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Einu paupiu ir girdžiu, kažkas 
verkia. Vyras. Variantai du – 
arba jį metė mergina arba šauk-
tinis dėl sugriauto gyvenimo. O 
gal net abu iš karto – jį metė ir 
dar pašaukė į armiją. 

Taip ir norisi pasakyti – bus 
tų merginų, o armija - ji juk vie-
nintelė. Bet jaučia širdis - ne-
klausys... 

Linas BITVINSKAS

KONCERTAS. Gegužės 25 d. (pir-
madienį) 12 val. koncertas „Oginskis 
ir kiti dvarų kompozitoriai“ Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre (Vilniaus g. 36). Programą 
atliks Kauno Juozo Gruodžio kon-
servatorijos styginių orkestras (vad. 
Kristina Domarkienė) ir aktorė Jūratė 
Onaitytė.

Katilas. Pagaliau gautas leidimas 
biokuro katilo „Anykščių vyno“ kati-
linėje statyboms. Stringant dokumentų 
išdavimui buvo iškilusi grėsmė, kad 
UAB „Anykščių šiluma“ praras Eu-
ropinį finansavimą, skirtą biokatilinės 
įrengimui. Biokatilo statybų projektas 
turi būti baigtas iki rugpjūčio 31 die-
nos.

Nerimsta. Dainos „Šėtone, prašau“ 
autorius, troškūnietis Vaidotas Grince-
vičius vėl šaukia ugnį į save. Už „Šė-
tone, prašau“ teismo pinigine bauda 
nubaustas vaikinas  prisijungė prie 
draugo Manto Katlerio projekto, ku-
riame žinomi žmonės įsiamžins kortų 
kaladėje. V.Grincevičius įamžintas it 
nukryžiuotasis Jėzus – jo delnai krau-
juoja lyg ką tik nuimto nuo kryžiaus, 
kūnas pridengtas togą primenančia 
apranga, krūtinę puošia tikroviškai at-
rodantys randai, o ant galvos uždėtas 
stilizuotas vainikėlis. 

Langelis. Virginija Ros Garcia, iki 
šiol dirbusi savivaldybės ryšių su vi-
suomene specialiste, bus savivaldybės 
„vieno langelio“ vyresniąja specialis-
tė. Vietoj jos bus ieškoma kito speci-
alisto. 

Obuoliai. AB „Anykščių vynas“ 
planuoja rudenį visas jėgas skirti 
obuolių sulčių gamybai. Taigi, sodi-
ninkams metai turėtų būti geri: šalnos 
nenukando obelų žiedų, o vyndariai 
žada obuolius supirkti.

Vabzdžiai. Ketvirtadienį Bronės 
Buivydaitės muziejuje Meistrelio die-
noje Panevėžio kraštotyros muziejaus 
darbuotojai pradinukams vedė progra-
mą „Drugelio kelionė po pasaulį“. Pa-
nevėžiečiai saugo 6500 egzempliorių 
drugelių ir vabzdžių kolekciją

Skelbimas. Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio  „Anykštoje“ kai-
nuos tik 3,10 EUR/10,70 Lt, šeštadie-
nio – 3,70 EUR/ 12,78 Lt.

Neaišku, kas mokės už 
lajų tako eksploataciją

Lajų tako statyboms Anykš-
čių šilelyje artėjant prie finišo 
iškilo problema, iš kur gauti pi-
nigų tako eksploatacijai. 

Ketvirtadienį prie lajų tako 
Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis pasitiko Aplinkos 
ministerijos viceministrą Liną 
Jonauską ir Valstybės saugomų 
teritorijų tarnybos vadovą Al-
bertą Stanislovaičių. Jie išban-
dė lajų taką ir aptarė statybos 
darbų vyksmą bei sprendė, kas 
eksploatuos būsimą kompleksą. 

Lajų tako atidarymo iškilmės, 
tikėtina, bus rugpjūčio 7 dieną, 
o pasivaikščiojimo bilietas kai-
nuos simboliškai - 1 eurą.

Pirmasis Lietuvoje lajų takas tęsiasi 300 metrų.

Jonas JUNEVIČIUS
Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Lukas Pakeltis statys gamyklą 
Anykštėnas Lukas Pakel-

tis eina į naują verslą. UAB 
„ESSPO“, kurios bendrasa-
vininkiu yra trisdešimtmetis  
Anykščių rajono tarybos narys 
L.Pakeltis, įsteigė antrinę įmo-
nę „ESSPO rubber technolo-
gies“. 

Ši įmonė Anykščiuose, vadi-
namajame „pramonės“ rajone, 
statys įmonę, gaminsiančią gu-
mos miltelius.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Lukas Pakeltis teigė, kad būsimos gamyklos darbuotojams mo-
kės didesnį atlyginimą nei Lietuvos vidurkis.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

„ESSPO rubber technologies“ 
taps automobilių padangų perdir-
bimo ciklo dalimi. Įmonė pirks pa-
dangų gumos granules iš pirminių 
perdirbėjų ir iš jos gamins milte-
lius, žaliavą gumos gamybai.

Antanas Baura 
grįžta į 
Žemės ūkio 
skyrių

Anykščių vaikus pratina prie 
žemaitiškų patiekalų  

Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos Anykščių 
skyriaus viršininkas Dainius 
Žiogelis sako, kad monitoringą 
padeda atlikti ir inspektorių 
vaikai, kurie val-
go mokyklose. 

Rudenį 
miesteliuose gal 
jau bus šviesu

Verslininkas 
norėjo būti 
lakūnu...

Šiemet penkiasdešimtmetį 
švęsiantis Arvydas Antanavi-
čius yra gimęs po Dvynių zodi-
ako ženklu. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Trimeriai. 2015-05-18 De-

beikių seniūnijoje iš ūkinio 

pastato pavogti du trimeriai ir 
benzopjūklas. Nuostolis – 300 
eurų.

Kabelis. 2015-05-19 apie 7 
valandą Troškūnų seniūnijoje 
pastebėta, kad įsibrauta į sandė-
liuką ir pavogtas varinis kabelis, 

o nuo lauke stovinčių medžio 
apdirbimo staklių nukirptas 
kitas kabelis. Nuostolis – 50 
eurų.

J.Biliūno gimnazija pasirašė 
sutartį su VGTU dėl šios klasės 
steigimo. 

„Steigti šią klasę pasiūlė VGTU 
universitetas, pastebėjęs mūsų ga-
bius mokinius. Norintys mokytis 
minėtoje klasėje gali pasirinkti 
vieną iš septynių dalykų: biolo-
giją, matematiką, ekonomiką, 
braižybą, fiziką, chemiją, infor-

Anykščių J.Biliūno gimnazijoje – 
universiteto klasė 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykščių J.Biliūno gimnazija paskelbė, kad šiemet būsimų 
gimnazistų laukia naujovė – ilgą laiką humanitarų kalve buvusi 
gimnazija suka į tiksliuosius mokslus ir formuoja Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto (VGTU) klasę. 

macines technologijas. Skiriasi ir 
skaičius mokinių, kurie renkasi 
kažkurį dalyką, sakykim, infor-
macines technologijas pasirinko 
15, matematiką – 5 mokiniai“,- 
pasakojo gimnazijos direktorė 
Regina Drūsienė.

VGTU klasėje besimokantys 
mokiniai  turės galimybę gilinti 
žinias universiteto laboratorijose, 

dėstytojai ves pamokas gimnazi-
joje. „Besimokantys šioje klasėje 
mokiniai gaus tai, ko mokykla 
negali jiems duoti. Sakykim, dės-
tytojai jiems skaitys paskaitas 
Anykščiuose, o laboratoriniai 
darbai vyks Vilniuje, universite-
to laboratorijose, bus organizuo-
jama vasaros stovykla“,- sakė 
R.Drūsienė. 

Paklausta, ar baigę šią klasę 
mokiniai turės kokių nors pri-
vilegijų stojant į šį universitetą, 
R.Drūsienė kalbėjo, jog stojant į 
mokamą VGTU specialybės vietą, 

Rado. Artėja Baltijoje nusken-
dusio lėktuvo “An-2” dramos 
atomazga. Povandeniniai robotai 
jūros dugne gulinčio orlaivio pi-
lotų kabinoje tarp sėdynių fiksavo 
vieno lakūno siluetą. Tai gali būti 
Adolfo Mačiulio kūnas. Kur antra-
sis pilotas, kol kas neaišku. Lietu-
vos karinių jūrų pajėgų vado padė-
jėjas kapitonas leitenantas Antanas 
Brencius patvirtino, kad su dingu-
sių pilotų artimaisiais peržiūrėję 
povandeninių robotų nufilmuotus 
vaizdus lakūnų kabinos viduje pa-
stebėjo vieno kūno siluetą. 

Cenzūra. Neataušus skandalui 
dėl Dalios Grybauskaitės inter-
viu Latvijos nacionalinei televizi-
jai, kai ji nepanoro atsakinėti į iš 
anksto nesuderintus klausimus ir 
nurodė juos “iškirpti”, Seimas pa-
tvirtino jos pasiūlytas Visuomenės 
informavimo įstatymo pataisas, 
kuriose tik nedaugelis parlamen-
tarų įžvelgė klastingą cenzūros 
stiprinimą. Vienas iš tokių par-
lamentarų - Linas Balsys, buvęs 
prezidentės atstovas spaudai. 
“Tokie dalykai man kelia nerimą, 
nes tokios tendencijos negalimos, 
o aš žinau, kad tai vyksta. Turiu 
patirties, dirbau prezidentūroje ir 
pats, tad man šie metodai dabar 
yra matomi. Deja, tos tendencijos 
- bandymo suvaldyti žiniasklaidą, 
uždrausti pasakyti, galbūt susitarti, 
paveikti savininkus, kad nerašytų 
blogai apie prezidentę - stiprėja. 
Dramatiška, kad per 25-erius Ne-
priklausomybės metus mes atsiri-
tome iki sistemos, kuri turi visus 
autoritarinio, autokratinio režimo 
požymius.

Kaita. “Atvažiavusi aštuntaja-
me praeito amžiaus dešimtmety-
je Europą radau krikščionišką ir, 
palyginti su JAV, labai moralią. 
Kai augau JAV, įvairūs kosmo-
politiniai, prieš senąsias moralės 
normas bei už įvairias seksuali-
nes laisves kovojantys judėjimai 
jau buvo prasidėję, tad, neslėpsiu, 
vienas iš argumentų, padėjusių ap-
sispręsti važiuoti dirbti ir gyventi 
į Europą, buvo noras gyventi tarp 
panašiai blogio ir gėrio sąvokas su-
prantančių, pagal panašius moralės 
principus išauklėtų žmonių. Tačiau 
visą tą laiką nuo mano atvažiavimo 
Europa keitėsi ir visą tą laiką ne į 
gerąją pusę.” – kalba JAV augusi, 
Vakarų Europoje (Miunchene) ilgą 
laiką gyvenusi lietuvių poetė Eglė 
Juodvalkė

Premija. Naisių (Šiaulių rajo-
nas) literatūros muziejuje įteikta 
respublikinė Zigmo Gėlės literatū-
rinė premija. Ją pelnė Jurgita Jas-
ponytė už knygą “Šaltupė”. Zigmo 
Gėlės premijos skyrimo komisi-
ja konstatavo, kad J. Jasponytės 
poezija - jautri, intymi. 425 eurų 
premiją įteikė Šiaulių rajono mero 
pavaduotojas Algis Mačiulis. 

Signalas. Valstybinės įmonės 
“Oro navigacija” generalinio direk-
toriaus Algimanto Raščiaus teigi-
mu, An-2 pagalbos signalo niekas 
negavo, nes jis nebuvo pasiųstas. 
“Labai apmaudu, kad ekipažas vis 
dėlto nepasiuntė SOS signalo, mes 
jo neužfiksavome. Tai būtų visiškai 
kiti veiksmai paieškos ir gelbėjimo 
darbuose. Jeigu gaunamas SOS si-
gnalas, jie prasideda iš karto. Mes 
to signalo negavome, todėl buvo 
laikomasi visiškai kitokių proce-
dūrų”, - pabrėžė A.Raščius. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Ambasadorius Anykščiuose 
viešėjo pirmą kartą, o Lietuvo-
je dirba vos pusmetį. Susitikimo 
metu meras Kęstutis Tubis sve-
čiui papasakojo apie Anykščius, 
tuo tarpu ambasadorius domėjosi 
miesto perspektyvomis. B. Ma-
zanek susitikimo metu džiaugėsi 
Lietuva – sakė, kad jam čia la-
biausiai patinka gamta ir ramybė, 
gyrėsi per praleistą laiką Lietuvo-
je išmokęs lietuviškai. „Kavos su 
pienu“, – kalbos žinias pademons-
travo humoro nestokojantis amba-
sadorius.

B.Mazanek Anykščiuose sve-
čiavosi visą dieną – lankėsi rajono 
savivaldybėje, šv.Mato bažnyčios 
bokšte, Sakralinio meno centre, 

Čekijos ambasadorius: 
„Pasijutau tarsi Holivude“

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Gegužės 19-ąją Anykščiuose viešėjo Čekijos Respublikos ambasadorius Bohumil MAZÁNEK. Sve-
čią sutiko rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevičius, administracijos direktorė Vene-
ta Veršulytė. Ambasadorius džiaugėsi Lietuva ir Anykščiais: teigė susižavėjęs ramybe ir žaluma. 

muziejuose, SPA Vilnius Anykš-
čiai. Svečias teigė, kad svečiuoda-
masis Anykščiuose jaučiasi tarsi 
išvykęs pailsėti.

B. Mazanek kartu su rajono 
meru Kęstučiu Tubiu Kalbų alėjoje 
prie L. ir S. Didžiulių viešosios bi-
bliotekos atidengė pasisveikinimą 
čekų kalba – tai jau penktoji ply-
ta alėjoje. Prieš atidengiant pasis-
veikinimo plytą, svečią sveikino 
bibliotekos vadovas Romas Kut-
ka. Ambasadorius džiaugėsi jam 
suteikta garbe ir sakė: „Jaučiuosi 
tarsi Holivude. Jūsų idėja labai vy-
kusi. Man labai malonu, kad čekų 
kalba papuola į penketuką – tai 
kur kas geriau už ledo ritulio čem-
pionatą, kuriame mes likome ke-

tvirti“. Atidengimo ceremonijoje 
susirinkusiesiems pagrojo Anykš-
čių muzikos mokyklos moksleivis 
Gustas Žemaitis.

Kalbų alėjoje šiuo metu iš viso 
yra atidengtos šešios plytelės – 
penkios jų – pasisveikinimai įvai-
riomis kalbomis.

Pirmoji plyta Kalbų alėjoje prie 
L. Ir S. Didžiulių bibliotekos buvo 
atidengta 2013-aisias gruodžio 
13 dieną – marmurinę plokštę su 
žodžiu „Šviesa“ bibliotekos ati-
darymo proga atidengė Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Bibliotekos vadovai tei-
gia, kad atsistojus ant šios plytelės 
galima sugalvoti norą, kuris būti-
nai išsipildys

Antroji plytelė su lietuvišku pa-
sisveikinimu „Laba diena“ buvo 
atidengta 2014 metais Lietuvių 
kalbos instituto direktorės prof. 
Elenos Jolantos Zabarskaitės. Tą 
pačią dieną Prancūzijos ambasados 
Lietuvoje kalbos atašė Luc Aubry 
atidengė pasisveikinimą prancūzų 
kalba.

Tais pačiais metais Kalbų alėjai 
skirtą gruzinišką plytelę atidengė 
Gruzijos nepaprastoji ir įgalioto-
ji ambasadorė Lietuvoje Khatuna 
Salukvadzė, o po norvegų foto-
grafo Per Ole Hagen parodos pri-
statymo „Tikri norvegiško metalo 
koncertai“ atidengta ir „norvegiš-
ka“ plytelė. 

Pasak bibliotekos Kraštotyros ir 
leidybos skyriuje dirbančios vy-
riausiosios bibliotekininkės Skai-
vės Meškauskienės, čekų amba-
sadoriaus atidengta plytelė – tikrai 
ne paskutinė, pasisveikinimus ir 
kitomis kalbomis būtinai atidengs 
Anykščiuose viešintys svarbūs už-
sienio svečiai.

Bohumil Mazanek – naujasis 
Čekijos Respublikos ambasado-
rius, dirbantis Lietuvoje. Anykš-
čiuose ir anksčiau yra lankęsi šios 
šalies ambasadoriai, mūsų miestas 
jau bene 20 metų bendradarbiau-
ja su Čekijos miestu Nepomuku. 
Šiuo metu miestų bendradarbiavi-
mas yra sumažėjęs, bet susitikimo 
metu ambasadorius B. Mazanek ir 
rajono meras Kęstutis Tubis sutarė, 
kad bendradarbiavimas bus tęsia-
mas ir toliau.

Čekijos respublikos ambasadorius Bohumil Mazanek kartu su rajono meru Kęstučiu Tubiu atiden-
gė penktąją pasisveikinimo plytą Kalbų alėjoje šalia S. ir L. Didžiulių viešosios bibliotekos.     

Autorės nuotr.

prisidės vienas balas. 
„Tačiau baigę šią klasę nepriva-

lės būtinai stoti į VGTU. Manau, 
visiems universitetams naudinga, 
kad iš gimnazijos mokytis ateitų 
gerai paruošti mokiniai“,- kalbėjo 
R.Drūsienė apie šios klasės nau-
dą.

Beje, gimnazijoje veikia ir dar 
viena speciali klasė - puikiai ir la-
bai gerai besimokantys mokiniai 
turi galimybę mokytis akademinė-
je klasėje. Joje mokiniai suburia-
mi pagal akademinių pasiekimų 
vidurkį. 

Ketvirtadienį vyko konkur-
sas Žemės ūkio skyriaus vedė-
jo vietai užimti, jame A.Baura 
buvo vienintelis pretendentas. 
Vedėju jis kol kas nepaskirtas, 
nes dar laukiama STT pažymos. 
Pažymos gali tekti laukti ir dvi 
savaites.

Tapęs valdininku A.Baura ne-

Antanas Baura grįžta į 
Žemės ūkio skyrių
Netrukus dviejų kadencijų Seimo narys Antanas Baura vėl va-

dovaus Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio sky-
riui. Šias pareigas jis užėmė iki 2000-ųjų ir kaip tik iš Žemės ūkio 
skyriaus vedėjo kėdės startavo į didžiąją politiką.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

begalės būti Anykščių rajono 
tarybos nariu. Ateinantį ketvir-
tadienį vyksiančiame posėdyje 
jis dar dalyvaus,  bet po to turės 
pasitraukti. Kai A.Baura išeis iš 
rajono Tarybos, pirmasis teisę į 
ją patekti turi 4-uoju „valstie-
čių“ porinkiminiame sąraše likęs 
Remigijus Pečiukėnas.

Iki šiol Žemės ūkio skyriui lai-
kinai vadovauja Ona Jukniuvienė. 
Ji laikinąja vadove paskirta po to 
kai teismas uždraudė metus vals-
tybės tarnyboje dirbti už kyšinin-
kavimą nuteistam Antanui Kat-
lioriui. Pasibaigus A.Katlioriaus 
bausmės terminui, jis į darbą gali 
grįžti tik per konkursą, jam darbo 
vieta nėra saugoma.

Beje, O.Jukniuvienė yra buvu-
si A.Bauros bendražygė. Kai šis 
buvo Seimo nariu, O.Jukniuvienė 
dirbo jo padėjėja.

Antanas Baura į savivaldybės 
Žemės ūkio skyrių grįžta po 
penkiolikos metų. Per šį lai-
kotarpį jis dirbo Seime, buvo 
savivaldybės administracijos 
vadovu, mero patarėju.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
  Jonas Junevičius

Anykščiai gyvena be skundų

Lietuvos valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (VMVT) 
Anykščių skyriaus viršininkas 
Dainius Žiogelis sako, jog žino 
apie kilusias problemas. „Nežinau, 
ar mūsų rajone vadyba kitokia, ar 
žmonės kitokie, bet dėl šios įmo-
nės veiklos nesame gavę nė vieno 
skundo. Skiriame valgykloms ypa-
tingą dėmesį, bet dėl maisto saugu-
mo priekaištų nėra. Planiniai pati-
krinimai valgyklose vyksta nuolat, 
sakykim, neseniai tikrinta Viešintų 
mokykla”,- aiškino D.Žiogelis. 
Jis pabrėžia, 
kad VMVT 
i n s p e k t o r i a i 
negali vertinti 
maisto pagal 
kitus kriterijus. 
„Sakykim, sko-
nio mes nega-
lime vertinti. Mūsų vaikai juk irgi 
mokosi, eina valgyti. Kai vyksta 
mokymai, valgyklų darbuotojoms 
sakau, kad mokykloje turiu savo 
šnipą, kuris man praneša. Jei mano 
vaikas vis dar perka valgykloje ir 
valgo, vadinasi, nėra dar blogai”,- 
juokavo D.Žiogelis. Jis spėja, jog 
daugelis dalykų įmonės veikloje 
priklauso būtent nuo žmonių, kurie 
dirba. „Kretingos maisto“ Anykš-
čių skyriaus vadovė gera, sužiūri 
moteris”,- sakė rajono Tarybos na-
rys, socialdemokratas D.Žiogelis. 
Beje, būtent tada, kai Socialdemo-
kratų partija su konservatoriais ir 
valstiečiais sudarė koaliciją, „Kre-
tingos maistas” ir ėmė maitinti 
anykštėnų vaikus.    

Skonį vertina 
kontraversiškai

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Ona Repečkienė, paklausta apie 
maistą, kurį teikia „Kretingos 
maistas“, sakė, jog dėl skonio iš-
ties nesiginčijama, tačiau nėra pa-
tenkinta įmonės veikla. „Kai vieti-
nes virėjas pakeitė UAB „Smulkus 

Anykščių vaikus pratina prie 
žemaitiškų patiekalų  

urmas”, sakėme: „Kaip gerai 
buvo anksčiau” , o kai „Smulkų 
urmą” pakeitė „Kretingos mais-
tas“, sakome: „Kaip gerai buvo 
prie „Smulkaus urmo”, - kalbė-
jo O.Repečkienė, teigdama, kad 
„Kretingos maistas” nelinkęs ben-
drauti su mokyklos bendruomene. 
„Jeigu anksčiau kas mėnesį atvyk-
davo „Smulkaus urmo” atstovas, 
kuris klausdavo, kas yra ne taip, iš-
klausydavo pageidavimų, tai dabar 
- nieko. Jeigu atvažiavęs kažkoks 
ponas sėdi baltu chalatu, tai jis su-
interesuotas darbuotojas stebėti, o 
į mus dėmesio nekreipia”, - teigė 

direktorė. Pasak 
jos, tai labai už-
dara organizaci-
ja, su kuria mo-
kykla pasigenda 
kontakto. „Tai 
uždaras ratas, 
nieko nesužino-

si, iš ko ir kaip gamina. Kiek žinau, 
darbuotojos ten dirba sunkiai, bijo 
skųstis, bijo ką nors sakyti, nes at-
leis, o patiekalai patys matom, ko-
kie yra. Nežinau, gal ir viskas ten 
gerai pagal receptūrą, bet namuose 
tokios sriubos nevirtum”,- teigė 
O.Repečkienė, pridūrusi, kad „kas 
gali paneigti, kad vandenyje vir-
tos daržovės yra nesveika”. „Kitas 
dalykas, kad patiekalai žemaitiš-
ki, o Aukštaitijoje šiek tiek kitaip. 
Mes tikėjomės, kad „Kretingos 
maistas” nelaimės maitinimo kon-
kurso, nes patiekalų skonis tikrai 
anksčiau buvo geresnis”, - sakė 
O.Repečkienė. 

Tuo tarpu Viešintų pagrindinės 
mokyklos direktorės pavaduotoja 
Rima Bagdzevičienė „Anykštai” 
teigė, kad priekaištų „Kretingos 
maistui” neturi. 

„Maistas gaminamas vietoje, 
valgo 55 vaikai valgykloje. Kaip 
ir nėra skundų. Tiesa, mokytojai 
valgykloje beveik nevalgo”,- sakė 
R.Bagdzevičienė. Pasak direktorės 
pavaduotojos, vis dėlto mokytojai 
nevalgo ne todėl, kad jiems nepa-
tiktų. „Pas mus daug yra antraei-
lininkų mokytojų, jie atidirba ir 

išvažiuoja, o, be to, maitinimas ir 
kainuoja”,- teigė R.Bagdzevičienė.

Pažeidimai –
visoje Lietuvoje

VšĮ „Kretingos maistas“, tie-
kiantis maistą 241 Lietuvos ugdy-
mo ir gydymo įstaigai, jau dabar 
yra tarsi po padidinamuoju VMVT 
inspektorių stiklu. Šiais metais 
patikrinta 80 ugdymo įstaigų val-
gyklų, kurioms maistą tiekia „Kre-
tingos maistas“. Pusėje jų buvo 
nustatyta pažeidimų. 12 patikrini-
mų atlikti gavus vartotojų skundus 
ir ketvirtadalis pasitvirtino. 2014 
m. ši įmonė buvo tikrinta net 300 
kartų. 41 proc. patikrinimų – su 
pažeidimais, tiek pat pasitvirtinu-
sių skundų.

„Kretingos maistu“ dažniausiai 
skundžiamasi dėl to, kad patiekalai 
neskanūs, atvėsę, porcijos mažos, 
sriubos skystos, nedidelis asorti-
mentas. Štai Ukmergės Jono Ba-
sanavičiaus gimnazijos valgykloje 
patikrinimo metu  rasta žalių mor-
kų su puvimo požymiais ir pelėsių 
apnašu. Jos tą dieną buvo naudoja-
mos plovui gaminti. Gavus skundą 
dėl Žeimių (Jonavos r.) mokykloje-
daugiafunkciniame centre gamina-
mų patiekalų kokybės,  valgykloje 
nustatyta grubių pažeidimų. Rasta 
atšaldytos kiaulienos nugarinės ir 
lašinių vakuuminiame įpakavime, 
kurių tinkamumo vartoti terminai 
jau penkios dienos kaip pasibaigę. 
Nustatyta, kad patiekalas „Virtas 
maltinis“, kurį pagal technologi-
nius aprašymus reikėjo gaminti 
verdant, buvo keptas. Be to, rasta 
obuolių, apelsinų ir šaldytos vištie-
nos filė be įsigijimo dokumentų. 

Druskininkų lopšelio-darželio 
„Žibutė“ virtuvėje rasta 29,6 kg 
įvairių žaliavų ir maisto produktų 
su pasibaigusiais tinkamumo var-
toti terminais. Šeduvos gimnazijo-
je (Radviliškio r.) patiekalai buvo 
gaminti ne pagal valgiaraščius 
– vietoj keptos menkės pagaminti 
žuvies kotletai, vietoj burokėlių 
salotų su grietine – marinuoti bu-
rokėliai.

Latvija irgi žeria 
priekaištus 

Bendrovė „Kretingos maistas“ 
turi nemalonumų Latvijoje.  Latvi-
jos  veterinarijos ir maisto tarnyba 
pranešė, kad „Kretingos maistas“ 
netinkamai gamino ir tiekė maistą 
mokykloms ir darželiams 11-oje 
Latvijos savivaldybių.

Latvijos Siguldos krašto savi-
valdybė išvis paskelbė, kad vie-
napusiškai nutraukia sutartį su 
bendrove „Kretingos maistas“ dėl 
trijų mokyklų moksleivių maitini-
mo. Sutartis su „Kretingos mais-
tu“ buvo sudaryta 2010-aisiais 
iki 2015-ųjų birželio. „Kretingos 
maistas“ Latvijoje tiekia maistą 24 
mokykloms, trys iš jų – Siguldoje. 
Šiais mokslo metais  buvo atlikta 
53 patikrinimai ir 40 atvejų aptiko 
pažeidimus mokyklų valgyklose. 
Siguldoje Maisto-veterinarijos tar-
nyba pradėjo administracinę bylą 
prieš „Kretingos maistą“, nes me-
niu neatitiko su mokyklos medici-
nos seserimi suderinto valgiaraščio, 
patiekaluose nebuvo reikalaujamų 
maistinių medžiagų, o personalas 
nesilaikė higienos reikalavimų. 

Ignas PULKANINAS, 
moksleivis:

- Ką aš žinau? Gal kažkiek 
reikia priimti prisidedant prie 
problemos sprendimo. Visi tu-
rėtume prisidėti prie priimtų 
pabėgėlių integravimo į mūsų 
visuomenę. 

Stanislova MUSTEIKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Kategoriškai ne. Manau, 
Lietuvai reikia rūpintis savais 
piliečiais, kad jie nebėgtų iš 
Lietuvos. Turiu tokį pasididžia-
vimą. Mano vaikai neemigravo 
iš Lietuvos – vienas Vilniuje, 
kitas Alytuje gyvena.

Juozas MASEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Aš nežinau situacijos, ta-
čiau, mano nuomone, daug pa-
bėgėlių priimti nereikėtų. Lie-
tuvių ir taip nedaug bėra. Ateis 
svetimšaliai ir nebeliks Lie-
tuvėlės. Manau, kad Lietuvos 
valdžiai labiau reikėtų rūpintis 
savais gyventojais negu pabė-
gėliais. Išvažiavo į užsienį pa-
tys geriausi – jauni ir stiprūs. 

...gimnazijos valgykloje 
patikrinimo metu rasta ža-
lių morkų su puvimo požy-
miais ir pelėsių apnašu...

Ar Lietuvai 
reikia priimti 
pabėgėlių iš 
Afrikos?

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Anykštėnų vaikus maitinanti bendrovė „Kretingos maistas“ 
atsidūrė dėmesio centre po to, kai Latvija išsakė priekaištus dėl 
maisto saugumo ir kokybės, o kai kurios šios šalies savivaldybės 
net nutraukė sutartis. Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) inspektoriai taip pat paskelbė apie pažeidimus. 
Anykščiuose dėl šios įmonės veiklos inspektoriai nėra gavę nė vie-
no skundo, tiesa, patiekalų skoniu ne visi yra patenkinti.

Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos Anykščių 
skyriaus viršininkas Dainius 
Žiogelis sako, kad monitorin-
gą padeda atlikti ir inspektorių 
vaikai, kurie valgo mokyklose. 

Anykščių Antano Baranaus-
ko pagrindinės mokyklos di-
rektorė Ona Repečkienė su 
vaikus maitinančia įstaiga 
pasigenda kontakto.

Subtili užuomina apie pedagogų 
kvalifikaciją

Nijolė PRANcKEVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus vyr. 
specialistė, apie pailgintų mokslo 
metų privalumą:

„Mokomės trumpiausiai iš tirtų ša-
lių, o norint pasiekti geresnių rezulta-
tų, reikia mokytis daugiau...“

Ar statybų darbams priimami 
tik protiškai atsilikę statybininkai?

Dainius ŽIOGELIS, rajono Tary-
bos narys, apie visus mokslo metus 
vykstančią J. Biliūno gimnazijos re-
novaciją:

„Manau, mūsų statybininkų men-
talitetas dar nėra toks, kad laiku pa-
baigtų tokius darbus...“

Nebent gerą humoro jausmą 
turintis turtingas kvailys...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras ir Seimo na-
rys, apie jam policijos skirtą baudą 
dėl kelių taisyklių nepaisymo:

„Mačiau netoliese stovintį automo-
bilį, tad koks kvailys jų akivaizdoje 
pažeidinėtų taisykles...“

Nusiraminkit, menų „perykla“
nieko neuždirba, o etatų 
reikia keliolikos

Kęstutis ŠEREPKA, Anykščių re-
gioninio parko direktorius nuogąstavo 
dėl lajų tako eksploatacijos išlaidų:

„Kad takas dirbtų sklandžiai, rei-
kės mažiausiai 4 darbuotojų etatų. 
Kažin, ar pavyks iš karto uždirbti tiek 
pinigų“.

Sriubą jie iš kirvio koto verda

Ona REPEČKIENĖ, Anykščių A. 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
direktorė, apie mokyklai maistą tie-
kiantį „Kretingos maistą“:

„Nežinau, gal ir viskas ten gerai 
pagal receptūrą, bet namuose tokios 
sriubos nevirtum...“

8 valandą ryto meras lauks 
prie kiekvienos seniūnijos durų

Veneta VERŠULYTĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorė seniūnų sueigoje juos infor-
mavo:

„Darbo laikas ir darbo drausmė yra 
svarbi, meras žiūrės, analizuos, kaip 
seniūnai dirba...“

Ilsėtis, džiaugtis gamta, 
keliauti...

Stasys STEPONĖNAS, Skiemo-
nių seniūnas, apie savo pavaduotojos 
„neuolumą“:

„Turiu nusiskundimų dėl pavaduo-
tojos. Per pietus dirba, po darbo dirba 
irgi – ką man daryti?“

Ir priešų atakos „augant“
 keičiasi...

Arvydas ANTANAVIČIUS, UAB 
„Stema“ komercijos direktorius, apie 
priešus:

„Kiekvienam gyvenimo etape skir-
tingi tie priešai...“
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rievės

Linas BITVINSKAS

Priimta, kad vyriausybei 
pasikeitus bent 100 dienų jos 
nekritikuoja, leidžia „įsidirbti“, 
manau, tai reiktų taikyti ir nau-
jajai Anykščių rajono valdžiai. 
Todėl negaliu ir aš kritikuoti 
sprendimų, kad savivaldybės 
administracijos vadovai iškart 
dvigubai pasididino algas. Čia, 
taip sakant, viskas legalu ir su 
užmoju sau pakelta kartelė. Bet 
kokiu atveju, ką bedarytų naujoji 
valdžia, ji turės daryti tai ne 
šiek tiek, o dvigubai daugiau ir 
geriau negu buvusi „valdančioji 
koalicija“. Gerbiu žmones už 
drąsą. Tačiau nejučia smelkia-

si abejonė, o jei naujieji viską 
darys ne dvigubai daugiau o 
dvigubai brangiau???

Kritikuoti neišeina, bet 
pasikeitimai akivaizdūs - oras 
nepalyginamai šiltesnis negu 
tada, kai jie stojo prie valdžios 
vairo. Dabar mieste daug žaliau 
ir gražiau. Beje, apie grožį... 
Negalėjo nenu-
stebinti mero 
patarėjas Kęs-
tutis Indriūnas 
paslapties 
skraiste užden-
gęs miesto cen-
te pasodintus 
rododendrus. Augalus, žinoma, 
dengti reikia, bet rudenį – kad 
šalnos nepakąstų, koks žvėris 
nenugraužtų ir t.t. Bet pavasarį 
nepatartina, juo labiau - nuo 
visuomenės. Juk ir prieš rinkimus 
K.Indriūnas taip aktyviai kalbėjo 
apie atvirumą, diskutavimą su vi-
suomene ir kitus gražius dalykus. 
Žinoma, rododendrai reikalauja, 
kad klausimus apie juos pateiktų 
žurnalistai raštu, tačiau baisu 
pagalvoti, ką reiks daryti, jei žur-
nalistai panorės paklausti apie 
kokias rimtas investicijas. Turbūt 
teks klausimus iškalti granite 

ir karučiu nugabenti į „vieną 
langelį“. Kuo svaresni klausimai, 
tuo ant svaresnio „materiolo“ 
turi būti perkelti.  O “viename 
langelyje” dabar kaip tyčia sėdės 
„Virga Garcia“, kaip sakė mero 
patarėjas. Žodžiu, nieko gero, 
bet tikiuosi iki Puntuko reikalas 
„nedaeis“... Bet jei kas,  mes 

pasiryžę – tegu 
tampo „Virga 
Garcia“ 
akmeninius 
paklausimus 
iš „vieno lan-
gelio“ po visą 
savivaldybę.  

Nors sulaukus atsakymo, kurį 
pasirašė Administracijos direk-
torė Veneta Veršulytė, supranti, 
kodėl klausimų prisireikė raštu. 
Pasirodo, kad ne tik gėlytės 
gražios, bet ir sumos gražios. 
Sudėjus į krūvą, miesto gėlynai 
anykštėnams per metus kai-
nuos 140 tūkstančių litų senais 
pinigais. 

Rododendrai ir kiti augalai 
pirkti už 2 tūkst. 778 eurus, arba 
už 9 tūkst.594 litus. O į Jono 
Junevičiaus klausimą „Kas pri-
žiūrės šiuos išmanymo reikalau-
jančius augalus“, 

savivaldybė atsakė, kad su 
komunalininkais  pasirašyta prie-
žiūros sutartis už  30 tūkst. 700 
eurų, o darbą atlieka „darbuo-
toja, turinti miestų ir gyvenvie-
čių apželdinimo specialybę ir 
ilgametę darbo patirtį“.

Man gražiausia, kad atsakyme 
apie gėlynus, nors to ir neklaus-
ta,  nurodoma, kaip ir kodėl 
nauji gėlynai atsirado: „Gėlių 
kompozicijoms įkvėpimo ieškota 
Anykščių miesto istorijoje ir 
ypač literatūriniame pavelde“. 
Klasiką prisimenu, net ir mo-
kykloje mokiau, bet pataisykite, 
jei klystu – kuris iš anykštėnų 
rašytojų apie rododendrus rašė? 
A.Baranauskas nerašė, Vaiž-
gantas nerašė ir Brisius ne po ro-
dodendrų krūmu gulėjo...  Mano 
galva, jeigu jau taip giliai leistis 
į tautines-literatūrines gelmes, 
tai lieka vienintelė išeitis – apsėti 
A.Baranausko aikštę rugiais. 
“Veronika, Veronika, kokia tau 
gėda, kokia laukia tavęs bėda”, 
- kaip ir pirma tebešnibždėjo 
į ją žiūrėdami rugiai... Lyg ką 
pavogusi pasislėpė Veronika 
rugiuose ir laukė, kol praeis 
visos draugės“,- rašė apysakoje 
„Paskenduolė“ Antanas Vienuo-

lis.  Kitų aiškių literatūrinių-flo-
ristinių sąsajų klasikų kūryboje 
neįžvelgiu. 

Be to, pagalvokime – kam 
mums ta obuolienė – kiekvieną 
rudenį surengtume iškilmingą 
rugių pjovimą, kurį atliktų už 
socialines pašalpas atidirbantys 
asmenys (jie per procesą ir kai 
ko išmoktų), dainuotų etnogra-
finiai ansambliai, čia pat rugius 
kultų spragilais, maltų girnomis, 
keptų duoną. Ir gilu, ir prasmin-
ga, ir pigu, jau neminiu galimy-
bės Anykščių mergaitėms (arba 
valdininkams) rugiuose slėptis... 

Žodžiu, tegyvuoja literatūri-
niai Anykščiai ir... rododendrai.  
Jeigu daugiau niekas nesiims, 
kad ryšys su literatūra būtų 
išlaikytas, aš apie juos sukursiu 
eilėraštį: 

„Po rododendrais, po plačiais, 
Guliu ir judinu pečiais -
Durpožemyje baisiai gera
Apkabinu arčiausią kerą“. 

Arba tokį:
„Jeigu būčiau rododendras
Mane pasodintų
Komunalinis myluotų
Ir labai brangintų“. 

...jeigu jau taip giliai leis-
tis į tautines-literatūrines 
gelmes, tai lieka vienintelė 
išeitis – apsėti A.Baranausko 
aikštę rugiais...

Anykščių rajono savivaldybės 
Administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė seniūnams ir jų pavaduo-
tojams, susirinkusiems į savivaldybę, 
perdavė mero Kęstučio Tubio linkė-
jimus ir priminė, kad reikia laikytis 
darbo drausmės. „Darbo laikas ir 
darbo drausmė yra svarbi, meras žiū-

Rudenį miesteliuose gal jau bus šviesu Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį naujoji Anykščių savivaldybės administracija su-
rengė pirmą susitikimą su seniūnais. Buvo kalbama apie tvarką 
kapinėse, seniūnijų problemas ir apie tai, kad tiesioginių seniūnų 
rinkimų greitai nebus. Administracijos direktorės pavaduotojas  
Saulius Raslas žadėjo, kad jau šį rudenį seniūnijų miestelių ga-
tves apšvies elektra.

rės, analizuos, kaip seniūnai dirba“, 
- kalbėjo V.Veršulytė. Be to, ji pri-
minė, kad seniūnai teiktų informaci-
ją  žiniasklaidai. „Esame atviri, todėl 
seniūnai savo kompetencijos ribose 
gali teikti informaciją žiniasklaidai“,- 
sakė V.Veršulytė.

Administracijos direktorės pavaduo-

tojas, kuris tiesiogiai ir prižiūri seniūnų 
darbą, S.Rasalas dalinosi įspūdžiais iš 
Seimo, kur sklando idėja rinkti seniū-
nus tiesiogiai. „Tėvynės Sąjunga ir kai 
kurios kitos partijos nori rinkti seniūnus 
tiesiogiai. Įdomu, kad Konstitucijoje se-
niūnija išvis neminima. Nuojauta kuž-
da, kad greitu laiku tiesioginių seniūnų 
rinkimų nebus. Svarstoma, kad bus 
du seniūnijų tipai – kaip savivaldybės 
padalinys arba kaip atskira biudžetinė 
įstaiga“, - aiškino apie būsimus pasikei-
timus S.Rasalas. Jis kalbėjo, kad rudenį 
bus sprendžiamas klausimas dėl gatvių 
apšvietimo. „Tai bus seniūno reikalas, 
kurias gatves ir kada apšviesti“- sakė 
S.Rasalas. „Asignavimų ribose“,- pri-
dėjo susitikime dalyvavęs vicemeras 
Sigutis Obelevičius.

Daug laiko buvo paskirta tam, kad 
seniūnai išsiaiškintų, kokį metodą 
naudoti rūšiuojant šiukšles prie ka-
pinių – rūšiuoti kasdien ar „subėgti 
su šakėm ir kauptukais“, kai šiukšles 
išveža. Problemos pasirodė visose se-
niūnijose panašios – kiek berūšiuotų 
(dažniausiai tai seniūnijose daro už 
socialines pašalpas atidirbantys žmo-
nės), prieš išvežant reikia dar kartą 
šiukšles patikrinti. 

Naujoji vadovybė susitikime sten-
gėsi išsiaiškinti, ir ko tikisi iš naujo-
sios valdžios seniūnijos. Kiekviena 

seniūnija savo problemas ir lūkesčius 
išdėstė atskirai

Troškūnai – vandentiekis ir kana-
lizacija, griūvantys bešeimininkiai 
pastatai.

Anykščių seniūnija – didėja šiena-
vimo plotai. Laikinai primestas seniū-
nijoms rūpestis dėl socialinių pašalpų 
atidirbančių žmonių tapo nuolatinis, 
o lėšų neskiriama. Biudžetas seniū-
nijom nuleidžiamas „iš viršaus“ ir 
neleidžiama apginti. Daugiau demo-
kratijos. 

Kavarskas – lėšų keliams greide-
riuoti, kad būtų greideriuojama ne 
vieną, o du kartus.

Svėdasai – tikimasi, kad autobusų 
stotelė bus perkelta į miestelio centrą.

Debeikiai – vis dar nėra seniūno 
pavaduotojo, krūvis darbuotojams di-
delis. Duobės asfalte, bešeimininkiai 
ir apleisti pastatai.

Skiemonys – griūvantis Gečionių 
dvaro kompleksas, trupantis Biržynės 
kelias, blogi šaligatviai miestelyje.   

Kurkliai – Staškūniškio ir Užune-
vėžio neparduotos ir griūvančios mo-
kyklos, pakelių šienavimas, pamiškės 
keliai. 

Viešintos – pastatai vaiduokliai, 
šaligatviai.

Andrioniškis – kanalizacija ir van-
dentiekis. 

Traupis – Levaniškių griūvantys 
kultūros namai ir pradinės mokyklos 
pastatas, duobės asfalte, melioracija.

S.Rasalas prašė seniūnų pasiūlymų 
ir dėl gražiausios sodybos konkurso. 
„Siūlau rengti kas antri metai arba 
keisti nuostatas“, - apie konkursą  
sakė Anykščių seniūnijos seniūnas 
Eugenijus Pajarskas. Besikalbant 
seniūnams kilo mintis apdovanoti ir 
gražiausiai besitvarkančią bendruo-
menę. 

Beje, tik vienas iš seniūnų turė-
jo nusiskundimų. „Jūs čia kalbėjot, 
kad darbo laikas yra svarbus. Turiu 
nusiskundimą dėl pavaduotojos. Per 
pietus dirba, po darbo irgi – ką man 
daryt?“,- klausė Skiemonių seniūnas 
Stasys Steponėnas. 

„O su kuo ji dirba per pietus?“,- da-
lykiškai paklausė susirinkime dalyva-
vęs Žemės ūkio skyriaus darbuotojas 
Antanas Girskus. „Su kompiuteriu, 
dokumentais“, - aiškino seniūnas.  
„Aaaa“,- nutęsė A.Girskus. „Na, dar-
bo laikas yra darbo laikas“,- nebuvo 
griežta dėl to, kad pavaduotoja pažei-
džia darbo laiką V.Veršulytė. 

Besibaigiant susitikimui seniū-
nams prisistatė mero patarėjas Kęstu-
tis Indriūnas, o seniūnai išreiškė norą 
susitikti su valdžia dažniau, bent jau 
porą kartų per metus. 

Administracijos direktorė Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas sakė, kad į seniūnijų problemas bus įsiklau-
soma. Vicemeras Sigutis Obelevičius ir mero patarėjas Kęstutis 
Indriūnas sueigą praleido tylom. 

Autoriaus nuotr.

užuojauta

Mes visi bejėgiai prieš lem-
tį ir mirtį...

Negalėjome būti su Jumis 
kartu tą sunkią netekties va-
landą, tačiau bent šia užuo-
jauta norime palengvinti 
praradimo skausmą. 

Dėl mamos mirties nuo-
širdžiai užjaučiame kolegę 
Reginą VIRŠYLIENĘ  ir ar-
timuosius.

Anykščių  Pirminės svei-
katos priežiūros centro ben-
druomenė

Nuoširdžiai užjaučiame 
gerbiamą kaimyną Antaną 
TUMĄ motinai mirus. Linki-
me stiprybės ir sveikatos šią 
sunkią valandą.

Gėlių gatvės kaimynai

Pasak L.Pakelčio, dalis žaliavos 
bus perkama Lietuvoje, dalis – im-
portuojama, o praktiškai visa paga-
minta produkcija turėtų būti ekspor-
tuojama. Projektuojant technologinę 
liniją konsultuojamasi su Vakarų Eu-
ropos specialistais, įranga taip pat bus 
perkama Vakaruose. 

Fizinės perdirbamos produkcijos 
apimtys nebus didelės – kasdien vi-
dutiniškai į įmonės teritoriją turėtų 
atvažiuoti vienas sunkvežimis su ža-
liava. 

Projekto vertė - 2,6 mln. eurų. 900 
tūkst. eurų tikimasi gauti kaip paramą 
iš ES struktūrinių fondų. Įmonė tu-
rėtų pradėti veiklą kitų metų antroje 
pusėje. Planuojama sukurti 15 darbo 
vietų. L.Pakeltis tikino, kad jo dar-

Lukas Pakeltis statys gamyklą 
buotojai gaus didesnį nei vidutinį at-
lyginimą, o gamykla bus absoliučiai 
„švari“. „Tikrai nestatysim „Ache-
mos“ ant Šventosios kranto. Būsimos 
gamybos atliekos – vanduo ir garai. 
cheminiai priedai, kurie bus naudo-
jami gamyboje, nėra kenksmingi nei 
žmogui, nei aplinkai. Tai absoliučiai 
netaršus projektas“, – tikino versli-
ninkas. Poveikio aplinkai vertinimas 
jau yra atliekamas, paraiška ES struk-
tūriniams fondams pateikta.

Gamykla bus statoma dešinėje  
(važiuojant nuo miesto) „pramonės“ 
rajono pusėje, netoli buvusios duo-
nos kepyklos. „ESSPO rubber tech-
nologies“ suformavo beveik hektaro 
žemės sklypą, dalį žemės „ESSPO“ 
turėjo jau anksčiau, dalį nusipirko. 

Su būsimais produkcijos pirkėjais 

deramasi jau dabar, viliamasi, kad 
strateginiais partneriais bus Lenkijos, 
Čekijos, Slovakijos, Vokietijos pa-
dangų gamintojai. 

UAB „ESSPO rubber technolo-
gies“ direktorius yra L.Pakeltis, jis yra 
ir vienas iš UAB „ESSPO“ direkto-
rių. Šią firmą su verslo partneriu Vir-
gilijumi Petroniu įsteigė L.Pakelčio 
tėtis Kęstutis Pakeltis. Po K.Pakelčio 
mirties įmonės akcijas paveldėjo jo 
sūnūs. Pakelčiai valdo 60 proc. UAB 
„ESSPO“ akcijų, V.Petronis – 40 
proc.  Pagrindinė UAB „ESSPO“ 
įmonės veiklos kryptis - ledo ir snie-
go šalinimas nuo oro uostų pakilimo 
ir privažiavimo takų, naudojant ledo 
tirpinimo reagentus bei prekyba me-
džiagomis, kurios naudojamos van-
dens ir nuotekų valymui. 
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 DVYNIAI
Dvyniai – nepastoviausias 

Zodiako ženklas. Jie kupini 
vidinio žavesio, mėgsta paflir-
tuoti, lengvai palenkia į savo 
pusę jiems patikusius žmones, 
tačiau įprastas šeimyninis gy-
venimas juos slegia. Dvynių 
prieštaringumas iš esmės tėra 
tik iliuzija – iš tiesų šie žmonės 
tiesiog negali pakęsti vienodu-
mo ir monotonijos.

„Esu nepastovus“

- Geriausiai Dvynius apibūdina 
žodis „nepastovus“. Tai reiškia, kad 
jis įdomus, įvairiapusiškas, mokan-
tis prisitaikyti ir spontaniškas.

- Iš dalies tiesa. Aišku, viskas 
priklauso ir nuo aplinkybių. Galiu 
pasakyti, kad kai buvau jaunas, mo-
kytis stojau keturis ar penkis kartus. 
Paskutinį kartą įstojau mokytis po ka-
riuomenės. Šiaip ne taip baigiau. Dar 
ir M. Romerio universitete tris kursus 
esu baigęs, bet greit nusibodo. Tai 
nėra gera savybė, reiktų eiti iki galo.

Bėgant metams šiek tiek pasikeičia 
požiūris, bet vis tiek esu nepastovus. 
Manau, kad Dvynys čia niekuo dėtas, 
tiesiog tokia charakterio savybė, kuri 
man tinka. Mokiausi ir KTU, ir VSI, 
ir karo mokykloje, dar kažkur. 

Tais laikais, kad būtų lengviau įstoti 
į aukštąją, baigiau ne vidurinę, o vadi-
namąją „profkę“, žemės ūkio moky-
klą. Mokyklą baigiau vadinamuoju 
raudonu diplomu, tai man buvo visi 
keliai atviri – išlaikydavau vieną ar du 
egzaminus ir, kur norėdavau, ten įsto-

Verslininkas norėjo būti 
lakūnu...
Šiemet penkiasdešimtmetį švęsiantis UAB „Stema“ komercijos 

direktorius, buvęs rajono Tarybos narys, buvęs komisaras ins-
pektorius Arvydas Antanavičius yra gimęs po Dvynių zodiako 
ženklu. Pradėdamas pokalbį vyras teigė, kad teiginiais apie tam 
tikras savybes, tinkančias kiekvienam Zodiako ženklui, netikintis 
– svarbiausia yra žmogus ir jo charakteris.

davau. Turbūt tai, ką lengvai gauni, to 
ir nevertini. 

Norėjau būti lakūnu. Bet turbūt 
gerai, kad nesu – su savo charakteriu, 
turbūt būčiau jau seniai užsimušęs...

„Tarp žmonių būti mėgstu“

- Dvyniai labai mėgsta bendrauti 
ir būti žmonių apsuptyje. Toks vy-
ras niekada nestokos humoro jaus-
mo ir neieškos žodžio kišenėje.

- Kartais norisi ir vienam pabūti, kai 
nuo bendravimo pavargsti. Geriausiai 
pailsiu vairuodamas. Man patinka 
važiuoti, pačiam sėsti už vairo – tai 
vienas didžiausių gyvenimo malo-
numų. Gal dėl to, kad esu vairuotojo 
vaikas – jau vaikystėje tėvas leisdavo 
sunkvežimį pavairuoti.

Apskritai tarp žmonių būti mėgstu 
– pasikrauni, lengviau gyventi. Hu-
moro jausmą gali vertinti aplinkiniai 
– kas man atrodo juokinga, kitiems 
– visai ne. Kartais per tą humoro 
jausmą gali ir nukentėti, jei žmogus 
nesupranta, ką tuo norėjai pasakyti. 
Reikia žinoti, kur juokauti ir kaip. Ne 

ten panaudoti juokai buvo atsiliepę ir 
tarnyboje, ir kariuomenėj. 

„Įdomūs tie darbai, kuriuos
 sunku padaryti“

- Imdamasis begalės darbų vie-
nu metu, Dvynių ženklo atstovas 
pranoksta visus kitus. Tai kupinas 
energijos žmogus, kurio susidomė-
jimas tam tikrais dalykais gali keis-
tis kaip mėnulio fazės. 

- Imuosi tų darbų, imuosi... Kai 
man nusibosta, perleidžiu kitiems. 
Man įdomūs tie darbai, kuriuos sun-
ku padaryti, kurių negali padaryti kiti. 
Kai man sako, kad tai yra neįmano-
ma, aš darau. Kartais pamiršti, kad 
dirbi UAB‘e, už pinigus. Tai negera 
savybė, bet ji man kaip hobis. Esu ir 
nukentėjęs darydamas tai, ką kiti gali 
sunkiai padaryti. 

- Dėl savo karšto būdo Dvyniai 
neretai gali mesti neužbaigtą darbą 
pusiaukelėje. 

- Pradėto darbo stengiuosi nemesti, 
turiu padaryti užduotį iki galo. 

„Į pasaulį ateiname, kad po sa-
vęs kažką paliktume“

- Sukurti ilgalaikius santykius su 
Dvynio ženklo atstovu – tikras iššū-

kis. Tai yra toks vyras, kuris visada 
trokšta naujų patyrimų, naujos 
kompanijos, o rutina jį erzina. Šei-
myninis gyvenimas jam yra našta.

- Kiekvienam savo... Ką reiškia 
našta? Kiekvienas turime įsipa-
reigojimus, tai – ne darbas, kurį 
gali numesti pusiaukelėje. Šei-
ma apskritai yra vertybė – mes 
ir į pasaulį ateiname tam, kad po 
savęs kažką paliktume. Juk taip 
žmonija ir išgyvena. Jei nieko po 
savęs nepalieki – šioje visuome-
nėje esi kaip išlaikytinis. Kalbu 
bendrąja prasme – yra įsipareigo-
jimai, kuriuos privalai vykdyti. 
Taip sutvertas pasaulis. Šeimy-
ninis gyvenimas nėra tik balta ar 
juoda, juk visko gyvenime būna.  

„Įdomiausia bendrauti su savo 
srities specialistais“

- Norite sužavėti Dvynio ženklo 
atstovą – atnaujinkite savo bendrą-
sias žinias ir išprusimą. 

- Su tais žmonėmis, kurie už 
tave daugiau žino, visada įdomiau 
bendrauti. Tokie žmonės traukia. 
Turbūt tai visiems tinka – ar esi 
Dvynys, ar ne Dvynys. Įdomiau-
sia bendrauti su savo srities speci-
alistais, kurie gali daug papasakoti.  

„Geriausi draugai – kurie žino, 
koks esi, ir vis tiek tave myli“

- Tikri intelektualai, dažnai turi 
literatūrinę dovaną. 

- Esu su aukštuoju išsilavinimu. Jei 
lavini protą, tai ir turi. 

- Dvyniui galite išsipasakoti, o jis, 
viską priimdamas daugiau protu 
nei širdimi, būtinai duos patarimą.

- Gerai, kai turi su kažkuo pasikal-
bėti ir kažkam pasiguosti. Ar aš kaž-
kam, ar man kažkas. Geriausi draugai 
yra tie, kurie žino, koks esi, su visais 
pliusais ir minusais, bet vis tiek tave 
myli, su tavimi bendrauja. Tokius 
žmones aš vertinu. 

Daug draugų neturiu – tikrų ir ne-
gali būti daug. Žinoma, jų yra – juk 
esi gyvas žmogus, kurį supa aplin-
kiniai. Yra ir priešų – natūralu. Kie-
kvienam gyvenimo etape skirtingi tie 
priešai. Viskas keičiasi, pradedi į kai 
kuriuos dalykus kitaip žiūrėti. Daraisi 
geresnis – ko prieš 20 metų būčiau 
nedovanojęs, dabar liberaliau žiūriu. 

4 detalės apie Arvydą Antanavičių

Knyga...
Šiuo metu skaitau Arvydo Anušausko knygą. Labai įdomu, kadangi ten 

randu žmonių iš savos aplinkos. 

Atostogos...
Nežinau, kada atostogavau.

Pomėgis...
Sportas, kelionės.

Automobilis...
Tas, kuris važiuoja.

Mano posakis
Kiekvienam gyvenimo atvejui yra savas posakis. Bet šiuo metu vado-

vaujuosi tokiu – „Viskas, kas mūsų neužmuša, mus stiprina“. 

Verslininkas, politikas, buvęs policininkas Arvydas Antanavičius 
prisipažino esąs nepastovus ir mėgstantis iššūkius, o geriausiai 
atsipalaiduoja vairuodamas...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

etiketas

UAB “Anykštos redakcija” 

siūlo darbą 

vadybininkui  ir  žurnalistui
(būtinas aukštasis išsilavinimas)
CV siusti: grazina.s@anyksta.lt

Tel. (8-687) 25892.

Kalbamės 
telefonu

Pakėlę telefono ragelį, atsiliepti 
galime dvejopai: lietuviškai „klau-
sau“ arba tarptautiniu žodžiu „alio“. 
Nedera atsiliepti teigiamuoju žo-
džiu „taip“. Pokalbis dar nepradė-
tas – nėra ko nei teigti, nei neigti. 
Įstaigų, įmonių, organizacijų ar 
kitokių kolektyvų atsiliepimas te-
lefonu turi būti informatyvus, kad 
nereikėtų klausti, ar pataikyta ten, 
kur norėta skambinti. Taigi atsilie-
piantis darbuotojas turi pasakyti 
įstaigos, skyriaus, cecho ar kitokio 
padalinio pavadinimą, bent užuo-
miną.

Išgirdę atsiliepimą, paprastai 
tariame pasisveikinimo žodžius: 
„labas rytas“ (laba diena ar labas 
vakaras) ir pasisakome, kas skam-
bina. Skambindami oficialiu reika-
lu įstaigos vardu, pasakome įstaigą 
ar jos padalinį ir savo pareigas. 
Tada trumpai išdėstome reikalą. 
Skambinant į įstaigas, įmones, kai 
mums rūpi trumpa informacija ar 
norime paprašyti, ką pakviesti prie 
telefono, nereikia nei sveikintis, 
nei prisistatinėti. Bent jau pasi-
sveikinus nedaryti pauzės, nelaukti 
atsakymo. Juo labiau nereikia svei-
kintis skambinant į greitąją medi-
cinos pagalbą, policiją, susisieki-
mo stočių ir kitas informacijas.

Skambintojo prisistatymas nere-
tai pradedamas įkyrėjusiu trafaretu 
“Jus trukdo”... Į įstaigas, įmones 
taip kreiptis nederėtų. Ypač ne-
tinka toks kreipimasis į buitinių 
paslaugų dirbtuves: batų taisyklą, 
siuvimo ateljė, kirpyklą ir kt. Jų 
darbuotojai juk tam ir yra, kad į 
juos kreiptumės, jiems darbo duo-
tume. Prisistatykime pagal reikalą 
paprasčiausiai: Čia kalba... Į Jus 
kreipiasi... Jei atsiliepiantis asmuo 
nepasisako, kas esąs, skambintojas 
gali mandagiai paklausti: „Atsipra-
šau, su kuo aš kalbu“?

Asmeniniais reikalais kreipian-
tis, dažniausiai jokio prisistatymo 
nereikia. Taip pat nereikia prisista-
tyti ir trumpai ko nors klausiant, 
teiraujantis. Turim įprasti į įstaigas, 
įmones, organizacijas, informaci-
jas kreiptis trumpai, glaustai, nesa-
kyti nė vieno nereikalingo žodžio. 
Draugams, pažįstantiems vienas kito 
balsą, paprastai neprisistatome.

Nors ir nebūtų normuojamas 
pokalbių telefonu laikas, vis dėl-
to nederėtų pačiam gaišti ir kitą 
gaišinti tuščiais pasiplepėjimais. 
Svarbiausia, neišleisti iš akių, kad 
užimtas telefonas trukdo kitiems, 
kartais labai svarbiu, neatidėlio-
tinu reikalu kreiptis į mūsų gaiši-
namą pašnekovą ar į mus pačius. 
Jei numatome, kad reikalas verčia 
kiek ilgiau kalbėti, pirmiausia at-
siklauskime, ar pašnekovas galėtų 
ilgiau su mumis užtrukti.

Nemandagu skambinti tele-
fonu anksti rytą ar vėlai vaka-
re, nors ir žinotume, kad mūsų 
bičiulis tuo metu nemiega. Jei 
vis dėlto reikalas spiria nepato-
giu laiku skambinti, pokalbį rei-
kia pradėti nuo atsiprašymo. 
Prieš dėdami ragelį nepamirškime 
ir atsisveikinimo žodžių: sudiev! 
gyvenkim sveiki! ar įprastinių 
kitokių. Vakare pokalbį telefonu 
baigiame linkėdami labos nakties 
(labanakt!), gero poilsio!

Parinko S.P.
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Kaip tampama milijonieriumi Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

(Pabaiga. Pradžia – „Anykšta“ 
2015 05 09)

Parodyti pirštą milicininkui

Iš Slonimo ketinau važiuoti į Bal-
tarusijos pietvakariuose esantį Brestą. 
Atstumas tarp šių miestų tik geras 
šimtas kilometrų. Tačiau, kai rytą at-
ėjęs į geležinkelio stotį žvilgtelėjau 
į žemėlapį, supratau, kad tas šimtas 
kilometrų bus labai ilgas – traukiniu 
iš Slonimo pradžioje reikia važiuoti 
į rytus, iki Baranovičių ir tik iš ten, 
atsidūrus Minsko-Bresto trasoje, ke-
liauti į pietvakarius... Sumečiau, jog 
net jei ir pavyks Baranovičiuose grei-
tai sulaukti Bresto traukinio, vis tiek 
visą dieną keliausi. Kol geležinkelio 
stotyje Rodeno „Mąstytojo“ poza 
žiūrėjau į žemėlapį iš autobusų stoties 
išvažiavo vienintelis tos dienos tiesio-
ginis autobusas į Brestą. „Į kokį mies-
tą artimiausiu metu bus autobusas?“ 
– keistokai paklausiau kasininkės, nes 
kilo įtarimas, jog Slonimo stočių (ir 
geležinkelio, ir autobusų stotys viena 
šalia kitos) prieigose sėdėsiu iki va-
karo. „Lydos autobusas tuoj išvyks“, 
– akivaizdžiai nustebusi, jog žmogui 
nesvarbu, kur važiuoti, paaiškino ka-
sininkė. Lyda, tai Lyda...

Iš Slonimo į Lydą, paskui iš Lydos 
į Naugarduką ir iš Naugarduko į Lydą 
važiavau „Maz“ autobusais. Man šis 
prekinis ženklas siejasi tik su dideliais 
ir piktais sunkvežimiais, tačiau pasi-
rodo ir „Maz“ ir autobusų gamyba 
labai puikiai užsukta. Žinoma, nega-
liu tvirtinti, kad Baltarusijoje nėra va-
karietiškų autobusų, tačiau aš mačiau 
tik „Mazus“. O jei autobusas ne bal-
tarusiškas, tai ir numeriai lietuviški 
arba lenkiški... Yra didelių minkštųjų 
„Mazų“, bet man teko tik maži, kieti 
ir barškantys...

Pakeliui iš Slonimo į Lydą vai-
ruotojas keleiviams pastūmė dėžutę 
su pluoštu bilietų. „Imkit, kas bilietų 
neturit – matau transporto miliciją“. 
Iš seno modelio „Žigulių“ išlipęs 
pagyvenęs, orus, storas milicijos 
viršila keleivių bilietų netikrino, bet 
už kažką barė autobuso vairuotoją. 
„Žiūrėkit, koks šiknius, karjerą baigia 
sėdėdamas „Žiguliuose“, turėdamas 

tik viršilos „makaroną“, o vaikšto 
kaip generolas“, – garsiai komentavo 
vienas iš dviejų ant galinės sėdynės 
rymojusių pagiringų keleivių. Auto-
busui pajudėjus, tas pats vyras mili-
cininkui  pro autobuso langą parodė 
vieną pirštą... Ir nieko. Pareigūnas 
apsimetė, kad nemato. O sako, dar 
Baltarusija nedemokratiška valstybė.       

Lydoje, nuo autobusų stoties išėjęs 
kur akys veda, pataikiau į Gedimino 
bulvarą, kuriuo žingsniuojant pasiro-
dė gražuolė pilis. Labai graži... Visai 
neseniai atstatyta geltonom skylėtom 
plytom. Šalia pilies - turizmo infor-
macijos centras, jame gavau lanksti-
nukų, bet darbuotojai paaiškino, jog 
nelabai ką yra Lydoje žiūrėti,  turizmo 
esmė - pilis.  Šalia pilies - prabangus 
viešbutis „Lyda“. Už 20 eurų gavau 
jame kambarį. Kambarys – idealus, 
visiškas „jevroremontas“. Tik prie 
riebaus medinio bumbulo prikabintas 
kambario raktas kėlė šypseną, labai 
jau akivaizdus disonansas su europi-
nio lygio kambariu. Dar nustebino, 
kad išsikraustydamas iš viešbučio tu-
rėjau kambarį „priduoti“. Tarnautoja 
pasirašė kambario pridavimo aktą ir 
liepė jį nunešti į registratūrą. Paskui  
prisivijo su  buteliu alaus. „Jūs pamir-
šote!”. Sakau: “Tyčia palikau, vakar 
nusipirkau, bet neišgėriau... O neštis 
sunku“. Moteris liko stovėti su bute-
liu rankoje lyg stabo ištikta.  

Šalia viešbučio „Lyda“ stovi, tiks-
liau sėdi, skulptūra „Komandiruota-
sis“, joje pavaizduotas vyras su laga-
minu. Jei „Komandiruotam“ užmini 
ant kojos, lankydamasis Lydoje turė-
tum praturtėti... Keistas prietaras. Bet 
gal jis vyrams nėra taikomas.        

Pro „Lydos“ viešbučio langus ma-
tosi pilis, Slonime pro viešbučio lan-
gą žiūrėjau į bažnyčią, o Gardine - į 
srities centro administracinį pastatą. 
Žodžiu, visur gyvenau geriausiose 
vietose.     

„Pats tu Gediminas...“

Lydoje ir  Naugarduke lyg ir ne-
neigiama, kad šie miestai geriausius 
laikus išgyveno, kai buvo Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės dalimi 
arba, sakykim, neignoruojama lietu-

viška kilmė. Baltarusiškame buklete 
rašoma, kad miesto Lyda pavadini-
mas greičiausiai kilo nuo žodžio „ly-
dimas“ (iškirstas ar išdegintas miško 
plotas), tačiau nepaaiškinamas, ko-
kios tai kalbos žodis...

Lydą tais pačiais 1323 m., kaip ir 
Vilnių, įkūrė Gediminas. O Naugar-
dukas neva įkurtas dar X amžiuje ir 
neva Naugarduko pilyje buvo karū-
nuotas Mindaugas. Netoli Naugardu-
ko gimė Adomas Mickevičius. Ru-
siškoje „Vikipedijoje“ jis vadinamas 
lenkų ir baltarusių poetu, lietuviš-
koje „Vikipedijoje“ nurodoma, kad 
A.Mickevičius kalbėjo lenkiškai, bet 
jo giminė save laikė lietuviais.

Lydos pilyje, man į ją užsukus, 
vaikščiojo karžygiu apsirengęs vyras. 
„O! Smagu, patį Gediminą sutikau“, 
– užkalbinau. „Kokį dar Gediminą?“ 
– suirzo karžygys, nusprendęs, jog jį 
su kažkuo painioju. Kičinėje Lydos 
pilyje rengiamos įvairios edukacinės 
programos, bet pati pilis kelia liūdesį. 
Stačiakampis gardas vidury miesto, 
aplinkui daugiabučiai. Naugardu-
ko pilies vietoje likę tik griuvėsiai, 
bet ten daug gražiau. Nuo to pilies 
kalno atsiveria panorama, švilpauja 
vėjas, tiesiog girdžiu A.Mickevičių 
kartojant: „Tėvyne Lietuva, tu man 
brangesnė už sveikatą...“ Tiesa, vėjui 
nurimus prisimenu, kad Juozas Er-
lickas paaiškino, kad šiuos žodžius 
kartojęs poetas buvo jaunas, sveikas 
ir nelietuvis.

Lydoje – 100 tūkst. gyventojų, 
Naugarduke – 30 tūkst. Naugarduko 
senamiestis renovuotas, jaukus. Pa-
našu, kad tuoj renovuos ir pilies griu-
vėsius, nes ant piliakalnio mūrijamas 
kažkoks kuoras. Naugarduko  pava-
dinimas kilęs nuo Novgorodo. Nau-
gardukas, atseit mažasis Novgorodas. 
Tik kažkodėl mums mažas Novgo-
rodas yra Naugardukas, o slavams – 
Novogrudokas. Linksmai baltarusiai 
rašo Lietuvos kunigaikščių vardus: 
Keistut, Olgierd, Jagailo, Vitoft. Tik 
Gediminas likęs Gediminu. Beje, in-
formaciniame leidinėlyje nurodoma, 
kad Lydoje testamentą parašė kuni-
gaikštis Aleksandras Jagelonas, kurio 
žmona Eliena Jonovna buvo Ivano 
III duktė. Jagelonas, matyt, Jogailos 
palikuonis, o Jonovna – tėvavardis, 
pradžioj išverstas į lietuvių kalbą, o 
paskui „atrusintas“...

Rusiška „Vikipedija“ nurodo, kad 
vienas iš įžymių Naugarduko gyven-
tojų buvo A.Mickevičiaus sukurtas 
personažas Gražina. Išeitų, jog Bri-
sius ir Paskenduolė buvo garsiausieji 
anykštėnai.   

Lyda pagal išplanavimą yra ti-
piškas milijoninis Rusijos miestas, 
kuriam šiek tiek pritrūko gyventojų 
– daugiabučiai, plačios gatvės, gamy-
klų kvartalai, didžiulis geležinkelio 
mazgas...  Automobilių eismas Lydo-
je kitoks nei Gardine, taisyklių Lydo-
je laikomasi mažiau preciziškai. Gar-
dine nemačiau nė vieno valkatos, net 
žmogaus, panašaus į valkatą, o Lydo-
je, jų nors tvenkinį tvenk... Spėju, kad 
valkatos iš Gardino dabar išvežami,  
kaip prieš Maskvos olimpiadą buvo 
sugaudomi ir išvežami į provinciją 
sostinės valkatos, kad juodaodžių 
svečių negąsdintų. „Duok „petaką“, 
– Lydoje paprašė nuolatinės gyve-
namosios vietos neturintis individas. 
„Petakas“- tai čia kas?“ – paklausiau. 
Valkata neatsakė, bet žvilgsniu prašė 
neapsimesti durnium.  Įbrukau jam 
pluoštą banknotų – visus, kurie su 
vienu ir dviem nuliais, o tas paėmęs 
pinigus nepatenkintas nuėjo. Daviau 
žmogui gal 3 tūkstančius rublių, o jis 
pyksta... Paskui permečiau, kad tie 3 

baltarusiški tūkstančiai yra gal 20 eu-
rocentų.  Tik tada toptelėjo, jog „peta-
kas“  - tai 5 tūkst. rublių... 

Tualetų karalienės

Rytų slavų viešieji tualetai verti 
daugiatomių traktatų. Žavesys. Prie 
Lydos autobusų stoties – prabangus 
mokamas tualetas. 

Vyrų ir moterų skyrius adminis-
truoja skirtingos darbuotojos. Abi jos 
šalia savųjų durų turi autonominius 
gėlių darželius ir juos puoselėja. Kli-
entui einant į tualetą atsakinga dar-
buota atsitraukdama nuo savo gėlių 
darželio labai akivaizdžiai demons-
truoja, kad paimti iš tavęs 3 tūkst. 500 
rublių už viešnagę jos vadovaujamoje 
įstaigoje, poniai yra didelis nepatogu-
mas. Jautiesi kaltas...  Tualetinis po-
pierius visuose matytuose tualetuose 
yra išduodamas atsakingos darbuo-
tojos, kabinose jo, žinoma, nėra. Kai 
kur, įeinant į tualetus, stovi stalai, ant 
kurių pridėta priplėšytų popieriaus 
lapelių...  Kai administratorė nusisu-
ka, griebi tris lapelius ir sprunki, jog 
nesučiuoptų.   

Kartą, nebeturėdamas baltarusiškų 

rublių, į tualetą prasprukau už meta-
linį eurą, o tai yra keturis kartus dau-
giau nei oficiali 3 tūkst. 500 rublių 
paslaugos kaina. Ach, kaip artistiš-
kai administratorė savo mimikomis 
mane smerkė, nužiūrinėjo, galvoda-
ma, kokį sprendimą priimti, kol galų 
gale kilniai atsiduso ir oriai pratarė 
„Da ladno...“ ( „Na, gerai...“) 

„Gyvulys. Kvailys. Laukinis. Tva-
ju mat! Šitaip prišiukšlinti!“, – būda-
mas tualete išgirdau moters tiradą iš 
gretimos kabinos. Pasirodo, klientui 
išėjus, jo veiklos patikrinti iš karto 
apžiūrėti nuėjo atsakinga darbuotoja, 
o tas gyvatė, pasirodo į skylę buvo 
nepataikęs... 

Moteris valydama tualetą taip rėkė 
ir savo instrumentais daužė sienas, 
jog tūnodamas gretimoje kabinoje 
pamiršau, ko aš čia atėjau. Ai, galvo-
ju, pakentėsiu iki Vilniaus, juk nuo 
Lydos iki mūsų sostinės - vos 100 
kilometrų...

Smagu atostogaujant stebėti dirbančius kolegas. Tokiaaas ko-
legas!

Kuklus paminklėlis bardui 
Vladimirui Visockiui Nau-
garduke. Man dėl šio pa-
minklėlio Naugardukas tapo 
daug mielesnis...

Bene tik Gedimino vardo iš 
mūsų didžiųjų kunigaikščių, 
slavai neiškraipo.

Lydos geležinkelio stotis.

Nauja Naugarduko pilis bus gražesnė nei senoji. Daug gražesnė...
Autoriaus nuotr.

Bilietus galite įsigyti Anykščių kultūros centro kasose. 
Bilietų kainos: 5 EUR (17,26 Lt), 6 EUR (20,72 Lt), 8 EUR (27.62 Lt).
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pirmadienis 2015 05 25

sekmadienis 2015 05 24

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro (k). 
6.35 Tautos balsas (k). 
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.30 Girių horizontai. 
9.00 „Padūkėliai marsupilamiai“.  
9.25 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą“. 
9.40 „Šervudo padauža Robinas 
Hudas“. 
9.50 „Džeronimas 2“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 „Brolių Grimų pasakos“. 4 
s. Sniego močia“. 
12.00 „Musonų viešpatija. 4 d. 
Išgyvenę keistuoliai“.
13.00 Šv. Mišios. Sekminės 
Vilniaus Kalvarijose.  
14.45 Auksinis protas (k). 
16.00 Žinios.  
16.10 „Mistinė pica“. 
17.55 Kam reikia? (k). 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Giminės po 20 metų“.  
21.50 „Jaunojo gydytojo užrašai 
ir kiti pasakojimai“. N-14 
23.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2014.  
0.25 „Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas“ (k).  
1.20 Auksinis protas (k). 
2.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
3.20 Stilius (k). 
4.05 „Giminės po 20 metų“ (k).  

4.50 Pasaulio panorama (k). 
5.15 Savaitė (k). 
5.45 Klausimėlis.lt.

 
6.30 „Pinkis, Elmira ir Makaulė“.  
6.55 „Mano draugė beždžio-
nėlė“. 
7.20 „“Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.10 „Madagaskaro pingvinai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 
9.00 Sveikatos ABC. 
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Šunelis Pingas“.
11.45 „Beilio nuotykiai. 
Pasiklydęs šunytis“.
13.30 „Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas“. N-7 
15.05 „Čiauškutė“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė.  
19.30 „Mano super buvusioji“. 
N-7 
21.25 „Mobilusis“. N-7 
23.15 „Vyras už pinigus 2. Žigolo 
Europoje“. N-14 
0.50 „Oušeno dvyliktukas“ (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 „Letenos“. 
13.10 „Gyvenimo bangos“. N-7  

15.50 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
17.55 Aš - stilistas! N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 
19.30 „ Čihuahua iš Beverli 
Hilso“. 
21.15 „Svetimas kūnas“. N-14 
23.05 „Sinbadas ir Minotauras“. 
N-14  
0.55 „Liepsnojanti meilė 3“. N-14  

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 „Senovės X failai. Kristaus 
kraujas“. 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. Diena 
prie jūros“. N-7 
21.00 „Kortų namelis“. N-14 
23.00 „Apgalvota žmogžudystė“. 
N-14 
1.20 „Didžiojo sprogimo teorija“. 
N-7 
2.10 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 „Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai“. 
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 nuotaką?“  
19.50 „Magai“. 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Lastrumo 
sausainiai“. N-7 
22.50 „Nuodingoji gebenė. 
Slapta draugija“. N-14  
0.35 „Tikrasis seksas ir miestas. 
Niujorkas“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo!  
9.30 „Šilko kelias. 2 d.“. 
10.15 Pasaulio vyrų regbio 
septynetų taurės geriausios 
rungtynės.  
10.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. Michailas 
Miškinas ir Karolis Kaupinis (k). 
11.45 Žinios. Ukraina. 
12.00 Talentų ringas. 2009 m. 
13.15 Mokslo sriuba (k). 
13.30 Mūsų miesteliai. Dusetos. 
3 d.  
14.30 Šventadienio mintys. 
15.00 J. Štrausas. Operetė 
„Vienos kraujas“.  
17.30 Septynios Kauno dienos. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios. (sub-
titruota). 
18.45 Nobelio literatūros pre-
mijos laureato Josifo Brodskio 
75-osioms gimimo metinėms. 
19.30 Kūrybos metas.  

20.00 „Mano tėvas“. N-7 
20.30 Kultūros savanoriai (k). 
21.00 Visu garsu (k). 
21.45 Dizainas. 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos vakaras 
23.45 „Į gamtą. Norvegija. 5, 6 
d.“ (k). 
00.35 Stasys Povilaitis. Auksiniai 
praėjusio šimtmečio šlageriai. 
2001 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 ugnikalniai“. 
22.00 „Žemynų kelionė“. 
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.10 Nuo... Iki... (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Arčiau mūsų (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7 
4.10 Dviračio šou (k). 

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

dienoraštis“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7  
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
13.00 Taupome su Džeimiu. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.10 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 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Monako 
prizo lenktynės.
21.30 „Klyvlendo šou“. N-7  
22.00 „24 valandos“. N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.00 „Dingęs be žinios“. N-14  
1.00 „Džo“. N-14  
1.50 „Pelikanas 1“. N-7  
2.40 „Hubertas ir Staleris“. N-7
    

7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
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 „Mirusiųjų požemis“. S 
1.30 „24/7“. 
2.15 „Daktaras Monro“. N-14 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 60-asis “Eurovizijos” 
dainų konkursas 2015. Finalas.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
16.25 Komisaras Reksas. N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Tamsioji Adolfo 
Hitlerio charizma. Į pražūtį - kar-
tu su milijonais. 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas 3. N-7.  
0.35 Pinigų karta.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.30 Teisė žinoti.  
5.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.40 Mokslo ekspresas.  

  
6.30 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Viena diena Niujorke. 
10.35 Piko valanda 2. N-7.  
12.20 Pingviniuko Lolo nuo-

tykiai. 
12.55 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
13.20 “Džonis Testas”.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Išbandymų diena. N14.  
0.35 “Visa menanti”. N-7.  
1.30 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.25 “Grubus žaidimas”. N14.  

6.10 Mažieji išdykėliai.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
11.00 Čihuahua iš Beverli Hilso. 
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Madagaskaro pingvinai.  
14.00 Kempiniukas.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Puolusių angelų miestas. 
N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.10 Apsukrios kambarinės. 
N-14.  
23.10 Privati praktika. N-7.  
0.10 Daktaras Hausas. N-14.  

1.10 CSI kriminalistai. N-14.  
2.00 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
2.50 Las Vegasas. N-14.  
3.45 Lyga. N-7.  
4.30 Nepaprasti daiktai.  

  
6.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
8.00 “Mistinės istorijos”.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
14.10 Patrulis (k). N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Troja”. N14.  
0.40 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

  
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 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.30 “Natūralioji kulinarija su 

Anabele Lengbein”.  
12.00 “Karadajus”. N-7.  
12.55 “Melo pinklės”. 
13.55 “Akloji”.  
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 Pametę galvas Las 
Vegase. N-7.  
23.00 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.00 “Mentalistas”. N-7.  
0.55 “Klientų sąrašas”. N-7.  

 Kultūra
8.05 Brolių Grimų pasakos.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.30 Muzika gyvai. “Fine Arts 
Quartet” (JAV) koncertas.  
14.50 Gimtoji žemė.  
15.15 Girių horizontai.  
15.45 Animalija. (kart.). 
16.10 Namelis prerijose. 
16.40 Mokslo sriuba.  
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė. Žinios.  
18.30 “XX amžiaus klasika”.  
20.10 Vilniaus universiteto 
botanikos sodas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultūra +. 
21.30 Kler. N-14.  
22.50 Nobelio literatūros pre-
mijos laureato Josifo Brodskio 
75-osioms gimimo metinėms.  
23.35 Dabar pasaulyje.  

0.05 Panorama.  
1.05 Kultūros savanoriai.  
1.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

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

  
9.30 Universitetai.tv . Laida 
studentams..  
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 (17) .  
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 Nepaprasti rusiški kadrai. 
N-7.  
22.00 Be stabdžių. N-7.  
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Prisikėlęs iš pragaro 5. 
Pragaras. S.  
1.00 CSI Majamis. N-7.  
1.55 Kovotojas nindzė. N-7.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.00 Vantos lapas.  
7.30 Girių takais.  
8.00 Šiandien kimba.  
8.30 Viskas. Aišku. N-7. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Pasaulis X. “Sveikata iš 
gamtos: kuo gydytis pavasarį”.  
12.00 “24/7”.  
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 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.  
0.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.05 Reporteris.  
4.40 Lietuva tiesiogiai.  
5.15 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.00 Lietuva tiesiogiai.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Meilė kaip mėnulis. 
11.55 Tamsioji Adolfo Hitlerio 
charizma. (kart.). 
13.30 Pasaulio panorama.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.10 Kam reikia?  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas 3. N-7.  
0.35 Teisė žinoti.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.40 Emigrantai.  
4.30 Specialus tyrimas.  
5.15 Tautos balsas.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.30 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Mobilusis. N-7.  
10.40 Šunelis Pingas. 
12.20 Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai. 
12.55 “Tomo ir Džerio pasa-

kos”.  
13.20 “Džonis Testas”.  
13.45 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.00 “Juodos katės”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas. 
 22.10 VAKARO SEANSAS 
Pasmerktas būrys. N14.  
0.05 “Visa menanti”. N-7.  
1.00 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.55 “Grubus žaidimas”. N14.  

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.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Prieš srovę .. N-7.  
20.30 Žvaigždžių dešimtukas 
N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Bruklino taksi. N-7.  
23.15 Privati praktika. N-7.  

0.10 Daktaras Hausas. N-14.  
1.10 CSI kriminalistai. N-14.  
2.00 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
2.50 Las Vegasas. N-14.  
3.45 Lyga. N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Nuotaka iš anapus”. 
N-7. 
23.20 “Strėlė”. N-7.  
0.15 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
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 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.30 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.00 “Karadajus”. N-7.  
12.55 “Melo pinklės”. 
13.55 “Akloji”.  
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.  
22.35 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
23.35 “Mentalistas”. N-7.  
0.30 “Klientų sąrašas”. N-7.  

 Kultūra
8.05 Namelis prerijose. 
8.40 Vilniaus universiteto 
botanikos sodas.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Kultūra +.  
12.45 Keliaukim!  
13.10 Mesjė! 1, 2 d.  
15.45 Džeronimas. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.20 Pasaulio dokumentika. 
Kai gandras nuvilia. po pen-
kerių metų 2 d.  
19.00 LRT Kultūros akade-

mija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Jaunojo gydytojo užra-
šai ir kiti pasakojimai. N-14.  
23.00 Pagauk kampą. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
1.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
1.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  

 
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.  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Tavo augintinis.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Moderni šeima. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17) .  
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 Kovotojas. N-14.  
23.50 Gynėjas. N-14.  
1.35 CSI Majamis. N-7.  
2.25 Naša Raša. N-14.  
2.45 Hubertas ir Staleris. N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.50 Nuoga tiesa. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Niekam tavęs neatiduo-
siu”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”!  
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 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Pasaulis X. “Sveikata 
iš gamtos: kuo gydytis pava-
sarį”.  
0.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.05 Reporteris.  
4.40 Lietuva tiesiogiai.  
5.15 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.00 Lietuva tiesiogiai.  
6.35 Miestai ir žmonės.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Meilė kaip mėnulis. 
11.55 Specialus tyrimas.  
12.45 Emigrantai.  
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. 
N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Tautos balsas.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 Didysis Gregas 3. 
N-7.  
0.35 Istorijos detektyvai.  
1.30 Laba diena, Lietuva. 
3.40 Gyvenimas.  
4.30 Auksinis protas.  

6.30 “Kas naujo, Skūbi-
Dū?”. 
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. 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. 
13.10 “Džonis Testas”.  
13.40 “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” (49). 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Susišaudymas. N14.  
23.50 “Visa menanti”. N-7.  
0.45 “Specialioji Los 
Andželo policija”. N-7.  
1.40 “Grubus žaidimas”. 
N14.  

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 pin-
gvinai.  
14.00 Kempiniukas.  
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 Dėžė. N-14.  
0.35 CSI kriminalistai. N-14.  
1.30 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
2.20 Las Vegasas. N-14.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Iliuzionistas”. N14.  
23.40 “Strėlė”. N-7.  
0.35 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  

8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. 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”. N-7.  
12.55 “Melo pinklės”. 
13.55 “Būrėja”.  
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 Sumokėti viską. N-7.  
23.05 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Klientų sąrašas”. N-7. 

 Kultūra
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.30 Mano tėvas. N-7.  
14.00 Jūros šventė 2009.  
15.45 Džeronimas (kart.). 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. “Utenis” - “Trakai”.  
19.30 Tegyvuoja klasika!  
20.00 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas. 

21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Kryžiaus kelias. N-14.  
23.20 Debiutas.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama. 
1.00 Linija, spalva, forma.  
1.45 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

 
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.  
16.20 KK2. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Moderni šeima. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17) .  
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 Idealus pabėgimas. 

N-14.  
23.25 Niujorko šešėlyje. 
N-14.  
2.05 Naša Raša. N-14.  
2.35 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.50 Patriotai. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Niekam tavęs neati-
duosiu”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”!  
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 Sąmokslo teorija. 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
3.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.05 Reporteris.  
4.40 Lietuva tiesiogiai.  
5.15 “Miestelio patruliai”. 
N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
11.55 Gyvenimas.  
12.45 Stilius.  
13.30 Tautos balsas.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.25 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Finalas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 II pasaulinio karo pa-
baigos 70-mečiui. Premjera. 
Tanbachas - vieno kaimo 
likimas. N-14.  
23.20 Vakaro žinios.  
23.50 Didysis Gregas 3. N-7.  
0.45 Stilius.  
1.35 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.40 Tautos balsas.  
5.10 Durys atsidaro.  
5.40 Mokslo ekspresas.  

  
6.30 “Kas naujo, Skūbi-Dū?”. 
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 24 valandos (k). N-7.  

10.20 Yra kaip yra (k). N-7.  
11.45 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
12.25 KK2 (k). N-7. 
13.10 “Džonis Testas”.  
13.40 Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai 3. 
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Juodos katės” (50). 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Blyksnis. N14.  
0.10 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.00 Sveikatos ABC televitri-
na (k). 

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.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Opiumas liaudžiai.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 Paslaptingoji sala. N-7.  

23.55 Daktaras Hausas. 
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-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Nuotaka iš anapus”. 
N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Patrulis. N-7.  
21.30 “Uždrausta karalystė”. 
N-7.  
23.35 “Strėlė”. N-7.  
0.30 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 

ateivius. 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”. N-7.  
12.55 “Melo pinklės”. 
13.55 “Būrėja”.  
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 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės I. Mirtis po 
priedanga. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Viešbutis “Grand 
Hotel”. N-7.  

 Kultūra
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Dizainas. (kart.). 
13.35 J. Štrausas. Operetė 
“Vienos kraujas”.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Skamba skamba kan-
kliai 2015.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas. 
21.30 LRT aukso fondas. 

Chameleonas. 2 s.  
22.35 ...formatas. Poetas 
Gintaras Grajauskas. 
22.50 Legendos.  
23.35 Visu garsu.  
0.20 Dabar pasaulyje.  
0.50 Panorama.  
1.50 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Groja Čiurlionio 
kvartetas.  

 
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).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Porininkai. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Moderni šeima. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17) .  
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 Tėtušiai. N-7.  

21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Taikinys #1. N-14.  
0.40 Pagrobimas. 48 baimės 
valandos. N-14.  
2.15 Naša Raša. N-14.  
2.40 Hubertas ir Staleris. 
N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.50 Sąmokslo teorija N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Niekam tavęs neatiduo-
siu”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”!  
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.  
2.35 “Miestelio patruliai”. N-7. 
3.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.05 Reporteris.  
4.40 Lietuva tiesiogiai.  
5.15 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.00 Lietuva tiesiogiai.  
6.35 Miestai ir žmonės.  
 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Meilė kaip mėnulis. 
11.05 Giminės po 20 metų.  
11.55 Auksinis protas.  
13.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 3. 
N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.25 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Finalas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Čelendžeris. N-7.  
0.15 Didysis Gregas 3. N-7. 
1.05 Edmundo Kučinsko 
jubiliejinis koncertas. 2007 
m. 
3.20 Klausimėlis.lt. 
3.35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
4.25 Duokim garo!  

  
6.25 Pingviniuko Lolo nuo-
tykiai 2. 
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.55 Yra kaip yra. N-7.  

11.45 Paskutinis šansas 
(k). N-7.  
12.25 KK2 (k). N-7. 
13.15 “Džonis Testas”.  
13.45 “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 Po saulėlydžio. N-7.  
23.35 Kruvinosios kalvos. 
S.  
1.05 Susišaudymas. N14.  

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.  
10.30 Du tėvai ir du sūnūs 
11.00 TV Pagalba. N-7.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Madagaskaro pin-
gvinai.  
14.00 Kempiniukas.  
14.30 Simpsonai. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
18.15 Kaip ant delno.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Madagaskaras 3.  
21.15 Ji man - ne pora. 
N-14.  
23.25 Karo sąmokslas. 
N-14.  
1.15 Auksinės gėlės pra-
keiksmas. N-14.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.00 “Uždrausta karalystė”. 
N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįži-
mas”. 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 “Bundoko šventieji 2. 
Visų šventųjų diena”. N14.  
23.50 “Gyvi numirėliai”. 
N14.  
0.45 “Gyvi numirėliai”. N14.  
1.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš 
ateivius. 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”. N-7.  
12.55 “Melo pinklės”. 
13.55 “Būrėja”.  
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 DETEKTYVO 
PREMJERA Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. Kas 
pergyvens mus? N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Nenugalimas”. N14.  
1.25 “Viešbutis “Grand 
Hotel”. N-7.  

 Kultūra
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Džiazo muzikos va-
karas.  
13.30 Kultūros savanoriai.  
14.00 Stasys Povilaitis.  
15.30 Debiutas.  
15.40 Tegyvuoja klasika 
16.15 Kūrybos metas. Akis 
ir ašara.  
16.45 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.30 Žinios. Ukraina.  
17.45 Kultūrų kryžkelė.  
18.00 Tarptautinis poezijos 
festivalis “Poezijos pavasa-
ris 2015”.  
19.45 Teatras.  

20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 Lietuvių kino klasikai. 
Vytautas Žalakevičius. Visa 
teisybė apie Kolumbą. 1970 
m. 
23.00 Lietuvių kinas trum-
pai. Liza, namo! N-7. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Panorama.  
0.30 Legendos.  
1.15 Elito kinas. Kryžiaus. 
N-14.  

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

  
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
10.00 Porininkai. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Moderni šeima. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17) .  
15.00 Kovotojas nindzė. 
N-7.  

16.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
17.00 Porininkai. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Tėtušiai. N-7.  
21.00 Farai. N-7.  
21.30 Be stabdžių. N-7.  
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.00 Tristanas ir Izolda. 
N-7.  
1.25 Idealus pabėgimas. 
N-14.  

 
7.00 Reporteris.  
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Niekam tavęs neati-
duosiu”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 Šeima - jėga!  
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.  
20.50 Pasaulis X. “Fobijos, 
galinčios paversti nusikaltė-
liu”. N-7. 
21.50 “Apsauginis”. N-14. 
0.00 “Kinsis”. N-14. 
2.30 “Apsauginis”. N-14. 
4.00 “Kinsis”. N-14. 
6.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
7.30 Miestai ir žmonės.  
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
6.55 Emigrantai.  
7.45 Specialus tyrimas. 
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Premjera. Animalija. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
11.10 Durys atsidaro.  
11.45 Mokslo ekspresas.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pasaulis gyvūnų 
akimis. 
12.50 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2006 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Aštuntųjų Lietuvos 
kino apdovanojimų 
“Sidabrinė gervė” iškilminga 
ceremonija.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Festivalis “Benai, 
plaukiam į Nidą 2015”.  
23.30 Premjera. Viki, 
Kristina, Barselona. N-14.  
1.05 Lengvai ir linksmai! 
Roko ir operos sintezė VCO 
Rock. 

1.45 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
 

  
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.  
9.35 Mauglis. Rakša. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Srovės nublokšti. 
11.40 Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas. N-7.  
15.45 “Ponas Bynas”. N-7.  
16.20 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS Eisas 
Ventura 3. Jaunasis gyvūnė-
lių detektyvas. 
20.50 Piko valanda 3. N-7.  
22.35 Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas. N14.  
0.20 Blyksnis. N14. 

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. N-7.  

11.30 Apsaugoti princesę.  
13.20 Gyvenimo bangos. 
N-7.  
16.20 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
17.30 TV3 žinios.  
19.00 Grūdintas plienas. 
N-7.  
21.40 Blicas. N-14.  
23.30 Bruklino geriausieji. 
N-14.  
2.05 Baltoji grafienė. N-7.  

  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Padėkime augti.  
10.30 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
11.00 Europos mėgėjų galiū-
nų čempionatas.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk!.  
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 MANO HEROJUS 
“Klastotė”. N14.  
23.30 AŠTRUS KINAS 
“Nakvynės namai 2”. S.  
1.15 “Jaunavedžiai”. N-7. 

  
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”.  
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 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7. 
21.00 Nemarus kinas. 
“Bumas 2”. 
23.15 “Po raudona Afrikos 
saule”. N-7.  
1.15 “Atpildas”. N-7. 

 Kultūra
8.05 Visu garsu.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis. 
(subtitruota). 
10.15 Kelias.  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas.  
13.15 Būtovės slėpiniai.  
14.00 Agata Kristi. 
Pelėkautai.  
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios.  
18.15 Legendos.  

19.00 Muzika gyvai. LVSO 
koncertas “Herojai su orkes-
tru”.  
20.30 Čelendžeris. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 “XX amžiaus klasika”.  
0.40 Lietuvių kino klasikai. 
Vytautas Žalakevičius. Visa 
teisybė apie Kolumbą. 1970 
m. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 Arčiau mūsų.  
16.00 Padėkime augti (k).  
16.30 Šefas rekomenduoja 
(k).  
17.00 Mes pačios (k).  
17.25 KK2. N-7.  
19.10 Dviračio šou (k).  
21.00 “Pasaulio ugnikalniai”.  
22.00 “Patobulinti automo-
biliai”.  
22.30 “Patobulinti automo-
biliai”.  
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).  

 
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.  
13.00 Džeimio šventinis 
stalas.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
16.15 Gyvenimas iš naujo. 
N-7.  
17.15 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 Daug vargo dėl pinigų. 
N-7.  
21.00 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
22.00 24 valandos. N-14.  
23.00 Metų įvykis. N-7.  
1.00 Taikinys #1. N-14.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
12.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.50 “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 V/H/S. S. 
2.00 “Kruvina žinutė”. N-14. 
3.30 V/H/S. S. 
5.30 “Genijai iš prigimties”.  
6.00 Šeima - jėga!

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“

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt
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„Neseniai važiuojant autostrada 
Vilnius – Kaunas sprogo automo-
bilio padanga. Ketinau pasikeisti, 
o paaiškėjo, kad raktas varžtams 
atsukti netinkamas.

Automobilis neseniai pirktas, 
nepatikrinau. Teko stabdyti pake-
leivingus automobilius, bet, kaip 
tyčia, niekas nestojo, o metas buvo 
vėlus, temo, – pasakoja vairuotojas 
Vygintas. – Pradėjau nerimauti, 
kad teks čia užsibūti arba atseikėti 
pinigų techninės pagalbos tarnybai. 
Paniką stiprino ir mano išsigandę 
vaikai automobilyje. Laimei, pasi-
sekė – sustojo policijos patruliai ir 
padėjo pasikeisti padangą“, – sako 
vairuotojas.

Privalomasis draudimas – 
su pagalba kelyje

Panašiai sėkmę išmėginti per 
metus tenka daugeliui vairuotojų. 
Paklausinėjus pažįstamų, retas ku-
ris per metus nėra susidūręs bent 
su viena situacija, kai prireikė pa-
galbos kelyje.

„Lietuvos draudimo“ duomeni-
mis, kas penkioliktam vairuotojui, 
galinčiam pasinaudoti pagalbos 

Vairuotojams pagalbos kelyje dažniausiai prireikia dėl gedimų
Vieno dalyko vairavimo kursuose vairuotojų neišmoko – kaip 

prašyti kelyje pagalbos ir ją suteikti. Pavyzdžiui, kai neužsiveda 
variklis, prakiuro padanga ar tenka tempti automobilį. Statistika 
rodo, kad beveik devyniais atvejais iš dešimties pagalbos kelyje 
prireikia būtent dėl panašių bėdų.

kelyje paslauga, jos prireikia.
„Vien sėkmės ne visada pakan-

ka, reikia įgūdžių ir įrankių, o ne-
retai vienintelė išeitis – speciali 
transportavimo priekaba.

Kita vertus, neprivalu būti visų 
galų meistru, sugebančiu ir padan-
gą pasikeisti, ir automobilį užvesti. 
Reikia tiesiog užsitikrinti, kad pri-
reikus tokia paslauga bus greitai 

ir profesionaliai suteikta“, – sakė 
„Lietuvos draudimo“ skyriaus 
Anykščiuose vadovas Juozas Vi-
limas.

Pasak jo, visi vairuotojai, „Lie-
tuvos draudime“ apsidraudę meti-
niu privalomuoju draudimu, kartu 
gauna ir nemokamą pagalbos kely-
je paslaugą.

Neteks būti visų galų meistru

„Pati net padangos pasikeisti ne-
mokėčiau, todėl daug ramiau, kai 
turiu pagalbos garantiją. Apsidrau-
džiau, ir vos po poros savaičių sta-
tydama automobilį įmyniau sanka-
bą, o ši taip ir liko. Paskambinau 
į „Lietuvos draudimą“, ir mažiau 
kaip per pusvalandį priekaba mano 
automobilį jau gabeno į autoser-
visą“, – sakė dviejų vaikų mama, 
vairuotoja Julija.

Pasak jos, nors sankabos remon-
tas kainavo nepigiai, bent jau pa-
vyko išvengti papildomų išlaidų už 
gabenimą į servisą.

Būtent nutempti automobilį 
dažniausiai ir prireikia klientams. 
Tokia paslauga suteikiama trimis 
atvejais iš keturių. Dažniausiai taip 
nutinka dėl elektros sistemos gedi-
mų, variklio ar sankabos proble-
mų. Kas ketvirtam klientui paslau-
gą pavyksta suteikti vietoje – jei 
automobilio salone buvo užtrenkti 
rakteliai, baigėsi degalai, išsikrovė 
akumuliatorius arba pradurta pa-

danga.
„Lietuvos draudimo“ duome-

nimis, jeigu nebūtų apsidraudę, 
šiemet pagalbos kelyje tarnybos 
iškvietimas vairuotojams būtų 
kainavęs vidutiniškai apie 87 

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

Vairuotojai, „Lietuvos draudime“ apsidraudę metiniu privalo-
muoju draudimu,  kartu gauna pagalbos kelyje paslaugą visą 
parą visus metus visoje Lietuvoje.

• Devyniais atvejais iš dešimties pagalbos kelyje tarnyba kviečiama
dėl gedimų ir tokių bėdų kaip automobilio salone užtrenkti rakteliai 
ar pasibaigę degalai.
• Tris iš keturių automobilių tenka transportuoti į servisą.
• Vidutiniškai iškvietimas vairuotojams būtų kainavęs apie 87 eurus.
• Pagalba kelyje nemokamai suteikiama vairuotojams, „Lietuvos 
draudime“ apsidraudusiems metiniu privalomuoju draudimu.

eurus. Apsidraudusiesiems ben-
drovės metiniu privalomuoju vai-
ruotojų draudimu pagalbos kelyje 
paslauga suteikiama nemokamai 
visą parą visus metus visoje Lie-
tuvoje.

Užsak. Nr.915

Bilietas galios 5 dienas

Lajų taką statybininkai, kaip 
patvirtino darbus atliekančios vil-
niškės bendrovės „Empower Fi-
delitas“ statybos darbų vadovas 
Mindaugas Vainickis, darbus žada 
baigti anksčiau, tačiau užtruks su-
dėtingo objekto atidavimo eksplo-
atacijai procedūros.

Pasak susitikime buvusio 
Anykščių regioninio parko direk-
toriaus Kęstučio Šerepkos,  norint 
pavaikščioti lajų taku ir užlipti į 30 
metrų aukščio bokštą, tikriausia 
užteks nusipirkti 1 eurą kainuojantį 
regioninio parko lankytojo bilietą, 
galiojantį 5 dienas visame parke. 

„Tai bus paprasta ir patogu lanky-
tojams, - sakė K.Šerepka. - Ateini 
į informacinį centrą, nusiperki par-
ko lankytojo bilietą, gauni kortelę 
su barkodu ir gali vaikščioti taku 
kiek nori“, - apie tai, kaip lanky-
tojai pateks į taką, sakė parko pro-
jektą užsakiusio regioninio parko 
direktorius.

Viceministras L.Jonauskas pasi-
teiravo, kiek lankytojų per turistinį 
sezoną aplanko Puntuko akmenį. 
„Per keturis mėnesius apsilankė 
apie 16 tūkstančių“, - atsakė K. 
Šerepka.

Pirmaisiais lajų tako eksploataci-
jos mėnesiais anykštėnai lajų take 
tikisi sulaukti apie 30–40 tūkst. lan-
kytojų, tad viceministras domėjosi, 

ar anykštėnai tinkamai pasiruošę 
priimti tokius žmonių srautus, ar 
sugebės juos po lajų tako nukreipti 
į kitus Anykščių krašto lankytinus 
objektus. Viceministrą domino ir 
lajų tako infrastruktūra - automo-
bilių parkavimo, žmonių srautų ju-
dėjimo problemos, galimybės prie 
tako kurtis verslininkams, norin-
tiems užsiimti prekyba. 

Valstybės saugomų teritorijų 
tarnybos vadovas A. Stanislovai-
tis pasidžiaugė, kad statybininkai 
dirbo saugodami gamtą. O meras 
K.Tubis pridūrė, kad matė tik vie-
ną nubrozdintą medį.

Tako eksploatacija kainuos 
30 tūkstančių eurų

 Pasak A.Stanislovaičio, dabar 
yra trys parko savininkai: Anykš-
čių rajono savivaldybė, Anykščių 
regioninis parkas ir valstybės sau-
gomų teritorijų tarnyba. „Šios trys 
institucijos ir derins lajų tako eks-
ploatacijos klausimus“, -  pastebė-
jo A.Stanislovaitis.

Paklaustas, kiek gi kainuos lajų 
tako, kuriam statybininkai suteiks 
5 metų garantiją, priežiūra, A. Sta-
nislovaitis sakė, kad per metus lajų 
takas kainuos apie 30 tūkstančių 
eurų. Kas skirs šiuos pinigus parko 
eksploatacijai, dar neaišku. 

Senoji valdžia buvo 
pažadėjusi paramą

„2010 metais, kai kilo idėja lajų 
taką pastatyti Anykščiuose, aš nu-
ėjau pas tuometinį savivaldybės 
merą Sigutį Obelevičių ir viceme-
rą Donatą Krikštaponį ir pasakiau, 

Taip atrodo lajų tako bokštas.
Autoriaus nuotr. 

kad projektas į Anykščius gali at-
eiti, tačiau regioninis parkas pa-
statyto lajų tako vienas greičiau-
siai neišlaikys. Ir dabar abejoju, 
ar tiek pinigų, kiek reikia tako 
eksploatacijai, pavyks uždirbti 
iš lankytojų. Valdžia tada noriai 
sutiko prisidėti. O dabar rajoną 
valdo kiti, jie nesako, kad savival-
dybė neprisidės, bet, matyt, ieško, 
iš kur paimti pinigų“, -„Anykštai“ 
sakė regioninio parko direktorius 
K. Šerepka.

Lajų takas, kaip sakė K.Šerepka 
„turėtų veikti 10 valandų per 
dieną ir 7 dienas per savaitę“. 
Informaciniame bloke, kuriame 
įrengtas ir geoterminis šildymas, 
prie monitoriaus, kuris visą laiką 
rodys, kas vyksta ant 300 metrų 
ilgio tako, dirbs ir bilietus parda-
vinės vienas darbuotojas. Kitas 

darbuotojas, pasak regioninio 
parko direktoriaus, turėtų dirb-
ti prie lifto, kuris bus įrengtas 
neįgaliesiems, norintiems pakil-
ti  į 35 metrų aukščio apžvalgos 
bokštą.

„Kad takas dirbtų sklandžiai, rei-
kės mažiausiai 4 darbuotojų etatų. 
Kažin, ar patiems pavyks iš karto 
uždirbti tiek pinigų“, - nuogąstavo 
K. Šerepka.

Priminime, kad lajų tako staty-
boms 8,5 milijono litų skyrė Euro-
pos sanglaudos fondas, Anykščių 
rajono savivaldybė sumokėjo 300 
tūkstančių litų už techninį projek-
tą. Lajų taką projektavo bendrovė 
„Rekreacinė statyba“, o pagrindi-
niu projekto architektu buvo An-
drius Gudelis, kurio tėtis gyvena 
kitoje negu lajų takas Šventosios 
upės pusėje.

(Atkelta iš 1 p.)

Neaišku, kas mokės už 
lajų tako eksploataciją

Dėl sėkmingos lajų tako pabaigos ir gerų būsimo komplekso 
perspektyvų po lajų tako apžiūros rankomis sukirto Anykščių 
rajono meras Kestutis Tubis (dešinėje) ir aplinkos apsaugos vi-
ceministras Linas Jonauskas. Už jų - Anykščių regioninio parko 
direktorius Kęstutis Šerepka ir Valstybės saugomų teritorijų tar-
nybos vadovas Albertas Stanislovaitis. 
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Rankas plaukite pagal 
darbo pobūdį

1958 metų trečiajame laikraš-
čio numeryje pateikiamas Anykš-
čių ligoninės A. Lukoševičiaus 
tekstas „Odos priežiūra“. Vertė-
tų skaitytojus perspėti, kad šiais 
patarimais geriau nesivadovautų 
arba vadovautųsi atsargiai. 

R a š o m a : 
„Nuolat nusėda 
ant odos pavir-
šiaus aplinkinio 
oro dulkės ir 
bakterijos. Visa 
tai sudaro odos 
paviršių nešva-
rų, dvokiantį, 
bakterijos gali iššaukti pūlingus, 
grybelinius ir kitus odos susirgi-
mus, ekzemas. 

Ne visų žmonių oda turi tas 
pačias savybes. Vienų oda visai 
sausa, plona, greit suskyla, kitų 
– atvirkščiai, riebi, taukuota, pra-
kaito ir riebalinių liaukų porai 
išplėsti.

<...> Paprastai muilu ir van-
deniu sveiką veidą, kaklą reikia 
plauti 1-2 kartus į dieną: pažas-
tų, kirkšnių sritį – vieną kartą į 
dieną. Kas 7-10 d. reikia praustis 
pirtyje ar vonioje. Tačiau žmonės, 
dirbantieji dulkėse arba tokį dar-
bą, kurio metu daug prakaituoja, 
susiteršia tepalais bei naftos pro-
duktais, turi dažniau plautis. 

Rankų plovimo dažnumas pri-
klauso nuo darbo pobūdžio. Ne 
darbo metu būtina rankas plauti 
kiekvieną kartą prieš valgį, buvus 
išvietėje ir po kitų buitinio pobū-
džio suteršimų. Rankos plauna-
mos šaltu vandeniu ir muilu. Jei 
rankų oda nuo dažno plovimo 
darosi šiurkšti, sausa, suskyla, 
tai rankas reikia plauti šiltu van-
deniu, po to gerai nusausinti ir 

Grožio patarimas: prauskitės kas savaitę! 
Šiandienos „Anykštoje“ skaitytojai gali rasti rubriką apie sveikatą: rašoma įvairiomis temomis: 

nuo ką daryti įkandus erkei iki kaip gydyti reumatą. Pasirodo, tai – visai ne nauja rubrika – tokia 
buvo jau senuosiuose „Kolektyvinio darbo“ laikraščiuose. Tik temos šiek tiek kitokios. Šįkart skai-
tytojams pateikiame gydytojo patarimus iš 1958-ųjų „Kolektyvinio darbo“: sužinosite, kaip anuo-
met buvo patariama prižiūrėti odą ir plaukus. 

Taip pat siūlome akis paganyti į ano meto karikatūras ir pašiepiančius tekstukus.

ištepti kremu sekančios sudėties: 
kalkių vandens – 50 gr, vazelino 
– 50 gr, lanolino – 50 gr“.

„Mostis“ iš sieros miltelių

Toliau straipsnyje rašoma apie 
veido priežiūrą, siūloma net pasi-
gaminti priežiūros priemonių.

„Esant sausai veido odai, rei-
kia prieš mie-
gą praustis šil-
tu vandeniu ir 
tik du kartus į 
savaitę naudo-
ti spermaceti-
nį arba vaikų 
muilą. Jei oda 
labai sausa, 

prieš miegą nesiprausti, ištepti 
veidą migdoline alyva ar gyvuli-
niais riebalais. Turint sausą veido 
odą, gerai yra gerti koncentruoto 
vitamino „A“ po 10 lašų tris kar-
tus į dieną prieš valgį. Be to, ant 
tuščios išgerti vieną stiklinę mor-
kų sunkos. Maistas turi būti tur-
tingas gyvuliniais ir augaliniais 
riebalais bei angliavandeniais, 
kaip bulvėmis, daržovėmis, cu-
krumi.

Riebią veido odą reikia prausti 
šiltu vandeniu, naudojant boro 
timolo arba kitą tualetinį mui-
lą. Gerai yra kasdien tokį veidą 
patrinti silpnu (20-30°) spiri-
to skiediniu, bet ne odekolonu, 
kuris dažnai suerzina odą. <...> 
Esant riebiai veido odai ir veido 
išbėrimui, gerai padeda mostis, 
kurios sudėtis: sieros miltelių, 
glicerino, kamforo spirito – po 
3 gr, spirito 96° ir boro rūgšties 
2% skiedinio – po 2 gramus. To-
kią mostį įtrinti į veido odą nak-
čiai. Kuo mažiau valgyti kiaulie-
nos, avienos ir žąsienos riebalų, 
kurie sustiprina riebalinių liaukų 
sekreciją“.

Plaukus plaukite kartą per 
savaitę

Tų pačių metų septintajame 
„Kolektyvinio darbo“ numeryje 
tas pats gydytojas A. Lukoševi-
čius pataria, kaip prižiūrėti plau-
kus. Tekstas vadinasi „Plaukų 
priežiūra“.

„Galvą – plaukus reikia plauti 
šiltu vandeniu 
su muilu vieną 
kartą į savaitę. 
Jeigu plaukai 
riebūs, juos 
plauti kas 5-6 
dienos, o jei 
sausi – kas 10-12 dienų. Vanduo 
turi būti minkštas – lietaus arba 
į kieto vandens litrą reikia įpilti 
pusę arbatinio šaukštelio amonia-
ko, arba pusę valgomo šaukštelio 
sodos. Išplautus plaukus reikia 
gerai išskalauti, kad jie gargždėtų 
tarp pirštų ir plaunamas vanduo 
liktų visai permatomas. Plaukų 
nereikia šukuoti šukomis, kurios 
turi aštrius dantis, ypač metali-
nėmis. 

<...> Vyrams plaukus reikia 
kirpti nerečiau kaip vieną kartą į 
mėnesį. Vaikams patariama plau-
kus kirpti trumpai, kad lengviau 
būtų palaikyti švarą. Plaukų kir-
pimas nepagreitina jų augimo“.

Problemiškų plaukų 
priežiūra – skirtinga 

Tame pačiame straipsnyje gy-
dytojas pataria, kaip prižiūrėti 
problematiškus plaukus ir galvos 
odą.

„Prie sausos galvos seborė-
jos plaukai esti sausi, galvos 
oda pleiskanoja, niežti, o kartais 
skauda, plaukuose pilna pleis-
kanų, kurios šukuojant byra ant 
drabužių. Esant sausai seborėjai, 

galvą reikia plauti ne dažniau 
kaip kas 10 dienų, vartojant vaikų 
muilą. Po to plaukus ištepti rici-
nos alyva. Gerti vitaminą „A“, po 
10 lašų, tris kartus į dieną, prieš 
valgį. Nakčiai į galvos odą, ma-
sažuojant ją su pirštais, įtrinti te-
palo, kuris susideda iš salicilinės 
rūgšties 1 gramo, baltojo gyvsi-
dabrio nuosėdų 1,5 gr ir vazelino 
40 gr. Po to uždėti vaškinio po-

pieriaus ir ap-
rišti galvą iki 
ryto. Rytą gal-
vą nurišti, jos 
neplauti. Tokią 
procedūrą da-
ryti 10 dienų. 

Po to galvą išplauti šiltu vande-
niu su vaikų ar spermacetiniu 
muilu. <...> Maistas, esant sausai 
galvos odai, turi būti turtingas 
sviestu, gyvuliniais ir augaliniais 

riebalais, kepenimis, morkomis. 
Prieskonių ir alkoholinių gėrimų 
nenaudoti. 

Esant riebiai galvos seborėjai 
plaukai blizga, slenka, duoda ne-
malonų avies taukų kvapą. Riebūs 
plaukai darosi nešvarūs per 3-4 die-
nas po galvos išplovimo. Juos plauti 
reikia kas 5-6 dienos šiltu vandeniu 
ir žaliuoju ar degutiniu muilu. Lai-
kas nuo laiko galima plaukus pra-
plauti tualetiniu vandeniu ir salici-
liniu spiritu. Gerai veikia skiedinys, 
kuris susideda iš mentolio 1 gramo, 
benzoinės rūgšties 2 gr, kamforo 
miltelių 3 gr, glicerino 10 gr., spiri-
to 100 gr. Šį skiedinį suplakus, va-
karais įtrinti pirštais, galvos odą, ją 
masažuojant. Tokius įtrynimus tęsti 
7 savaites. Po to išplauti galvą de-
gutiniu muilu ir plaukus išskalauti 
šiltu vandeniu“. 

-ANYKŠTA

...nusausinti ir ištepti 
kremu sekančios sudėties: 
kalkių vandens – 50 gr, va-
zelino – 50 gr, lanolino – 50 
gr“...

...Laikas nuo laiko galima 
plaukus praplauti tualeti-
niu vandeniu ir saliciliniu 
spiritu...
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KELIONĖS

SVEIKATOS ABc

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos „Modifikuotos 
gumos miltelių gamybos vykdymas“ atrankos išvadą dėl povei-
kio aplinkai vertinimo 

1. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas/užsakovas: UAB „ESSPO 
rubber technologies“ (adresas Šviesos g. 1, Anykščiai, LT-29147, tel. 
+370 381 58009, el.p. lukas@esspo.lt).

2. Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėjas: UAB 
„Ademo grupė“ (adresas Viršuliškių skg.34, Vilnius LT-05132, tel. 
+370 652 93931).

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Modifikuotos gumos 
miltelių gamybos vykdymas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Anykščių rajono savivaldybės 
teritorija, Anykščių miestas, adresai Vilties g. 4D ir 4F. 

5. Atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūros Taršos pre-
vencijos ir leidimų departamento Utenos skyriaus) 2015-05-13 priim-
ta atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo: poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas. 

6. Išsamesnę informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą galima gauti 
ir susipažinti kreipiantis į planuojamos ūkinės veiklos vykdytoją (UAB 
„ESPO rubber technologies“ direktorių Luką Pakeltį, tel. +370 381 
58009, el.p. lukas@esspo.lt arba atrankos dokumento rengėją (UAB 
„Ademo grupė“ aplinkosaugos projektų skyriaus vadovę – Indrę 
Dičiutę, tel. 8 652 93931, el.p. indre.diciute@yahoo.com).

7. Atrankos išvadą galima gauti ir motyvuotus pasiūlymus dėl atran-
kos išvados persvarstymo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūros 
Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriui (adresas: 
Metalo g. 11, Utena, LT-28217, tel. +370 389 68784, el.p. utenos.
skyrius@aaa.am.lt) per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskel-
bimo.

Erkę galima parsinešti ir iš 
pievelės prie daugiabučio

A.Treščenko Anykščių PSPc 
dirba vos trejus metus, tad pa-
klausta, ar per neilgą savo darbo 
praktiką Anykščiuose sutiko daug 
pacientų susirgusių Laimo liga ar 
erkiniu encefalitu, gydytoja teigė: 
„Aš atskiros statistikos nevedu, 
bet įkandimų daugėja. Vis dažniau 
erkės parsinešamos ne iš miško, 
o iš nuosavų kolektyvinių sodų, 
parkų, pievelės šalia daugiabučių 
namų. Daugėja ir užsikrėtusių Lai-
mo liga. Erkinio encefalito atvejų 
tenka rečiau sutikti, dažniausiai tai 
pacientai, sugrįžę iš Infekcinių ligų 
skyriaus. Sergamumas šia liga ne-
labai kinta. Pernai ir šiemet erkės 
ypač ankstyvos dėl trumpos žie-
mos. Pirmą naują užsikrėtimą Lai-

Erkėms „neskanių“ žmonių nebūna
Erkės žmones pradeda atakuoti nuo pat ankstyvo pavasario. 

Voragyvių būriui priklausantys padarai, beje, savo dydžiu ma-
žesni net už degtuko galvutę, įsisiurbę į žmogaus odą sukelia itin 
pavojingas ir dažnai sunkiomis komplikacijomis pasibaigiančias 
ligas – erkinį encefalitą ir Laimo ligą. Pernai Anykščių rajone 
Laimo liga susirgo 27 asmenys.

Apie erkių platinamas ligas, būdas, kaip nuo jų apsisaugoti,  
„Anykštai“ pasakojo Anykščių pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro (PSPC) šeimos gydytoja Aurika Treščenko.

mo liga teko stebėti jau kovo mė-
nesį. Vis dar egzistuoja klaidingas 
mąstymas, kai žmonės save skirsto 
į „skanius“ ir „neskanius“ erkėms. 
Iš tiesų, kai kuries žmonės nespėja 
erkių traukti, kiti pasigauna 1 erkę 
per kelis metus, bet visgi nei vie-
nas nesam nuo jų apsaugotas“.

Utenos visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyrius fiksuoja 
užsikrėtusiųjų tiek Laimo liga, tiek 
erkiniu encefalitu pacientų skaičių 
jau penkerius metus. Taigi Laimo 
liga Anykščių rajone per 2010-1014 
metus susirgo 160 žmonių. 2010 m. 
jų buvo – 29, 2011 m. – 36, 2012 m. 
– 32, 2013 m. – 36, 2014 m. – 27.

Per tuos pačius penkerius me-
tus erkiniu encefalitu mūsų rajone 
susirgo 63 žmonės. 2010 m. – 8, 
2011 m. – 13, 2012 m. – 23, 2013 
m. – 11, 2014 m. – 8. 

Erkinis encefalitas palieka s
unkias pasekmes

Gal ne visi žmonės tiksliai žino, 
kuo skiriasi Laimo liga ir erkinis 
encefalitas, nors abi jos mus gąs-
dina vienodai, gydytoja A. Treš-
čenko paaiškino: „Kalbėdama su 
pacientais dažnai pastebiu bendrą 
baimę erkėms. Dalis žmonių net 
nežino, kokias ligas platina erkės, 
tiesiog jų bijo - toks tarsi bendras 
„erkių baubas“. 

Pirmiausia, erkinis encefalitas 
yra virusinė liga, pasireiškianti 
per 2 – 28 dienas nuo užsikrėtimo. 
Simptomai nėra specifiniai – aukšta 
temperatūra, stiprūs kaulų, raume-
nų, galvos skausmas, silpnumas, 
kartais pykinimas. Iš karto įtarti 
erkinį encefalitą galima tik gripui 
nebūdingu laiku – nuo vėlyvo pa-
vasario ir rudens. Šaltuoju sezonu 
tokie simptomai visada labiau pri-
mena gripą“.

Pasak Anykščių PSPc gydytojos 
A. Treščenko, erkinio encefalito bi-
joma ir dėl visam gyvenimui liekan-
čių pasekmių – dažnų galvos skaus-
mų, atminties blogėjimo, sunkumo 
susikaupti, padidėjusio dirglumo. 
Reabilitacija po šio susirgimo yra 
ilga – reikia iki metų laiko, kad 
žmogus galėtų visavertiškai grįžti į 
įprastą gyvenimo ritmą. 

Nebijokit – Laimo liga 
pagydoma

Gydytoja išdėstė esminius daly-
kus, kuriuos žmonės turėtų žinoti 
ir apie Laimo ligą: „Laimo liga, te-
gul ir mažiau pavojinga, tačiau yra 
dviveidė. Pirmoji šios ligos stadija 
pasireiškia per 3 – 60 dienų nuo 
užsikrėtimo, dažniausiai atsiranda 
Laimo ligai būdinga žiedinė eri-
tema – aiškias lyg žiedo briaunas 
turintis paraudimas. Svarbu žinoti, 
kad 20 proc. užsikrėtusių tokios 
eritemos nebūna. Negydant „žie-
das“ išnyksta, o antroji ligos sta-

dija pasireiškia per 2 – 9 mėnesius 
nuo užsikrėtimo. Simptomai labai 
įvairūs – sąnarių skausmai, širdies 
ritmo sutrikimai, įvairūs bėrimai 
odoje. Jeigu ir tokias atvejais pa-
cientas negydomas,  po 9 mėnesių 
liga pereina į trečią stadiją. Naujų 
simptomų neatsiranda, tačiau su-
stiprėja esami. Ši liga yra bakteri-
nė, todėl laiku paskyrus gydymą 
antibiotikais, galima išvengti rim-
tesnių pasekmių. Diagnostika taip 
pat paprastesnė. Dėl didėjančio 
informacijos kiekio dalis pacientų 
patys savarankiškai atlieka tyrimus 
privačiose laboratorijose. Tokiu 
atveju atliekami imunoglobulinų 
tyrimai - Ig M, kuris rodo naują 
infekciją, ir Ig G, kuris rodo 2 ir 
3 stadijos Laimo ligą. Gydymui 
skiriami antibiotikai, pagal stadijas 
antibiotikų nesiskiria, skiriasi tik 
gydymo trukmė“. 

Erkę galima traukti patiems, 
tik žinant kaip

Paklausta, ar galima į odą įsi-
siurbusią erkę traukti patiems, ar 
geriau iš karto važiuoti į ligoninės 
priimamąjį, gydytoja A. Treščenko 
kalbėjo: „Erkę galima traukti pa-
tiems, tik dažnai iš baimės žmonės 
ją nutraukia. Geriausiai šiam „dar-
bui“ tinka kosmetinis pincetas - tas 
pats, kuriuo moterys pešioja anta-
kius. Erkę reikia stipriai suimti ir 
sukti prieš laikrodžio rodyklę, tuo 
pačiu švelniai traukiant į viršų. Jei-
gu kyla abejonių, ar gerai ištrauk-
ta arba norisi iš karto užtikrinto 
rezultato, galima kreiptis į PSPc 
chirurgus“.

Skiepų neperša 

Anykščių PSPc gydytoja A. 
Treščenko paklausta, ar savo pa-
cientams patarianti skiepytis nuo 
erkių platinamų ligų, ar vis dėlto 
užtenka purkštis įvairiausiais purš-
kalais ir to užteks, gydytoja sakė: 
„Savo pacientų aktyviai neagituo-

Anykščių PSPC šeimos gydytoja Aurika Treščenko išsklaidė mitus, 
kad erkės nepuola tam tikrų kategorijų žmonių: jos gali įsisiurbti 
tiek kūdikiui, tiek senyvo amžiaus, tiek pasiskiepijusiam žmogui. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Pasitikėjimas – peržengti galimybių ribas

Kamilė BITVINSKAITĖ

Yra toks psichologinis žaidimas: 
dviem žmonėms yra siūloma pasi-
vaikščioti, tačiau vieno iš jų pra-
šoma užsimerkti, o kito nekalbėti. 
Šio uždavinio esmė – „nebylys“ 
turi prisiimti atsakomybę už savo 
draugą ir vesti taip, kad draugas, 
eidamas pro duris, neužkliūtų už 
durų staktos, tuo tarpu „aklojo“ už-
davinys – pasitikėti draugu bei leis-
tis būti vedamam. Nors pastaroji 
„aklojo“ užduotis atrodo lengves-
nė, tačiau daugeliui ją įvykdyti yra 
žymiai sudėtingiau. Pasirodo, kad 
pasitikėti kitu kartais būna žymiai 
sunkiau negu prisiimti atsakomybę 
už kitus. 

Psichologai pastebėjo, kad daž-
niausiai kitais linkę nepasitikėti 
žmonės patys stokoja pasitikėjimo 
savimi. Nepasitikėjimas pasireiš-
kia pirmiausia baime keisti savo 

ju skiepytis nuo erkinio encefalito. 
Jeigu su žmogum pradedame kal-
bėtis apie erkių platinamas ligas, 
paaiškinu, kad nuo erkinio encefa-
lito derėtų pasiskiepyti. Paaiškinu, 
kokie galimi Laimo ligos simpto-
mai, bei abiejų ligų komplikacijos. 
Purškalai negali visiškai apsaugoti 
nuo erkių įkandimo, nes, kaip mi-
nėjau, pacientai vis dažniau parsi-
neša jas iš įprastinės namų aplin-
kos – savo sodo ir daržo. Nuolat 
purkštis nuo erkių nėra reikalo, be 
to, kai kurie purškalai neigiamai 
veikia odą“.

Pati gydytoja yra pasiskiepijusi 
nuo erkinio encefalito, bet tai pa-
darė tik tada, kai tas mažas krau-
jasiurbys ją užpuolė: „Erkinio en-
cefalito vakcina esu pasiskiepijusi 
jau kokie  4 metai. Prisipažinsiu, tą 
padariau tik tuomet, kad iš rankos 
išsitraukiau ganėtinai riebią erkę. 
Kol nepajutau pavojaus, tam neat-
sirado laiko...“

Reikia žinoti, kaip teisingai 
skiepytis

Neužtenka žinoti, kad yra toks 
„daiktas“ kaip skiepai, kurie gali 
padėti išvengti erkių platinamų 
ligų ar bent jau sumažinti jų kom-
plikacijas. Svarbu žinoti, kaip tei-
singai skiepytis. „Kūdikius galima 
skiepyti jau nuo 6 mėnesių am-
žiaus. Klaidinga manyti, kad, jeigu 
mažylis „neturi kontakto“ su žole, 
nevaikšto miško brūzgynais ar 
nežaidžia pievelėje, erkės jam ne-
pavojingos – deja, kūdikius erkės 
puola taip pat kaip ir suaugusius. 
Net ir ramiai miegančius savo ve-
žime mažylius kur nors parke...“

Pasak gydytojas, vieno skiepo 
nuo erkių neužtenka: „Skiepijama 
keliais etapais. Pirmas skiepas, 
tuomet antras skiepas po 1 mėne-
sio, trečias skiepas po 6-12 mėne-
sių. Pakartotini skiepai (sustiprina-
mosios dozės) - pirmoji po 3 metų, 
vėliau - kas 5 metus“.

Nuo erkinio encefalito galima pa-
siskiepyti ir Anykščių PSPc, skiepo 
kaina yra apie 28 eurus. Tik skie-
pytis, kaip minėjo gydytoja, reikia 
tvarkingai „pagal tvarkaraštį“.

-ANYKŠTA

gyvenimą (pvz. yra žmonių, kurie 
yra nelaimingi, nes dirba darbą, 
kurio nemėgsta, tačiau bijo nerti 
į kito darbo paieškas. Dažniausiai 
už baimės slypi būtent nepasitikė-
jimas savimi). Nepasitikėjimas ki-
tais pasireiškia atsargumu, išanks-
tinėmis neigiamomis nuostatomis 
bei kryptingu nusiteikimu, kad vis-
kas baigsis blogai, o tai tik sukelia 
stresą. Tuo tarpu pasitikėjimas sie-
jamas ne tik su tikėjimu savo jėgo-
mis, bet ir gebėjimu nepasikliauti 
vien tik ankstesne patirtimi, bet ir 
su gebėjimu peržengti savo gali-
mybių ribas. 

Nepasitikėjimas savimi lemia ir  
tarpusavio santykius. Pastebėta, 
kad savimi bei kitais pasitikintys 
asmenys yra linkę bendradarbiauti 
ir jiems žymiai lengviau sekasi pa-
siekti norimo rezultato. 

Patikimais laikomi santykiai, 
kurie remiasi morale, laisvu įsi-
pareigojimu, o pats pasitikėjimas 
kyla dėl nuoširdumo, teisingumo 
bei atsakingumo jausmų. Pasitikėti 
kitu – tai gebėti priimti kitą žmogų 
bei jo nuomonę. Juk lengviau, kai 
kas nors pasitikimi mumis ir pa-
drąsina, o ne pastoviai kalba apie 
mus neigiamai. 

Vertėtų nepamiršti, kad mes pa-

tys galime sugriauti pasitikėjimą 
mumis – neatliekame pažadėtų 
darbų, meluojame, išsisukinėjame. 
Kartais tai nutinka dėl to, kad mes 
neapskaičiuojame savo jėgų arba 
bijome sakyti „ne“. Juk kartais 
geriau pasakyti „ne“, negu nieko 
nedaryti pasakius „taip“. Nepasiti-
kėjimas kitais gali kilti ne tik dėl 
to, kad esame „nusvilę“. Dažnai 
į naujas situacijas mes žiūrime iš 
praeities prizmės. Atsidūrę naujo-
je situacijoje imame vertinti naują 
informaciją, atsižvelgdami į jau 
turimus polinius kriterijus: patiki-
mas – nepatikimas, blogas – geras, 
nuoširdus – nenuoširdus. Mes kla-
sifikuojame vieną ar kitą įvykį kaip 
absoliučiai analogišką mūsų praei-
tyje (sakykim, jei viena pardavėja 
mus apgavo, mes įtariai pradeda-
me žiūrėti į kitas). Dažnai išanksti-
nis nusistatymas gali mums sukelti 
ne tik nuolat patiriamą stresą, bet 
ir užveria visas „duris“ naujiems 
keliams.  

Jeigu pasitikėtume kitais dau-
giau, manau, ir visuomenė būtų 
šviesesnė. Teko nemažai bendrauti 
su užsieniečiais. Paklausus, kaip 
jie vertina Lietuvą ir lietuvius, 
dauguma jų pastebi, kad lietuviai – 
savimi per mažai pasitikinti tauta.

 Laikas pradėti apie save ir kitus 
galvoti teigiamiau. Užuot išbarę 
savo draugus, vaikus ar kolegas ir 
sukritikavę jų idėjas ar daromą dar-
bą, pagirkite juos, skatinkite judėti 
į priekį. Ir net jei jiems nepasiseks, 
nesmerkite jų už tai, o pasakyki-

te: „Gal kitą sykį, jei dėsi daugiau 
pastangų, tu tikrai galėsi kažką 
pasiekti“. Stebina žydų tautybės 
mokslininkų skaičius. Manau, jog 
dauguma žydų todėl ir pasiekė ne-
mažai, nes jais nuo vaikystės buvo 
tikima, kuo garsėja šios tautos pe-
dagogika. Beje, pasitikėjimas mūsų 
mintis daro švaresnes, o ir gyventi 
tada smagiau ir lengviau. 
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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 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

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.

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. “Namudė” perka sody-

bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

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

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

(8-698) 51269

Renkasi gegužės 25-30 d. 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. 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.

Staliaus - dailidės paslaugos
Statau rąstinius, karkasinius 
namus, pirtis, pavėsines.

Dengiu stogus. 
Montuoju medines dailylentes, 

grindlentes ir t. t.
Pasirūpinu medžiagomis.

Suteikiu atliekamiems darbams garantiją.
 Tel. (8-673) 76610.

Nekilnojamas turtas

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

Tel. (8-653) 83006.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose Ramybės mikrora-
jone. Plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys. 1-as aukš-
tas, tačiau šiltas. Kambariai po ka-
pitalinio remonto.

Tel. (8-648) 57439.

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

Tomas, tel. (8-677) 66350.

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

Tel. (8-653) 92619.

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

Tel. (8-674) 11896.

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

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Išnuomojamas butas.
Tel. (8-625) 09265.

Išnuomojamos komercinės patal-
pos miesto centre.

Tel. (8-602) 46826, (8-650) 22313.
 
Pirksiu arba išsinuomosiu žemę 

Anykščių rajone. 
Tel. (8-650) 16017.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8 644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

Skolina pinigus. Palankiomis sąly-
gomis teikia paskolas iki 10 000 Eur.  
Daugiau informacijos tel. (8-640) 
18696.

Įvairūs statybos darbai. Stogų den-
gimas.

Tel. (8-652) 77157.

Atlieka skardinimo darbus. 
Matavimas, lankstymas, montavi-
mas. Stogų dengimas.

Tel. (8-611) 21889.

Dengia šlaitinius ir prilydomus sto-
gus, šiltina fasadus, stato karkasinius 
pastatus (pirtis, namus, sodo namu-
kus).

Tel. (8-670) 01470.

Dengia stogus, stato karkasinius 
pastatus, pasirūpina visomis medžia-
gomis. Darbo trukmė 7-9 dienos. 

Tel. (8-687) 73069.

Kokybiškai atliekami remonto dar-
bai. Medinių namų geras paruošimas 
dažymui ir dažymas.

Tel. (8-685) 68182.

Malkas kaladėmis (uosis, beržas, 
alksnis).

Tel. (8-645) 19855.

Malkas. Turi skaldytų, išrašo sąs-
kaitas. Pjauna žolę, valo miškus su 
profesionaliu trimeriu.

Tel. (8-674) 08608

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais, supjautas, kaladu-
kus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atraižas pakais ir supjautas. Veža į 
rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Uosines, beržines, juodalks-
nio malkas kaladėmis, skaldytas. 
Spygliuočių atraižas. 

Tel. (8-630) 57490.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

Vasaros kainomis - kokybiškus 
beržinius briketus, maišas (25 kg)  - 
3 Eur, padėklas (30 maišų) - 90 Eur.

Sausas beržo ir spygliuočių kala-
dėles didmaišiuose, 1 erd. metras 
– 18 Eur.

Tel. (8-616) 16157 
darbo dienomis.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-605) 34020. 

Karves.
Tel. (8-627) 72709.

Telyčią.
Tel. (8-671) 88305

Labai ramų, didelį darbinį 9 metų 
arklį.

Tel. (8-652) 10205.

Kita

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

www.siltnamis.info; www.metalika.lt, 
Nemuno g. 51, Panevėžys, tel.: 

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

Naudotus metalinius surenkamus 
garažus 3 x 3 m, 3 x 6, 3 x 9,  3,5 x 
6, 4 x 6 yra  ir 3 m aukščio, tinkantys 
traktoriams (kaina nuo 350 Eur). 

Tel.  (8-687) 73343.

Rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
smulkintuvus, trąšų barstomąsias, 
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotu-
vus, bulvių kasamąsias. 

Tel. (8-612) 57075.

Mažus šieno presus, mulčiuotuvą, tra-
kotorių DAVID BROWN, sėjamąsias. 

Tel. (8-687) 19254.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Gegužės 24 
d. (sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugin-
tais mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiu-
kų, spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais. 
Jei vėluosime, prašome palaukti (tel. 
8-608 69189): Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 
15.10, Čekonyse 15.30, Debeikiuose 
15.40, Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 
16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Aknystos socialinės globos namai skelbia 
nuomos konkursą patikėjimo teise valdomam 

nekilnojamajam turtui - butams:

• Butas (unikalus Nr. 3496-8007-1010, pažymėjimas plane – 1A2p, 
bendras plotas 14,79 m²,  (toliau – nekilnojamas turtas), esantis adre-
su: Miško g.1 -4, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. 

• Butas (unikalus Nr. 4400-0024-6978:1513,  pažymėjimas plane 
– 1 A2p., bendras plotas 34,02 m²,  (toliau – nekilnojamas turtas), 
esantis adresu Miško g.1 -1, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.

• Butas  (unikalus Nr. 3491-0001-8013., pažymėjimas plane – 1 
N1p, bendras plotas 51,38 m²,  (toliau – nekilnojamas turtas), esantis 
adresu:  Dvaro g. 2 , Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.

Konkurso sąlygas rasite internetiniame tinklalpyje: www.aknys-
tossgn.lt arba gausite darbo dienomis adresu: Aknystos socialinės 
globos namai Miško g.2, Aknystų kaimas, Debeikių sen., Anykščių 
rajonas, administracijos pastatas, 2 aukštas, 11 kabinetas tel.57800

Konkursas vyks 2015 m. gegužės 29 d.  10 val. 10 min.  Aknystos 
socialinės globos namuose, adresu: Miško g.2, Aknystų kaimas, 
Debeikių sen., Anykščių rajonas, administracijos pastatas, 2 aukštas, 
posėdžių salė.  

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

Tel. (8-679) 90305.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

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

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus pobū-
džio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Mažu ekskavatoriumi atliekame 
kasimo, gręžimo darbus. Statome 
tvoras. 

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

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Kanalizacijos valymo įrengi-
niai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Veža smėlį, žvyrą, gruntą, juodže-
mį. 

Tel. (8-610) 02455.

Atlieka įvairių statinių griovimo dar-
bus, statybinį laužą perdirba į skaldą, 
mala akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Autokrano nuoma. Keliamoji galia 
15 t.

Tel. (8-686) 34284.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjauna medieną klientų kieme. Gali 
pjauti be trifazio.

Tel. (8-657) 66798, Raimondas.
 
Pjauna pavojingai pasvirusius me-

džius prie pastatų, elektros linijų, so-
dybose. Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.
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Tel.:(8-650) 73427, 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.75 EUR / 16,40 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
 3.65 EUR / 12,60 Lt/kg.
juodmargius buliukus -
2.10 EUR / 7.25 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

(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.

Miela, mama, negalim apsakyti, kokia tu esi graži, kokią meilę 
tau jaučiame. Tavo geroje širdyje mums visiems užtenka vie-
tos. Tavo glostanti šypsena ir akys visuomet saugojo mus. Tavo 
motiniška šiluma ir meilė lydi lig šiol. Kaip norėtųsi tau pasaky-
ti tiek daug, bet širdis neišsirenka žodžių... Mamyte, šiandien 
tavo jubiliejus, tavo diena. Lai ji primena, kad tu esi nuostabi 
mama. Tiek laukei mūsų, naktim nemiegojai, atidavei savo mei-
lę ir rūpestį. Dabar mes sakome tau didelį ačiū už tai, kad tu 
mūsų mama.

Stasę LESNICKIENĘ jubiliejaus proga sveikina 

dukra Lina ir sūnūs Mindaugas, Gediminas ir Vytautas, 
marti Dovilė, vyras Eligijus ir mama Elena.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

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

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

Tel. (8-676) 41155.

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

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai - įvairų mišką arba mišką 
išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Atsiskaito iš 
karto.                        

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-633) 60143.                     

Gyvuliai

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Įmonė NIKSOFT - visus veršelius 
auginti. Moka PVM. 

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

Senovinius papuošalus, ordinus, 
pinigus, ikonas, sidabro dirbinius, 
skrynias, spinteles, stalus, geldas, 
piestas, girnas, fotografijas, techni-
ką, įvairius agregatus ir kt. 

Tel. (8-617) 33914. 

Brangiai - šlifuotus gintaro karolius 
(iki 2800 Eur), sages, apyrankes, 
gintaro gabalus. 

Tel. (8-601) 00888.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB “LINGERIS REL”
Brangiai superkame juodąjį
ir spalvotąjį metalo laužą.
GERA KAINA ANYKŠČIUOSE!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,
Tel. (8-601) 85691.
Darbo laikas I-V 8.00 - 17.00.

Vilties, tikėjimo ir ryžto, 
Sėkmės kaip saulė didelės,
Te niekas niekada nedrįsta
Įskaudinti geros širdies.
Tegul žiedai vaisius nokina
Tik didelius ir tik sveikus,
Tegul palaimina ir gina
Visus globojantis dangus. 
Tegul ši šventė neša pilną
Kraitelę laimės ir skalsos,
O širdį didelę ir kilnią
Tavasis angelas globos!
 

Mielą mamą ir močiutę Stasę Žibutienę, gyvenančią Kavarsko se-
niūnijos Šovenių kaime, 75-ojo gimtadienio proga sveikina 

dukra Jolanta, sūnūs Robertas ir Ričardas su šeimomis.

Siūlo darbą

Traktorininkui gyvulininkystės 
ūkyje, pageidautina su šeima (ap-
gyvendina). 

Tel. (8-682) 18574.

Utenos įmonei reikalingi 
autovežių vairuotojai.

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą darbo užmokestį.
Vairuotojams su patirtimi - naujus Mersedes markės autovežius.
Darbą Europoje nuo 2 sav. iki 6 sav.
 
Tel. (8-698) 00701.



2015 m. gegužės 23 d.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

šiandien

 gegužės 24 d.

 gegužės 25 d.

gegužės 23 - 24 d. jaunatis.

Joana, Žaneta, Vincentas, Vil-
mantas, Gina, Gerardas, Žana.

Bedas, Magdalena, Almantas, 
Danutė, Urbonas, Evelina.

oras

anekdotas

IŠ ARTI

Amiliutę užpuola
karkvabaliai

+17

+6

Maloni, gaivi vėsa,
Ji prie lango štai visa
Grožis vasaros naktų - 
Geria kvapą jau žiedų.

Ateina kaimietis pas daktarą ir 
skundžiasi:

– Gelbėk, daktarėli, žmona kas-
met gimdo, jau penkiolika vaikų. 
Nežinau, ką daryti, baigiam visi 
badu padvėsti.

Daktaras sako:
– Saugotis reikia.
Kaimietis susijaudinęs:
– Tai daktarėli, gal receptą kokį, 

bo mes žinai, iš kaimo, nieko nesu-
prantam apie tuos dalykus.

Daktaras ima popieriaus ir para-
šo: „Prezervatyvai“.

Kaimietis stveria lapelį ir dėko-
damas laimingas išbėga.

Po metų vėl ateina pas daktarą.
Tas ir klausia:
– Na kaip, padėjo?
– Oj padėjo, daktarėli, dar ir 

kaip padėjo! Aš prieš pietus po 
vieną suvalgau, tai po pietų tualete 
tokius burbulus pučiu, kad vaikai 
tiesiog sprogsta iš juoko. Visi sus-
proginėjo, tik du beliko.

Bet staiga, kaip koks vagis
Bimbdamas užpuls vabzdys,
Kol dar gaudė jį tik vieną – 
Jau keli užpuolė sieną.

Vabalai pikti ropoja, 
Amiliutė vis kovoja – 
Vieną išmeta per langą,
Kitas – jau žiūrėk ant rankos.

Karkvabalių visa jūra
Po jos langu šiąnakt burias.
Nei tau grožio, nei ramybės,
Tik nereik prarast kantrybės.

Anykščių „Gėlių lanka“ floristė, 
ne tik mūsų šalyje žinoma gėlinin-
kė Eugenija Sudeikienė, konsul-
tavusi Anykščių komunalininkus, 
kaip įveisti natūralių augalų pievą, 
sakė, kad ši idėja jai įdomi. „Eu-
ropos miestuose gėlynai, panašūs 
į tikras žydinčias pievas, labai 
populiarūs. Ši mada prasidėjo 
Olandijoje ir ateina pas mus. Tokį 
gėlyną pasodinti ir prižiūrėti nėra 
paprasta, o daugiamečiai augalai 
brangūs, - kalbėjo floristė.- Jeigu 
sugebės augalus prižiūrėti, manau, 
viskas bus gerai“.

Po savaitę trukusio „Anykštos“ 
tyrimo savivaldybė paskelbė, kad 
šių metų vasario mėnesį viešojo 
pirkimo būdu iš Vilniuje veikian-
čios UAB „Terra firma LT“ už 3 
tūkstančius eurų buvo nupirkta 
A.Žukausko-Vienuolio skvero, 
A.Baranausko aikštės ir skvero 
gėlynų projektavimo paslauga. Į 
A.Baranausko aikštės gėlynų įren-
gimą jau investuoti 2 tūkst. 778 
eurai - už šiuos pinigus nupirkta 
durpių, ritininės vejos, augalų. 

Miesto centre bus natūralių 
augalų pieva
Anykščių A.Baranausko aikštėje sodinami naujoviški gėlynai. 

Praeivių akį džiugina baltų ir rožinių rododendrų grupės, o vasa-
rą vejoje pamatysime ir natūralių augalų pievą. Kol kas ši pieva - 
tik lopinėlis, užimantis kiek daugiau nei du kvadratinius metrus, 
bet kitąmet ji bus praplėsta.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

Mero patarėjas Kęstutis Indriū-
nas sako, kad savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyrius jam 
neišskyrė iš bendros trijų miesto 
gėlynų priežiūrai skirtos 30 tūkst. 
700 eurų sumos A.Baranausko 
aikštės gėlynų priežiūros kainos. 
„Tas, kas dabar pasodinta, tai tik 
maža dalis numatytų gėlynų, gėlės 
bus sodinamos keliais etapais“, - 
sakė mero patarėjas.

 Miesto gėlynus sodina ir prižiū-
rės Anykščių komunalinis ūkis.

Floristė Eugenija Sudeikie-
nė sako, kad Europoje kara-
liauja natūralias pievas pri-
menančių gėlynų mada.

Anykštėnai džiaugiasi rododendrais, o gėlininkai abejoja, ar lie-
tūs neišplaus žemės iš po augalų šaknų, nes gėlynas įrengtas 
aukščiau už veją.

„Gėlių kompozicijoms įkvėpimo ieškota Anykščių miesto istori-
joje ir ypač literatūriniame pavelde“, - praneša savivaldybė, ko-
kiais būdais buvo parenkami augalai Anykščių gėlynams. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.


