315.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas.

Tel. (8-692) 75903.

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

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

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

Tel. (8-639) 69837. 

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Plastikinių langų prekyba, mon-
tavimas, mažiausiomis kainomis. 

Tel. (8-639) 69837. 

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

Tel. (8-682) 92949.
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perka 

siūlo darbą

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio
   plakatus, 

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.00 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 465

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

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

Vyr. redaktorė

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209;
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005m.) 
lengvuosius automobilius, 
visureigius, mikroautobusus, 
motociklus, traktorius, sun-
kvežimius, priekabas. Bet ko-
kios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel. (8-655) 44667.

Reikalingas E kategorijos 
vairuotojas-šaltkalvis. 

Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.

Skaudžią netekties valandą nelikome vieni...
Už paramą sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis, gėlių žiedus bei 

maldą, amžinai atsisveikinant su mylima mamyte, žmona Laima 
TROFIMOVIENE, nuoširdžiai dėkojame V. R. Kalinovams, drau-
gams, giminėms, bendradarbiams, kaimynams bei visiems, kurie 
buvo kartu.

Vyras Vitalius su dukromis Vaida ir Lukne

UAB „Augimas“ reikalingi darbi-
ninkai fasado apdailos darbams. 
Galime apmokyti. 

Tel. (8-676) 46110. 

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. kviečia 
dirbti su kerturpusėmis obliavimo 
staklėmis. Galimas apmokymas 
darbo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Medžio apdirbimo įmonei 
“Lagesa” reikalingi darbuotojai 
(-os).

Tel. (8-616) 93759, 
Gegužės 49, Anykščiai.

Reikalingas pagalbinis darbinin-
kas turintis B kategoriją.

Tel. (8-674) 08608.

Ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

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

Tel. (8-676) 41155.

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

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

Sodybą, siūlyti įvairius variantus. 
Tel. (8-620) 32733.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, žemės ūkio technika

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

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įv.techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.                     

Įvairią žemės ūkio techniką. 
Tel. (8-629) 13915.

Lengvojo automobilio priekabą (su 
dokumentais).

Tel. (8-605) 68405.

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.

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Beatas, Edita, Mingailas, Aus-
tėja, Grigalius.

šiandien

 gegužės 10 d.

 gegužės 11 d.

gegužės 11 d. delčia.

Antoninas, Putinas, Sangailė, 
Viktorina.

Mamertas, Skirgaudas, Miglė, 
Pilypas.

oras

anekdotas

Iš ARtI

Knygynas Anykščiuose
Vilniaus g. 22

tel. 8 657 76612

N A U J I E N A

Vyras ir žmona lovoje naktį. 
Žmona sako:

– Mielasis! Aš visada buvau įsi-
tikinusi, bet dabar tiesiog noriu iš-
girsti dar kartą – ar tu mane myli?

Vyras kiek pamąstęs klausia:
– Kiek?
Žmona:
– 3600 dolerių, mielasis. Tai 

rankinukas pagamintas iš tikros 
krokodilo odos, labai patinka.

Vyras:
– Gerai.
Po keletos minučių vyras sako:
– Mylimoji, mano! Sakiau, kad 

aš myliu tave, tu gražiausia, pati 
protingiausia ir vienintelė pasauly 
moteris?

Žmona kiek pamąsčiusi:
– Kiek?
Vyras:
– Dvi dienos, mylimoji. Pažve-

josiu ir grįšiu.

+17

+3

Neramus atėjo metas, 
Žybtelėjo štai dekretas -
Amiliutė vargo, tyrė, 
Ką valdžia sau pasiskyrė.

Amiliutė nemiega ir skaičiuoja 
savivaldybės vadovų algas

Pagalvokit, jų alga –
10 mano pensijų
O tai kiek tada
Gaus jie per kadenciją?

Neatleisiu, negaliu
Štai nemiegu ir guliu.
Bet pavyks man iki ryto
Ką nors gero išmąstyti.

Va. sulaukėm
Pagaliau -
Dirbs jie
Dvigubai geriau. 

išplauna iš plaukų riebalą, o gyvū-
nams skirtas – purvą.

Patalpoje – ir minkštasuolis, kur 
patogiai įsitaisę gyvūnų šeiminin-
kai gali stebėti savo keturkojams 
atliekamas grožio procedūras. „Ta-
čiau kartais geriau, kai šeimininkas 
gyvūną palieka man vienai, tada 
keturkojis mažiau stresuoja, muis-
tosi, lengviau dirbti. Tik jeigu šuo 
yra didelis, šeimininko prašau pa-
laikyti kol jį išmaudysiu, vien dėl 
saugumo“ – apie darbo ypatumus 
pasakoja kirpyklos šeimininkė. 
Šias patalpas ji nuomoja pagal pa-
naudos sutartį. 

Mažoji Gilė, kai kirpykloje lan-
kėsi žurnalistai, jau buvo išmaudy-
ta, bet šeimininkė, norėdama paro-
dyti, kaip vyksta šunų maudymo 
procesas, ją dar kartą įkėlė į vonią. 
Už katiną mažesnė kalytė, susine-
patogino, bet, vardan ją aplankiu-
sių svečių, tai stoiškai ištverė. Į 
klausimą, ar šunelis mėgsta mau-
dytis, pašnekovė atsakė: „Visokių 
šunų pasitaiko, bet manoji Gilė 
maudytis nekenčia, todėl ją mau-
dau kartą per pusantros savaitės“.

Išmaudytas šunelis, keliamas 
ant stalo, uždedamas pavadėlis, 
agresyviems keturkojams prireikia 
ir antsnukio, ir džiovinamas fenu. 
Šio baisaus prietaiso Gilė labai 
bijo, bet ko dama nepadarys dėl 
savo grožio... Fenas ne tik išdžio-
vina keturkojų plaukus, bet dar turi 

Anykštėnai šunis puošia 
tatuiruotėmis Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Buvusiose Anykščių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato dirbtuvėse daugiau nei mėnesį 
šeimininkauja dvi damos – verslo rūpesčiais užsiima šunų ir kačių kirpyklos šeimininkė 30-metė 
anykštėnė Ernesta Bagdžiūnienė, o klientų komfortu ir meiliai lyžtelėjimais rūpinasi jorkšyro terje-
rė Gilė. Jos vardu ir pavadinta pirmoji ir vienintelė Anykščiuse šunų ir kačių kirpykla 

ir specialų antgalį, kuriuo smarkiau 
besišeriančiam šuniui pašalinamas 
ir besišeriantis poplaukis. 

„Per pirmą darbo mėnesį nukir-
pau apie dvidešimt šunų, ir ne tik 
veislinių, bet tų paprastų sargiukų. 
Kai Vilniuje lankiau kursus, teko 
kirpti tik šunis. Atidarydama gy-
vūnų kirpyklą Anykščiuose, buvau 
nusprendusi, kad kačių kirpimu 
ir priežiūra neužsiimsiu. Tačiau, 
žmonės ėmė teirautis apie tokią 
paslaugą – taigi imuosi ir to. Jau 
esu sutvarkiusi dvi kates. Viena jų 
buvo labai gera ir elgėsi „kultūrin-
gai“. Su kitu katinu turėjau daug 
vargo – atėjo šeimininkas ir sako 
„aš už jį neatsakau“, klausia, gal 
darau narkozę, tačiau aš tokiomis 
paslaugomis neužsiimu. Šeiminin-
kas sugalvojo išeitį – nuėjo į šali-
mais esančią veterinarijos kliniką, 
ten katinui atliko dalinę narkozę, ir 
po to jau aš ją sutvarkiau“ – pasa-
koja pašnekovė. 

Paklausta, kodėl E. Bagžiūnienė 
ėmėsi tokios veiklos, iki šiol dirbu-
si Anykščių vaikų ir jaunimo užim-
tumo centro socialine darbuotoja, 
moteris savo žvilgsnį nukreipė į 
Giliukę: „Ji buvo mano įkvėpėja. 
Aš ją veždavau kirpti, šukuoti, gal-
vojau, kad artimiausia vieta, kur 
galėčiau šio amato išmokti, yra 
Lenkijoje, o savamoksle būti neno-
rėjau, man tai atrodo neprofesiona-
lu. Tačiau radau kursus Vilniuje.“

„Gilės kirpykloje“ kūrenasi židi-
nys, pasienyje stovi didžiulė vonia, 
nes maža, kokų gabaritų šunį teks 
prausti. Prie vonios surikiuotos 
specialiai gyvūnams skirtos kos-
metinės priemonės, nes, pasak E. 
Bagdžiūnienės, tai, kas tinka žmo-
gaus plaukui, tas netinka gyvūnė-
lio kailiukui. Žmonių šampūnas 

Paklausta, ar mažame miestely-
je verta imtis tokios veiklos ir, ar 
galima iš to išgyventi, E. Bagdžiū-
nienė teigė: „Paklausa tikrai yra, 
manau, jeigu žmonės nors kartą 
atveda savo augintinį į kirpyklą, 
ves jį ir reguliariai. Nematau nieko 
keisto, kad žmonės rūpinasi savo 
keturkojų išvaizda – juk ir mes, 
žmonės, norime atrodyti gražiai. 
Juk mažus šunelius žmonės rengia 
ne tik dėl grožio, bet ir dėl to, kad 
keturkojams žiemą šalta. Turiu ir 
įvairių blizgučių, iš kurių galima 
padaryti laikinas tatuiruotes, ir 
kaspinėlių kolekciją turiu... Pa-
vyzdžiui, jorkšyriuko sutvarkymas 
- nuo kailio plovimo iki sušukavi-
mo, nagų kirpimo kainuoja apie 
15 eurų, katino „išgražinimas“t 
aip pat panašiai“.

Ernestos Bagdžiūnienės Gilė ne tik turi darbo kirpykloje, bet ir aukle dirba: moters vaikai be Gilės 
kailiuko rankutėje tiesiog neužmiega.

Pirmiausia keturkojai klientai 
keliauja į vonią išsiprausti.

Vieni šuneliai tatuiruotėms 
neprieštarauja, kiti po kelių 
dienų jas tiesiog nusigrau-
žia. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Šiam katinui, virtusiam dai-
liu liūtuku, narkozės taikyti 
nereikėjo...


