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Anykščių, dėl jų ateities. 
Net fiziškai. Jaučiau silpnu-
mą skrandžio srityje, galvos 
skausmą. Nebepakeldamas 
nerimo išėjau į lauką. Ir ką jūs 
manote? Viskas žydi, kvepia 
ir klesti. Akivaizdu, kad mūsų 
tarpusavio ryšys labai silpnas. 
Bėda tik ta, kad miesto pas psi-
chologą nenutempsi.   

Linas BITVINSKAS

Naujais vandentiekio ir nuotekų 
tinklais naudojasi ir kaimiečiai

Anykščių miesto gyventojai europinės paramos dėka jau seniai 
geria vieną švariausių šalyje vandenį ir naudojasi šiuolaikiškais 
nuotekų tinklais, o UAB „Anykščių vandenys“ įgyvendinus beveik 
7 milijonų litų vertės Europos Sąjungos finansuotą  projektą, švarų 
vandenį turi ir naudojasi nuotekų tinklais Anykščių miesto pakraš-
čių- Vėjališkio, Ažuožerių kaimų ir Svėdasų miestelio gyventojai. 

KONCERTAS. Gegužės 19 d. 
(antradienį) 17:30 val. VDU mu-
zikos akademijos dainavimo kate-
dros profesoriaus Tomo Ladigos 
dainavimo klasės M2 antro kurso 
magistrančių koncertas Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre (Vilniaus g. 36). 
Dalyvauja Edita Astrauskaitė 
– Šeduikienė, Marija Sandinga 
Palmaitytė, Aura Burneckaitė. 
Koncertmeisterė – tarptautinių 
konkursų laureatė pianistė Rūta 
Blaškytė. Programoje – ištraukos 
iš operų, operečių ir miuziklų.

Laikraštis. Buvęs Anykščių 
meras Darius Gudelis tapo Drus-
kininkų savaitraščio „Mano Drus-
kininkai“ leidėju. Leidybą jis per-
ėmė iš Druskininkų savivaldybės 
įstaigos – Švietimo centro. „Mano 
Druskininkai“ iki šiol skaityto-
jams buvo dalinamas nemokamai, 
jis buvo laikomas socialdemo-
krato Druskininkų mero Ričardo 
Malinausko ruporu. Paskutiniuo-
se rinkimuose į Europos Parla-
mentą ir prezidento rinkimuose 
Socialdemokratų partija dirbo su  
D.Gudelio viešųjų ryšių agentūra 
„VIP Communications“.

Indija. Paskelbus, kad ke-
lintą dieną galima stebėti, kaip 
Anykščių centre voverė bėgioja 
grindiniu, nepaisydamas nei žmo-
nių, nei katinų, portalo anyksta.
lt skaitytojai priėjo išvados, kad 
Anykščiai virsta... Indija. „Nieko 
nuostabaus. Normalus reiškinys. 
Žmonių skaičius mažėja, o jų vie-
tą užima kitos gyvūnų populiaci-
jos.Netikite? Nuskriskite į Indiją 
ir tenai pamatysite, kaip džiunglių 
beždžionės gyvena žmonių apleis-
tuose rūmuose“,- rašė komentato-
rius „Samogitas“.

Sėja. Vakar sėjėjų globėjo šv. 
Izidoriaus dieną Burbiškio agro-
serviso kooperatyvo žemdirbiai 
baigė pavasario sėją, grūdinėmis 
kultūromis apsėjo daugiau kaip 
200 hektarų. 

Nuoma. „Anykštos“ redakci-
jos pastate, Vilniaus g. 29, išnuo-
mojamos 30 kv. m patalpos, du 
kambariai, įėjimas atskiras. Tel. 
(8- 687) 25892.

Svėdasų siurblinėse sumontuoti čekiški siur-
bliai.

Nuo balandžio 24 dienos Darbo biržos pasiūlyto darbo atsisakę 
asmenys neberizikuoja prarasti bedarbio pašalpos ir kitų socia-
linių garantijų. 

Tiesa, darbo vengiančių bedarbių džiaugsmas ilgai nesitęs, Ute-
nos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus vadovė Jolita Kai-
rienė sako, kad Seimo informacinėje sistemoje jau užregistruota 
Užimtumo rėmimo įstatymo pataisa, turinti su-
grąžinti senąją tvarką.

Bedarbių džiaugsmas 
truks neilgai

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

„Anrestui“ grasina teismu Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato rekonstrukcija gerokai vėluoja net ir pratęsus darbų atlikimo terminus. O rajono meras 
Kęstutis Tubis pareiškė, kad gimnazijos pastato rekonstrukciją atlikusiai UAB „Anrestas“ geri laikai baigėsi. Meras teigė, kad savi-
valdybės ieškinys keliaus į teismą ir iš UAB „Anrestas“ bus bandoma prisiteisti delspinigius. 

Ilgai trukusi Jono Biliūno gimnazijos pastato rekonstrukcija 
darbus atlikusiam UAB „Anrestui“ gali brangiai kainuoti.  

Jakovo Leonovo vadovaujamą „Anrestą“ anks-
tesnė Anykščių valdžia toleruodavo.

Antanui Drilingai – aštuoniasdešimt
Šiandien didžiausias šio lai-

kmečio Anykščių krašto kūrė-
jas Antanas Drilinga švenčia 
jubiliejų.

Kaip tampama 
milijonieriumi

Dukrytė užmiega klausydama 
tėčio arijų

Tomas Tuskenis sako: „Kar-
tais spengianti tyla po spekta-
klio atlikėjui yra geresnis įver-
tinimas nei garsūs šauksmai ir 
plojimai“. 
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spektras
Kandidatas. Darbo partija 

Premjerui pateikė naują kandida-
tūrą į švietimo ir mokslo minis-
trus. Premjeras kandidatūrą žada 
paviešinti tik gavęs Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) išvadas. Su 
Premjeru Algirdu Butkevičiumi 
penktadienį Vyriausybėje susitikęs 
Darbo partijos laikinasis pirminin-
kas Valentinas Bukauskas teigė, 
kad pateikta tik viena kandidatūra. 
„Tai Darbo partijos narys“, - žur-
nalistams po susitikimo sakė V. 
Bukauskas.

Etika. Seimo narys Mečislo-
vas Zasčiurinskas kreipėsi į Sei-
mo Etikos ir procedūrų komisiją, 
prašydamas ištirti, ar Seimo na-
rys Andrius Kubilius nepažeidė 
Konstitucijos ir nesulaužė Seimo 
nario priesaikos. Kreiptis į etikos 
sargus politiką paskatino žinias-
klaidos priemonėse pasirodžiusi 
informacija, kad Ukrainos Prezi-
dentas Petro Porošenka paskyrė 
Seimo narį A. Kubilių, kuris davė 
sutikimą, Patariamosios reformų 
tarybos nariu. „Konstitucija aiškiai 
nustato, kad Seimo nario pareigos 
nesuderinamos su jokiomis kito-
mis pareigomis valstybinėse įstai-
gose ir organizacijose, taip pat su 
darbu verslo, komercijos bei kitose 
privačiose įstaigose ar įmonėse“, - 
teigia M. Zasčiurinskas.

Laisvė. Simbolinis laisvės nuo 
mokesčių laikotarpis, kuomet vidu-
tinis mokesčių mokėtojas nustoja 
dirbti valstybei ir pradeda dirbti sau, 
šiemet prasideda gegužės 15-tąją - 
penkiomis dienomis vėliau nei per-
nai. Šios dienos nutolimo priežastis 
- spartus biudžeto išlaidų didinimas, 
reikšmingai viršijantis šalies ekono-
mikos augimą, skelbia Lietuvos lais-
vosios rinkos institutas (LLRI). 

Reforma. Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio ministe-
rijos (NŽT) nusprendė atnaujinti 
žemės reformos darbus, nors iš-
vados dėl galimų viešųjų pirkimų 
pažeidimų iš kompetentingų ins-
titucijų dar negautos. Visi pradėti 
žemės reformos darbai buvo laiki-
nai sustabdyti kilus įtarimams dėl 
prieš trejus metus vykusio žemės 
reformos darbų viešojo pirkimo 
ir žemės reformos darbų paslaugų 
sutarčių teisėtumo.

Pasiūlymas. Prancūzija parengė 
ir nusiuntė Rusijai dokumento pro-
jektą dėl „Mistral“ laivų sutarties 
nutraukimo. Apie tai pranešė dien-
raštis „Kommersant“, remdamasis 
šaltiniais karinio-techninio ben-
dradarbiavimo srityje. Prancūzija 
siūlo Rusijai grąžinti apie 785 mln. 
eurų. „Rusija juos gaus tuo atveju, 
jei vyriausybė suteiks raštišką lei-
dimą parduoti karinius laivus bet 
kuriai trečiajai šaliai be jokių išly-
gų“, rašo „Kommersant“.

Derybos. JAV valstybės departa-
mentas pranešė, kad JAV ir Kubos 
derybininkai kitą ketvirtadienį su-
sitiks aptarti ambasadų atidarymo 
klausimo. Derybose bus aptaria-
mos praktinės priemonės, reikalin-
gos, siekiant atidaryti ambasadas 
Havanoje ir Vašingtone. Praėjusį 
mėnesį JAV prezidentas Barakas 
Obama pranešė, kad Kuba bus pa-
šalinta iš terorizmą remiančių šalių 
sąrašo. Havana nurodė, kad dery-
bos dėl ambasadų atkūrimo prasi-
dės tik tuo atveju, jei ji bus paša-
linta iš minėto JAV sąrašo.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Panašių sukakčių užstalėje 
paprastai kalbama visai kitaip, 
vaidinamas optimizmas, maivo-
masi, juokais paverčiami visai 
netoli esantys tragizmai (indė-
nai sako, kad, ištiesus ranką, 
nepalieti mirties, bet kiekvieną 
kartą nedaug trūksta, gal tik pu-
sės sprindžio, kad pirštų galais 
pajustum nuo jos dvelkiantį šal-
tį). (...) Visokius politikavimus 
(įvairiausių spalvų) laikas nu-
pūs, kaip jau ne sykį nupūtė tarsi 
dulkes ir pasižiūrės, kas po tom 
dulkėm: yra ten šis tas ar nieko. 
Ir socializmai, ir demokrati-
jos – dulkės, tos pačios, niekuo 
nesiskiriančios vienos nuo kitų. 
Miglų miglos, bezdalų bezdalai. 
Menas, jeigu jis tikras, gal vie-
nintelė vertybė, kuri išliks. Jeigu 
bus kur ir kam išlikti.“ – vietoj 
kalbų apie save, vietoj savo sė-
kmių ir nesėkmių išvardinimo, 
garbus rašytojas perskaitė savo 
geriausio, kaip jis sakė, draugo 
Albino Bernoto laiško, rašyto 
prieš vienuolika metų ištrauką. 

Antanui Drilingai – 
aštuoniasdešimt

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šiandien didžiausiam šio laikmečio Anykščių krašto kūrėjui 
Antanui Drilingai sukanka 80 metų. O ketvirtadienį Vilniuje, 
Rašytojų klube, vyko rašytojo sukaktuvių vakaras ir dienoraščių 
knygos „Vieneri sugrįžimų metai“ pristatymas.

Prieš trejus metus mirusio poeto 
A.Bernoto laiškas publikuoja-
mas A.Drilingos knygoje „Vie-
neri sugrįžimų metai“.

Sukaktuvių vakare A.Drilingą 
sveikino Lietuvos rašytojų eli-
tas, buvo perskaitytas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės vado-
vo Algirdo Butkevičiaus sveiki-
nimas.   

A.Drilinga Lietuvos rašytojų 
sąjungos narys – nuo 1962-ųjų. 
Nebeatrenkama, koks yra tikslus 
jo parašytų prozos ir poezijos 
knygų skaičius, sakoma apie 35-
ias. A.Drilinga yra ir vertėjas, 
libretų, scenarijų autorius. Jis 
ypač mėgo versti Sergejų Jeseni-
ną. Su šiuo rusų poetu anykštėną 
lygino renginio vedėjas profeso-
rius Petras Bražėnas.

A.Drilinga žinomas ir kaip 
leidinių redaktorius. Jis vadova-
vo „Moksleivio“ ir „Nemuno“ 
kolektyvams, o su „Literatūra 
ir menu“ atėjo į Lietuvos per-
sitvarkymo sąjūdį. 1989-aisiais, 
A.Drilingai redaguojant „Litera-

Antaną Drilingą sveikino Lietuvos rašytojų sąjungos pirminin-
kas Antanas A.Jonynas.

Miglės GALVONAITĖS nuotr.
tūrą ir meną“ žurnalo tiražas sie-
kė 75 tūkstančius egzempliorių. 

Rašytojo sukaktuvių vaka-
re skambėjo muzika – gro-
jo fleitininkas Andrius Ra-
dziukynas, dainavo Danielius 

Sadauskas. Kompozitorius 
Algimantas Bražinskas akom-
ponavo D.Sadauskui dainuojant 
A.Drilingos eiles: „Kaip greit 
prabėgo vasara...“  

-ANYKŠTA

Šią savaitę Anykščiuose viešėjo 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
Bendrojo ugdymo ir profesinio 
mokymo departamento direktorius 
dr. Saulius Zybartas. Departamento 
direktoriaus vizito tikslas – aptarti 
Anykščių technologijos mokyklos 
perspektyvas. Svečias susitiko su 

Bandys išsaugoti technologijos 
mokyklą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių technologijos mokyklą bus bandomą dar bent kurį 
laiką išsaugoti. Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldi ir jos fi-
nansuojama technologijos mokykla daug metų pusiau gyva ir 
nuolat keliamas jos perspektyvų klausimas.

rajono vadovais, buvo pasikviestas 
ir atostogaujantis vicemeras Sigu-
tis Obelevičius.

Po susitikimo rajono meras 
Kęstutis Tubis „Anykštai“ sakė, 
kad su svečiu sutarta, jog bus su-
daryta darbo grupė, kuri siūlys, ką 
daryti su technologijos mokykla. 

Anykščių technologijos mokykla 
gali virsti Molėtų rajono Alantos 
technologijų mokyklos filialu, 
taip pat gali būti perorganizuota į 
bendrą savivaldybės ir Švietimo ir 
mokslo ministerijos viešąją įstaigą 
ir net paversta į J.Biliūno gimnazi-
jos skyrių. Tačiau K.Tubis vylėsi, 
kad bent artimiausiems laikams 
pavyks išsaugoti dabartinį Anykš-
čių technologijos mokyklos statusą 
ir Švietimo ir mokslo ministerijos 
finansavimą. 

Šiuo metu Anykščių technologi-
jos mokykloje mokosi 224 moks-
leiviai, mokykla turi 64 akredituo-
tas mokymo programas. 

K.Tubis dėstė manąs, kad dėl 
technologijos mokyklos nykimo 
kalta ir pati mokykla. „Technologi-
jos mokykla turėjo pasitempti jau 
prieš penkerius metus. Reikia la-
biau stengtis, reikia daugiau verž-
lumo. Net ir dėl tos pačios mokymo 
bazės, galima ieškoti būdų, kaip ją 
atnaujinti.“ – kalbėjo meras.  

Skirtumas tarp šiuolaikinio ir 
klasikinio post punk, kaip ir skir-
tumas tarp šio žanro atstovų Va-
karų ir Rytų Europoje, išmatuoja-
mas sunkiai. Tačiau „Motorama“, 
grupė iš Rostovo prie Dono, tarp 
šių laikmečio ir kultūros skirčių 
balansuoja itin kūrybiškai bei sė-
kmingai. Bandydami apibūdinti jų 
stilių kritikai nevengia minėti „Joy 
Division“, „New Order“ ar netgi 
„The Doors“. 

Tiesa, tarptautinio pripažinimo 
grupė sulaukė iškart vos išleidusi 
debiutinį albumą. Liaupsių „Mo-
torama“ negaili patys įtakingiausi 
kritikai, tarp kurių – „Sputnik Mu-
sic“ bei BBC. Ir vis dėl to grupės 
istorijos ir idėjų esmė slypi ne pres-
tižinių leidinių puslapiuose, o įra-
šuose bei gyvuose pasirodymuose, 
kuriuose pasirodo ir vėl išnyksta 
tikrasis „Motorama“ veidas.

Nostalgiškoji „Motorama“ 
atvyks į „Devilstone“

Liepos 16-19 dienomis festivalyje „Devilstone“ pasirodysianti 
grupė iš Rostovo prie Dono „Motorama“ gyvuoja jau dešimtmetį. 
Gaubiami Anykščių Dainuvos slėnio sutemų muzikantai pristatys 
savo trečiąjį albumą „Poverty“, kuris išėjo tik šiemet.

„Motorama“ kompozicijoms ir 
ideologijai būdingas apgaulingas pa-
prastumas, kuris skleidžiasi energin-
gais post punk ritmais, svajingomis 
dream pop melodijomis bei šešias-
dešimtųjų garage aurą primenančiu 
vokalo aidu. Grupės muzikoje, vi-
deoklipuose bei tekstuose išnyranti 
melancholijos ir šviesos perskyra 
perteikiama dinamiškai, giliai, kon-
centruotai, tačiau ne pernelyg sudė-
tingai, todėl leidžia pasinerti į prisi-
minimus ir pajusti gyvos energijos 
tėkmę, kurią dažnai praranda šiuo-
laikiniai šio žanro atstovai. Tai viena 
nedaugelio grupių, įrodančių, jog 
tikrasis post punk niekur nedingo. 
„Motorama“ aktualizuoja jį – tiesa, 
kiek pasikeitusį ir dar gilesnį – nau-
jajai klausytojų kartai, kaip niekada 
gerai suprantančiai, kad išsitaškyti 
galima ir iš liūdesio. 

-ANYKŠTA

Bilietai Anykščių rajono gyventojams
Anykščių rajono gyventojams bilietai į festivalį kainuos 25 eurus. Visi 

bilietai su nuolaidomis įsigyjami tik festivalio dienomis prie įėjimo. No-
rint įsigyti bilietus su nuolaida, būtina turėti atitinkamus dokumentus: as-
mens dokumentą, moksleivio, neįgaliojo pažymėjimą, gyvenamos vietos 
deklaraciją.

Grupei iš Rostovo prie Dono „Motorama“ liaupsių negaili patys 
įtakingiausi kritikai.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
  Jonas Junevičius

užuojauta

(Atkelta iš 1 p.)
Ona BAGDŽIŪNIENĖ, 

Anykščių miesto gyventoja:
- Manau, kad taip, nes ir 

mažai šaliai reikalinga kariuo-
menė. Karinė tarnyba juk buvo 
privaloma, tad nereikėjo jos 
naikinti. 

Alina STASIULEVIČIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Gerai, šauktiniai gerai... 
Tačiau jie dar turi išmokti būti 
tikrais kariais, o mus saugo 
profesionalai ir NATO kariai. 
Aš būčiau už profesionalią ka-
riuomenę, tačiau, manau, kad 
kiekvienas vyras būtinai turėtų 
pabūti kareivėliu. 

Algis BALAIŠIS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Aš tikrai nepasijusiu sau-
giau. Sprendimai dėl Lietuvos 
saugumo problemų priimami 
neatsakingai. Užsienio politi-
ką formuoja nekompetentin-
gi asmenys, kuriems spręsti 
šiuolaikines sudėtingas šalies 
saugumo problemas neužtenka 
sugebėjimų. Lietuva per maža 
pirkti ginklus už milijardus ir 
žvanginti ginklais. Ar tai mus 
išgelbėtų? Įdomu, kas diktuoja 
tokias sąlygas?  

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą dėl mylimo 
brolio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Raimondą LEN-
GVENĮ ir jo artimuosius.

UAB „Duventa“ darbuo-
tojai

„Anykščiams naujoji tvarka nėra 
aktuali, nes žmonės neatsisako siū-
lomo darbo, greičiau veržiasi ir 
nori dirbti. Sakykim, kai darbda-
viai ieško pardavėjų, vadybininkų, 
susirenka žymiai daugiau žmonių 
negu reikia“,- paklausta, ar nepasi-
pils piktnaudžiavimo atvejai bedar-
bių statusu rajone sakė J.Kairienė.

„Šiaip mes, kaip tarpininkai, 
ir parenkame žmogų, tinkamą 
darbui.“,- sakė J.Kairienė. Pasak 
jos, Anykščių rajone beveik ne-
pasitaiko, kad žmogus atsisakytų 
siūlomos darbo vietos, tačiau tai 
nereiškia, kad kiekvienas, pasiųs-
tas įsidarbinti, gauna darbą. „Kitas 

Bedarbių džiaugsmas 
truks neilgai

dalykas, kad darbdaviai patys atsi-
renka keletą žmonių, iš jiems siū-
lomų, su kuriais vykdo pokalbius, 
kol išsirenka darbuotoją“, - teigė 
J.Kairienė.

Paklausta, kaip vertina pasikei-
tusią tvarką, kai Darbo birža ne-
begalės atimti bedarbio statuso, 
J.Kairienė dėstė, jog „tai laikina, 
greitai bus atstatyta senoji tvarka, 
nes jau užregistruotos pataisos“.

Gali kilti klausimas, kam naikin-
ti, o po to vėl priimti senąją tvarką.  
Įdomu, kad sumaištį sukėlė vienas 
bedarbis, kuriam buvo atimtas sta-
tusas. Dvejus metus panevėžietis 
Rolandas Kareckas mynė teismų 
slenksčius, kai 2013-aisiais buvo iš-

brauktas iš oficialių bedarbių sąrašų 
neatvykęs nurodytą dieną, kai turė-
jo būti siunčiamas į darbo pokalbį. 
R. Kareckas teisme aiškino tiesiog 
suklydęs dėl paskirtos datos. Pane-
vėžio darbo birža tokio suklydimo 
nepripažino svarbia ir neatvykimą 
pateisinančia priežastimi ir panevė-
žietį išbraukė iš bedarbių gretų.

Perėjęs keleto teismų maratoną 
panevėžietis pasiekė Vyriausiąjį 
administracinį teismą. O šis įver-
tino, kad socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė, pasirašiusi įsaky-
mą, suteikiantį Darbo biržai teisę 
braukti iš bedarbių sąrašų atsisa-
kiusius darbo asmenis, peržengė 
savo kompetencijos ribas. Jau kitą 
dieną po tokio teismo išaiškinimo 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė 
panaikino bedarbiams nepalankų 
savo įsakymą. Nuo balandžio 24-
osios Lietuvoje iš bedarbių sąrašų 
nebegali būti braukiami asmenys, 
net jei jie atsisako viena po kitos 
siūlomos darbo vietos.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. maksi-
mali nedarbo socialinio draudimo 
išmoka yra 301,67 euro. Nedarbo 
draudimo išmokos mokėjimo tru-
kmė priklauso nuo bedarbio dar-
bo stažo, įgyto iki įregistravimo 
teritorinėje darbo biržoje dienos. 
Jei darbo stažas mažesnis negu 25 
metai, bedarbio pašalpa mokama 6 
mėnesius, jei stažas siekia nuo 25 
iki 30 metų – 7 mėnesius, jei nuo 
30 iki 35 metų – 8 mėnesius, jei 35 
metai ir daugiau – 9 mėnesius.

Ar jausitės 
saugiau 
Lietuvos 
kariuomenę 
papildžius 
šauktiniais?

Seimui svarstant šį sprendimą 
prie Parlamento rūmų piketavo ša-
lies miškininkai. Į Vilnių važiavo ir 
Anykščių miškų urėdijos žmonės. 
Anykščių miškų urėdas Sigitas 
Kinderis „Anykštai“ sakė, kad urė-
dijų reorganizacija suinteresuotos 
tik lobistinės grupės, nes dabartinė 
struktūra veikia puikiai.

Protesto akciją prie Seimo or-
ganizavo Lietuvos miško ir miš-
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Ketvirtadienį Seimas atmetė Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
veto dėl Miškų įstatymo, o tai reiškia, kad kol kas nebus ardoma 
valstybinių miškų urėdijų sistema.

ko pramonės darbuotojų profe-
sinių sąjungų federacija. Šios 
organizacijos teigimu, 2012 m. Jei-
lio universiteto (JAV) mokslinin-
kai, skelbdami kasmetinį Aplinkos 
gerovės indeksą, Lietuvą pripažino 
pirma pasaulyje pagal miškų išsau-
gojimą, tačiau Generalinė miškų 
urėdija ir Aplinkos ministerija sie-
kia keisti veikiančią sistemą ir re-
organizuoti pelningai veikiančias 
organizacijas. 

Lietuvos miško ir miško pra-
monės darbuotojų profesinių są-
jungų federacijos pirmininkė Inga 
Ruginienė „Eltai“ sakė: „Šiandien 
sprendimai vykdomi už uždarų 
durų, ignoruojant socialinius par-
tnerius. Didiesiems medienos per-
dirbėjams atstovaujančių lobistų 
pastangomis menkinamas miški-
ninkų autoritetas visuomenėje, į 
pagalbą pasitelkti ir brangiai nu-
samdyti užsienio analitikai, kurie 
neva nurodė imti pavyzdį iš Latvi-
jos. Tiesa, iš pradžių ten pajamos 
iš miškų akivaizdžiai padidėjo, ta-
čiau dabar situacija liūdna - beveik 
nebeliko ką kirsti“.

Balsuojant dėl Prezidentės veto, 
Seime vieningi buvo ir kairieji, ir 
dešinieji. Tik liberalai pasakė už 
urėdijų sistemos reformą. Net 103 
Seimo nariai iš posėdyje dalyvavu-
sių 115 balsavo už tai, kad Prezi-
dentės veto būtų atmestas. 

Viena iš iniciatyvos pertvarkyti 

urėdijų sistemą priežasčių įvardi-
namas urėdijų efektyvumo didini-
mas. Neefektyviausiomis (matyt, 
nepelningiausiomis) urėdijomis 
vadinamos Kaišiadorių, Rietavo, 
Kupiškio, Utenos urėdijos.

Pernai iš pareigų buvo atleis-
tas generalinis miškų urėdas, 
S.Kinderio svainis Benjaminas 
Sakalauskas. Paskui jis kurį laiką 
dirbo generalinio urėdo pavaduo-
toju, o prieš savaitę tapo Rokiškio 
miškų urėdijos urėdu. „Kas gali 
paneigti galimybę, kad...“ – pa-
klaustas, ar B.Sakalausko „trem-
tis“ nėra susijusi su planuojama 
reforma, kuri kol kas nevyks, šyp-
telėjo S.Kinderis.

Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus vadovė Jolita 
Kairienė sako, jog Anykščių rajone beveik nepasitaiko, kad žmo-
gus atsisakytų siūlomos darbo vietos.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Teko atimti kostiumą?

Kęstutis BILBOKAS, miški-
ninkas, apie meškas: 

„Maždaug prieš 15 metų buvo 
ir mūsų apylinkėse pasirodžiusi 
meška, ir visai netoli miesto – 
truputį už Pavarių kaimo.“

...ir eiti į politiką

Tomas TUSKENIS, operos 
dainininkas, Anykščių menų 
centro direktorius, apie kritiką:

„Į kritiką žiūriu labai pozi-
tyviai, turi išgirsti ką kiti sako. 
Jeigu jau manai, kad padarei ge-
riausiai, viskas – laikas lipti nuo 
scenos.“

Na, nebent kas 
užknarkdavo...

Regina DRŪSIENĖ, J.Biliūno 
gimnazijos direktorė, apie mo-
kyklos pastato renovavimo tem-
pus:

„Pastato viduje darbai buvo 
baigti apie Naujus metus. Paskui 
buvo kaip ir tylu...“

Kas tie mėnesiai, lyginant 
su visatos šviesmečiais?

Albertas MIŠKINIS, Savi-
valdybės Vietinio ūkio ir turto 
valdymo skyriaus vedėjas, apie 
delspinigių skaičiavimą UAB 
„Anrestas“ už laiku neatliktą 
J.Biliūno gimnazijos pastato re-
novaciją: 

„Delspinigiai bus skaičiuoja-
mi nuo sutarčių terminų pabai-
gos iki darbų pridavimo dienos. 
Darbai kol kas nėra priduoti, 
todėl delspinigių suskaičiuoti 
negalima.“

O labiausiai nori dirbti 
direktoriais

Jolita KAIRIENĖ, Utenos te-
ritorinės darbo biržos Anykščių 
skyriaus vedėja, apie bedarbių 
norą dirbti:

„Žmonės neatsisako siūlomo 
darbo, greičiau veržiasi ir nori 
dirbti. Sakykim, kai darbdaviai 
ieško pardavėjų, vadybininkų, 
susirenka žymiai daugiau žmo-
nių, nei reikia.“

Daugiau nereikia, ten ir 
taip patys veržliausi... 

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
Anykščių technologijos moky-
klą:

„Technologijos mokykla turė-
jo pasitempti jau prieš penkerius 
metus. Reikia labiau stengtis, 
reikia daugiau veržlumo.“

Bet daugelio mokslai baigias 
prie „Maximos“

Sigitas KINDERIS, Anykš-
čių miškų urėdas, apie bedarbių 
įdarbinimą: 

„Turėtų būti galima rinktis 
darbą pagal kvalifikaciją – kaip 
atrodo, jei žmogus baigia uni-
versitetą, o jam pasiūlo eit „Ma-
ximos“ pardavėju dirbti?“

Anykščių miškų urėdas Si-
gitas Kinderis džiaugėsi, kad 
Seimas, jo nuomone, priėmė 
išmintingą sprendimą.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Labai gerai, kad Virgilijus 
Aloyzas Milaknis pareiškė, jog 
išeina iš Tėvynės Sąjungos – 
Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) partijos. Net jeigu 
pradėjęs eiti iš partijos jis į ją 
sugrįš, vis tiek politinės sistemos 
ir politikų veiklos šaržą jau 
bus pateikęs. Ačiū Jam. Ačiū už 
įspėjimą, kad partijos ir valdiš-
kas darbas yra pavojingiau už 
rūkymą. 

V.A.Milaknis TS-LKD nariu 
buvo 22 metus, todėl teigė 
manąs, kad partija juo turi 
pasirūpinti. Tuo tarpu TS-
LKD Anykščių skyriui jis visai 
nerūpi – V.A.Milaknis liko be 

valdiško postelio ir įkopęs į 
šeštąją dešimtį turi gyvenimą 
pradėti iš naujo. Liūdna ir pikta. 
Ypač pikta todėl, kad TS-LKD 
išliko rajono valdžioje, bet be 
22 metus partijai atidavusio 
V.A.Milaknio.

Tiesa, kai peržiūrėjau šio poli-
tiko biografiją, išsiaiškinau, kad 
jis beveik per visą savo partinę 
karjerą buvo partijos maitina-
mas. Pradžioje jį meras konser-
vatorius Saulius Nefas paskyrė 
Viešintų seniūnu, paskui konser-
vatoriams sudarius koaliciją su 
liberalais, V.A.Milakniui atiteko 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojo portfelis, 
o paskutinius aštuonerius metus 
jis buvo mero konservatoriaus 
Sigučio Obelevičiaus patarėju. 
Bent už 17 metų iš 22 praleistų 
partijoje V.A.Milakniui partijos 
dėka buvo mokama alga...  Bet 
štai nebėr algos – nebereikia ir 
partijos.

Visai nenoriu smerkti 
V.A.Milaknio už, regis, iš pirmo 
žvilgsnio negarbingą poelgį. Ge-
riau įsižiūrėjus – jo poelgis kaip 
tik garbingas, normalus paro-
dymas, kam normaliam žmogui 
gali būti reikalinga partija.

Anykščių politikoje dalyvau-
ja keli šimtai žmonių. Dalis tų 
politikų yra formalūs veikėjai, 
kurie iš priklausymo partijai 
turi realios naudos arba bent 
mano, kad naudos turi. Yra 
keli žmonės, kurie politikuoja 
dėl sportinio intereso, jei norit 
idealizmo. Pavyzdžiui - chi-
rurgas Giedrius Klimkevičius 
ar mokytoja – pensininkė 
Aldona Daugilytė. Ir yra gal 
20-30 politikų-profesionalų. Tie 
profesionalai politikai niekuo 
neprofesionalesni už neprofesi-
onalus, jie tik paprasčiausiai ne-
begali ar nebenori prasimaitinti 
kitais būdais. Tai žmonės, kurie 
per savo politinę veiklą neteko 
profesijų arba jų niekada net ir 
neturėjo. V.A.Milaknis – vienas 
iš tų tikrųjų Anykščių politikos 
profesionalų. Kur jam dėtis 
netekus valdiško darbo? Pagal 
profesiją dirbti? Darbų mokyto-
ju? Ir laisvų darbo vietų nėra, 
o jei ir būtų, V.A.Milakniui, 
manau, mokyti vaikus pjaustyti 
„lobziku“ nebesinori...

Politikos profesionalais laiky-
čiau ir postų netekusius social-
demokratus Donatą Krikštaponį 
bei Vilių Juodelį, ir „valstietį“ 

Antaną Baurą, ir kitą konserva-
torių Valentiną Patumsį. Tačiau, 
šis ketvertas buvo ir yra gerokai 
saugesnis nei V.A.Milaknis, 
todėl jie mažesni profesionalai. 
V.Patumsis ir D.Krikštaponis 
jau gauna pensijas, V.Juodelis 
ir A.Baura – netrukus gaus. 
D.Krikštaponis turi kaimo turiz-
mo sodybą, kiti trys – mažesnius 
ar didesnius ūkius. Bet, tarkim, 
A.Bauros net ir užnugaris nuo 
profesionalumo negelbėja – jis 
netrukus taps savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėju. 
Spėčiau, kad ir V.Patumsiui 
bus surastas koks nors, kad ir 
labai kuklus valdiškas darbelis. 
Politikais-profesionalais reikia 
rūpintis. Ir kuo didesnis profesi-
onalas, tuo - labiau bejėgis...  

„Politinė partija – tai būrys 
žmonių susivienijęs tam, kad 
paimtų ir pasidalintų valdžią, 
postus ir įtaką.“ – panašiai 
taip, na beveik taip, skamba 
apibrėžimas, kas yra parti-
ja. Ir nėra čia ko maivytis, ir 
vaidinti idealistų. Nieko tame 
blogo nematau... Problema yra 
politikų – profesionalų skaičiaus 
augimas, dauginimasis. O jų 
daugėja dėl užsimiršimo, jog 

partija nebūtinai maitins iki 
gilios senatvės. Akivaizdu, kad 
meras liberalas Kęstutis Tubis 
profesionalų skaičių didina. 
Kur dėtis pvz. administracijos 
direktorės pavaduotojui Sauliui 
Rasalui, kai kada nors neteks šio 
darbo? Kam po ketverių metų 
bus reikalingas ir tinkamas mero 
patarėjas Donaldas Vaičiūnas? 
Na, administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė per ketverius 
metus gal ir netaps visiška 
politikos profesionale, bet jei 
valdžioje prabus 17 metų...  Me-
tams valdžioje bėgant ir protingi 
žmonės tampa profesionalais. 

„Esu be specialybės ir be 
darbo, 
Ir Lietuvos Respublikai aš – 
nulis. 
Man, šneka žmonės, pasimaišo 
kartais – 
Iškėlęs kirvį aš vaikaus mėnulį. 

Kodėl? O ko jis šviečia, bet 
nešildo? 
Kaip Konstitucija… Man gelia 
širdį – 
Mane Tėvynė pametė po tiltu 
Tais metais… Laisvės ašarom 
nugirdžius.“ – apie juos kažkada 
įspėjo Klasikas. O dabar dar 
priminė ir V.A.Milaknis. 

Du projektai, du pratęsimai

Viešuosius pirkimus rengęs sa-
vivaldybės Vietinio ūkio ir turto 
valdymo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Algirdas Balaišis 
„Anykštai“ sakė, kad J.Biliūno 
gimnazijos pastato rekonstrukciją 
UAB „Anrestas“ atliko pagal dvi 
sutartis. Vienos sutarties terminas 
baigėsi šių metų sausio pradžioje, 
kitos – balandžio 12-ąją. Abiejų 
sutarčių terminai anksčiau buvo 
pratęsti maksimaliai leidžiamam 
laikotarpiui. Pirmosios sutarties – 
keturiems mėnesiams, antrosios – 
dviems. 

Taigi, dalis J.Biliūno gimnazijos 
pastato rekonstrukcijos darbų pa-
gal pirminę sutartį turėjo būti baig-
ti jau 2014 metų rudenį. O kol kas 
nei pagal vieną, nei pagal kitą su-
tartį galutiniai darbų atlikimo aktai 
nėra surašyti iki šiol. Pasak Vieti-
nio ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vedėjo Alberto Miškinio, dar nėra 
sudaryta ir darbų priėmimo komi-
sija, nors, jo teigimu, „Anrestas“ 
pagaliau baigia gimnazijos pastato 
rekonstrukcijos darbus. 

Priminsiu, jog dar pernai vasarą, 

„Anrestui“ grasina teismu

dabar jau buvęs Anykščių rajono 
Tarybos narys, J.Biliūno gimnazi-
jos bendruomenės tarybos pirmi-
ninkas Rolandas Jurkėnas kalbėjo, 
kad kila grėsmė, jog iki mokslo 
metų pradžios mokyklos pastato 
rekonstrukcija nebus baigta ir mo-
kiniams teks mokytis statybvietėje. 
Ir įvyko taip, jog ne tik mokslo me-
tus gimnazistai pradėjo, bet ir juos 
baigė statybų aikštelėje...      

Rekonstrukcijos kaina – 
4 milijonai litų

J.Biliūno gimnazijos pastato re-
konstrukcija iš viso kainavo 3 mln. 
940 tūkst. litų (1 mln. 142 tūkst. 
eurų). Iš Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų gauta 2 mln. 520 
tūkst. litų, iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos – 230 tūkst. litų, o iš 
rajono biudžeto skirta dar 1 mln. 
190 tūkst. litų.   

Pasak A.Balaišio, „Anrestui“ 
pervesta apie 90 proc. visos su-
mos. 

Delspinigiai dar neskaičiuoti

Nuo didžiulio, net 4 mln. litų 
projekto galima delspinigių suma 

„Anrestui“ turėtų būti solidi. Ta-
čiau, pasak A.Miškinio, kol kas 
delspinigiai nėra skaičiuojami. 
„Delspinigiai bus skaičiuojami 
nuo sutarčių terminų pabaigos 
iki darbų pridavimo dienos. Dar-
bai kol kas nėra priduoti, todėl 
delspinigių suskaičiuoti negali-
ma.“ – aiškino A.Miškinis. Jis 
teigė, kad sutartyje tarp savival-
dybės ir UAB „Anrestas“ yra įra-
šytas punktas apie delspinigius, 
tačiau, valdininko teigimu, jų 
dydis yra konfidencialus... Tad 
galiu pateikti tik galimos grės-
mės „Anrestui“ pavyzdį - pagal 
šios firmos ir Jonavos savival-
dybės sutartį delspinigių marža 
- 0,04 proc. už vieną dieną nuo 
projekto sumos. Tad, jeigu būtų 
taikomas Jonavos savivaldybės 
pavyzdys, „Anrestui“ viena vė-
lavimo diena kainuotų apie 450 
eurų... A.Miškinis teigė, kad 
J.Biliūno pastato renovacija yra 
drausta ir dalį delspinigių sumos 
turės kompensuoti draudimo 
bendrovė. 

Su UAB „Anrestas“ direktoriu-
mi Jakovu Leonovu „Anykštai“ 
nei vakar, nei užvakar telefonu 
susisiekti nepavyko.

Direktorė: „Mes negalėjom
kontroliuoti“

Gimnazijos direktorė Regina 
Drūsienė „Anykštai“ aiškino, kad 
dėl to, kad visus mokslo metus 
mokykloje dirbo statybininkai, 
mokymosi kokybė nenukentėjo. 
Ji tikino, kad su „Anresto“ dar-
buotojais sutardavusi, kad triukš-
mingiausi darbai būtų daromi sa-
vaitgaliais ar švenčių dienomis. 
„Pastato viduje darbai buvo baigti 
apie Naujus metus. Paskui buvo 
kaip ir tylu... Manau, kad „An-
restui“ trūko organizuotumo. Sa-
kydavo, kad prastovos dėl to, kad 
nėra kažkokių medžiagų... Bet 
nuo mūsų juk niekas nepriklausė, 
mes negalėjome statybininkų kon-
troliuoti, galėjome tik informuoti 
valdžią.“ – „Anykštai“ kalbėjo 
R.Drūsienė. Ji nebuvo linkusi kal-
tinti nei „Anresto“, nei buvusių 
rajono vadovų, tiesa, pripažino, 
kad po naujojo mero K.Tubio po-
kalbio su „Anresto“ atstovais, fa-
sadinių laiptų rekonstrukcija buvo 
atlikta greitesniu tempu, nei mo-
kykloje įprastai vyko darbai. 

Bylinėjasi su Jonavos
savivaldybe 

Anykščių rajono apylinkės 
teisme vyksta procesas tarp Jo-
navos savivaldybė ir UAB „An-
restas“. UAB „Anrestas“ atliko 
VŠĮ Bukonių PSPC slaugos ir 
palaikomojo gydymo patalpų 
rekonstravimo projektą Jonavos 
rajone. Jonavos valdininkai ban-

do įrodyti, kad Anykščių statybi-
ninkai vėlavo net dvejus metus ir 
bylinėjasi dėl delspinigių. Jona-
vos savivaldybė bando prisiteisti 
delspinigius už pusę metų, nors 
Jonavos savivaldybės atstovė 
teismui aiškino, kad „Anrestas“ 
atlikti darbus vėlavo dvejus me-
tus. Valdininkė teismui aiški-
no, kad jos atstovaujama šalis 
svarsto galimybę teikti teismui 
papildomą ieškinį dėl didesnių 
delspinigių. VŠĮ Bukonių PSPC 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
patalpų rekonstravimo projektą 
UAB „Anrestas“ turėjo atlik-
ti dar 2012 metais, per aštuonis 
mėnesius, tačiau statybų užbaigi-
mo aktas pasirašytas tik šių metų 
balandžio 27 dieną. Jonavos sa-
vivaldybės atstovė pripažino, kad 
rekonstruotas pastatas jau seniai 
yra eksploatuojamas, tačiau, pa-
sak jos, nebuvo sutvarkyti doku-
mentai, o tai taip pat yra rangovų 
atsakomybė. Tuo tarpu „Anrestą“ 
atstovaujanti firmos direktoriaus 
Jakovo Leonovo žmona advokatė 
Vida Leonovienė teismui tvirti-
no, kad dokumentai nesutvarkyti 
iš esmės dėl Jonavos savivaldy-
bės kaltės – techniniame projekte 
nebuvo numatytas atsarginis išė-
jimas, kurį teko įrengti, taip pat 
nebuvo laiku pasirūpinta alterna-
tyvių elektros energijos tiekimu 
ir t.t. Bukonių projekto vertė 873 
tūkst. 346 litai (253 tūkst. 143 
eurai). Sutartyje numatyti 0,04 
proc. delspinigiai už vieną dieną 
nuo projekto sumos. Tad, jeigu 
Jonavos savivaldybei pavyktų 
prisiteisti delspinigius iš „Anres-
to“ už dvejus metus, suma būtų 
netoli 80 tūkst. eurų arba ketvir-
tis milijono litų.

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

www.jonroka.lt
Renkamės gegužės 19 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Renkasi gegužės 18-25 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.

Anykščių savivaldybės Vie-
tinio ūkio skyriaus vedėjas 
Albertas Miškinis tikino, kad 
delspinigių už laiku neatlik-
tus darbus dydis yra konfi-
dencialus dalykas.

Meras Kęstutis Tubis tikina, 
kad niekam neleis dirbti „bet 
kaip“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

J.Biliūno gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė aiški-
no, kad visus mokslo metus 
trukusios statybos mokykloje 
ir šalia jos, mokymo proce-
sui netrukdė.
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 JAUTIS
JAUTIS (balandžio 21- gegužės 21)
Smaragdas pripildo Jaučio sielą meilės ir harmonijos. Šis talis-

manas padeda sustiprinti atmintį ir atsikratyti žalingų įpročių. Ta-
čiau piktam žmogui smaragdas gali ir pakenkti. Chrizoprazas ap-
saugo savininką nuo nesėkmių ir suteikia jam pasitikėjimo savimi. 

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Jaučiui būdinga:

1. Šio ženklo žmonės kantrūs, 
moka džiaugtis tuo, ką turi. Siekda-
mi harmonijos jie gali taikstytis su 
laikinais nepatogumais, nekreipti 
dėmesio į smulkmenas.

- Pažįstu ne vieną Jautį, kuris iš 
tikrųjų taikstosi su smulkmenomis, 
nesklandumais, bet tik todėl, kad turi 
tikslą. Sakoma, kad „kiek tau krauna, 
tiek ir veži“, - dėl siekiamo rezultato, 
man toks posakis tinka. Net ir susidū-
ręs su sunkumais, rankų nenuleidžiu, 
bet kantriai einu į priekį. Mokydama-
sis akademijoje turėjau pats save iš-
laikyti, tad teko pavažinėti į užsienį ir 
juodus darbus padirbti, ir nepriteklių 
pajausti, bet manęs tai tikrai neatbai-
dė nuo užsibrėžto tikslo. Aš apskritai 
nebijau jokio darbo...

2. Velnioniškai nemėgsta permai-
nų - tegul būna taip, kaip yra, sun-

Dukrytė užmiega klausydama tėčio arijų
Šiandien, gegužės 16-ąją, 34 –ąjį gimtadienį švenčia Anykščių 

menų centro direktorius Tomas Tuskenis. Jis savo atliekamomis dai-
nomis džiugina ne tik gimtojo miesto klausytojus – Frico Darbuto 
vaidmenį atlikęs šviesaus atminimo režisierės Galinos Germanavi-
čienės džiazo operoje „Šventavartė“, bet kopia ir didžiosios scenos 
laiptais... Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre jis dainuoja 
Belkorės partiją G. Donizetti operoje „Meilės eleksyras“, gegužės 
pabaigoje pasirodys Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
operoje „Sevilijos kirpėjas“.

Su T. Tuskeniu susitikome pasikalbėti apie astrologiją – jis Jaučio 
ženklo atstovas, tačiau muzika viso pokalbio metu buvo greta... Nors 
pašnekovas pripažino, kad yra tvirtai ant žemės stovintis žmogus.

kiai pasiryžta drastiškam keitimui-
si. Jaučiai - didieji konservatoriai, 
pasirengę priešintis pertvarkai. 
Nors protu suvokia, kad tai neiš-
vengiama ar net reikalinga.

- Kažkuria prasme Jaučiai yra sės-
lūs, nors pats esu pratęs gyventi tarp 
dėžių ir lagaminų. Gal ir patogiau 
gyventi stabiliai, tvarkingai, tačiau, 
jau vėl pasikartosiu, - svarbu tiks-
las. Jeigu aš matau tikslą, galiu dėl 
to padaryti labai daug. Kalbant apie 
konservatyvumą ir iššūkių priėmimą, 
esu linkęs gerai viską pasverti. Jeigu 
tikrai matau, kad verta, naujovių ne-
sibaidau.

Šiaip aš greitai prisitaikau prie 
naujų dalykų, tarkim, išmaniosios 
technologijos, kurios padeda gyventi. 
Tikrai nelaikau įsikibęs laidinio tele-
fono ragelio kaip didžiausios verty-
bės (juokiasi)... 

Tačiau, kalbant apie tradicines ver-

tybes, arba tiksliau, tai, ką aš laikau 
vertybėmis, man yra labai svarbu, tai 
– šeima, bendruomenė, kultūra. Šiuo 
požiūriu, aš – konservatorius.

3. Gimdamas Jautis atsine-
ša praktiškumą, tačiau nuo tėvų 
priklauso koks užaugs. Jei tėvai 
minkšti - gudrutis vaikas vynios 
juos tiesiog aplink pirštą... Jei tėvai 
labai griežti – ras „jautukui“ vei-
klą, kuri bus nukreiptą į vienokį ar 
kitokį tikslą.

- Šeimoje santykiai buvo ir liko 
labai artimi – kartu važiuodavom į 
sodą, pas senelius, dirbdavom, pra-
mogaudavom... Šeimoje esame trys 
vaikai – sesė pakankliavo pora metų 
ir baigė, brolis – irgi toli nuo mu-
zikos. O aš su muzika užaugau nuo 
pat kūdikystės, nors tėvai muzikos 
srityje buvo savamoksliai, mama 
(Alvyra Tuskenienė – Anykščių J. 
Biliūno gimnazijos tikybos moky-
toja) šokdavo, tėtis dainuodavo... Į 
Anykščių muzikos mokyklą mane 
atvedė mama, bet, manau, tikrai ne 
todėl, kad galvojo, jog galiu būti 
muzikantas. Tiesiog tėvų buvo toks 
supratimas, kad vaikas šalia bendrojo 
lavinimo mokyklos turi būti ugdomas 
ir papildomai. 

Aš ir pats tokiam požiūriui pritariu. 
Pavyzdžiui, gabus matematikas, kuris 
dar mokėsi ir muzikos ar dailės mo-
kykloje, visiškai kitaip „prieis“ prie 
užduoties, kitokiu žvilgsniu pažiūrės 
į sąlygą, o ir gyvenime tas iš vaikys-
tės atsineštas kitoniškas požiūris leis 
lengviau priimti sprendimus, įdomiau 
pažvelgti į vienokią ar kitokią situa-
ciją. 

Grįžtant prie mano patirties, trečio-
je klasėje griežtai nusprendžiau, kad 
mokslų man gana – trimitą padėjau į 
šalį ir pasakiau „baigta“. Tačiau, kaip 
aš pasakiau griežtą „ne“ muzikai, 
taip mama pasakė griežtą „ne“ mano 
sprendimui. Taip ir likau...

Baigdamas mokyklą pradėjau gal-
voti, kuo gi norėčiau būti užaugęs, 
kažkiek svarsčiau apie informacines 
technologijas, bet vis dėlto supratau, 
kad nuo muzikos vis tiek niekur ne-
pabėgsiu, kad ši sritis man yra arti-
miausia ir pradėjau ruoštis stojimui 
į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos kon-
servatoriją. Jau tada daug grojau ir 
vienas, ir su orkestru, bet tais metais 
pasikeitė stojimo tvarka – po dvylik-
tos klasės nebepriėmė. Mama neleido 
nusiminti, baigiau Panevėžio kolegi-
ją, įgijau patirties... Po šių studijų jau 
įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją.

4. Nepaprastai darbštūs, mėgs-
tantys rutininį darbą. Iš anksto ap-
skaičiuoja ir rimtai apgalvoja savo 
planus. Paprastai gali dirbti tik vie-
ną darbą vienu metu.

- Dirbant kultūros srityje, man at-
rodo, negali būti rutinos. Juk viskas 
nuolat keičiasi: atlikėjai, pastatymai, 
projektai, pagaliau pats keitiesi. Taigi, 
rutina manęs nedžiugina (juokiasi)... 
Anksčiau žmonės gal ir galėjo vienu 
metu dirbti vieną darbą, o dabar tai 
jau yra prabanga. Būdavo, atsisėsda-
vo koks rašytojas ir rašydavo savo 
knygą kelis mėnesius ar net metus, o 
dabar rezultato reikia čia ir dabar. Tai-
gi šis teiginys pasenęs...(juokiasi).

5. Jaučiams labai svarbios tradi-
cinės vertybės, kaip gimtieji namai, 
paveldėta žemė, senelių brangeny-
bės, baldai. Paveldėtus turtus jie 
gina beprotiškai, gali net negalvo-
dami, pasiaukoti už tai...

- Matyt, tai nėra visiškai mane api-
būdinantis teiginys. Esu šiuolaikinis, 
keliaujantis žmogus, išvykus kažkur į 
kitą kraštą ir ten pabuvęs ilgiau, aiš-
ku, pajuntu namų ilgesį, bet permainų 

nebijau, gal neprisirišu prie namų, 
daiktų tiek, kad būtų sunku juos pa-
likti. Susidėliotų aplinkybės taip, kad 
reiktų išvažiuoti, taip ir padaryčiau. 
Technologijų pagalba pasaulis yra 
taip susitraukęs, kad riba, skirianti 
mus vieną nuo kito, yra labai siaura. 
6. Yra dvi savybės, kurių tikras 
Jautis niekuomet netoleruos mote-
ryje: grubumo ir kietakaktiškumo. 
Jo netraukia moterys, mėgstančios 
ginčytis. Apie Jautį tėtį astrologai 
sako labai trumpai – tai uola ir 
atrama vaikui...

- Nenoriu nieko įžeisti, bet man as-
meniškai tai tikrai tinka šis teiginys. 
(Paklaustas, kokiomis savybėmis jį 
sužavėjo žmona Julija, T. Tuskenis 
buvo lakoniškas: „Tai paliksim tik 
žmonai, kad kartas nuo karto jai tai 
priminčiau“. J. ir T. Tuskeniai susi-
tuokė 2014 m. vasario 1 d.).

Labai tikiuosi, kas astrologų teigi-
nys, jog Jaučiai tėčiai – uola ir atrama 
savo vaikui, pasiteisins. Labai norė-
čiau, kad taip būtų. Mano „merginai“ 
Majai – 9 mėnesiai. Jau gali su ja 
pasikalbėti, turi tvirtą savo nuomo-
nę. Su šio mažo žmogučio atėjimu į 
šį pasaulį, kardinaliai pasikeitė tiek 
mano, tiek žmonos gyvenimas. Su 
mažosios gimimu gyvenimas tapo 
šiek tiek sėslesnis. 

(Paklaustas, ar nebijojo pirmą kartą 
su mažąja dukryte likti namie vienas, 
T. Tuskenis sakė: „Tikrai ne. Esu iš-
gyvenęs ne vieną situaciją, kuri man 
buvo nepažįstama, nepatirta, ta išeita 
gyvenimo mokykla išmokė į ekstrines 
situacijas reaguoti normaliai, ramiai. 
Jeigu dukrai pradeda „lįsti ožiukai“, 
tai tikrai nešoku, neisteriškuoju, ne-
skambinu visais galimais pirmosios 
pagalbos numeriais“ (juokiasi)...)

Tik drąsiai galiu pasakyti, kad to 
laiko, kurį praleidžiu su dukra, labai 
trūksta. Jaučiu, kad ir ji manęs pasi-
ilgsta, o aš – lygiai taip pat. 

Kartais parduotuvėje „ištirpstu“ 
pamatęs gražų daiktą savo mažajai 
princesei, bet vis tiek viską stengiuosi 
pamatuoti racionaliai. Tėvų ir vaikų 
santykiai negali būti paremti pinigais. 
Tai puikiai atspindi mano mėgstamas 
R. Benigni filmas „Gyvenimas yra 
gražus“.

Mažoji jau yra girdėjusi ne vieną 
mano atliekamą dainą – kaip jai pa-
tikdavo Ūdrio daina (iš arijos „Pilė-
nai“).

7. Jaučiai kaip reta šeimyniški 
žmonės, myli vaikus, moka sukurti 
šiltus, jaukius namus. Jei kartais 
prireiktų išsiverkti ant kieno nors 
peties, geresnio kandidato nei Jau-
tis nerasite. Jų namų durys atviros 
svečiams, bet šeimos gerovė jiems 
yra svarbiausia.

- Aš esu toks, kad stengiuosi žmo-
gaus niekada neatstumti. Ar jis man 
labai artimas, ar mažiau, bet jeigu 
matau, kad jam kažkas negerai, tikrai 

prieisiu ir pasiūlysiu pagalbą. Man 
atrodo, tokie maži (o gal dideli) da-
lykai, labai svarbu gyvenime. Nieka-
da nežinai, ką tau gyvenimas iškrės, 
kokį išbandymą skirs. Gal ir banalus 
teiginys, bet mano jau daug kartų pa-
tikrintas – elkis su žmogumi taip, kaip 
nori, kad elgtųsi su tavimi.

8. Jautį supykdyti pakankamai 
sunku, bet kai jau taip įvyksta, 
jis ilgai atsimena padarytas nuos-
kriaudas ir, dažniausiai, nepalieka 
to likimo valiai, o pasistengia vie-
naip ar kitaip atkeršyti.

- Aš įsiplieskiu pakankamai grei-
tai, aišku, priklauso nuo situacijos, 
kai privalai save kontroliuoti ir ne-
paleisti į aplinką visko, kas tuo metu 
sukasi galvoje. Bet jeigu „užsidegu“ 
greitai“, tai greitai ir atvėstu. Aišku, 
būna dalykų, kurie įsirėžia ilgesniam 
laikui, palieka skaudesnius randus, 
bet kad keršyti? Ne... Man tai atrodo 
labai žema. Čia lygiai taip pat kaip su 
atsiprašymu. Tą reikia išmokti pada-
ryti. Juk jeigu suklydai, „pakiaulinai“ 
kažkam, tai turi galėti ir atsiprašyti. O 
kaip paskui gerbti save, jeigu to ne-
padarai?

Dar reikia išmokti kalbėti ir to-
kiu būdu spręsti problemas. Gal ir 
nepatogu, gal ir skauda, bet tik kal-
bėdamiesi, ir tai darydami atvirai ir 
nuoširdžiai, žmonės gebės sukurti, 
išlaikyti santykius. Kitaip jie grius, 
grius po truputį ir vieną dieną nieko 
iš jų neliks.

9. Jaučio ženklą valdo Venera, 
suteikianti Jaučiams grožio, plas-
tikos, spalvų ir formos jausmą. Jie 
talentingi dainininkai, tapytojai, 
skulptoriai, architektai, dizaineriai, 
modeliuotojai. Šiems žmonėms tin-
ka sritys, susijusios su pramogomis 
ir malonumais...

- Na, va, gal kažkiek mano kelią 
nulėmė ir žvaigždės (juokiasi)... Pui-
kiai prisimenu savo pirmąjį pasirody-
mą Anykščių Koplyčioje. Tai vyko 
kaip tik tada, kai mokiausia Panevė-
žyje. Koncertais aš nevadinu studentų 
atsiskaitymų ir pan., tai yra jų moky-
mosi dalis, o ne rimtas koncertas. 

Prieš pirmąjį koncertą „žiauriai“ 
jaudinausi, nors kalbininkai sako, kad 
nereikėtų vartoti šio žodžio, bet mano 
jausmui apibūdinti tik ir tinka žodis 
„žiauriai“ – balsas dreba, matai prieš 
akis šeimyną...

Vėliau balsas lavėja, „kultūringė-
ja“, nors irgi pasitaiko visko... Pa-
vyzdžiui, vadinamieji „blackout“, 
kai pamiršti žodžius. Ką tada daryti? 
Kaip profesorius Vytautas Juozapai-
tis sako, tada prisimeni visų vaistų 
pavadinimus, kartoji tekstą, vis tiek 
kažkaip išsisuki iš situacijos...

Į kritiką žiūriu labai pozityviai, 
turi išgirsti, ką kiti tau sako. Jeigu jau 
manai, kad padarei geriausiai, viskas 
– laikas lipti nuo scenos. Didžiausiais 
kritikas, matyt, esu pats sau... 

Anykščių menų centro direktorius, operos dainininkas Tomas 
Tuskenis sako, kad atlikėjui labai svarbi publikos reakcija: „Iš-
mokime ne ploti po kiekvienos dainos, arijos, kiekvienos išėjimo, 
išklausykime visą kūrinį. Kartais spengianti tyla po spektaklio 
atlikėjui yra geresnis įvertinimas nei garsūs šauksmai ir ploji-
mai“.        Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

4 detalės apie Tomą TUSKENĮ

Vaidmuo...
„Tai pirmas išėjimas į didįjį teatrą su Belkorės vaidmeniu G. Donizetti 

operoje „Meilės eleksyras“.

Kompozitorius...
„W.A. Mocartas. Taip pat patinka Dž. Verdi, rusų kompozitoriai... Gal 

kažkiek atsigręžiu į baroką: G.F. Hendelis, J.S. Bachas...“

Automobilis...
„Važinėju senu, šeimyniniu automobiliu... Markė visai nėra svarbi. 

Aišku, būtų smagu važinėtis komfortišku automobiliu, nesukti galvos dėl 
gedimų, bet man yra svarbesnių dalykų...

Stilius... 
„Svarbu, kad nebūtų šalta (juokiasi).... “

Mano receptas
- Negalėčiau išskirti vieno ypatingo ar firminio recepto, todėl pasidalinsiu 

savo laimės receptu. Tam reikia vieno vienintelio ingrediento – šypsenos. 
Kasdien jas reikia dovanoti.

Taip pat galvoti reikia atsargiai arba tik geras mintis reikia siųsti į kosmosą 
– bet tuo reikia tikėti. Aš sakau, kad yra labai svarbus žmogaus nusiteikimas, 
ką jis išspinduliuoja. Netgi sako, kai tu spinduliuosi, tai tau ir visi kiti padės, 
tą šypseną gausi atgal. 
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(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ 
2015 05 09)

Tvarkos pasiekė baudomis

Baltarusija ir pagal plotą, ir pagal 
gyventojų skaičių yra tris kartus di-
desnė nei Lietuva. Taigi, gyventojų 
tankumas taip pat panašus, kaip 
Lietuvoje. Tačiau, vizualiai Balta-
rusija atrodo rečiau apgyvendinta 
– automobilių eismas nėra intensy-
vus, pro autobuso ar traukinio langą 
retai pamatysi kaimą. Keliai nėra 
labai blogi, net spėčiau, kad geresni 
nei Latvijoje. 

Baltarusija padalinta į šešias sri-
tis. Gardinas – vienos iš sričių cen-
tras. Taksistas Vitoldas aiškino, kad 
Gardinas yra strateginis Baltarusijos 
miestas, vartai į vakarus, vizitinė 
šalies kortelė. Iš tiesų matyti, kad į 
Gardiną kišami pinigai – didelis se-
namiestis absoliučiai vientisas, pre-
ciziškai restauruotas, gatvėse – nei 
šiukšlelės. Žmonės geltonomis lie-
menėmis budi strateginėse miesto 
vietose ir tuoj pat surenka numes-
tas šiukšles. Tiesą sakant, nelabai 
yra jiems ir ką rinkti, nes šiukšlės 
traukia šiukšles, o kai tos šiukšlės 
šiukšliadėžėse, tai ir kitos pas jas 
eina... Na, nekyla ranka mesti nuo-
rūkos ant nušveisto grindinio. 

Nemačiau Gardine nei vieno val-
katos, nei vieno išmaldos prašytojo. 
Žmonės gražūs ir tvarkingi. Tai prie 
Vilniaus „Akropolio“ jie yra bal-
tarusiai, o Baltarusijoje – žmonės 
kaip žmonės.     

Tokio eismo kaip Gardine – nie-
kur nemačiau. Jei Rusijoje kelio 
ženklai ir šviesoforai rekomendaci-
nio pobūdžio, o Gruzijoje – turi tik 
dekoratyvinę paskirtį, tai Gardine 

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

jie kaip konclagerio sargybiniai. 
Tik tą akimirką, kai užsidega žalias 
šviesoforas, pėstieji žengia į gatvę. 
Ir žengia nesidairydami, nes vairuo-
tojai, pradėjus mirksėti šviesoforui, 
stoja kaip suparalyžiuoti. Tokio 
drausmingo eismo nemačiau nei 
Vokietijoj, nei Prancūzijoj. Balta-
rusiai aiškino, kad šios tvarkos pa-
vyko pasiekti griežtomis baudomis 
– tik ką blogo padarai, tuoj pareigū-
nas šimtatūkstantinę baudą išrašo. 
Niekas už nieką manęs nebaudė ir 
dokumentų milicija netikrino. Bet 
baudų sistema tikrai veikia – kai 
Gardino stoties perone laukdamas 
traukinio užsidegiau cigaretę, pagy-
venęs vyras prislopintu balsu per-
spėjo: „Ką tu čia darai, „šitie“ juk 
aplink vaikšto, tuoj protokolą sura-
šys“. Apsidairiau – na, tikrai niekas 
aplinkui nerūko...

Mus jungia istorija ir 
Nemunas

Per Gardiną teka Nemunas. Po 
Gardiną jodinėjo (gal net ir vaikščio-
jo) Lietuvos didieji kunigaikščiai, o 
Steponas Batoras Gardine numirė. 
Iki 1795 metų Gardinas buvo Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Žečpospolitos miestas, paskui, 
kaip ir visa Lietuva, priklausė Rusi-
jos imperijai. 1918 m. Lietuvai pa-
skelbus nepriklausomybę, Gardinas 
atiteko mums, bet 1919 m. jį kartu 
su visu Vilniaus kraštu okupavo 
lenkai. Toliau dar kelios okupacijos 
– Tarybų Sąjungos, Vokietijos, vėl 
Tarybų Sąjungos. 

Vos 3 procentai Baltarusijos gy-
ventojų yra lenkai, o Gardine lenkų 
– net 24 proc. Šiame mieste yra ka-
talikų bažnyčių (taip pat ir liuteronų 

bažnyčia, ir žydų sinagoga), veikia 
lenkų mokykla.  

Teoriškai Lietuvos pasididžiavi-
mas Gardine yra pilis, kurioje rezi-
davo Vytautas Didysis. Ir dabar iš 
medžio išdrožtas mūsų kunigaikštis 
saugo Gardino pilį. Deja, Gardino 
pilis nuo Vytauto laikų daug kartų 
buvo sugriauta, sudeginta, statyta 
ir perstatyta... Steponas Batoras ją 
rekonstravo iš esmės, o paskui dar 
atstatė ir Sigizmundas Pacas.  

Kaip lankytinas Gardino objek-
tas, įvardinamas teatro pastatas. Į 
jį turizmo firmos veža lankytojus. 
Modernus, keistas statinys... Gal ir 
gražus. Beje, priešais teatrą stovi ant 
aukšto postamento užkeltas tankas. 
Baltarusijoje mačiau kelis, gal ant 5 
ar 7 metrų postamentų, užbogintus 
tankus. Čia gal tam, kad metalo va-
gys vikšrų nenulaupytų...

Bilietas beveik nekainuoja, 
traukinys beveik nevažiuoja

Kaip dera turistui, aplankęs kelias 
bažnyčias ir kelis muziejus bei per-
nakvojęs jaukiame bute, traukiniu iš 
Gardino išvažiavau į Slonimą. Tarp 
šių miestų atstumas tiesia linija vos 
120 kilometrų. Tačiau traukiniai, 
deja, važiuoja toli gražu ne tiesiai... 
Bilietas kainavo pusantro euro, bet 
geriau būčiau mokėjęs dešimt, nes 
puškavimas traukiniu truko geras 
penkias valandas. Kitaip tariant, už 
bilietą beveik nemokėjau, tad trau-
kinys – beveik nevažiavo...  

Keleiviai traukinyje nuolat keitė-
si, dauguma žmonių važiavo trum-
pus atstumus. Ir traukinyje, ir vėliau 
važinėjant autobusais negirdėjau jo-
kio sudėtingesnio keleivių pokalbio 
– žmonės šnekasi tik apie orus ir iš-
vakarėse išgertą degtinę. Net užuo-
minų nėra apie politiką ar ekonomi-
ką. Kelis kartus bandžiau įsivelti į 
pokalbius, bet nesėkmingai – jei 
užduodi klausimą, išgirsti lakoniš-
ką atsakymą, kuriuo parodoma, kad 
pokalbis baigtas. Nemačiau jokių 
asmenybės kulto apraiškų –  niekur 
nėra Prezidento Aleksandro Luka-
šenkos plakatų, laikraščiai apie jį, 
atrodytų, nerašo, o ir televizijoje jis 
šmėžuoja gal net rečiau nei pas mus 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Bet, 
matyt, įtampa, baimė yra. Kita ver-
tus, gal baltarusiai yra atsargūs tik 
iš įpročio... 

Slonime stovi Eifelio bokštas

Pavakary išlipęs Slonimo gele-
žinkelio stotyje ir pėsčias iškeliavęs 
ten, kur šviečia bažnyčių bokštai, 
išvydau kitokį vaizdą nei Gardine – 
gatvės duobėtos, šaligatvių – neras-

ta, po kojomis voliojasi nuorūkos ir 
popieriai. Dažnai po Baltarusiją ke-
liaujantis bičiulis apie Slonimą sakė 
šitaip: „Geras miestas, bet pradžioje 
nepatiks.“ Pasirodo, ta pradžia ir 
buvo gal dviejų kilometrų atstumas 
nuo stočių (geležinkelio ir autobusų 
stotys – viena šalia kitos) iki miesto 
centro. 50 tūkstančių gyventojų tu-
rinčio Slonimo centras sutvarkytas, 
rekonstruotas. Miestą puošia kelios 
bažnyčios, sinagoga, ant postamen-
to užkeltas tankas, netoli jo stovin-
tis Leninas... Centrinėje Slonimo 
gatvėje dar radau ir Eifelio bokštą. 
Varganas Slonimo Eifelis, bet ir 
Slonimas – ne Paryžius.

Tanko saugomo viešbučio „Šara“ 
lauko sienos blizgėjo dažais, taigi 
prabanga, todėl į vidų žengiau ne-
drąsiai. Maniau, jog visai artimam 
užsieniečiui išoriškai renovuotas 
viešbutis bus per brangus. Laimei, 
jo vidus prabanga nedvelkė, jaukiai 
nuteikė stikliniame narve sėdinti 
nelaiminga administratorė. Jos gy-
venimą dar labiau apkartinau, pa-
prašęs baltarusiškas šimtatūkstan-
tines kainas perskaičiuoti „į kokius 
nors normalius pinigus“. „Iš kur aš 
žinau, kiek tas jūsų jievras kainuo-
ja“ – pyko administratorė. Pasakiau 
„jievro“ kursą Baltarusijos rublių 
atžvilgiu. Maloniu balsu, kuris turė-
jo byloti, kad esu kvailas ir kaltas. 
Perskaičiavus paaiškėjo, kad už 11 
eurų gaunu kambarį su televizoriu-
mi, karštu vandeniu ir vaizdu į baž-
nyčią. Kambarys buvo tvarkingas, 

tačiau su tarybiniais arba vos vos 
postarybiniais rakandais. Paaiškė-
jo, kad sąvokos „karštas vanduo“ ir 
„dušas“ nėra tokios pačios –  nume-
ryje radau tik kriauklę... Teoriškai 
atsidarančius viešbučio langus gali 
atsidaryti tik patys išmaniausi, tokie 
kaip aš. Langai – be rankenų, bet 
viena rankena guli ant palangės. Tą 
rankeną reikia kaišioti į visų langų 
skyles, kol nustatai, kuri skylė lai-
minga ir, kuris langas yra vartai į 
Slonimo vakaro orą. 

Sutemus miestas ištuštėjo, bet 
iki paryčių pirmyn atgal lakstė trys 
„britvos“. Pradėjus švisti į miesto 
gatves išvažiavo jas šluojantys trak-
toriai, matyt, pikti, nes labai garsiai 
šlavė...   

Slonime gimė Marksas    

Gardino srities rajono centras 
Slonimas arba lietuviškai Slanimas 
priklausė Lietuvos Didžiajai Kuni-
gaikštystei. Žečpospolitos laikais šį 
miestą valdė Oginskiai ir Sapiegos. 

1878 m. Slonime gyveno 15 
tūkst. 351 žmogus. Iš jų 10 tūkst. 
212 žydų ir 492 musulmonai. Sloni-
me stovėjo mečetė, bet iki šių laikų 
šventyklos pastatas neišliko.

Slonime gimė Marksas, bet ne 
tas, kuris buvo Engelso draugas, o 
tas, kuris draugavo su Spenceriu. 
Slonimo Michailas Marksas buvo 
pasaulinio garso prekių ženklo 
Marks & Spencer įkūrėjas.  

Bus daugiau

Tik prašilus orams, slavai vyrai eina į gatves, sėda prie stalų ir 
lošia domino ar kortomis.

Dar klausimas, kurioje pusėje senelis kariavo. Mažam mieste, mažas ir Eife-
lio bokštas.

Laiptai į pilį... Gyvenimo palengvinimas dabartiniams kryžiuo-
čiams.

Baltarusiai dažniausiai kalba rusiškai, bet oficialius užrašus 
mėgsta rašyti baltarusių kalba. 

Slonimo centras.
Autoriaus nuotr.
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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 „Brolių Grimų pasakos. 
3 s. Broliukas ir sesutė“.
12.00 „Musonų viešpatija“. 3 
d. Sausra“. 
13.00 „Mis Marpl 3“. N-7
14.40 Auksinis protas (k). 
16.00 Žinios.  
16.15 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės (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 „Jaunojo gydytojo užra-
šai“. N-14 
23.30 Koncertuoja Liudas 
Mikalauskas ir grupė „Bella 
Musica“.  
0.20 „Mis Marpl“ (k). N-7 
1.50 Auksinis protas (k). 
3.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 

3.50 Mokslo ekspresas (k). 
4.05 „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 „Nensė Driu“. 
12.10 „Seni bambekliai 2“. 
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 „10 000 metų prieš 
Kristų“. N-7 
21.40 „Aš esu legenda“. N-7 
23.35 „Stebėk ir raportuok“. 
N-14 
1.20 „Tamsos riteris“ (k). N-7

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 „Šnipų vaikučiai“. 
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 2“. 
21.10 „Suvokimas“. N-14 
23.45 „Bedvasis“. N-14  
1.45 „Liepsnojanti meilė 2“. 
N-14  

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 „Senovės X failai. 
Šventasis Gralis“. 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. 
Prisiminimų vasara“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14 
23.00 „Mistinė upė“. N-7 
1.45 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“. N-7 
2.35 Bamba TV. S. 

6.45 „Žiedų ritmai“(k). 
7.15 „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 „Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein“.  
13.00 „Mylėk savo sodą“ (k). 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“.  
16.15 „Būrėja“. 
17.25 „Nustebink mane“. 
18.40 „Kas aprengs nuota-
ką?“  
19.50 „Magai“. 
21.00 „Volanderis. Prieš šal-
ną“. N-14 
22.55 „Galutinis tikslas 3“. 
N-14  
0.40 „Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas“. N-14

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo!  
9.30 „Šilko kelias. 1 d.“. 
10.15 Pasaulio vyrų regbio 
septynetų taurės geriausios 
rungtynės.  
10.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
11.35 „Dosnumas“ (k).  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.40 Mūsų miesteliai. 
Dusetos. 2 d.  
14.30 Šventadienio mintys. 
15.00 J. Štrausas. Operetė 
„Vienos kraujas“.  
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė. 
18.45 Eurovizija 2015. 

Nacionalinė atranka.  
20.15 Kultūros savanoriai (k). 
20.50 Visu garsu (k). 
21.40 Linija, spalva, forma (k). 
22.30 Panorama (k.). 
23.00 Džiazo muzikos vaka-
ras. 
23.55 „Į gamtą. Norvegija. 3, 
4 d.“ (k). 
0.45 Žemaičių festivalis 
Telšiuose. 2 d. 2008 m.

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 „Pasaulio vulkanai“. 
22.00 „Žemynų kelionė“. 
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.15 Nuo... Iki... (k).  
0.55 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 Gražiausi žemės kam-
peliai.
15.10 Iš peties. N-7  
16.15 Gyvenimas iš naujo. 
N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Tūkstantis žodžių“. N-7  
20.55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
21.20 „Klyvlendo šou“. N-7  
21.45 IIHF pasaulio ledo ritu-
lio čempionatas. Finalas. 
0.15 „Dingęs be žinios“. N-14  
1.10 „Džo“. N-14  
2.05 „Pelikanas 1“. N-7  
3.00 „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!  
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“.  
22.30 „Daktaras Monro“. N-14  
23.30 „Šmėklų skyrius“. S

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). 
11.50 „Didieji pasaulio. 4 d. 
Telefonai“ (k). 
12.35 „Musonų viešpatija“. 3 d. 
Sausra“ (subtitruota, 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 3“. N-7 
18.10 Kam reikia? 
18.15 Šiandien.  
18.25 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. 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 3“ (k). 
N-7 
0.35 Emigrantai (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.35 Mūsų laisvės metai. 2005 
m. (k). 
4.30 Teisė žinoti (k). 
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, 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 
8.50 „Kitokia Pelenės istorija“ 
(k). N-7 
10.30 „Piko valanda“ (k). N-7 
12.25 „Tomas ir Džeris. Greiti ir 
plaukuoti“ (k). 
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 „Smurto istorija“. N-14 
0.10 „Visa menanti“. N-7 
1.05 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.00 „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 detekty-
vai“. N-7  
11.00 „Garfildas 2“. 
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 mies-

tas“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Tobula kopija“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.10 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14  
23.10 „Privati praktika“. N-7  
0.10 „Daktaras Hausas“. N-14  
1.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
2.00 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7  
2.55 „Las Vegasas“. N-14.  
3.45 „Žmogžudystė“. N-14 
4.30 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 „International“. N-14
23.50 „Strėlė“. N-7
0.45 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.45 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 „Burbulų šou“. N-7 
11.00 „Naidželo Sleiterio patie-
kalai“ (k).  
11.30 Penki ingredientai (k). 
12.00 „Karadajus“ (k). N-7  
12.55 „Melo pinklės“. 
13.55 „Akloji“ (k). 
14.30 „Keksiukų karai“. 
15.25 „Mentalistas“. N-7 
16.20 „Du su puse vyro“. N-7
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Didingasis amžius“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7.  
21.00 „Mano kaimynė - porno-
žvaigždė“. N-14 
23.10 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.05 „Klientų sąrašas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Brolių Grimų pasakos. 3 s. 
„Broliukas ir sesutė“ (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). 
13.45 Lietuvių dokumentikos 
meistrai (k). 
14.50 Gimtoji žemė.  
15.15 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 (k). 
18.30 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka. Finalas.  
20.15 Groja Valentinas 
Gelgotas ir Mūza Rubackytė. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 „Ramybė Jums“. 
22.00 „Pašėlę pirmieji metai“ 
(k). N-14 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
00.35 Dėmesio centre (k). 
01.00 Kultūros savanoriai (k). 
01.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7 
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Statyk! 
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
10.00 „Alfa“ savaitė.  
10.25 Pasaulis X. N-7 
11.20 24 valandos (k). N-7 
12.30 Valanda su Rūta.  
13.40 Padėkime augti.  
14.10 Yra kaip yra. N-7  
15.20 „Alfa“ savaitė (k).  
15.50 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 „Moderni šeima“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 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 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7 
22.00 „Be stabdžių“. N-7 
22.30 „6 kadrai“. N-7  
23.00 „Gyventoja“. N-14 
0.50 „CSI Majamis“. N-7
1.40 „Gelbėtojų būrys“. N-7
2.30 „Hubertas ir Staleris“. N-7 
   

7.00 Vantos lapas. 
7.30 Girių takais.  
8.00 Šiandien kimba.  
8.30 Viskas. Aišku. N-7. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Pasaulis X. N-7 
12.00 „24/7“.  
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 Kaimo akademija.  
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
20.25 „Moterų daktaras“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Kitoks pokalbis. N-7 
0.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 Istorijos detektyvai (k).
11.55 „Tamsioji Adolfo Hitlerio 
charizma. Į pražūtį - kartu su 
milijonais. 2 d. (subtitruota, k).  
12.50 Mūsų laisvės metai. 
2005 m. (k). 
13.45 Mokslo ekspresas (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. HD. 
16.00 Žinios.  
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.15 „Didysis Gregas 3“. N-7 
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien  (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.25 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“ - Utenos „Juventus“.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.
21.09 Loterija „Perlas“. 
21.10 Specialus tyrimas.  
22.00 60-asis „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2015. Pirmas 
pusfinalis.  
0.15 Vakaro žinios. 
0.45 „Didysis Gregas 3“ (k). 
N-7  
1.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Gyvenimas (k). 
4.30 Specialus tyrimas (k). 
5.15 Tautos balsas (k). 
5.40 Klausimėlis.lt.

6.30 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“ 
6.55 „Tomo ir Džerio 

pasakos“(k). 
7.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Seni bambekliai 2“ (k). 
N-7 
10.45 „10 000 metų prieš 
Kristų“ (k). N-7 
12.45 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(k). 
13.10 „Džonis Testas“. 
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.00 „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 „Išpirka“. N-14 
0.30 „Visa menanti“. N-7 
1.25 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
2.20 „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 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  
2.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-14  
2.50 „Las Vegasas“. N-14  
3.40 „Lyga“. N-7
  

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 patikrinimas“. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 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 „Ir kaip ji viską suspė-
ja?“. N-7
23.15 „Strėlė“. N-7 
0.10 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k). N-7  
2.10 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 „Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas“. 
10.00 „iKarli“. 
10.30 „Burbulų šou“. 
11.00 „Naidželo Sleiterio patie-
kalai“ (k). 
11.30 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k). 
12.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.55 „Melo pinklės“. 
13.55 „Akloji“ (k). 
14.30 „Keksiukų karai“. 
15.25 „Mentalistas“. N-7
16.20 „Du su puse vyro“. N-7 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Didingasis amžius“. N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Velvet“. N-7 
22.40 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7  
23.40 „Mentalistas“ (k). N-7 
0.35 „Klientų sąrašas“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Groja Valentinas 
Gelgotas ir Mūza Rubackytė 
(k). 
12.35 Mūsų miesteliai. 
Dusetos. 2 d.(k). 
13.30 Roko ir operos sintezė 
„VCO ROCK“ (k). 
15.00 Posūkiai su Viktoru 

Gerulaičiu (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 
penkerių metų 1 d.“.  
19.00 LRT Kultūros akademija.  
19.45 ARTi. Freska. 
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Jaunojo gydytojo užra-
šai“. N-14 
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
00.40 Algio Mickūno ir 
Daliaus Jonkaus knygos 
„Fenomenologijos filosofija ir 
jos šešėlis“ pristatymas (k). 
01.30 Groja Petras Geniušas.

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 „Moderni šeima“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. N-7  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. 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 „Mirties prabudimas“. 
N-14 
23.20 „Blogas elgesys“. N-14  
1.00 „CSI Majamis“. N-7  
1.50 „Gelbėtojų būrys“. N-7  
2.40 „Hubertas ir Staleris“. N-7.
 

7.00 Reporteris. 
7.50 Nuoga tiesa. N-7 
8.50 „Albanas“. N-7 
9.55 „Čiapajevas. Aistra gyven-
ti“. 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 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 60-asis „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2015. 
Pirmas pusfinalis (k). 
13.05 Specialus tyrimas (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7  
17.15 „Didysis Gregas 3“. 
N-7  
18.15 Šiandien.  
18.25 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.  
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 3“ (k). 
N-7  
0.35 Mūsų laisvės metai. 
2005 m. (k). 
1.30 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Istorijos detektyvai (k). 
4.30 Auksinis protas (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 
8.55 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 „Kerštas“. 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 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 „Saugotojas“. N-14
0.05 „Daktaras Hausas“. 
N-14  
1.05 „CSI kriminalistai“ N-14 
2.00 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7 
2.45 „Las Vegasas“.  N-14  
3.35 „Lyga“. 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 
13.00 „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 „Namas prie ežero“. 
N-7 
23.30 „Strėlė“. N-7 
0.25 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7 

1.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.25 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 „Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas“. 
10.00 „iKarli“. 
10.30 „Burbulų šou“. 
11.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7. 
12.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.55 „Melo pinklės“. 
13.55 „Būrėja“ (k). 
14.30 „Keksiukų karai“. 
15.25 „Mentalistas“. N-7
16.20 „Du su puse vyro“. N-7 
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Absoliuti valdžia“. 
N-14
23.25 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7 
0.20 „Mentalistas“ (k). N-7  
1.15 „Klientų sąrašas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 Žemaičių festivalis 
Telšiuose. 2 d. 2008 m. (k). 
15.00 „Šilko kelias“ (k).  

15.45 „Džeronimas“ (k). 
16.10 „Namelis prerijose“. 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Po lietuvių kalbos ir 
kultūros skėčiu. Skaitovų 
vakaras. 
20.00 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Geresniame pasauly-
je“. N-7 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
00.35 Dėmesio centre (k). 
01.00 ARTi. Freska (k). 
01.30 Groja Čiurlionio 
kvartetas ir draugai. Lotynų 
Amerikos opusai.

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 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. 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 „Traukinys į 
Jumą“. N-14  
0.00 „Skundikas“. N-14  
2.00 „CSI Majamis“. N-7  
2.50 „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 
tarnyba“. N-7
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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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
12.00 Auksinis protas (k).
13.15 Mokslo ekspresas. 
Mokslo ir technologijų naujie-
nų laida (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 3“.N-7 
18.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose.  
18.15 Šiandien.  
18.40 „Meilė kaip mėnulis“.  
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.14 Loterija „Perlas“. 
21.15 Dėmesio centre.  
22.00 60-asis „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2015. 
Antrasis pusfinalis.  
0.15 Vakaro žinios. 
0.45 „Didysis Gregas 3“ (k). 
N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.40 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
4.30 Pinigų karta (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 „Atpildas“. N-14 
23.55 „Visa menanti“. N-7 
0.50 „Specialioji Los Andželo 
policija“. N-7 
1.45 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 Lietuvos atstovo 
Eurovizijoje Vaido Baumilos 
koncertas. 
21.00 „Tobula kopija“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios .  
22.10 „Metro“. N-14  
0.55 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.50 „Gražuolė ir pabaisa“. 
N-7  
2.40 „Las Vegasas“. N-14  
3.30 „Lyga“. 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 „Namas prie ežero“ (k). 
N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
12.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.10 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
14.45 „Amerikos talentai“. 
15.45 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
18.00 Žinios.  
18.25 „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 „Aš – šnipas“. N-7
23.20 „Strėlė“. N-7 
0.15 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7  
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

2.15 Bamba TV. S 

6.25 „Uždrausta meilė“.  N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova“. 
9.10 „Tikri pabaisos“. 
9.35 „Teisingumo lyga. 
Įsiveržimas“. 
10.00 „iKarli“. 
10.30 „Burbulų šou“. 
11.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7.  
12.00 „Karadajus“ (k). N-7 
12.55 „Melo pinklės“.  
13.55 „Būrėja“ (k).  
14.30 „Keksiukų karai“. 
15.25 „Mentalistas“. N-7
16.20 „Du su puse vyro“. N-7  
16.50 „Mano puikioji auklė“. 
18.00 „Didingasis amžius“. 
N-7 
20.00 „Karadajus“. N-7  
21.00 „Vyriausiasis inspekto-
rius Benksas. Blogas berniu-
kas“. N-14 
22.50 „Maksas ir 
Maksimonstrai“. N-7 
0.50 „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 „Stepančikovo dvaras 
ir jo gyventojai“ (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. Poetė Lina 
Navickaitė.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Chameleonas“. 
22.40 „Baltojo Vilniaus le-
genda“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
00.45 Dėmesio centre (k). 
01.30 „Geresniame pasauly-
je“ (k). N-7 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk! (k).  
11.05 Ne vienas kelyje (k).  
11.30 Autopilotas (k).  
11.55 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 Pagalbos skambutis. 
N-7 
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7 
15.20 Žodis - ne žvirblis (k).  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Mes pačios (k).  
16.25 Nuo... Iki... (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

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

14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. 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 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-14  
0.05 „Sūkurys“. N-14  
1.45 „CSI Majamis“. N-7  
2.35 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7
 

7.00 Reporteris.  
7.50 Sąmokslo teorija. 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 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Tigrų sala“. 
17.00 Reporteris.  
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.20 „Specialioji gelbėjimo 
tarnyba“. N-7 
20.25 „Moterų daktaras“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 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 60-asis „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2015. 
Antrasis pusfinalis (k). 
13.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.25 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
17.15 „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 „Uždaras ratas“. 
N-14 
0.20 „Didysis Gregas 3“ 
(k). N-7 
1.10 Benai, plaukiam į Nidą 
2014.  
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 „Baudėjas“. N-14 
0.05 „Paskutinė žmonijos 
viltis“. N-14 
1.50 „Atpildas“ (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 2“. 
21.10 „Karšta pupytė“. N-7  
23.20 „Kerė“. S 

1.20 „Greisės nuopuolis“. 
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 „Aš – šnipas“ (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 „Juodasis griausti-
nis“. 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 Po lietuvių kalbos ir 
kultūros skėčiu. Skaitovų 
vakaras. (k). 
14.30 Reveransas Lietuvai 
(k). 
15.30 Algirdo Martinaičio 
autorinis vakaras (k). 
17.00 „Nuodėminga meilė“. 
N-7 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Į gamtą. Norvegija. 
5, 6 d.“ 
19.10 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

Michailas Miškinas ir 
Karolis Kaupinis. 
20.00 Gustavo enciklope-
dija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 Lietuvių kino klasikai.  
23.00 Lietuvių kinas trum-
pai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).
00.30 Legendos (k). 
01.15 Koncertuoja Kauno 
miesto simfoninis orkes-
tras. 

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 „Kovotojas nindzė“. 
N-7  
16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. 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 „Paskutinė riba“. 
N-14  
0.50 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-14 
   

7.00 Reporteris.  
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! 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 „Vandens žiurkės“. 
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 „Tu ir aš amžiams“. 
N-14 
23.50 „Ačiū, gal galima 
dar?“. N-7
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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. 5 d. Šaunamieji ginklai“.
13.00 „Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas“. 
13.55 Lietuvos futbolo taurės 
finalas. Vilniaus „Žalgiris“ - 
Klaipėdos „Atlantas“.  
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose (k). 
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Valanda iki 
„Eurovizijos“.  
22.00 60-asis „Eurovizijos“ 
dainų konkursas 2015. 
Finalas.  
1.30 „Kler“. N-14 
2.50 Benai, plaukiam į Nidą 
2014.  
5.40 Klausimėlis.lt.

6.30 „Pinkis, Elmira ir 

Makaulė“. 
6.55 „Mano draugė beždžio-
nėlė“. 
7.20 „“Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora“.  
7.45 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.10 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Startas. Verslo realybės 
dokumentika. 
9.35 „Peliuko dainelė“.
9.50 „Maša ir stebuklinga 
uogienė“.  
10.00 „Nenugalimieji. 
Pasaulių susidūrimas“. N-7 
11.30 „Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės“. N-7 
15.10 „Čiauškutė“. N-7 
17.15 „Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Karalienė Luizė“. 
N-7 
18.30 Žinios.  
19.00 „Viena diena 
Niujorke“. 
20.50 „Piko valanda“. N-7 
22.40 „Oušeno dvyliktukas“. 
N-7  
1.05 „Baudėjas“ (k). N-14

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

namų vaizdeliai. 
12.00 „Vaivorykštės beieš-
kant“.  
13.55 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.20 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Transformeriai. 
Tamsioji mėnulio pusė“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot . 
22.10 „Vagių pasaulis“. N-14 
0.15 „Svetimšalis“. N-14  
2.10 „Detektyvinės Raili 
Kalėdos“. N-14
  

7.10 „Amerikos talentai“. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Savaitės kriminalai. 
N-7 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionato etapas Olandijoje. 
2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! (k).  
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 „Jaunavedžiai“. N-7 
16.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
17.00 „Laukinis“. N-7 
18.00 „Mistinės istorijos“. 
N-7 
19.00 Muzikinė kaukė. 
21.45 „Adjutantas“. N-14 
23.30 „Samanta Darko“. 
N-14 
1.30 „Didžiojo sprogimo 
teorija“. N-72
2.20 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 drau-
gai“. 
11.30 „Šaunieji keturkojai“.  
12.00 „Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai“.  
12.30 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein. 
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. 
Bumas“. 
23.15 „Tiesiog žavinga“. N-7 
1.00 „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. 

13.45 Būtovės slėpiniai. 
Lietuvos įvaizdis vakaruose 
4 d 
14.30 „Mesjė!“
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios (k). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 „Fine Arts Quartet“ 
(JAV) koncertas. 
20.25 ARTi. Freska (k). 
21.00 „Uždaras ratas“ (k). 
N-14 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Jūros šventė 2009. 
Andriaus Mamontovo kon-
certas. 
00.45 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 „Pasaulio ugnikalniai“. 
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  
15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7
16.15 „Gyvenimas iš naujo“. 
17.15 Jokių kliūčių! N-7
18.30 „6 kadrai“. N-7 
19.00 „Pagauk, jei gali“. N-7 
22.00 „24 valandos“. N-14  
23.00 „Kietašikniai“. S  
0.40 „Mirties prabudimas“. 
N-14  
2.20 „Hubertas ir Staleris“. 
N-7      

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 „Laukinių kačių nuoty-
kiai“. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Kitoks pokalbis. N-7 
12.00 „Vestuvių kovos“. N-7 
14.00 „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 „Parduodamas na-
mas“. S 
1.35 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
2.15 „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“

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

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.
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Globos namai – 
treti respublikoje

Aknystos socialinės globos namų 
direktorius Arūnas Kiaušas šioje įstai-
goje dirba jau 19 metų. Per tiek laiko 
keitėsi įstaigos pavadinimai, atsirado 
filialai, tačiau kai kurie dalykai lieka 
nepakitę, vienas jų – rūpestis ligoniais. 
„Mes esame valstybės įstaiga, žmonės 
čia gyvena iš visos Lietuvos, centre, 
Aknystose, gyvena 200-210 žmo-
nių, nes vieni išvyksta, kiti atvyksta, 
filialuose: Debeikiuose, Leliūnuose, 
Kalveliuose, Rubikiuose ir Šlavėnuo-
se gyvena dar 130 gyventojų. Iš viso 
Aknystos socialinės globos namuose 
dirba 160 darbuotojų. Pagal dydį res-
publikoje esame treti“,- apie įstaigą 
pasakojo A.Kiaušas.   

Pasak jo, socialinė Aknystos so-
cialinės globos namų misija nesi-
keičia jau daug metų – žmonių su 
psichine ir protine negalia globa. 
„Gyventojai diferencijuojami pagal 
savo sugebėjimus gyventi savaran-
kiškai. Aknystose gyvena sunkesni 
ligoniai, kurie be globos neapsi-
eitų, o filialuose įsikuria žmonės, 
kurie gali gyventi savarankiškai, 
tiesiog jiems reikia padėti grąžinti 
prarastus įgūdžius. Dalis žmonių 
pas mus pabuvę sėkmingai grįžta 

Aknystos socialinės globos namai ruošia 
gyventojus savarankiškam gyvenimui

Anykščių rajone esantys Aknystos socialinės globos namai, įsi-
kūrę buvusiame Aknystų dvare, tapo namais daugeliui negalią 
turinčių žmonių iš visos Lietuvos. Šiuo metu čia yra apie 330 gy-
ventojų, kurie ne tik kovoja su savo negalia, bet ir ruošiasi grįžti 
į visuomenę. 

ir integruojasi į visuomenę“,- sakė 
A.Kiaušas.

Kova dviem frontais

Tiesa, Aknystos socialinės globos 
namų direktoriui ir kolektyvui ten-
ka ne tik pareiga rūpintis likimo nu-
skriaustais žmonėmis, bet ir šviesti 
visuomenę, pratinti, kad ir negalią tu-
rintis žmogus yra toks pats visuomenės 
narys, galų gale 
nė vienas iš šian-
dien sveikais be-
sijaučiančių nėra 
garantuotas, kad 
rytoj nesusirgs. 
„Daug nerei-
kia, stipresnis insultas – ir jūs jau pas 
mus. Niekas nėra apsaugotas nuo 
ligos. Globos namuose gyvena visų 
socialinių sluoksnių žmonės. Yra ir su 
aukštaisiais, ir net apsigynusių dakta-
rines disertacijas. Visuomenėje didėja 
įtampa, gyvenimas tampa sunkesnis, 
todėl daugėja žmonių, kurie neišlaiko 
pasikeitusių gyvenimo sąlygų, stre-
so. Jaučiame, kad psichinės negalios 
paveiktų žmonių daugėja“,- kalbėjo 
A.Kiaušas.

Paklaustas, kas sunkiausia jo 
darbe, direktorius liūdnai atsiduso. 
„Sunkiausia yra tai, kad visuomenė 

mūsų nepriima. Sakykim, fizines li-
gas visuomenė priima visiškai kitaip, 
o štai turinčių psichinę negalią žmo-
nių nenori matyti. Turbūt suveikia 
nesaugumo jausmas, kuris paveldėtas 
dar iš tarybinių laikų, kai buvo sten-
giamasi šiuos ligonius nustumti kuo 
toliau nuo žmonių akių, nuo gyven-
viečių“,- kalbėjo direktorius. 

Pasak jo, žeidžia ir tai, kad visuo-
menė perdėtai reaguoja, jeigu atsitin-
ka kokia nors nelaimė, tada pasigirsta 
raginimų ir net reikalavimų izoliuoti 
ligonius nuo visuomenės. „Tačiau 
Aknystos socialinės globos namai 
yra atviro tipo įstaiga, gyventojai gali 
išeiti ir vaikščioti. Mes negalime būti 
absoliučiai apsaugoti, kaip ir visi kiti, 
kad niekada ir nieko nenutiks. Per-
žvelgus statistiką matyti, kad visuo-
menėje nusikaltimų, kuriuos padaro 
psichinę negalią turintys žmonės, 
procentas yra labai menkas. Žino-
ma, būna ligos paūmėjimų, tačiau tai 
nereiškia, kad ligonis ima kenkti ki-
tiems. Pirmiausiai tokiu paūmėjimo 
atveju jis kenkia pačiam sau. Tačiau 
galiu pasakyti, kad mūsų darbuotojai 
su elektrošoku nevaikšto, nes žino, 
jog tai yra ligoniai. Mes turime dirbti 
ir su ligoniais, ir su visuomene, sie-
kiame parodyti, kad esame jos dalis. 
Man labai įstrigo Norvegijoje girdėti 
vieno neįgaliojo žodžiai: „Mes jums 
atrodom keisti, o jūs - mums “,- kal-
bėjo A.Kiaušas.

Pasak A.Kiaušo, integracijos pro-
cesas vyksta, tačiau lėtai. Direkto-
rius geru žodžiu minėjo Debeikių 
bendruomenę, kuri priima ir pati at-

veža koncertus 
į Aknystas, taip 
pat Anykščių 
rajono valdžią, 
kuri atsiliepia į 
jų prašymus, už-
sienio partnerius, 

Vokietijos ir Nyderlandų fondus, pa-
dėjusius įrengti filialus.

Žinoma, direktorius gyrė ir savo 
kolektyvą. “Geras kolektyvas. Ką dar 
galima pridėti prie žodžio „geras“?“, 
- retoriškai klausė A.Kiaušas. 

Ateina ne dirbti, o gyventi

Jau 15 metų Aknystos socialinės 
globos namuose dirba socialinė dar-
buotoja Rima Zakarkienė. Moteris 
sako darbą pradėjusi nuo žemiau-
sios grandies, o dabar vadovaujanti 
visam socialiniam darbui. Ji teigia 

dažnai sulaukianti iš pažįstamų gai-
lesčio. Ir ne todėl, kad darbas sunkus, 
todėl, kad dirba su neįgaliais žmo-
nėmis. „Globotiniai – lygiai tokie 
patys žmonės kaip ir mes, su savo 
charakteriais, blogosiom ir gerosiom 
savybėm. Tačiau jie nėra silpnesni už 
mus. Iš vienos pusės, juos reikia ap-
ginti, globoti, tačiau iš kitos pusės, jie 
daug stipresni už mus – sako tik tai, 
ką galvoja, jokios diplomatijos nepri-
pažįsta, jie atviresni ir nuoširdesni“,- 
teigė R.Zakarkienė. 

Ji taip pat kalbėjo, kad sunkiai vi-
suomenė priima asmenis su negalia. 
„Paprastai galvojama, kad sergantys 
yra našta, bet juk našta yra ir mūsų 
seni tėvai, bet mes jų nesiekiam pa-
slėpti, uždaryti. Mūsų namų gyvento-
jai dauguma vieniši. Prie vienišumo 
dar pridėkim atskirtį, koks rezultatas 
gaunasi? Todėl mes ateiname čia ne 
dirbti, ne kurti kažkokios produk-
cijos, o gyventi kartu su jais. Viską 
darome kaip namuose, nelaimės 
atveju reaguojame vieningai“,- sakė 
R.Zakarkienė.

Pasak R.Zakarkienės, nori ar neno-
ri, tačiau į darbo problemas nejučia 
įsitraukia ir visų darbuotojų šeimų 
nariai, kurių parama yra jaučiama ir 
svarbi kolektyvui. „Didžiausią krūvį 
„veža“ moterys, vyrai sunkiau pri-
tampa“,- apie darbo specifiką kalbėjo 
R.Zakarkienė.

 Gyvena ir kuria

Aknystose globotiniai ruošiasi 
grįžti į savarankišką gyvenimą ben-
druomenėje. Ne tik filialuose žmonės 
su negalia skatinami gyventi sava-
rankiškai, tačiau ir pačiose Aknysto-
se yra korpusai, kuriuose gyventojai 
patys gaminasi valgį, savarankiškai 
tvarkosi buitį. Beje, kaip tik pataikė-
me atvažiuoti, kai gyventojai tvarkėsi 
savo gyvenamuosius kambarius. O 
vienas iš gyventojų atėjęs skutimosi 
mašinėle dailino pagyvenusius vyrus, 
kuriems patiems šita procedūra per 
sunki. 

Viena iš tokių socializacijos prie-
monių yra užimtumas. Gyventojai 
gali atgauti prarastus darbo įgūdžius 
arba įgyti naujų. Neįgaliųjų gyveni-
mo kokybei reikalingos laisvalaikio 
ir užimtumo paslaugos, nes bet kokia 
vykdoma veikla suteikia žmogaus 
gyvenimui turinį ir prasmę, todėl 
Aknystos socialinės globos namų 
užimtumo centre suformuota net 12 
užimtumo grupių. 

„Per šias veiklas žmonės atgauna 
prarastus darbinius įgūdžius, yra ir 
turinčių nepaprastų sugebėjimų. Sa-
kykim, Juozas Laniauskas yra gabus 
medžio darbų meistras“,- pasakojo 
R.Zakarkienė. 

R.Zakarkienė parodė, kaip veikia 
užimtumo grupės. Dalis gyventojų 
meniškos prigimties, turintys sugebė-
jimų piešime, vilnos vėlime, stalių dar-
buose. Sakykim, socialinio darbuotojo 
padėjėja Dalia Pakalnienė moko glo-
botinius vilnos vėlimo meno. Viena iš 
geriausių vėlėjų – Danguolė Pečiulytė, 
kuri velia šlepetes, skrybėles. „Menas 
ir darbas turi teigiamą poveikį socia-
linės globos namų gyventojams, nes 
žmonės tampa ramesni, jie kurdami 
gali užsidirbti pinigėlių neįgaliųjų mu-
gėse, kurie skiriami ekskursijoms.“,- 
sakė D.Pakalnienė. Pasak jos, dalis jos 
mokinių yra nekalbantys ir negirdin-
tys. „Tenka ir ženklais mokytis, bet su-
sikalbame“, - sakė D.Pakalnienė. Beje, 
Aknystų globotinių sukurta kalėdinė 
eglutė iš veltinio gaminių „Gubojos“ 
konkurse laimėjo laureatų diplomą. 

Kūrybiškai gyventojai panaudojo 
senuosius langų rėmus, kurie liko po 
to, kai buvo keičiami langai dvaro 
pastatuose. Likę rėmai buvo restau-
ruoti, o į jų vidų, vadovaujant soci-
alinio darbuotojo padėjėjai Lidijai 
Liutkutei, globos namų gyventojai iš 
popieriaus sukūrė ir sudėjo įvairius 
ornamentus. 20 metų Aknystose gy-
venantis Rimas Čekavičius čia atrado 
savitą tapybos braižą, jo darbai puo-
šia gyvenamųjų korpusų sienas. 

Beje, Aknystose gyventojai gali 
gauti žemės, kurioje augina daržoves 
ar gėles. Vienas iš gyventojų, kurį 
pavežėme grįždami į Anykščius, pa-
sakojo, kad jau pasodino bulves savo 
sklype ir lauks derliaus.  

-ANYKŠTA

Aknystos socialinės globos namų direktorius Arūnas Kiaušas 
pabrėžia, kad sėkmingai įstaigos veiklai lemiamą reikšmę turi 
geras kolektyvas.

Socialinė darbuotoja Rima 
Zakarkienė sako, kad globos 
namuose – tokie pat žmonės 
su savo silpnybėmis ir gero-
siomis būdo savybėmis.

Socialinio darbuotojo padėjėja Lidija Liutkutė prie vieno iš res-
tauruoto dvaro langų rėmo.

Globos namų gyventojas Ri-
mas Čekavičius parodė savo 
darbus iš vilnos. 

...man labai įstrigo Norve-
gijoje girdėti vieno neįgaliojo 
žodžiai: „Mes jums atrodom 
keisti, o jūs - mums“...

Senieji dvaro pastatai tarnauja neįgaliųjų reikmėms.  
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Laimės žiburio atidarymas

1958 metų laikraštyje, 53-iame 
numeryje, pačiame pirmame lape 
aprašytas didelis įvykis anykštė-
nams, o galbūt – ir visai Lietuvai. 
Atidaromas paminklas Jonui Biliū-
nui – Laimės žiburys, kuris iki šiol 
traukia tiek lietuvių, tiek užsienio 
turistus. Aprašomos paminklo ati-
dengimo iškilmės; jose kalbėjo 
rašytojas E. Mieželaitis, J. Biliūno 
giminaitis kolūkietis Jurgis Biliū-
nas, LKP CK sekretorius V. Niun-
ka, LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas J. Paleckis. 
Įvykis aprašomas taip: 

„Ir štai dabar, praėjus penke-
riems metams nuo tos dienos, kai 
Biliūno palaikai buvo perkelti į 
Lietuvą, poeto kapas ant piliakalnio 
neatpažįstamai pasikeitė. Jo vietoje 
išaugo didingas ir nuostabus ketu-
riolikos metrų aukščio granito pa-
minklas, savo forma ir didingumu 
labai primenantis tą laimės žiburį, 
kuris šviečia mūsų tarybinės liau-
dies kelyje, tą laimės žiburį, apie 
kurį šimtmečiais svajojo lietuvių 
tauta, apie kurį savo literatūrinėje 
pasakoje puikiai rašė Jonas Biliū-
nas. Praėjusį pirmadienį tūkstančiai 
respublikos žmonių iš Šiaulių, Klai-
pėdos, Kapsuko, Vilniaus, Kauno ir 

Nuo Jono Biliūno iki 
veršelių augintojos

1958-1960 metų „Kolektyviniame darbe“ rašoma daugmaž tokiomis pačiomis temomis, kaip ir 
seniausiuose laikraščiuose, tačiau šiuo laikotarpiu laikraštis pasidaro gyvesnis, jame daug daugiau 
fotografijų, karikatūrų, įvairesnių temų. Pavyzdžiui, yra pristatomi filmai, rašoma apie meninin-
kus, darbininkus. Tad šį kartą apie viską po truputį.

kitų miestų važiavo į Anykščius iš-
kilmingam paminklo Jonui Biliūnui 
atidarymui, dar kartą pagerbti di-
džiojo rašytojo atminimą, nulenkti 
galvą prie jo kapo“. 

Dainų šventė Anykščiuose

1959 metų 50 –jame numeryje 
kviečiama į Dainų šventę-festivalį. 
„Kur eiti?“ – klausiama. 

„12 val. prasideda karnavalas – 
eisena Anykščių miesto gatvėmis 
į Anykščių šilelį. 14 val. Dainų 
šventės-festivalio atidarymas. Čia 
jungtinis mišrus choras dainuos 
Anykščių rajono Dainų šventės-
festivalio repertuaro dainas, jungti-
nis liaudies šokių kolektyvas šoks 
lietuvių liaudies šokius ir žaidi-
mus. Pasirodys geriausieji kolekty-
vai: dūdų orkestrai, kaimo kapelos, 
jumoristinės agitmeninės brigados. 
Žaliojoje vejoje galima bus pama-
tyti komiškus žaidimus. 

Gal jūs neskraidėte lėktuvu ir 
norėtumėt, pakilę aukštai, pama-
tyti savo pasipuošusį festivalinį 
miestą? Tai skubėkite į lėktuvų nu-
sileidimo aikštę“.

Apie Brisių...

1959 metų 35 – ajame numeryje 

akį traukia B. Melėniškio nuotrau-
kos ir tekstukas apie Niūronis, pa-
vadintas „Kūdikėlis, kur užaugau“. 
Tekstas po nuotraukomis toks: 

„Vaizdingos Niūronių apylinkės: 
kalnais kalneliais subangavę, apsi-
kaišę pušynėliais, paplūdę žaliuose 
žiemkenčių plotuose. Gražiame 
gamtos prieglobstyje dunkso ir 
rašytojo Jono Biliūno sodyba, ku-
rioje užaugo ir praleido jaunystės 
pavasario dienas didysis lietuvių 
tautos sūnus. Čia dabar įrengtas 
muziejus, Biliūno atminimui ant 
namo prikalta memorialinė lenta.

Vos į mėlynąją Šventąją nuplūsta 
ištirpęs sniegas ir sakingų pušynų 
glėbyje pradžiūsta kelias, į rašyto-
jo gimtinę pasipila ekskursantai. 
Parymoti Beržų kalnelyje, ant ku-
rio Biliūnas ne vieną kūrinį para-
šęs, pasekti jaunojo rašytojo pėdo-
mis, kur jis vargšę katytę nušovęs, 
apžiūrėti vietą, ant kurios senasis 
Brisius gulėjęs, ateina ir atvažiuo-
ja ne tik Lietuvos darbo žmonės. 
Niūronis aplankė ekskursantai iš 
Latvijos, Estijos ir net kaimyninės 
Lenkijos krašto mokytojai“. 

Šaunuolė veršelių augintoja!

1960 metų „Kolektyvinio dar-
bo“ 36-ajame numeryje giriama 

Nuotraukoje – Beržų kalnelis ir Jono Biliūno gimtasis namas-muziejus.

Albina Kazlauskienė, veršininkė. 
„Ji – kolūkio pasididžiavimas“ - 
skelbia K. Vidmantas, pridėdamas 
didelę Kazlauskienės nuotrauką. 
Romantiškai aprašomas moters 
darbas: 

„Girgžteli uždaromos durys, ir 
mažytis šviesos šešėlis atitrūks-
ta nuo tamsaus namo silueto. Tai 
„Gegužės pirmosios“ kolūkio 
veršininkė Albina Kazlauskienė 
skuba į fermą. Po pusvalandžio 
veršidėje jau girdėti jos įprastiniai 
žodžiai:

Miegokit, mano brangučiai. Kai 
išvirs ėst, pakelsiu. Dar tik penkta 
valanda.

Ir taip vienuoliktus metus. Per 
10 darbo metų Kazlauskienė iš-
augino daugiau kaip 600 veršelių. 
Praėjusiais metais Albina augino 
76 veršelius. Rūpestingos priežiū-
ros dėka per parą kiekvienas ver-
šelis priaugdavo vidutiniškai po 
700-1000 gramų. Veršeliai buvo 
išauginti iki 200 ir daugiau kilo-
gramų svorio.

Džiaugiuosi, kad mano triūsas 
gerai atlyginamas, – sako Kaz-
lauskienė. – Už praėjusių metų 
darbą vien pinigais gavau 6000 
rb. Statausi naują namą. Ne tik aš, 
bet ir visi mūsų kolūkiečiai gerai, 
turtingai gyvena. Gegužės šven-
tes kolūkiečiai sutiko už antrųjų 
septynmečio metų įsipareigojimų 
įvykdymą. Laukuose ir fermose 
verda darbas. Kolūkiečiai pasiry-
žę greit pasėti visas kultūras, išau-
ginti daug pašarų visuomeniniams 
gyvuliams.

Šįmet Kazlauskienė pasiryžusi 
išauginti 100 veršelių. Nėra abe-
jonės, kad žodis bus įvykdytas“.

-ANYKŠTA

Dainų šventė-festivalis Anykščiuose: renginių tiek daug, kad 
sunku apsispręsti, kur nueiti.

Vyksta iškilmingas “didingo ir nuostabaus keturiolikos metrų aukščio granito paminklo” - Laimės 
žiburio - atidarymas.

Naujasis paminklas rašyto-
jui Jonui Biliūnui. 

Tai - Albina Kazlauskienė, 
veršininkė, kolūkio pasidi-
džiavimas.
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KELIONĖS

INFORMACIJA DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO. 
Priimtas sprendimas dėl „Žemės sklypo suformavimo, Vairuotojų g., Anykščių m., 

detaliojo plano“  strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atran-
kos išvados. 

Detaliojo plano organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos di-
rektorius, J. Biliūno g. 23, LT 29115 Anykščiai, tel. 8-381-58041, faks. 8-381-58088, el. p.: 
vilius.juodelis@anyksciai.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, 
tel.: 837759028, faks.: 837452532, el. p.: dujusfera@dujusfera.lt. 

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-08-
18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija ir jį papildančiais teisės aktais. 

Vadovaudamasis vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis dėl detaliojo plano SPAV atrankos 
dokumento detaliojo plano organizatorius 2015-05-06 įsak. Nr. AĮ-279 priėmė sprendimą neatlikti 
SPAV rengiamam detaliajam planui. Išsamiau su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl ku-
rių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti ir pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui 
arba plano rengėjui (nurodytais adresais) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Gegužės 22 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas 
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   Tel. (8-698) 33653.

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

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

siūlo darbą
Medienos gaminių įmonė UAB 

„BALTOM“, N.Elmininkų k. kviečia 
dirbti su keturpusėmis obliavimo 
staklėmis. Galimas apmokymas 
darbo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

įvairūs

VIETOJ TABLETĖS

Kamilė BITVINSKAITĖ

Jūsų mylimas aktorius per tele-
viziją pasakoja, kokie nuostabūs 
yra „Dormeo“ čiužiniai. Pagal-
vojate: „Dabartinis čiužinys jau 
darosi nebepatogus, gal tikrai pats 
laikas pirktis naują?“ Čiumpat te-
lefono ragelį ir skambinat užsisa-
kyti reklamuoto čiužinio. Kokia to 
priežastis? Matytoji reklama įtiki-
no Jus. Ir iš tiesų kiekvieną dieną 
mes susiduriame su tais, kurie savo 
įsitikinimais bando paveikti kitus: 
reklama siūlo pirkti prekę, politi-
kai – balsuoti už juos, o mylinčios 
tetos ar močiutes – prisivalgyti. 

Nemiegokime kalbėdami
Kad ir kaip sąmoningai vertiname 
įvairias situacijas, patys retsykiais 
pasiduodame kitų įtikinimams. 
Kas tai nulemia? 

Psichologai įvardija, kad įtiki-
nėjimas – tai pranešimo sukeltas 
procesas, kuris lemia įsitikinimų, 
nuostatų bei elgesio pokyčius. 
Juk ne paslaptis, jog gebėjimas 
įtikinamai kalbėti privertė daugelį 
tikėti ir palaikyti idėjas, nešančias 
destrukciją. Kodėl įtikime? Todėl, 
kad išgirstame argumentus (juk 
žmogaus, neturinčio savo kalboje 
svarių argumentų, dažniausiai ne-
klausome). Tyrimais įrodyta, kad 
žmonės patikės to politiko kalba, 
kurioje bus naudojama daugiau 
svarių, pagrįstų argumentų. Deja, 
ne visiems argumentai gali būti 
svarus dalykas. Nutinka taip, kad 
kartais galime būti nesuinteresuoti 
arba nepajėgiame atidžiai mąstyti. 
Tokiu atveju žmonės greičiau įti-
ki paprastais, girdėtais teiginiais 
nei naujais, reiškiančiais tą patį, 

bei jiems palankesniais. Įrodyta, 
jog šaltinio patrauklumas padidi-
na dėmesingumą pranešimui, taip 
didėja tikimybė, kad pranešimu 
bus patikėta (galime prisiminti 
praeitus Seimo rinkimus. Užteko 
kažkam garsiai parėkauti, kad mi-
nimali alga išaugs vos ne dvigubai 
ir žiūrėk - jie jau pirmosiose vieto-
se. Gaila, tik kad tuo metu žmonės 
neprašė argumentų, kaip tai bus 
padaroma). 

Neatidumas klausantis kito kal-
bos gali pridaryti gėdos. Pasitaiko 
tokių atvejų, kada neatidus klausy-
tojas nesutinka su išsakyta idėja, 
tačiau po kurio laiko būna pirmasis 
ją palaikantis. Socialiniai psicholo-
gai tai vadina miegančiojo efektu. 
Miegančiojo efektas – tai uždelstas 
pranešimo veikimo poveikis, kai 
atmesta pradinė informacija ima 
veikti, nes mes prisimename patį 
pranešimą, bet užmirštame atme-
timo priežastis. Juk net ir Anykš-
čiuose buvo tų, kurie rėkė ir bandė 

įtikinti, kad Šventosios kairysis ta-
kas mieste yra gryna nesąmonė ir, 
kad neverta eikvoti pinigų tokiam 
takui, o dabar patys kitus bando 
įkalbėti apsilankyti mūsų krašte, 
nes turim nuostabų taką palei upę. 
Galima spėti, kad taip pat nutiks ir 
su būsimu Lajų taku.

Kaip atsispirti kitų įtikinėji-
mams? Stenkitės būti kuo sąmo-
ningesni ir visad atkreipkite dėme-
sį į svarius argumentus. Neužtenka 
pasikliauti tik tuo, kad pranešėjas 
yra autoritetingas, o jo sakoma kal-
ba yra jums artima. O kitiems įtiki-
nėjimams nebijokite sakyti „Ne“, 
nes dažnai baimė ar nenoras įskau-
dinti ar užgauti kitus žmones veda 
prie to, kad jaučiamės nelaimingi. 
O ką daryti, kad kiti mumis pati-
kėtų? Psichologai pataria kalbėti 
užtikrintai, kalbėti savim pasitikint 
ir nesistengiant įtikinti kitų, nes tai 
gali suveikti priešingai. Pasitikė-
kite savimi ir visad klausykite, ką 
kalba kiti!

Etiketas internete
Net jei atrodo, kad internete ga-

lite nebaudžiamas daryti viską, ką 
tik norite, taip nėra. Nesitikėkite, 
kad niekas nemato, kas Jūs. Net jei 
pasikeisite slapyvardį, jus atpažin-
ti nebus labai sunku – kiekvienas 
kompiuteris turi savo „parašą“ – IP 
adresą.

Internete elgsitės taip, kaip elg-
tumėtės realiame gyvenime. Inter-
netas nėra kokia nors kita planeta. 
Tai viena iš daugybės bendravimo 
priemonių, panaši į telefoną, pa-
prastus laiškus ir t.t. Arba tiesiogi-
nį bendravimą. Todėl forumuose, 
pokalbių kanaluose, straipsnių ko-
mentaruose ir pan. kalbėkite taip, 
kad nebūtų gėda susitikus tą žmo-
gų jam tą patį pasakyti į akis. 

Nerašinėkite bet ko, bet kaip ir 
kur papuola. To paties teksto kar-
tojimas, rašymas didžiosiomis rai-
dėmis (internetiniame bendravime 
didžiosios raidės tolygios šauki-
mui), besaikis žaidimas su teks-
to spalvomis ar šriftais, labai ilgi 
tekstai ir t.t. rodo prastą komenta-
toriaus išsiauklėjimą, blogą toną, 
nepagarbą sau ir kitiems.

Atlaidžiai žiūrėkite į kitų žmonių 
klaidas. Visuomet pasitaiko įvairių 
laiškų ar pokalbių – ir piktokų, 
ir ilgų, kvailų klausimų. Reikia 
stengtis reaguoti į tai ramiai, ne-
pulti mokyti. Jei nusprendžiate ką 
nors informuoti apie klaidas, rei-
kia stengtis tai padaryti kuo man-
dagiau, privačiu laišku, nerodant 
savo nepasitenkinimo.

Dalykitės savo žiniomis.  Jei ką 
nors įdomaus ir vertingo sužinojo-
te, pasidalykite su kitais,  patarkite, 
kaip ką nors lengviau susitvarkyti  
kompiuteryje, pavyzdžiui, gavę 
„šveplą“ laišką, paaiškinkite pa-
šnekovui, kaip pasirinkti teisingą 
kodavimą ir siųsti laiškus taisy-
klinga lietuvių kalba.

Valdykite savo jausmus. Interne-
te galima išsakyti savo griežtą po-
ziciją. Galima ir aistringai ką nors 
pareikšti. Tačiau tai neturėtų ilgai 
trukti, ypač venkite piktų serijinių 
laiškų tai pačiai grupei žmonių, 
kurių diskusija pasidaro nebeįdomi 
kitiems diskusijų grupės nariams.

Sukurkite gerą įvaizdį interne-
te. Atminkite, kad internete jūs 
vertinamas pagal gebėjimą rašyti: 
aiškiai, logiškai reikšti mintis, ne-
daryti gramatinių klaidų. Taip pat 
svarbu suprasti kitų mintis ir tinka-
mai į jas reaguoti. 

Žinokite, kurioje interneto vieto-
je esate. Tai kas priimtina vienoje 
svetainėje, pvz. paskalos, gali būti 
visiškai nepriimtina kitoje, kur tal-
pinama solidi, patikrinta informa-
cija. Prieš įsitraukdami į bendravi-
mą naujoje svetainėje, pirmiausia 
paskaitykite kitų rašomus komen-
tarus. 

Laiškų formatas ir apimtis. HTML 
žinutės laikomos neetiškomis (jau 
vien dėl didesnės apimties) ir kai 
kada net blokuojamos. Venkite seg-
ti specifiniais formatais (MS Word, 
OpenOffice ir pan.) užkoduotą 
tekstą, kurio kai kuriems gavėjams 
gali apskritai nepavykti perskaityti. 
Žinokite, kokio dydžio laišką siun-
čiate. Prisegant dokumentus ir ypač 
nuotraukas galima lengvai viršyti 
protingas apimties ribas.

etiketas
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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

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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.

Nekilnojamasis turtas

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

Klaipėdos mieste presitižinėje 
vietoje - apie 270 kv. m gyvenamą 
namą. Tinka įvairiai veiklai.

Tel. (8-659) 17525.

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

Tel. (8-653) 83006.

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

Tel. (8-608) 94543.

Sklypą su dviem pastatais 
Anykščių  mieste (9 arai, 24 000) 
ir pusę namo Kurklių gatvėje (17 
500).Raudonas naudotas plytas. 

Tel. (8-675) 47714.
 
Namą Troškūnuose, Dariaus ir 

Girėno 32. Sklypas 8,31 aro.
Tel. (8-674) 11896.

Nebrangiai - Svėdasų miestelio 
centre medinį 57 kv. m namą. Yra 
šulinys, rūsys, vandentiekis ir kiti 
statiniai. Sklypas 26 arai.

Tel. (8-653) 92619.

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

Tomas, tel. (8-677) 66350.

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

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Įvairias malkas. Turi skaldytų ir 
sauso spygliuočio.

Tel. (8-674) 08608.

Pigiai malkas.
Tel. (8-617) 07801.

Malkas kaladėmis (uosis, ber-
žas, alksnis).

Tel. (8-645) 19855.

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

Tel. (8-629) 76267.

Sausas, supjautas beržines atrai-
žas, skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-615) 10985.

Karvę.
Tel. (8-699) 93023.

Bekonus.
Tel. (8-674) 41305.

Kita

Šiltnamiai įvairių dydžių arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine 
danga.

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

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

Tel. (8-607) 12690. 

Pigiai - pašarines bulves. Turi ir 
maistinių.

Tel. (8-600) 01217.

Kviečius, miežius, avižas.
Tel.: (8-619) 26056, 
(8-602) 72908.

Viščiukus.
Tel. (8-650) 77482.

Rotacines šienapjoves, prukš-
tuvus, smulkintuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, kultivatorius, 
frezus, vagotuvus, bulvių kasa-
mas. 

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-696) 87701.

Gegužės 18 d. 
Ukmergėje, Pramonės g. 2 
gausime naują dėvėtų dra-
bužių siuntą iš Škotijos. 
Tel.: (8-656) 12249, 
(8-655) 18281.

Elmininkų bandymų stotis
pigiai išparduoda bulves.

Kaina nuo 0,03 Eur/kg.
Tel.: (8-611) 17004,
 (8-381) 4-85-60.

Visų rūšių velenų, ventiliato-
rių, kitų besisukančių detalių 
balansavimas ir restauravi-
mas. Metalo apdirbimas.

UAB “Ukmega”, Kupiškio 
r. Akmenytės k. Tel.: (8-607) 
80555, (8-602) 07333.

Kapaviečių tvarkymas, priežiū-
ra, 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.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Gegužės 17 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, 
prekiausime kiaušiniais. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 18 d. (pirmadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedan-
čiomis vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 
8-616 50414). Kaina nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 7.10, 
Juostininkuose 7.20, Troškūnuose (turgelyje) 7.30, 
Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 7.55, Papiliuose 8.00, 
Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, Padvarninkuose 8.25, 
Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 8.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.00, N. Elmininkuose 
9.15, Elmininkuose 9.20, Čekonyse 9.25, Svėdasuose 
(prie turgelio) 9.45, Varkujuose 10.00, Debeikiuose 10.10, 
Rubikiuose 10.20, Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, 
Pašiliuose 10.40, Skiemonyse 10.50, Staškuniškyje 11.15, 
Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 11.55, 
Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, Kavarske 12.10, 
Janušavoje 12.20, Pienionyse 12.25, Repšėnuose 12.30, 
Traupyje 12.40, Laukagaliuose 12.50, Levaniškyje 13.00.

Žvejų g. rastas raktas.
Tel. (8-381) 5-17-44.

Išnuomojamos komercines pa-
talpos miesto centre.

Tel. (8-602) 46826, (8-656) 22313

Pirksiu arba išsinuomosiu žemę 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-650) 16017.
 
Parduoda veršingas telyčias. 

Perka galvijų prieauglį auginti. 
Tel. (8-609) 56253.

Buitinės technikos remontas

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

Vyksta į rajonus. 
Tel. (8 644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Laiptinių ir baldų gamyba iš kie-
tmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

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

Tel. (8-655) 55726.

Pjauna medieną klientų kieme. 
Galime pjauti be trifazio.

Tel. (8-657) 66798, Raimondas.

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

Tel. (8-672) 38079.

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

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

Kokybiškai atliekami remonto 
darbai. Medinių namų geras pa-
ruošimas dažymui ir dažymas.

Tel. (8-685) 68182.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas, darbai atliekami 
beore Amerikos gamybos įranga, 
greitai, pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Tinkuoja, glaisto, dažo, klijuoja 
plyteles, montuoja gipso kartoną, 
kala dailylentes, šiltina lauko ir vi-
daus sienas ir t. t.. Didelė patirtis.

Tel. (8-624) 32107.

Įvairūs statybos darbai. Stogų 
dengimas.

Tel. (8-652) 77157.

Dengiame stogus prilydoma 
danga. Dirbame greitai ir kokybiš-
kai. Suteikiama garantija. 

Tel. (8-682) 44541.

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

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Mažu ekskavatoriumi atliekame 
kasimo, gręžimo darbus. Statome 
tvoras. 

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

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

Tel. (8-647) 48473.

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

Tel. (8-657) 66116.

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.

Kaminų valymas, kaminų mūro 
darbai, įdėklai ir kt. statybos ap-
dailos darbai. 

Tel.: (8-617) 25482, 
(8-617) 01144.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-682) 92949.

Vadovaujantis LR NTK nuostatų 
str. Nr. 32.1.1.2,32.1.1.3,32.1.1.4 
p. nustatyta tvarka 2015 m. ge-
gužės 26 d. 10.30 val. bus atlie-
kamas sklypo, esančio Anykščių 
r. sav. Traupio mstl. Nevėžio g. 
11 (sav. Vitalija Švaikauskienė, 
Rimantas Švaikauskas) ribų 
paženklinimas. Kviečiame greti-
mų sklypų savininkus dalyvauti. 
UAB „Aukštaitijos matininkas“ 
tel. (8-45) 44-28-27.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

Už paramą skaudžią netekties valandą dėkojame kai-
mynams, giminėms, draugams, bendradarbiams, vi-
siems, kurie padėjo palydėti į paskutinę kelionę mylimą 
vyrą, tėtį, senelį Joną ŠILAIKĄ.

Žmona ir sūnūs Vidas, 
Egidijus ir Eugenijus su šeimomis

Mielas Tėveli,
Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus,
Pasidabruoja plaukus, įrėžia veide raukšles,
Tačiau neužgesina širdies šilumos.
Daug šios šilumos per gyvenimo metus 
Tu išdalinai savo šeimai,
Artimiesiems, draugams, daug jos dar Tavo širdyje.
Gyvenimo kelyje buvo visko:
Ir didelio džiaugsmo, ir nesėkmių, ir liūdesio valandėlių,
Tačiau viską pergyvenai ramiai, kantriai.
Tavo gyvenimo žingsnius visada puošė rūpestingas kuklumas.
Tokį mes prisimename anksčiau,
Tokį matome dabar, sulaukus gražaus jubiliejaus.
Linkime, kad šis jubiliejus būtų nepakartojama sėkmė, sveikata, gera nuotaika, 

gėlių žiedai, artimųjų ir draugų šypsenos.

50-ojo jubiliejaus proga Valentą ŠNIUIKĄ, gyvenantį Kurklių mies-
telyje, sveikina 

žmona Birutė, sūnūs Kęstutis su drauge Laura, Mindaugas, Gediminas, dukros 
Janina su anūke Emilija, Genovaitė, Gitana

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo darbus su Volvo 
FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, 
(8-605) 12103.

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius, vi-
sureigius, mikroautobusus. 
Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-633) 60143.                     

Gyvuliai

Įmonė NIKSOFT - visus verše-
lius auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita 

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Brangiai - šlifuotus gintaro ka-
rolius (iki 2800 Eur), sages apy-
rankes, gintaro gabalus. 

Tel. (8-674) 61640.

Senovinius papuošalus, ordi-
nus, pinigus, ikonas, sidabro 
dirbinius, skrynias, spinteles, 
stalus, geldas, piestas, girnas, 
fotografijas, techniką, įvairius 
agregatus ir kt. 

Tel. (8-617) 33914. 

UAB „Tolmana“ brangiai juo-
dojo metalo laužą. Klientui pa-
geidaujant pasiima savo trans-
portu. 

Tel. (8-617) 05596.

Prabėgo metai tarsi rūkas
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo jie tarytum pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.

80-ojo jubiliejaus proga Oną Stefą INČIŪRIENĘ, 
gyvenančią Vidugirių kaime, sveikina 

dukros Danguolė, Audronė, anūkai ir Lima su šeima



Be paramos projekto nebūtume 
įgyvendinę

Roma TYLIENĖ, UAB   
„Anykščių vandenys“ 

ekonomistė:  
- Anykščiuose prie vandentie-

kio tinklų buvo prijungta 10 620, 
o nuotekų - 10 150 gyventojų, 
atitinkamai 90 ir 86 proc. gyven-
tojų, tuo tarpu Svėdasuose, Vė-
jališkio ir Ažuožerių kaimuose 
kokybiškas vandentiekio vanduo 
ir nuotekų šalinimas buvo pro-
blematiškas. Įgyvendinus projek-
tą, kaimo žmonių buitis priartėjo 
prie miestiečių. Be Europos Sąjungos paramos šio projekto įgyvendinti 
šiame dešimtmetyje būtume neįstengę. Vadinasi, ir toliau minėtų vieto-
vių gyventojai būtų gėrę geležingą, nitratais ir nitritais užterštą vande-
nį, nuotekomis būtų teršę upelių ir ežerų vandenis bei gruntą. 
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Andriejus, Ubaldas, Vaidman-
tas, Bitė, Andrius.

šiandien

 gegužės 17 d.

 gegužės 18 d.

gegužės 16 - 17 d. delčia.

Paskalis, Virkantas, Gailė, 
Bazilė.

Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, 
Venancijus.

oras

anekdotas

FORUMAS EUROPA

Amiliutė bando maitintis 
pagal liaudies mediciną

Anksčiau vanduo buvo kaip alus
Daiva AGAFANOVIENĖ, 
bibliotekininkė, Ažuožerių 
kaimo gyventoja:
- Vandentiekio ir vietinės ka-

nalizacijos tinklai Ažuožeriuose 
buvo ir tarybiniais metais, tačiau 
vanduo buvo tarsi alus. Nesinorė-
davo tokio vandens gerti, o baltų 
skalbinių išskalbti buvo neįmano-
ma, jie pagelsdavo. Įgyvendinus 
projektą, geriame švarų ir skanų 
vandenį, o kanalizacija prijungta 
prie šiuolaikinių nuotekų valymo 
tinklų, tad mažiau teršiama gam-
ta. Švariu geriamu vandeniu džiaugiamės ir bibliotekoje. 

 

Beliko atsukti sklendes
Juozas PETRAITIS, 
Vėjališkio kaimo gyventojas:
- Beveik visas Vėjališkio kai-

mas ir daugiabutis, kuriame gyve-
no buvęs Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, jau prisijungė prie van-
dentiekio ir kanalizacijos tinklų. 
Kadangi sodyboje turiu artezinį 
gręžinį ir vietinę kanalizaciją, 
aš šiek tiek vėluoju. Tačiau jau 
viskas paruošta, beliko atsukti 
sklendes. Žmonės naudoja koky-
bišką geriamą vandenį ir, beje, dėl 
saugumo, nuo gaisrų kaime, įrengti keli hidrantai, tad nelaimės atveju, 
gaisrininkai turėtų iš kur imti vandenį. 

Naujais vandentiekio ir nuotekų 
tinklais naudojasi ir kaimiečiai
Vox populi

Daugiau nei keturis metus trukęs, beveik 7 milijonų litų vertės 
projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Anykščių rajo-
ne“ (Anykščiuose, Vėjališkiuose, Ažuožeriuose, Svėdasuose) pa-
gal Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008 – 2015 
metų plėtros strategiją buvo finansuojamas 2007 – 2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrinę programą. Anykščiuose, Vėjališ-
kyje ir Ažuožeriuose pastatytos naujos siurblinės, o Svėdasuose 
jų pastatytos net trys. Anykščiuose nutiesta 1 243 m magistra-
linių ir vandentiekio tinklų, Vėjališkio ir Ažuožerių kaimuose 
paklota 5 369 m magistralinių vandentiekio tinklų ir 300 m van-
dentiekio atšakų bei 2 224 m savitakinių magistralinių tinklų ir 
atšakų nuotekoms, o Svėdasuose paklota net 7 741 m vandentie-
kio ir nuotekų trasų.

Ar pasiteisino šį investicija? – paklausėme rajono gyventojų. 
  UAB „Anykščių vandenys“ įgyvendino projektą „Vandentiekio 

ir nuotekų tinklų  plėtra Anykščių rajone (Anykščiuose, Vėjališkiiuo-
se, Ažuožeriuose ir Svėdasuose) pagal 2007 – 2013 metų Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo 2008 – 2015 metų plėtros strategiją.

  Projekto tikslas – pasiekti, kad gyventojai galėtų naudotis koky-
bišku geriamu vandeniu, neturėtų rūpesčių dėl nuotekų ir vietovėse, 
kur šis projektas įgyvendintas, naudotis geriamo vandens centralizuo-
tu tiekimu ir nuotekų šalinimu turėtų galimybę 95 proc. gyventojų, 
būtų išvengta gamtos taršos. 

  Projekto pradžia. 2010 m. balandžio 8 d, pabaiga – 2014 m. 
spalio 10 d. 

  Projekto vertė – 6 mln. 851 tūkst. 359 Lt, iš kurių 6 mln. 508 
tūkst. 791 Lt yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, o 342 
tūkst. 567 Lt prisidėjo Anykščių rajono savivaldybė, valdanti 100 
proc. UAB „Anykščių vandenys“ akcijų. 

  Darbus atliko Anykščiuose įsikūrusi UAB „Termotaupa“ ir ute-
niškė bendrovė „Statva“. 

  Pastatytos 5 nuotekų siurblinės, nutiesta 11 877 m vandentiekio 
ir nuotekų trasų. 

+++
+  Centralizuotas kokybiškas vandens tiekimas ir nuotekų šalini-

mas gyventojams pagerino buitį, padėjo išspręsti ekonomines ir aplin-
kosaugines problemas. 
+  Projekto dėka, prie vandentiekio jau prijungta 243 būstai, prie 

nuotekų šalinimo tinklų – 233 būstai. 

Vienas vyras su žmona nutarė 
nuvažiuoti į kurortą. Taip jau gavo-
si, kad vyras atvažiavo viena diena 
anksčiau. Viešbutyje aptiko kom-
piuterį, tad nutarė parašyti žmo-
nai elektroninį laišką. Ir taip jau 
gavosi, kad supainiojo vieną raidę 
adrese. Laišką gavo visai kita mo-
teris, kurios vyras mirė prieš kelias 
dienas. Taigi – moteris pasitikrina 
paštą ir tarp keliolikos laiškų su 
užuojautomis aptinka tokį:

From: Atspėk
Subject: Mano brangiai žmonai 

– aš jau atvykau
Labas, brangioji. Suprantu, kad 

nustebsi, gavusi šį laišką, tačiau 
dabar ir čia jau yra kompiuteriai 
bei Internetas. Aš sėkmingai at-
vykau ir užsiregistravau ir reikia 
pasakyti, kad dirba jie čia gana 
organizuotai, taigi, viskas paruošta 
tavo rytdienos atvykimui, tikiuosi, 
kad niekas nesutrukdys ir keblumų 
nekils.

Myliu ir laukiu.
P. S. Ufff… Kad tu žinotum, 

kaip čia karšta…

Kam salotas man besėti
Vitaminų apturėti
Galiu paprastu būdu
Ir labai pigiu kartu.

Sako, kiaulpienės štai vaistas
Varputis – sveikiausias maistas 
Garšvos išvalys plaučius
Usnys – inkstus ir pečius.

Paprastoji medicina
Iš senolių mintį ima.
Su dalgiu linksma be galo 
Pusryčius nešuos ant stalo.

Bet surūgo josios veidas,
Kai žoles lėkštėn nuleido...
Karvės reik turėt dantis - 
Aš neėsiu kaip avis.
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