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Drugelis. Rytoj – pasaulinė die-
na be tabako, kurią jau pažymėjo 
Anykščių vaikų lopšelio-darželio 
“Žiogelis” auklėtiniai, nupiešdami 
didelį, gal net visoje Lietuvoje patį 
didžiausią nerūkymo drugelį. 

Vėliava. Anykščių Vienuolio pro-
gimnazijos mokytojai ir anykštėnai 
studentai, inspiruoti buvusio šio 
progimnazijos režisieriaus, o dabar 
Širvintų kultūros centro direktoriaus 
Eriko Druskino, per penkis savaitga-
lius pasiuvo Gruzijos vėliavą, kuri 
buvo išskleista Vilniuje. Gruzijos 
vėliava – įspūdingų dydžių. Išskleis-
ta 45 metrų ilgio, 30 metrų pločio 
vėliava uždengia  stadioną. Vėliavai 
sunaudota 900 metrų medžiagos. 

Svečiai. Vakar „Nykščio namų“ 
arenoje lankėsi Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentas Arvydas 
Sabonis. Šį savaitgalį Anykščiuose 
vyksta Baltijos taurės keturiolikme-
čių turnyras, kuriame dalyvauja Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos merginų bei 
vaikinų rinktinės. Be konkurencijos 
turnyre žaidžia ir projekto „Talentų 
U15 karta“ merginų ir vaikinų ko-
mandos. A.Sabonis savo išskirtinį 
dėmesį rodė būtent  „Talentų U15 
karta“ komandoms. Tuščioje areno-
je jaunuosius krepšininkus sveikino 
ir Lietuvos krepšinio federacijos 
generalinis sekretorius Mindaugas 
Špokas bei garsus krepšininkas Ra-
mūnas Šiškauskas. 

Prezidentas. Buvęs Anykščių 
rajono meras, UAB “VIP Viešosios 
informacijos partneriai“ savininkas 
Darius Gudelis tapo trečios pagal 
pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos 
RKL prezidentu

Ekskavatorius. VšĮ Anykščių 
turizmo informacijos centras pirks 
... ekskavatorių „Volvo“. Tiesa, kal-
nakasyba TIC-as neužsiims. Eks-
kavatorius – žaislinis, skirtas eilėje 
prie vasaros rogučių laukiantiems 
vaikams. Rajono Taryba patvirtino 
šio naujo atrakciono įkainius. „Eks-
kavatorininkas“ už 3 min. „darbo“ 
turės susimokėti 1 eurą.  

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

Filosofija
Gyvenimo ritmas dabar grei-

tas, bėgi tai šen, tai ten. Per tą 
lakstymą ir tapatybę gali pra-
rasti, nes niekada nežinai, kur 
esi. Galvoju, jeigu manęs nėra 
ten, tai, vadinasi, aš esu šen.

 Tiesa, abiejose vietose vie-
nodai blogai. 

Linas BITVINSKAS

Nauja abiturienčių tradicija: per šventes 
daužomi žinomų anykštėnų automobiliai
Anykščių J.Biliūno gimnazijos abiturientės kuria naują tradiciją – mokslo metai pradėti ir baigti daužant automobilius. Ir rugsėjo 

1-ąją per pirmąjį skambutį, ir gegužės 28-ąją per paskutinį skambutį abiturientės Anykščiuose iš šalutinių gatvių išvažiavo nestabdy-
damos ir drąsiai taranavo pagrindinėmis gatvėmis važiavusius žinomus anykštėnus.

Per paskutinį skambutį J.Biliūno gimnaziją baigianti mergina 
įvažiavo į muziejininko Tautvydo Kontrimavičiaus automobilį. 

Kontrimavičiai vežėsi dar nė dvejų metų neturinčią anūkėlę. 
Smūgis teko galinei automobilio daliai - ten, kur sėdėjo mer-
gaitė. Laimei mažylė buvo specialioje kėdutėje, prisegta saugos 
diržais, suveikė oro pagalvės, todėl mergaitė nenukentėjo.  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rajono Taryba nustatė 
kažkokias šilumos kainas

Rugsėjo 1-ąją J.Biliūno gimnazijos abiturientė sudaužė politiko 
Alfrydo Savicko automobilį.

Justo NAVAŠINSKO nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusio ketvirtadienio rytą į 
avariją pateko į paskutinio skam-
bučio šventę važiavę J.Biliūno 
gimnazijos abiturientai. Avarija 

įvyko Taikos ir V.Kudirkos gatvių 
sankryžoje, apgadinti du automo-
biliai.

Ketvirtadienį, rajono Tary-
bos posėdyje, keli dienotvar-
kės klausimai buvo skirti UAB 
„Anykščių šiluma“. Vienais 
sprendimais tvirtintas mecha-
nizmas, kaip rajono biudžeto 
pinigais finansuoti biokatilo 
statybas, kitais – nustatytos ši-
lumos kainos vartotojams. Po-
zicija sakė, kad kainas mažina, 
o opozicija teigė, kad didina. 

Dabartinis meras Kęstutis Tubis ir buvęs vicemeras Donatas Krikš-
taponis ginčijosi, ar šilumos kainą Taryba didina ar mažina.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Geležinės kantrybės dizainerė
Iš Anykščių kilusi garsi di-

zainerė Kristina Kruopienytė 
teigė esanti nepataisoma opti-
mistė, mėgstanti bendrauti su 
lygiaverčiais žmonėmis.

Jaunieji žurnalistai klausėsi Artūro 
Zuoko ir lankės policijoje

Jauniesiems žurnalistams 
A.Zuokas pasakojo apie karo 
korespondento darbo specifi-
ką, dėstė, ką išgyveno filmuo-
damas žuvusius.

Teismui 
perduota 
nepilnametės 
išžaginimo byla
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. 2015-05-26 apie 13 val. 

Kavarsko sen., neblaivus (2,15 
prom.) vyriškis, gimęs 1953 m., 
panaudojo fizinį smurtą prieš savo 
39-erių metų dukrą. Įtariamasis su-

laikytas ir uždarytas į areštinę. 
Susipyko. 2015-05-26 apie 12 val. 

30 min. Kavarsko sen., vyriškis, gi-
męs 1980 m., panaudojo fizinį smurtą 
prieš savo neblaivų (2,39 prom.) bro-
lį, gimusį 1983 m. Įtariamasis iš įvy-
kio vietos pasišalino.

Cigaretės. 2015-05-28 apie 2 val. 
55 min. Andrioniškio sen., įsibrauta į 
parduotuvę ir pavogtos įvairios ciga-
retės. Nuostolis tikslinamas.

Smurtavo. 2015-05-16 apie 2 val. 
Anykščių sen., iš matymo pažįstamas 
jaunuolis panaudojo fizinį smurtą 

prieš kitą 18-metį jaunuolį.
Vogė. 2015-05-27 7 val. 40 min. 

Anykščiuose, Mindaugo g., paste-
bėta, kad išdaužti automobilio sti-
klai ir pavogtas kompaktinių diskų 
grotuvas, USB atmintinė. Nuostolis 
– 95 eurai.

Ministrė. Naujoji švietimo ir 
mokslo ministrė Audronė Pitrėnie-
nė, vos tik paskirta į postą, sulaukė 
oponentų kritikos ir tokių epitetų 
kaip “ministrė iš bėdos”. “ Galvoju, 
kad būsiu nei prastesnė, nei geres-
nė ministrė už ankstesnius. Juk esu 
tarp tų 141 žmonių, kuriuos išrinko 
žmonės. Manau, mano gebėjimai ir 
išsilavinimas man leis eiti tas parei-
gas. Gal iš tiesų tie keli mano baigti 
universitetai atrodo prastai... Per 
menkas svoris. Bet nemanau, kad 
taip yra, nes mano kritikai yra ne ką 
daugiau baigę, mokslo srityje pasie-
kę”, - sakė ministrė.

Švarus. Vidaus reikalų ministras 
Saulius Skvernelis nusprendė, kad 
FNTT direktorius Kęstutis Jucevi-
čius lieka eiti pareigas, jam grąžinta 
teisė dirbti su slapta informacija. 
Pasak ministro, tokį sprendimą jis 
priėmė, nes vidaus reikalų genera-
linis inspektorius Giedrius Cininas 
nė iš vienos institucijos negavo in-
formacijos, kad K. Jucevičius yra 
“nešvarus”. Praėjusiais metais pro-
kurorai K. Jucevičių buvo apklausę 
kaip specialųjį liudytoją. Tada buvo 
kilę įtarimų, kad 2013 m. gruodį 
FNTT vadovas galėjo reikalauti pi-
nigų iš turtingiausiu Lietuvos advo-
katu laikyto Juzefo Kozubovskio.

Kvies. Kultūros ministerija kvies 
visuomenę užsiimti mecenatyste. 
Norima, kad gyventojai sumokėtais 
mokesčiais galėtų paremti ne tik ga-
lerija ar teatrus, meno kolektyvus, 
bet ir pavienius kūrėjus. Tai - viena 
iš daugelio iniciatyvų filantropijai 
skatinti. Dabartinį Labdaros ir para-
mos įstatymą Kultūros ministerija 
(KM) siūlo papildyti mecenavimo 
veikla, kad nuolatiniai šalies gyven-
tojai galėtų skirti iki 2 proc. pajamų 
mokesčio meno kūrėjo statusą tu-
rintiems asmenims. Nors meninin-
kai nesitiki, kad galės pragyventi iš 
juos pasieksiančios mokėtojų para-
mos, tačiau jie džiaugtųsi gavę bent 
šiokių tokių piniginių lėšų.

Laureatas. 52-ojo tarptautinio 
literatūrinio festivalio “Poezijos pa-
vasaris” laureatu tapo žinomas poe-
tas, Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas Vladas Braziū-
nas, kuriam už naujausią eilėraščių 
rinkinį “Stalo kalnas” bus įteikta ir 
Maironio premija. Pasak poeto, pre-
mijos padeda išlaikyti iliuziją, kad 
gyveni netuščiai. “Jaučiu palengvė-
jimą, kad įvairių premijų skyrikų 
akyse nebetavaruosiu kaip koks 
krislas, užstojantis jaunesnius ir 
smarkesnius, - vien pernai jie šitiek 
galingų eilėraščių rinkinių išleido!“ 
- sakė V. Braziūnas.

Ieško. Kauno policija toliau ieš-
ko 17 metų jaunuolio Andriaus, 
įtariamo trečiadienį per konfliktą 
paleidusio mirtiną šūvį į 20-me-
tį, o dar du jaunuolius sužalojusį. 
Incidentas įvyko Kaune, Aukštuo-
siuose Šančiuose, 21.30 val. prie 
Medvėgalio g. 29 namo laiptinės. 
Anot liudininkų, čia dėl nežinomų 
priežasčių susimušė apie 10 gal-
būt neblaivių jaunuolių.Dvi, kaip 
įtariama, kovinės kulkos vieną 20 
metų vaikiną sužeidė į abi kojas. 
Dar viena skriejanti kulka nubroz-
dino metais vyresniam vyrui ausį, 
o trečia kulka pataikė tiesiai į krū-
tinę jaunuolių konflikte nedalyva-
vusiam keleiviui, sėdėjusiam ką tik 
į kiemą įsukusiame automobilyje 
“Honda Civic”.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Šiemet šventę nuspręsta pradėti 
anksčiau – birželio 6 dieną anykštė-
nus ir miesto svečius į Niūronis orga-
nizatoriai atvykti kviečia jau prieš 9 
valandą ryto. 

Rajono meras Kęstutis Tubis sakė, 
jog šiais metais šventėje išskirtinis 
dėmesys bus teikiamas etninei kultū-
rai ir etnografiniams metams, o hipo-
dromas bus paliktas tik žirgų sportui 
– visa etninė kultūra bus keliama į 
Arklio muziejaus teritoriją. Meras 
akcentavo, kad prie hipodromo bus 
pakeisti suoliukai, nes senieji visai 
sulūžę: naujieji bus išdėstyti palei hi-
podromą atsitiktine tvarka. Suoliukų 
stovams jau gauta parama iš Anykš-
čių miškų urėdijos.

Savivaldybės kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė Audronė Pajarskienė sakė, 
kad šie metai yra skiriami prieš 40 
metų vykusiam etnografiniam žygiui, 
kuomet profesorius Petras Vasinaus-
kas suruošė pirmą ekspediciją per 
Lietuvą Arklio muziejaus ekspona-
tams surinkti. Todėl vėliavą kels šio, 
jau mirusio, profesoriaus bendražygis 
Vladas Vaicekauskas kartu su žirgų 
kelionių organizatoriumi Vaidotu Di-
gaičiu. Šventėje vyks tradicinių ama-
tų stovykla, sunkiųjų arklių paroda, 
arklių kaustymo varžybos, spektaklis 

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventė – ant naujų suolų
Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė spaudos konferencijoje buvo ap-
tarta kitą savaitgalį Niūronyse vyksianti tradicinė kultūros ir žir-
gų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“. Pranešta, kad tradicinės po-
litikų rungties nebebus, upės niekas nešienaus, užtat hipodrome 
žiūrovai žirgų lenktynes stebės sėdėdami ant naujų suoliukų.

viešintiškiams režisieriams Vytautui 
ir Galinai Germanavičiams atminti, 
Aulelių vaikų namų auklėtinių pa-
statytas spektaklis ir, žinoma, žirgų 
lenktynės.

Viena naujovių, laukianti šių metų 
tradicinėje Niūronių šventėje – nebe-
bus rungties, kurioje pasirodo politi-
kai. „Tai – žirgų, ne politikų šventė“, 
– sakė meras K.Tubis ir pridūrė, kad 
rungtis, daugelį metų sutraukdavusi 
nemažą dalį žiūrovų, nėra „Bėk bėk, 
žirgeli!“ tradicija.

Taip pat šiemet žirgų lenktynių 
nugalėtojams bus įteiktos ne įprastos 
taurės, o anykštėno menininko Luko 
Pelegrimo pagaminti apdovanojimai 
– mediniai žirgai. „Tai bus puikus 
reprezentacinis prizas. Menininko 
darbu esame labai patenkinti“, – sakė 
meras. Mero patarėjas, šventės darbo 
vadovas Donaldas Vaičiūnas sakė, 
kad šventėje tikimasi sulaukti apie 10 
tūkst. lankytojų – panašiai tiek būna 
kasmet, o savivaldybės vietinio ūkio 
ir turto valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė Nataša Kiliuvienė teigė, 
kad ir šiais metais laukiama panašaus 
skaičiaus prekybininkų – jų bus apie 
pusantro šimto.

„Lėšos šventei finansuoti bus ski-
riamos iš valstybės (6000 Eur), sa-
vivaldybės biudžeto (1020 Eur) ir 

rėmėjų (3000 Eur, tačiau suma dar 
kinta). Lėšos bus naudojamos plo-
tams tvarkyti, transporto, biotualetų 
nuomai, apdovanojimams ir kitiems 
dalykams“, – sakė rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė. 

Tai – jau 38-oji „Bėk bėk, žirgeli!“ 
šventė. Konferencijoje trumpai pri-
statyti ir liepos mėnesį vyksiančios 
Anykščių miesto šventės „rėmai“. 
Bene pagrindinė naujiena – nebebus 
šienaujama Šventosios upė. Pasak 
mero K.Tubio, tai bereikalingos iš-

laidos, be to, toks šienavimas kenkia 
tiek aplinkai, tiek yra nenatūralus 
pačiai upei. Meras akcentavo, kad 
už tokią veiklą iš aplinkosaugininkų 
galima sulaukti net baudos.

Anot A.Pajarskienės,  idėjų Miesto 
šventei, pasiūlymų laukiama ir iš vi-
suomenės. 

Žinoma, kad miesto šventė prasi-
dės nuo senosios dvarvietės (dabar-
tinio Menų inkubatoriaus), kur vyks 
parodomoji programa 1440-ųjų dva-
sia. Vyks įvairūs renginiai, koncer-
tuos Asta Pilypaitė...

Štai tokiomis menininko Luko Pelegrimo pagamintomis „taurė-
mis“ bus apdovanoti šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ žirgų lenktynių 
nugalėtojai. Fone - šventė organizacinės grupės vadovas, mero 
patarėjas Donaldas Vaičiūnas.

Autorės nuotr.

Septynis kartus teistam vyrui 
pareikšti įtarimai dėl to, kad pra-
ėjusių metų gruodžio 26 dieną, 
apie 4 valandą, Kavarsko mieste-

Teismui perduota nepilnametės išžaginimo byla
Kavarske siautėjęs 40-metis nusikaltėlis aštuntą kartą sės į tei-

siamųjų suolą. Anykščių rajono policijos komisariato kriminalinės 
policijos pareigūnai baigė ikiteisminį tyrimą dėl nepilnametės išža-
ginimo bei automobilio padegimo ir medžiagą perdavė teismui.

lyje, automobilyje, grasindamas 
ir panaudodamas fizinį smurtą 
išžagino nepilnametę. Be to, jis 
šių metų sausio 3 dieną, 3 valan-

dą keršydamas už tai, kad G. D. jį 
įskundė policijai dėl išžaginimo, 
padegė pastarojo tėvo automobilį. 
Abu nusikaltimus padarė būdamas 
apsvaigęs nuo alkoholio. Po išža-
ginimo įtariamasis pasislėpė, buvo 
paskelbta jo paieška ir po dviejų 
savaičių sulaikytas policijos parei-
gūnų. Įtariamajam paskirta kardo-
moji priemonė suėmimas. 

Ikiteisminį tyrimą kuruojantis 
prokuroras baudžiamąją bylą per-
davė Panevėžio apygardos teismui.

Teisiamas asmuo oficialiai nebu-
vo mūsų rajono gyventojas, tačiau 
dažnai viešėdavo pas savo giminai-
čius Kavarske. Anksčiau jis  teistas 
už vagystes ir chuliganizmą.

-ANYKŠTA

rektoriumi buvo paskirtas vienintelis 
direktorės pavaduotojas, rajono Tary-
bos narys, socialdemokratas Egidijus 
Šilaika.

I.Andrukatienė gimė 1948-aisiais 
Vilniuje. Užaugo Anykščiuose, 
1966 m. baigė J.Biliūno gimnaziją. 
1966-1971 ji studijavo Vilniaus uni-
versitete, įgijo filologės išsilavini-
mą. Iki 1980-ųjų ji dirbo Ignalinos 
ir Vilniaus rajono mokyklose. Po to 
grįžo į Anykščius, dirbo „gimtosios“ 
J.Biliūno gimnazijos lietuvių kal-
bos mokytoja. Prasidėjus Sąjūdžiui 
įsiliejo į jo veiklą, buvo išrinkta į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą ir 
tapo Kovo 11-osios Akto Signatare. 
Aukščiausiosios Tarybos kadencija 
truko vos dvejus metus (1990-1992 
m.) ir Signatarė grįžo į Anykščius. 
Dirbo direktore ir direktoriaus pa-
vaduotoja J.Biliūno ir A.Vienuolio 
gimnazijose. 

I. Andrukaitienė apdovanota Lie-

Atsisveikino su Irena Andrukaitiene
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis ir savivaldybės adminis-

tracijos direktorė Veneta Veršulytė su gėlėmis ir padėkos žodžiais 
į pensiją išlydėjo A.Vienuolio progimnazijos direktorę, Kovo 11-
osios Akto Signatarę Ireną Andrukaitienę. 

tuvos Nepriklausomybės medaliu 
(2000 m.), Valstybinio neformaliojo 
ugdymo centro prie Ukrainos švie-
timo ir mokslo ministerijos medaliu 
“Už atsidavimą” (2013 m.).

Praktiškai nuo pat I.Andrukaitienės 
grįžimo į Anykščius 1992-aisiais 
Signatarė buvo neparankus as-
muo rajono valdžiai. Valdžios kei-
tėsi, tačiau merų tendencija bausti 
I.Andrukaitienę liko.  

Ypač situacija įkaito rajoną valdant 
Tėvynės sąjungos ir socialdemokra-
tų koalicijai. Kadenciją jau baigusi 
valdžia Signatarei skyrė nuobaudą, 
nusprendė išskaičiuoti pinigus iš atly-
ginimo ir priėmė sprendimą atleisti iš 
darbo „kaip praradusią pasitikėjimą“. 
Tačiau pasikeitus valdžiai su Signata-
re atsisveikinta korektiškai, šalių susi-
tarimu, ir išlydint nepamiršta gėlių. 

Kitas A.Vienuolio progimnazijos 
direktorius bus renkamas konkurso 
būdu.

vivaldybės Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė.  Ketvirtadienį laiki-
nuoju A.Vienuolio progimnazijos di-

Į atsisveikinimo popietę, prie vaišių 
stalo, susirinko A.Vienuolio progim-
nazijos bendruomenė, dalyvavo sa-

Į pensiją išeinančią A.Vienuolio progimnazijos direktorę, Kovo 
11-osios Akto Signatarę Ireną Andrukaitienę pagerbė meras 
Kęstutis Tubis ir savivaldybės administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė.               Rimanto BUTĖNO nuotr.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
  Jonas Junevičius

(Atkelta iš 1 p.)

Ar laukiate, 
ar eisite lajų 
taku?

užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame Au-
dronę TIMINSKIENĘ motinai 
mirus.

O. G. Grižai, V. R. Paulavi-
čiai, I. Platkevičienė

Taikos gatve su žmona ir anūkėle 
važiavęs muziejininkas, rajono T. 
Mikeliūnaitės kultūros premijos lau-
retas, buvęs „Lietuvos ryto“ žurnalis-
tas Tautvydas Kontrimavičius, į kurio 
automobilio kairiąją pusę rėžėsi mer-
ginos vairuojamas „pasatas“, sakė, 
kad jaunoji vairuotoja į pagrindinį ke-
lią įlėkė net nepristabdžiusi ir „pasi-
gavo“ baigiantį sankryžą pervažiuoti 
jo automobilį. Smūgis teko galinei 
Kontrimavičių automobilio daliai, ant 
galinės sėdynės kėdutėje sėdėjo dar 
dvejų metukų neturinti jų anūkėlė. 
Kontrimavičių sūnus išvyko atostogų 
į Turkiją ir porai savaičių paliko anūkę 
seneliams. Laimė, jog mergytė buvo 
specialioje kėdutėje, prisegta saugos 
diržais, todėl suveikus oro pagalvėms 
ji patyrė tik išgąstį. Per avariją niekas 
nenukentėjo. Kiek asmenų važiavo 
avarijos kaltininkės automobilyje, 
neaišku. Po įvykio jaunimas būria-
vosi šalia automobilių, abiturientai į 
šventę važiavo keliomis mašinomis, 
vienas paskui kitą. T.Kontrimavičiaus 
automobilis per avariją po smūgio 
buvo apsuktas ir „įmestas“ į tujų gy-

Nauja abiturienčių tradicija: per šventes 
daužomi žinomų anykštėnų automobiliai

Genovaitei VYGELIENEI
Tegul nuoširdi mūsų užuojauta 

paguodžia Jus liūdesio valandą 
mirus mylimam vyrui Vytautui.

Danutė ir Jonas Sriubai

Nepaguodžiamo liūdesio va-
langą, mirus mylimai seseriai, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Janinai RIDIKIENEI.

Kaimynai: Baltušnikai, Pa-
vilanskai, Reisai, Petrikonienė, 
Dalindienė 

vatvorę. „Atsiprašau žmonių, į kurių 
tujas ne savo noru įvažiavau“, - atsi-
prašinėjo muziejininkas. Abiejų au-
tomobilių vairuotojai buvo blaivūs, 
abu automobiliai - drausti. Mergina 
vairavo senelio automobilį.

Praėjusių metų rugsėjo 1-ąją į Sei-
mo nario Ričardo Sargūno padėjėjo, 
rajono Tarybos nario Alfrydo Savic-
ko  automobilį, važiavusį pagrindine 
gatve, rėžėsi iš šalutinės gatvės „iššo-
kęs“ J.Biliūno gimnazijos abiturien-
tės vairuojamas automobilis. Avarija 
įvyko J.Basanavičiaus ir Šaltupio ga-
tvių sankryžoje. Ir tą kartą iš šalutinio 
kelio išvažiavusi mergina savo auto-
mobilio net nepristabdė ir A.Savicko 
automobilį net nustūmė nuo kelio. 
Avariją sukėlusi mergina važiavo ke-
lių abiturientų automobilių kolonoje. 
Per pirmojo skambučio avariją žmo-
nės taip pat nenukentėjo, o vairuoto-
jai buvo blaivūs. 

Anykščių policijos komisariato 
Kelių policijos poskyrio viršininkas 
Nėrijus Blažys, „Anykštai“  paklaus-
tas apie merginų sukeltas avarijas, 
sakė, jog per šventes apskritai eis-
mas intensyvesnis, todėl ir avarijų 

tikimybė didesnė. Kita vertus, pasak 
pareigūno, pirmasis ar paskutinis 
skambutis ir šiaip jau yra papildomas 
stresas, tad nepatyrusiam vairuotojui  
įtampa iš dviejų pusių: ir dėl šventės, 
ir dėl vairavimo. „Merginos vairuoja 
atsargiau, greičio neviršija, nesisten-
gia pasirodyti“, - dailiąją lytį užstojo 
pareigūnas.    

-ANYKŠTA

Milena JURKĖNAITĖ, gim-
nazistė:

- Mačiau, kaip atrodo stato-
mas lajų takas. Manau, kad bus 
įdomu juo eiti. Taigi, laukiu ne 
tik aš, bet ir mano draugai. 

Danutė TAMULIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Apie Anykščių šilelyje, 
prie Puntuko akmens, statomą 
lajų taką girdėjau, laikraščiuo-
se skaičiau. Atrodo,  rugpjūčio 
7-ąją vyks jo atidarymas.Nors 
jau ir garbaus amžiaus esame 
sulaukę, vis tiek aplankysime, 
jeigu tik sveikata leis. Užlip-
sim ir į bokštą. O gal ten liftas 
bus. Būtinai eisiu lajų taku.

Vytautas JARMUŠKA,  Ma-
rijampolės miesto gyventojas:

- Esu autobuso vairuotojas, 
vaikus atvežiau į Anykščių 
kraštą. Dabar jie bažnyčioje, 
paskui važiuosim prie vasaros 
rogučių.  Apie lajų taką, deja, 
nieko negirdėjau, tačiau kai 
veiks, būtinai atvešiu ekskursi-
ją ir pats būtinai eisiu. Turbūt 
bus įdomu. 

Rajono Taryba nustatė 
kažkokias šilumos kainas
Biokatilą iš „Anykščių vyno“ nu-

pirktoje katilinėje stato UAB „Ener-
gijos taupymo centras“. Bendra su-
tarties su rangovais suma – 2 mln. 
49 tūkst. eurų (7 mln. 69 tūkst. litų). 
Katilo statyboms gauta ES parama, 
tačiau projekto užsakovas – UAB 
„Anykščių šiluma“ prie projek-
to privalo prisidėti mažiausiai 909 
tūkst. eurų (3 mln. 136 tūkst.Lt). To-
dėl rajono Taryba nusprendė UAB 
„Anykščių šiluma“ įstatinį kapitalą 
padidinti 498 tūkst. eurų (1 mln. 718 
tūkst. litų)  - kitaip tariant, tokia suma 
paremti bendrovę. Taip pat nuspręsta 
„Anykščių šilumai“ perskolinti savi-
valdybės paskolos lėšas – 290 tūkst. 
eurų. (1 mln. litų).  Tiesa, šie pinigai 
bus naudojami tik tuo atveju, jeigu 
„Anykščių šiluma“ pritrūks lėšų at-
siskaitymui su rangovais. 

Rajono Tarybai priimant minėtus 
sprendimus didesnių diskusijų nebu-
vo, apie savivaldybės paskolą savi-
valdybės įmonei meras Kęstutis Tu-
bis sakė: „Čia tam, kad neapgalvotai 
nemaitinti savivaldybės įmonių.“ Bu-
vęs vicemeras socialdemokratas Do-
natas Krikštaponis svarstė, jog vietoj 
galimybės suteikimo „Anykščių 

šilumai“ skolintis pinigus iš rajono 
biudžeto, galima šiai bendrovei atlikti 
avansinį mokėjimą už savivaldybės 
įstaigų šildymą. Tačiau meras tikino, 
jog siūlomas paskolos variantas yra 
apsvarstytas ir nėra ko blaškytis.

Nustatant šilumos kainas ateinan-
čiam sezonui D.Krikštaponis su meru 
K.Tubiu ginčijosi, ar šiluma brangs ar 
pigs, nors, regis, aišku, kad neaišku, 
kaip bus. Rajono Taryba patvirtino 
tik šilumos kainos formulės „pasto-
viąją dedamąją“, o kintančioji dalis 
priklauso nuo kuro kainų. Lietuvos 
šilumos gamybos įmonėms yra nu-
statytas dujų kiekis, kurį jie privalo 
nupirkti iš dujų terminalo. Terminalo 
dujos – dvigubai brangesnės nei „Lie-
tuvos dujų“ parduodamos rusiškos 
dujos. Tad teoriškai, kuo bus šaltes-
nė žiema, tuo daugiau bus perkama 
pigesnių dujų ir tuo labiau mažės 
parduodamo šilumos vieneto kaina 
vartotojams. 

D.Krikštaponis per Tarybos posėdį 
sakė, kad deputatai šilumos kainą di-
dina, o K.Tubis aiškino, kad mažina. 
Po politikų diskusijų paaiškėjo, kad 
nauja šilumos kaina bus 0,06 euro 
centais už kWh mažesnė už tą, kurią 
patvirtino rajono Taryba sausio mė-

nesį, tačiau 0,2 euro cento didesnė nei 
buvo praėjusį šildymo sezoną. Mat 
po sausio mėnesio Tarybos sprendi-
mo Kainų ir energetikos kontrolės 
komisija, peržiūrėjusį anykštėnų 
skaičiavimus, atrado klaidą ir liepė ją 
pataisyti, taip cento dalimis sumažin-
dama kWh kainą. Bet vėlgi – tie cen-
tų dalies skirtumai yra sąlyginiai, nes 
kainų skirtumas skaičiuotas į formulę 
įrašant praėjusio šildymo sezono kuro 
kainą.

Iki rugpjūčio 31 dienos privalo 
būti baigti biokatilo statybos darbai, 
kitaip teks grąžinti europinę para-
mą. Taigi, naują šildymo sezoną 
lyg ir turėtume pradėti dalį miesto 
šildydami biokuru ir šiluma lyg ir 
turėtų dar atpigti. Bet panašu, kad 
ir šis galimas pigimas bus sąlyginis: 
su kurių dujų – terminalo, ar rusiš-
kųjų – biokuro kainą dera lyginti... 
Užkūrusi biokuro katilą, „Anykš-
čių šiluma“ pirks mažiau dujų ir, 
jei privalomas dujų iš terminalo 
nupirkimo kiekis nebus pakeistas, 
pigesnių rusiškų dujų mūsų šilumos 
gamintojai nebepirks ir miestas bus 
šildomas tik pigiu biokuru bei bran-
giomis patriotinėmis dujomis iš ter-
minalo. 

(Atkelta iš 1 p.)

T.Kontrimavičius atsiprašo 
anykštėnų, kurių tujas „pa-
dedant“ abiturientei išlaužė. 

Taip ir nustatomi viešųjų 
ryšių kompanijų reitingai

Artūras ZUOKAS, buvęs Vil-
niaus meras, apie tai, kodėl skaito 
komentarus internete apie save:

„Politikams dirba viešųjų ryšių 
kompanijos, kurios komentarais 
nukreipia diskusiją nuo tekste pa-
teiktos problemos esmės. Aš varty-
damas komentarus stebiu tenden-
cijas.“

Bet vyrai vairuodami nagų 
nesilakuoja...

Nėrijus BLAŽYS, Anykščių ra-
jono policijos komisariato Kelių 
policijos poskyrio viršininkas, apie 
merginas vairuotojas: 

„Merginos vairuoja atsargiau, 
greičio neviršija, nesistengia pasi-
rodyti.“

Taaaip... Jei padėtis gera, 
tai nėra ką gelbėti

Kęstutis TUBIS, Anykščių me-
ras, apie rajono finansinę situaciją: 

„Gera rajono finansinė situa-
cija ar bloga? Rezervuotai apie 
tai kalbėčiau. Galiu pasakyti, jog 
statybos srityje buvo per mažai 
kontrolės, o apie finansinę rajono 
padėtį norėčiau kalbėti, kai labiau 
įsigilinsiu.“

Vis tiek valgys...

Kęstutis TUBIS, apie paskolą 
UAB „Anykščių šiluma“: 

„Čia tam, kad neapgalvotai ne-
maitinti savivaldybės įmonių.“

Čia ir bėda, kad visų jumoro
jausmas skirtingas

Petras BANIULIS, Anykščių 
šv.Mato bažnyčios klebonas, apie 
dainą „Šetone, prašau“ išgarsėju-
sio troškūniečio Vaidoto Grince-
vičiaus fotosesiją kortų kaladei, 
kur vaikinas nusifotografavo kaip 
nukryžiuotas Kristus: 

„Gali daryti nesąmones ir sakyti, 
kad tai yra jumoras, bet žmonės at-
sirenka, kas yra kas.“

Sakot, tik genetiniai 
tyrimai padėtų?

Balys MELDAIKIS, muzikos 
mokytojas, apie V.Grincevičiaus 
fotosesiją: 

„Reikia žinoti, kokios yra šio 
žmogaus ištakos, kad galėtum 
vertinti tokius ekscentriškus veiks-
mus.“

Nes jie galvoja, kad pagelbės
kolega su gesintuvu

Rimantas ČEPULIS,  Anykščių 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas, apie vairuotojų požiūrį į 
gesintuvus: 

„Vairuotojai kritiškai žiūri į 
gesintuvą – kam man jis reikalin-
gas.“  
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Linas BITVINSKAS

Mūsų šalis gyventų gerai, 
jei ne žmonės. Tai jie, parazi-
tai, stabdo ekonomiką, būriais 
registruojasi Darbo biržoje, 
mieliau atidirbinėja už pašalpas 
nei imasi verslumo. Verslininkai 
turi kamuotis su tokiu kontingen-
tu, išeitis tik viena – keisti darbo 
santykius. Vyriausybė planuoja 
skubiai priimti Darbo kodekso ir 
kitų įstatymų projektus, drastiš-
kai bloginančius darbo teisių 
apsaugą ir garantijas. Vienas 
pažįstamas iš užsienio manęs 

paklausė, kodėl Lietuvoje niekas 
neprotestuoja. Juk Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
užsakymu mokslininkai parengė 
naują Darbo kodeksą, kuriame 
numatoma ženkliai sumažinti 
darbuotojų garantijas. Pagal 
naująjį Darbo kodeksą planuo-
jamas darbuotojo atleidimo iš 
darbo supaprastinimas (net ir 
be priežasties), išeitinių išmokų 
ir įspėjimo terminų mažinimas, 
maksimalios darbo laiko savaitės 
ilginimas, terminuotų darbo 
sutarčių įvedimas nuolatinio po-
būdžio darbui, atostogų už darbo 
stažą panaikinimas, būtinojo 
darbo stažo socialinio draudi-
mo pensijai gauti ilginimas dar 
penkeriais metais ir t.t. 
„Planavau grįžti, bet dabar jau 
ne. Kažkaip tyčia daroma, kad 
tik kuo daugiau žmonių išvažiuo-
tų“,- teigė pažįstamas. 

O aš manau kitaip – paga-
liau padarys valstybė tvarką su 
nenorinčiais dirbti arba blogai 
dirbančiais. O kad per daug ne-
atsipalaiduotų gyvendami užsie-
nyje mūsų emigrantai, pasakysiu, 

kad lietuviški darbo santykiai ir 
ten juos pasieks.

 Štai Norvegijos spauda aprašė 
policijos, mokesčių inspekcijos 
ir darbo inspekcijos reidą, kur 
tikrino, kokiomis sąlygomis dirba 
Lietuvos įmonių darbininkai 
Norvegijoje. Patikrino darbo 
sutartis ir paaiškėjo, kad lietuviai 
dirba už 450 eurų mėnesinį atlygį 
(skaičiuojant, jog dirba po 8 va-
landas 5 dienas per savaitę). Po 
patikrinimo pareigūnai ieškojo 
sau validolio ar kokio kitokio 
širdį raminančio preparato, mat 
pasirodė, kad lietuviai gauna 6 
kartus mažiau negu priklauso 
pagal įstatymus ir visa tai vyksta 
pas juos -  Norvegijoje. Policija 
net surengė šia proga spaudos 
konferenciją, kur dėstė, jog lie-
tuvių statybininkų gaunami 450 
eurų yra labai labai negerai. (O 
Lietuvoje beveik vidutinė alga).

Tikrinta lietuvių įmonė buvo 
pasamdyta norvegų kompanijos, 
kuri dievagojosi, kad galvojo, 
jog lietuviai verslininkai prisiima 
visą atsakomybę laikytis Norve-
gijos įstatymų. 

O man pažįstamas klau-
sia – ko neprotestuojat? Tai 
jeigu Norvegijoje verslininkai 
nesilaiko įstatymų, tai ar čia 
jie laikysis? Prieš ką protestuo-
ti? Prieš mūsų pačių išrinktą 
Vyriausybę, kuri vieną po kitos 
štampuoja bules: uždrausti, ne-
leisti, griežtinti, didinti baudas? 
Apie visus „giežtinimus“ reiktų 
pasakyti kitą pavyzdį iš Skan-
dinavijos – suomiai susiskai-
čiavo, kad visi jų šalyje esantys 
kaliniai lengvai tilptų į kruizinį 
laivą, mat jų Suomijoje yra likę 
apie 2 300 (gera dalis – užsie-
niečiai). Nemanau, kad kalinių 
mažėjo dėl griežtesnių įstatymų. 
Lietuvoje, palyginimui, nors 
gyventojų yra dvigubai mažiau 
nei Suomijoje, kalinių skaičius 
svyruoja apie 15 000. 

Turbūt esminis dalykas, kuris 
lemia šitą skirtumą, ne krimina-
linis lietuvių būdas, bet visuo-
menės konstravimo principas. 
Lietuvoje (primenu Darbo 
kodekso pakeitimus) statoma rin-
kos ekonomika – daugiau dirbti, 
daugiau produkcijos, Suomijoje 

– gerovės ekonomika. Šios šalies 
valdžia įsitikinusi, kad tik gerai 
besijaučiantis žmogus gali su-
kurti geriausią produktą ir duoti 
geriausių rezultatų. Turbūt vis 
mažiau suomių galvoja: “Gerai 
jaučiuosi, einu nusikalsti“.

Žinoma, mano minėti faktai 
yra grynai subjektyvi nuomonė. 
Sakykim, Darbo kodekso pakei-
timus lengvai paneigtų Vyriau-
sybės lobistai, išaiškindami, 
kad pasikeitimai labai naudingi 
žmogui, nes padės jam įsijungti 
į profsąjungą. Tačiau iš esmės 
aš manau, kad Lietuva žygiuoja  
tikrai ne tuo keliu, todėl protes-
tuoti einant į kartuves dėl kelio 
duobučių nėra prasmės. 

Kaip sako estai: “Kai jūsų liks 
mažiau milijono, imsit rūpintis 
svarbiais dalykais“. O jie jau ir 
rūpinasi – paskelbta, jog mini-
mali estų alga beveik 50 procen-
tų didesnė nei lietuvių, siekia per 
700 eurų. Tikiu, kad gyvenimas ir 
pas mus pagerės, bet labai ilgu 
laukti, kol tas milijonas tautie-
čių išvažiuos. O paskui jau bus 
gerai. 

stebiu tendencijas“, – aiškino bu-
vęs Vilniaus meras.  

Jauniesiems žurnalistams lan-
kantis policijos komisariate, įdo-
mioji ekskursijos dalis buvo areš-
tinė, taigi patalpos, kur savo noru 
niekas nepatenka. Pasirodo, kad 
po areštinę net policijos pareigū-
nai negali vaikščioti kada panorė-
ję. Policijos pareigūnės Raimonda 
Kvietkauskaitė, Rūta Avižaitė ir 
Dalė Bražionytė pasakojo, jog net 
areštinėje budintis policininkas 
neturi jos raktų – pareigūną į su-
laikytojų zoną įleidžia ir išleidžia 
kolegos. Areštinėje dirbantis parei-
gūnas į šią patalpą negali įsinešti 
mobiliojo telefono, negali naudotis 
internetu. Modernios naujojo poli-
cijos komisariato patalpos – tokios 
kaip filmuose: yra pasikalbėjimų 
kambarys, kur sulaikytasis ir jį lan-
kantysis gali kalbėtis telefonu, ta-
čiau juos skiria stiklas. Moksleiviai 
prie ūgio matuoklio juokėsi, kad 
mažesnių nei 150 cm nusikaltėlių 
policija neareštuoja, nes matuoklė 
prasideda šia riba. Pareigūnės jau-
nuosius žurnalistus „nuramino“, 
kad rastų būdų ir mažaūgių nusi-
kaltėlių išmatavimui, bet žemesnių 
nei 150 cm pilnamečių  banditų kol 
kas nebuvo pagauta.  

Pasirodo sulaikytieji yra maiti-

Jaunieji žurnalistai klausėsi Artūro 
Zuoko ir lankėsi policijoje
Trečiadienį, paskutinę šių mokslo metų „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų mokyklėlės dieną, su mo-

kiniais susitiko buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, o po to policijos pareigūnai jauniesiems žur-
nalistams surengė ekskursiją po Anykščių rajono policijos komisariatą. 

nami kavinės maistu. Yra sudaryta 
sutartis su viena iš Anykščių kavinių 
ir kiekvieną dieną į areštinę iš kavi-
nės vežama tiek porcijų maisto, kiek 
tuo metų yra uždarytų asmenų.

Policijos komisariate yra vai-
kų kambarys. Patalpoje – minkšti 
baldai, kilimas, paveikslai, žais-
lai. Vaikų žaislai yra tikroviški, su 
lytiniais organais. Mat kambarys 
skirtas ne vaikų žaidimui, o lytinių 
nusikaltimų tyrimui ir tikroviški 
žaislai lengviau padeda atskleisti 
situaciją. Tiriant lytinį nusikalti-
mą su nukentėjusiu vaiku kalbasi 
psichologas – pareigūnai būdami 
gretimoje patalpoje, už veidrodi-
nio stiklo, mato kaip vaikas elgiasi, 
girdi, ką jis pasakoja psichologui. 

Komisariate yra sporto salė – pa-
reigūnai gali žaisti krepšinį, stalo 
tenisą, tobulinti kovinius veiksmus. 
Tiksliau net „ne gali“, o privalo, nes 
yra nustatyta, kiek valandų per sa-
vaitę pareigūnai turi sportuoti. Kie-
kvienais metais policininkai laiko 
fizinio pasirengimo įskaitas. Beje, 
kuo aukštesnis policininko laipsnis, 
tuo normatyvai žemesni.  

Lietuvos Kultūros tarybos re-
miamą Jaunųjų žurnalistų mo-
kyklėlę, veikiančią šiemet, lankė 
dvylika 7-12 klasių moksleivių. 
„Anykštos“ žurnalistai jaunuosius 
kolegas mokė šiuolaikinės komu-
nikacijos abėcėlės. Redakcija buvo 
maloniai nustebinta, kad net penki 
jauni žmonės panoro žurnalistikos 
pradžiamokslio kursą, kurį buvo 
išklausę prieš porą metų,  pakartoti 
iš naujo. Mokyklėlė veiks ir kitais 
mokslo metais.  

-ANYKŠTA

Lietuvos laisvės sąjungos (libera-
lai) partijos pirmininkas A.Zuokas, 
pagal išsilavinimą yra žurnalistas, 
studijuodamas Vilniaus univer-
sitete praktiką atliko „Anykštos“ 
redakcijoje. Į Anykščius A.Zuokas 
atvyko partiniais reikalais, tačiau 
aplankė ir savo buvusį laikiną ko-
lektyvą –  „Anykštos“ redakciją.  
Dar studijuodamas žurnalistiką 
A.Zuokas dirbo karo korespon-

dentu Gruzijoje, Čečėnijoje, Kal-
nų Karabache, Abchazijoje, Irane, 
Irake. Jauniesiems žurnalistams 
A.Zuokas pasakojo apie karo 
korespondento darbo specifiką, 
dėstė, ką išgyveno filmuodamas 
žuvusius, sakė, jog į pirmąjį savo, 
kaip karo korespondento, žygį, į 
kariaujančią Abchaziją, išvažiavo 
neturėdamas jokio kontrakto - kaip 
laisvas žurnalistas.

Politikas dėstė, kad iki šiol skai-
to laikraščius ir juos prenumeruo-
ja, taip pat domisi ir ką portalų 
komentatoriai rašo apie jį. Tiesa, 
A.Zuokui internetiniai komenta-
rai, kaip jis sakė, įdomūs tik kaip 
tyrimo objektas. „Politikams dirba 
viešųjų ryšių kompanijos, kurios 
komentarais nukreipia diskusiją 
nuo tekste pateiktos problemos 
esmės. Aš vartydamas komentarus 

Artūras Zuokas susitikime su „Anykštos“ jaunųjų žurnalistų mokyklėlės klausytojais prisiminė, kad at-
likdamas praktiką „Anykštos“ redakcijoje savo pirmąjį straipsnį rašė apie neformalias Anykščių jauni-
mo grupes.  A. Zuoką lydėjo buvęs Anykščių meras Alvydas Gervinskas.        Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

„Anykštos“ jauniesiems žurnalistams lankantis Anykščių rajo-
no policijos komisariate buvo parodytos beveik visos patalpos. 
Tačiau į zoną, kurioje „sėdi“ areštuotieji, įeiti draudžiama ne tik 
ekskursantams, bet ir policijos pareigūnams.    

 Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.

„Anykštos“ žurnalistų mokyklėlę lankė 7-12 klasių mokiniai.
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 DVYNIAI
DVYNIAI Žavioji šio ženklo 

atstovė paprastai būna aštraus 
proto, domisi daugybe dalykų 
ir sferų. Jos smalsumas, noras 
pažinti ir žinių troškimas yra 
milžiniškas. Jei negali šio troš-
kulio numalšinti, jaučiasi nelai-
minga. Dvynių ženklo moteris 
mėgsta laisvę, jai patinka ben-
drauti, susipažinti su naujais 
žmonėmis. Paprastai ji į gyve-
nimą žvelgia optimistiškai.

etiketas

„Esu linkusi prisitaikyti“

- Dvynių ženklo žmonės ypa-
tingai lankstūs ir prisitaikantys.

- Kalbant apie save – stengiuo-
si į bet kokią situaciją pasižiūrėti 
taip, kad visiems būtų patogu ir 
būtų galima be problemų prisi-
taikyti. Dvynių ženklo žmonės 
yra komunikabilūs, daugiau ar 
mažiau stengiasi bendrauti ir nie-
kam nesukelti nepatogumų. Bent 
jau aš esu linkusi prisitaikyti. 

„Saugau savo erdvę“

- Jie labai bendraujantys, iškal-
bingi ir viskam atviri.

- Tikra teisybė. Iš tiesų, ben-
dravimas – vienas iš malonių 
dalykų, ypač kai bendrauji su ly-
giaverčiais žmonėmis. Bet koks 
bendravimas su žmonėmis yra vis 
nauja patirtis, kiekvieną kartą tai 
kažką žmogui duoda. Nesvarbu, 
tai gali būti diskusija, pokalbis, 
galbūt ir nemalonus, bet kiekvie-
ną kartą po to pasidarai išva-
das, įsiklausai. Bet kokiu atveju 
kiekvieną veiksmą, šiuo atveju 
– bendravimą – veikia tokia pa-
lydomoji analizė: „kas iš to?“. 
Tai labai svarbu, nes, kai žmonės 
kalba, gali pajusti jų nuotaikas, 
bendras tendencijas. 

Aš pati greičiau esu analitikė, 
psichologė, analizuoju bet kokį 
susitikimą ar pokalbį su žmo-
gumi. Aš dėsčiau dešimt metų 
– analizuodavau pokalbius su 
studentais, nauja karta – įdomu, 
kas vyksta jų pasaulyje. Bendrau-

Anykščiuose gimusi ir užaugusi garsi Lietuvos dizainerė Kristina Kruopienytė priklauso naujajai 
dizainerių kartai: kuria riboto tiražo drabužius, šluoja apdovanojimus ir trykšta energija.  Ką tik 
atšventusi gimtadienį dizainerė yra gimusi po Dvynių ženklu – kūrybine veikla užsiėmusi moteris su 
„Anykštos“ skaitytojais mielai sutiko pasidalyti mintimis apie tai, ką mano apie Zodiako ženklams 
priskiriamus teiginius.

damas patenki į labai įdomias 
terpes – kalbi ne tik su tais, ku-
rie būna aplinkui, bet ir iš visai 
kitokių sričių žmonėmis. Labai 
įdomu bendrauti, paklausyti, kas 
vyksta. 

Aš nesu uždaras žmogus, bet 
kartais uždarumas man patinka 
– labai saugau savo erdvę, tačiau 
gyvenimas pajuda į priekį, kai 
susitinki vienokius ar kitokius 
žmones ir su jais pakalbi.

„Darbais galima dalintis“

- Būtinybė atlikti kokį nors dar-
bą nuo pradžios iki galo Dvynių 
ženklo atstoves veda į paniką.

- Panika būdavo turbūt pačioje 
pradžioje, kai dar nesuvoki tokio 
dalyko, kad ne viską pats gali da-
ryti. O kai suvoki, kad vieni žmo-
nės gali pradėti, o kiti užbaigti, 
kad galima darbais dalintis, or-
ganizuoti darbą tinkamai,  pani-
kos nebus. Panika tikrai būna kai 
kuriose gyvenimiškose, buitinėse 
situacijose, kai suvoki, kad pats 
to nepadarysi. Bet antra reakcija 
būna tokia – juk yra specialistai, 
žmonės, kurie atlieka tuos darbus 
ir trūksta tik skambučio.

„Teisingos kritikos laukiu“

- Jie turi puikų humoro jausmą, 
bene geriausiai iš visų ženklų to-
leruoja kritiką.

- Man pačiai sunku tai vertinti, 
gal kiti labiau gali pasakyti apie 
humoro jausmą. Manau, kad bet 
kokiam pokalby pašmaikštauti 

yra labai žmogiška ir tai net at-
vėsina kai kurias įtemptas situa-
cijas. Tik viską reikia daryti tak-
tiškai.

Kalbant apie kritiką – aš jos 
visą laiką laukiu. Tos teisingos 
kritikos. Jos laukiu, prašau. Man 
turi pasakyti ką nors – ar darbą 
padariau gerai, ar blogai. Tai di-
delė paskata toliau kažką daryti, 
stengtis ir juo labiau žinoti, ką 
padarei ne taip. Man tai – net gi 
azartas. 

Variantus, kur žmonės iš nieko 
neveikimo kritikuoja, aš anuliuo-
ju. Tai laiko gaišimas. 

„Su sunkumais esu 
linkusi kovoti“

- Dvyniai linkę ne kovoti su 
sunkumais, o nuo jų bėgti, atsi-
ribodami nuo bet kokios atsako-
mybės.

- Manęs sunkumai negąsdina. 
Jei koks atsiranda, ieškau būdų, 
kaip situaciją palengvinti. Su 
šiuo teiginiu nesutikčiau. Tai la-
bai asmeniška ir labai priklauso 
nuo situacijos. Aš esu darbdavė, 
turiu atsakomybę ir esu labiau 

linkusi su sunkumais kovoti.

„Stengiuosi sukurti namų 
jaukumą“

- Dvynėms sunkiau gyventi 
santuokoje, nei vienoms; dažnai 
nešeimyniška.

- Labai atvirkščiai! Viena ne-
galiu būti ir niekad nebuvau. 
Kalbant apie tai, kas susiję su 
namų aplinka – labai stengiuosi 
sukurti namų jaukumą, galiu pa-
sakyti, kad, kaip ir visi žmonės, 
labai rūpinuosi savo artimaisiais. 
Ir kotletus kepu, ir viską, ką rei-
kia, darau. Be abejo, būna tokių 
dienų, kai norisi tiesiog atsisėsti 
ir pagalvoti apie kažkokį projek-
tą. Bet kadangi mūsų šeima yra 
pakankamai tolerantiška, ir mes 
abu esame kūrėjai, nedarome 
problemos, jei kurį vakarą kažkas 
nepasirūpino vakariene.

- Paprastai ji į gyvenimą žvel-
gia optimistiškai.

- Teisybė, esu nepagydoma op-
timistė.

„Pradžioje kantrybės trūko“

- Neigiamas jų bruožas yra at-
kaklumo kuo nors užsiimant, su-
sitelkimo ir kantrybės stoka.

- Kantrybės gal pačioje pra-
džioje trūkdavo. Dabar esu pa-
kankamai kantri. Visose srityse. 
Prieš kažkiek metų pati pastebė-
jau ir nustebau, kad turiu gele-
žinę kantrybę. Jos labai reikia ir 
mano darbe.

- Savo drauges šio ženklo at-
stovės vertina kritiškai. Moterys 
Dvyniai paprastai teturi 1-2 arti-
mesnes drauges ir keletą bičiulių 
vyrų.

- Turiu vieną, dvi ar tris arti-
mesnes drauges ir keletą bičiulių 
vyrų. Draugės daugiau iš studijų 
laikų likusios.

4 detalės apie Kristiną Kruopienytę

Kelionė...
Atostogos.

Svajonė...
Turiu dvi labai konkrečias svajones, bet niekam neišduosiu, nes bijau, 

kad neišsipildys.

Dizaineris...
Tas, kuris savo veiklą tęsia daugiau nei penkerius metus ir padaro nors 

dvi kolekcijas per metus.

Vaikystė...
Pats gražiausias, išskirtinis ir labai gražus gyvenimo etapas.

Mano receptas.
Pasakysiu taip: mėgstu gaminti, bet kai pasižiūriu, kaip žmonės tą 

daro, dalinasi receptais, pagalvoju, kad aš tik darau valgyti (juokiasi). Bet 
pakankamai kūrybiškai žiūriu ir į maisto gaminimą, kad nebūtų pačiai 
neįdomu. Galiu pasidalinti mėgstamų salotų receptu: reikia šviežių arba 
virtų burokėlių, fetos sūrio, graikiškų arba kedro riešutų, rukolos ir kriau-
šių, druskos, pipirų ir šiek tiek alyvuogių aliejaus.

Iš Anykščių kilusi garsi dizainerė Kristina Kruopienytė teigė esanti nepataisoma optimistė, mėgs-
tanti bendrauti su lygiaverčiais žmonėmis.

Geležinės kantrybės dizainerė
Laidotuvių 
etiketas

Gėlės. Paprastai einant į šerme-
nis įprasta nunešti gėlę ar vainiką. 
Jei einate vienas, užteks ir vienos 
šakelės chrizantemų ar kitų pana-
šių gėlių. Jei eina visa kompanija, 
įprasta nešti vainiką, atsisveikini-
mo puokštę ar gėlių krepšelį.

Mirusiojo pagerbimas. Įėjus į 
patalpą, kurioje pašarvotas žmo-
gus, paprastai priklaupiama prie-
šais karstą, persižegnojama, o jei 
yra prie karsto padėtas kryželis, 
įprasta jį pabučiuoti. Tuomet pa-
dedamos gėlės (pamerkiamos ar 
padedamos velioniui prie kojų), 
prieinama prie karsto ir tyliai min-
tyse meldžiamasi, atsisveikinama 
su velioniu.

Kiek laiko „reikia“ praleisti 
prie karsto. Niekas laiko tokioje 
vietoje neskaičiuoja, tačiau turbūt 
ne vienam kyla klausimas, kiek 
normalu prastovėti prie karsto, 
kaip nenueiti per greitai. Jei ve-
lionis jums buvo artimas žmogus, 
natūralu, kad turėsite ką apmąs-
tyti, už ką bent mintyse padėkoti 
mirusiajam. Jei tai ne toks artimas 
žmogus, pakaks sukalbėti maldelę 
už jį, nebūtina stovėti.

Pareikšti užuojautą. Atsisvei-
kinus su velioniu reiktų prieiti 
prie mirusiojo artimųjų ir pareikš-
ti jiems užuojautą. Jei artimieji 
neprisimena ar nelabai jus pažįsta, 
reiktų trumpai prisistatyti.

Ką sakyti. Daug žodžių nerei-
kia, nes jie gali graudinti, skau-
dinti ir taip geliančias širdis. 
Todėl geriausia tiesiog pareikšti 
užuojautą ir palinkėti artimie-
siems stiprybės.

Dar šiek tiek pabūti. Atsi-
sveikinus su velioniu, pareiškus 
užuojautą įprasta prisėsti, dar šiek 
tiek pamąstyti, prisiminti velionį, 
pasimelsti už jį. Laiko taip pat 
niekas nematuoja – kiekvienam 
pagal save. Kiek laiko turėsite ap-
mąstymams priklauso nuo to, kiek 
artimas buvo velionis.

Atsisveikinti. Prieš išeinant iš 
šarvojimo salės reiktų dar kartą 
prieiti prie artimųjų, palinkėti sti-
prybės ir atsisveikinti.

Apranga. Apranga labai svarbi, 
nes ja išreiškiame savo pagarbą 
mirusiajam, jo artimiesiems, bei 
visiems susirinkusiems. Moteriai 
derėtų vilkėti tamsų kostiumėlį, 
suknelę uždengtais pečiais. Juo-
dos spalvos drabužius galite pa-
keisti tamsiai mėlynais, tamsiai 
pilkais, tačiau derėtų vengti bet 
kokių ryškių, ,,rėkiančių“ spal-
vų. Rūbuose neturėtų būti ryškių, 
margų, blizgių detalių. Taip pat 
venkite iššaukiančios aprangos – 
trumpų sijonų, bliuzelių giliomis 
iškirptėmis. Vyras į laidotuves 
turėtų atvykti su marškiniais ir 
tamsiomis kelnėmis, patariama 
nedėvėti džinsų.

Apavas. Tiek vyrų, tiek moterų 
avalynė turėtų būti tamsių spalvų, 
uždara, derėti prie aprangos. Tad 
nepatartina rinktis sandalų, basu-
čių, taip pat netinkama ir sportinė 
avalynė. Abiem lytims svarbu, jog 
batai būtų švarūs.

Parengė A.Š.
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vietoj tabletės Stereotipai – kituose matome 
tai, ką susikūrėme

Kamilė BITVINSKAITĖ

 Dauguma mėgsta juoktis ir juo-
kauti ir tai tik padaro mūsų gyveni-
mą šviesesniu. Juk kartais natūra-
lus 5 minučių juokas išvalo mūsų 
sielą lygiai taip pat, kaip ir nuo-
širdūs pasikalbėjimai prie arbatos 
puodelio. Dažnai bandydami save 
ar kitus pralinksminti griebiamės 
anekdotų. Populiariausi anekdo-
tai – apie blondines arba čiukčius. 
Pastarieji anekdotų personažai 
nepasižymi itin aukštu intelektu, 
tačiau yra tokių, kurie kartais sau 
pritaiko būtent anekdotuose patei-
kiamą stereotipinį personažą. Ypač 
tai taiko šviesiaplaukės merginos. 
Kai joms kas nepasiseka, jos iš 
karto šaukia: „Juk aš blondinė“. 
Tad anekdotiniai personažai daž-
nai imigruoja į mūsų gyvenimus 
stereotipo pavidalu ir iš tiesų vei-
kia mūsų mąstymą. 

Stereotipai taikomi ne tik anek-
dotinėms situacijoms. Psicholo-
gai stereotipo reikšmę apibūdina 
teigdami, kad stereotipai - tai įsi-
tikimai, liečiantys tam tikrų žmo-
nių grupių asmenines savybes.  
Stereotipai remiasi prielaida, kad 
priklausymas grupei ir asmeninės 

savybės yra susijusios tarpusavyje 
(„italai – emocingi“, „buhalteriai 
– pedantai“, „estai – lėti“, „blondi-
nės – kvailos“). 

Tačiau mūsų stereotipinis mąs-
tymas  pasižymi tuo, kad tam tikras 
asmenines savybes priskiriame vi-
siems be išimties grupės nariams, 
manome, kad visų grupės narių 
charakteristikos yra vienodos (sa-
kykim,  atsitiktinai kelionėje su-
sipažinsite su Estijos piliečiu ir 
tikriausiai tik sužinoję jo tautybę  
pagalvosite, kad greičiausiai jis  
flegmatikas, nuobodus ir daug ge-
riantis). Stereotipas dalina pasaulį į 
dvi dalis: “žinomą” ir “nežinomą”. 
Tai, kas žinoma, tampa sinonimu 
“gerai”, o tai, kas nežinoma, “blo-
gai”. Psichologas U.Lippmanas 
pastebėjo, kad 
žmonės pir-
miausiai susi-
kuria tam tam 
tikrų grupių ar 
reiškinių vaizdi-
nius savo min-
tyse, o po to kituose tik ir mato tai, 
ką patys sukūrė. Manau, tai geriau-
siai tai atspindi pirmieji „Velnio 
akmens“ festivaliai Anykščiuose.
Dauguma buvo neigiamai nusitei-
kę prieš sunkiosios muzikos fanus, 
mąstydami, kad jie bus miesto nai-
kintojai. Tačiau šio festivalio da-
lyviai tik įrodė, kad daugelio ste-
reotipinis mąstymas apie juos yra 
klaidingas. 

Dažniausiai stereotipas yra įvar-
dijamas kaip neigiamas reiškinys. 
Jis leidžia žmogui susikurti iš-
ankstines nuostatas kitų atžvilgiu. 
Tačiau stereotipai turi ir teigiamų 
pusių. Stereotipai įgalina greitą 
individo priskyrimą kokiai grupei, 

SVEIKATOS ABC

Treščenko sakė: „Įkandus uodui ar 
bitei geriausia įkandimo vietos ne-
tepti jokiomis liaudiškomis priemo-
nėmis, kad nesukeltumėte alergijos. 
Uodų įkandimo vietas dažniausiai 
varginančiai niežti. Vaikams, ku-

Ir vienos bitės įgėlimas 
gali būti mirtinas

Atėjus šiltajam metų sezonui, atgyja visa gamta. Kartu su ja – 
ir įvairūs kraujasiurbiai bei savo įkandimu alergiją žmogui galin-
tys sukelti vabzdžiai. Šį kartą VšĮ Anykščių rajono savivaldybės 
Pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojos Aurikos 
Treščenko teiravomės, ką daryti įkandus uodui, bitei ar širšei.

riuos sunku sulaikyti nuo kasymosi, 
geriausia pirkti specializuotus kre-
mus (parduoda-
mi tik vaistinė-
se). Yra kremų 
tiek iš natūralių 
medžiagų (žo-
lelės, aliejai), 
tiek hormoninių 
tepalų, kurie 
yra parduodami 
tik su recep-
tu. Jie netinka 
dažnam nau-
dojimui, tačiau 
tokį kremą re-
komenduočiau alergiškiems 
ar labai jautriems žmonėms“. 

Alergija įkandimui būna staigi

Šeimos gydytoja sakė, kad apie 
tikrą alergiją uodo ar erkės įkandi-
mui jai neteko girdėti, tačiau ten-
ka matyti sustiprintą reakciją, kai 
parausta didelis odos plotas aplink 
įkandimą. „Jeigu dar pasikasoma, 
šis plotas gali plisti. Alergija bičių 
ir širšių įgėlimas paprastai būna 
staigmena pačiam nukentėjusiam 
ir jo artimiesiems. Nuspėti, kad esi 
alergiškas bičių įkandimams, neį-
manoma, – pasakojo A. Treščenko, 
– Tipiškai alergija bitėms pasireiš-
kia anafilaksine reakcija – odos ti-

Liaudiškos priemonės gali ir 
pakenkti

Paklausta, ar įkandus vabzdžiui 
galima pasinaudoti kokiomis liau-
diškomis priemonėmis, gydytoja A. 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros 
centro šeimos gydytoja Aurika Treščenko sakė, kad vabzdžiai ge-
lia nesirinkdami rasės, amžiaus, lyties ar kraujo grupės.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

sutapatiną tikėjimus apie asmeny-
binius grupės žmonių panašumus, 
taip pat leidžia grupėms sukurti 
arba išlaikyti vertybių skirtumus 
su kitomis socialinėmis grupėmis, 
išlaikyti grupės ideologiją. Būtent 
identifikavimas su tam tikra grupe 
leidžia žmogui dalintis bendromis 
charakteristikomis, vertybėmis, 
tikėjimu, komunikuoti, bendradar-
biauti bei dalintis.  

Yra teigiama, kad didesnis įsi-
jautimas į stereotipą prognozuoja 
didesnį pasisekimą. Pavyzdžiui, 
jei mokinys įsijaučia į kokio nors 
mokytojo įvaizdį, didesnė tikimy-
bė, kad jam bus prognozuojamas 
žymiai didesnis pasisekimas mo-
kymosi srityje. Tie, kurie nemo-
duliuos idealaus mokytojo elgesio, 

sulauks mažiau 
sėkmės pamo-
kose. 

Vadovauda-
miesi stereoti-
pais mes mažiau 
gilinamės į kitus 

asmenis ir viską norime sukomplek-
tuoti. Komplektuojame žmones pa-
gal jų aprangą, profesiją ar mėgstamą 
muziką, galiausiai komplektuojame 
ir tam tikrus gyvenimo modelius, 
kurie irgi yra paremti stereotipais 
(baigti mokyklą - būtinai baigti uni-
versitetą – dirbti daug, kad pasistaty-
tum namą). Didžiausia mūsų klaida, 
kad mes patys save įstatome į ste-
reotipus ir dažnai smerkiame kitus, 
kai jie mūsų stereotipų neatitinka. 
Išsilaisvinkime. Palikime savyje tik 
teigiamus stereotipus. Juk dažnai 
vadovaudamiesi neigiamais stereo-
tipais praleidžiame proga susipažinti 
su   įdomiai žmonėmis arba atimam 
iš savęs galimybę būti savimi.

nimu įkandimo vietoje, o nesiimant 
priemonių apima visą kūną – tinsta 

kaklas, rankos, 
veidas, užspau-
džiamos balso 
stygos, nesu-
laukęs pagalbos 
žmogus gali už-
dusti. Paprastai 
tie, kas jau yra 
nukentėję nuo 
tokios reakci-
jos, vykdami į 
gamtą vežasi su 
savimi „Tave-
gylio“ ampulę. 

Ją reikia suleisti į raumenis“.

Į įkandimus reaguojama
skirtingai

Kodėl vieniems žmonėms nuo 
uodo įkandimo nelieka nė žyme-
lės, o kitiems ištinsta pusė rankos? 
„Jautrumas įkandimams skirtingas. 
Atsakyti kodėl – neįmanoma. Tai 
taip pat, kaip ir alergija bičių įkan-
dimams. Nepriklauso nuo amžiaus, 
lyties, rasės, kraujo grupės ar gyve-
nimo būdo. Reakciją į įkandimus 
visada sustiprina odos kasymas, 
įkandimo vietos trynimas, tepimas 
neaiškiais tepalais ar kompresų dė-
jimas. Deja, net ir tas pats žmogus 
kiekvieną kartą į įkandimą reaguoja 

skirtingai – būna, kad uodui įkan-
dus paniežti ir praeina, o kartais 
neįmanoma susilaikyti nenukasius 
įkandimo iki žaizdos...“, – aiškino 
šeimos gydytoja.

Širšių vaikyti nereikia

Paprastai nuo uodų, bičių įkandi-
mų kenčia vaikai. Ar įmanoma juos 
apsaugoti nuo tokio nemalonaus 
niežulio ar skausmo? Anot gydy-
tojos, jų nuo įkandimų neįmanoma 
apsaugoti, nebent neleisti į lauką. 
„Vakarais, kada uodai tampa akty-
vūs, galima pukšti drabužius apsau-
giniais aerozoliais, vakarojant prie 
laužo deginti specialias žvakes ar 
smilkalus. Tačiau aktyviai leidžiant 
laiką apsisaugoti nuo uodų dažniau-
siai neįmanoma, juk nesinešiosi 
uždegto smilkalo ant kuprinės ar 
rankose...“. 

A. Treščenko sakė, kad bičių 
įkandimų išvengti dar sunkiau. „Šie 
vabzdžiai aktyvūs tuo pat metu, 
kaip ir mes visi – dieną. Bitės ne-
skirsto teritorijų į laukinę gamtą ir 
miestą, todėl net ir prie daugiabučio 
namo žaidžiančiam vaikui gali bet 
kada įgelti. Kitas variantas – šir-
šės. Jos visada atskris užuodusios 
maisto, ypač saldaus, kvapą. Tad 
lengviausia išvengti širšės draugi-
jos, tai vengti lauke valgyti ledus ar 
pyragėlius. Jei vis dėlto aplink su-
kasi bitė ar širšė, jokiu būdu nemo-
suoti rankomis, rekomenduojama 
stovėti ramiai ir esant reikalui judėti 
taip pat lėtai. Širšė ar bitė nuskris 
tolyn, o vaikant gali tik susierzinti 
ir gindamasi gelti kur tik papuola“, 
– pasakojo šeimos gydytoja Aurika 
Treščenko.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

...Tipiškai alergija bitėms 
pasireiškia anafilaksine re-
akcija – odos tinimu įkan-
dimo vietoje, o nesiimant 
priemonių apima visą kūną 
– tinsta kaklas, rankos, vei-
das, užspaudžiamos balso 
stygos, nesulaukęs pagalbos 
žmogus gali uždusti...

...Ypač tai taiko šviesia-
plaukės merginos. Kai joms 
kas nepasiseka, jos iš karto 
šaukia: „Juk aš blondinė“...

UAB “Anykštos redakcija” 

siūlo darbą 

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

Tel. (8-687) 25892.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
8.30 Girių horizontai. 
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Premjera. Džiunglių bū-
rys 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. 
Narsus.  
12.00 Europos irklavimo čem-
pionatas. Finalai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Finalas. Tiesioginė 
transliacija.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Gyvenimas.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų. 
21.50 Šuniui po uodega. N-7.  
23.25 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014.  
0.20 Auksinis protas.  
1.30 Aštuntųjų Lietuvos kino 
apdovanojimų “Sidabrinė 
gervė” iškilminga ceremonija. 
3.25 Giminės po 20 metų. 
(kart.). 
4.10 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 

laisvės metai. 2006 m.  
5.05 Pasaulio panorama.  
5.30 Savaitė.

  
6.30 “Pinkis, Elmira ir 
Makaulė”.  
6.55 “Mano draugė beždžio-
nėlė”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Mes pačios. Laida mo-
terims.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Kylančios žvaigždės. 
11.50 Įsimylėti per dvi savai-
tes. N-7.  
13.55 PREMJERA Nakties 
žirgas. 
15.45 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
16.20 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.00 Teleloto.  
20.00 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS Prieš 
pakratant kojas. N-7.  
21.55 Nepalaužiama drąsa. 
N14.  
0.20 Oušeno tryliktukas. N-7. 

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 Osis ir Tedas.  
13.20 Gyvenimo bangos (2). 
N-7.  
15.50 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
17.55 Aš - stilistas! N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Mes nusipirkome zoolo-
gijos sodą.  
22.05 Belaisvė. N-14.  
0.25 Žaidimų draugas. N-14. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Brydės (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 “Senovės X failai. 
Juodosios magijos paslaptys”. 
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.  
20.00 Tyra vaikystės siela. 
Paramos renginys.  
23.00 “Instinktas”. N14.  
1.25 “Jaunavedžiai”. N-7.  

  
6.45 “Žiedų ritmai”.  
7.15 “Goko stiliaus paslaptys”. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
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”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.  
17.25 “Nustebink mane”.  
18.40 “Kas aprengs nuotaką?”  
19.45 “Magai”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. 
Raganų šokis. N-7.  
22.50 “Grįžimas namo”. N14.  
0.35 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N-7.

 Kultūra
8.05 Duokim garo!  
9.30 Šilko kelias.  
10.15 Pasaulio vyrų regbio 
septynetų taurės geriausios 
rungtynės. 
10.50 Teatras.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas.  
13.15 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 1 d.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 Džiuzepė Verdis. Opera 
“Aida”.  
17.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Liza, namo!. N-7.  
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 ...formatas. Poetas 
Gintaras Grajauskas. 
19.00 Skamba skamba kan-
kliai 2015.  
21.30 Kultūros savanoriai.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vaka-

ras. XX Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis.  
0.05 Šlagerių festivalis 
“Palanga 2003”.

 
6.00 Apie žūklę (k). 
6.25 Sveikatos ABC televi-
trina.  
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7.  
18.00 24 valandos (k). N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
21.00 “Pasaulio ugnikalniai”.  
22.00 “Patobulinti automo-
biliai.  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.10 Nuo... Iki... (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja (k).  
1.25 Arčiau mūsų (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 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 Džeimio šventinis 
stalas.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  

15.15 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 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
21.00 Klyvlendo šou. N-7.  
21.30 Klyvlendo šou. N-7.  
22.00 24 valandos. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Dingęs be žinios. N-14.  
0.55 Džo. N-14.  
1.45 Pelikanas 1. N-7.  
2.40 Hubertas ir Staleris. N-7. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Gamink sveikiau!”.  
11.45 Nacionalinė loterija. 
11.48 Pasaulis X. “Fobijos, 
galinčios paversti nusikaltėliu 
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 “REC 3. Vestuvių koš-
maras”. S. 
1.15 “24/7”.  
2.00 “Daktaras Monro”. N-14. 
2.45 “REC 3. Vestuvių košma-
ras “. S. 
4.05 Viskas. Aišku. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulis gyvūnų (kart.). 
12.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2006 m.  
13.00 Pasaulio panorama.  
13.30 Savaitė.  
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.  
18.25 Krepšinis. LKL čempio-
natas. Rungtynės dėl 3 vietos. 
Utenos “Juventus” - Klaipėdos 
“Neptūnas”. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Šlovės dienos. 
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Apokalipsė. Hitleris. N-7.  
0.25 Tikri vyrai.  
1.10 Didysis Gregas 3. N-7.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.05 Teisė žinoti.  
4.50 Istorijos detektyvai.  
5.35 Mokslo ekspresas.  

  
6.30 “PREMJERA Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Tomo ir Džerio pasakos”  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

8.50 Piko valanda 3. N-7.  
10.30 Eisas Ventura 3. 
Jaunasis gyvūnėlių detektyvas. 
12.20 Srovės nublokšti. 
13.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
14.10 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Moteriška formulė”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Ekstrasensas”.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Netark nė žodžio. N14.  
0.25 “Visa menanti”. N-7.  
1.20 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.15 “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 Mes nusipirkome zoolo-
gijos sodą.  
13.30 Simpsonai N-7.  
14.30 Meilės spalvos N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Pamilk pabaisą. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Pamergė pagal užsaky-
mą. N-7.  
0.45 Daktaras Hausas. N-14.  
1.40 CSI kriminalistai. N-14.  
2.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
3.20 Las Vegasas. N-14.  

4.10 Nepaprasti daiktai.  
 programa 

06.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  
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 Perl Harboras. N-7.  
1.00 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.55 “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 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  

14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “PREMJERA Mano gy-
venimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Bjauri tiesa. N14.  
22.50 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
23.50 “Mentalistas”. N-7.  
0.45 “Klientų sąrašas”. N-7.  

 Kultūra 
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
Narsus siuvėjas (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Septynios Kauno dienos.  
12.45 Tarptautinis menų festi-
valis “Gražiausiu taku 2015”.  
14.15 Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkurso laureatų 
koncertas. 1 dalis. 
15.45 ...formatas. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Prisiminkime. Groja M. K. 
Čiurlionio mokyklos smuikininkų 
ansamblis. 
18.45 Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos 70-
mečio koncertas. 
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 Šoblės kino klubas pri-
stato. Premjera. Katedra, kurios 
nebuvo.  
21.20 Prisiminkime. Kanklininkė 
Danutė Juodvalkytė. 
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  

22.30 Viki, Kristina, Barselona. 
N-14.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
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 Ne vienas kelyje (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).  

 programa 
9.30 Universitetai.tv . 1
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
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 Naša Raša. N-14.  

22.00 Be stabdžių. N-7.  
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Prisikėlęs iš pragaro 
VI.. S.  
0.50 CSI Majamis. N-7.  
1.40 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. 
“Kleptomanija- priklausomybė 
ar nusikaltimas?”. N-7. 
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 Žinios.  
17.15 Pakartotiniai savivaldybių 
rinkimai 2015. Širvintos.  
18.00 Reporteris.  
19.20 Siurprizas Tėčiui. 
19.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
20.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
0.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.50 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.35 Reporteris.  
4.10 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.55 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.40 Reporteris.  
6.15 “Tigrų sala “.  
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antradienis 2015 06 02

trečiadienis 2015 06 03

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.00 Diskusija dėl 
Vyriausybės metinės veiklos 
ataskaitos.  
12.00 Apokalipsė. Hitleris. 
13.00 Tikri vyrai.  
13.45 Mokslo ekspresas.  
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 Šlovės dienos.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Apokalipsės grėsmė. 
N-7.  
1.00 Didysis Gregas 3. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
3.55 Specialus tyrimas.  
4.40 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
5.30 Tautos balsas.  

  
6.30 “PREMJERA Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.55 Įsimylėti per dvi savai-
tes. N-7.  

11.00 Kylančios žvaigždės. 
12.55 “Džonis Testas”.  
13.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Suokalbis”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Melagė”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Tango ir Kešas. N-7.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.10 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.05 “Grubus žaidimas”. 
N14.  
3.05 Lietuva Tavo delne.  

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.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Simpsonai N-7.  
14.30 Meilės spalvos N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Ta proga! N-7.  
21.00 Tobula kopija.N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Superpolicininkas. 
N-14.  
0.20 Daktaras Hausas. N-14.  
1.20 CSI kriminalistai. N-14.  
2.10 Gražuolė ir pabaisa. 

N-7.  
3.00 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 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai. N-7.  
23.40 “Strėlė”. N-7.  
0.35 “Juodasis sąrašas”. 
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 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “PREMJERA Mano 
gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. 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 TV
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. (kart.). 
13.15 Skamba skamba kan-
kliai 2015.  
15.45 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 Pasaulio dokumentika. 
Nepatikėtum, kad čia galima 
gyventi. 
19.30 Etnografinių regionų 
metams. Knygos “Lietuvos 
etnografiniai regionai” prista-
tymas. 
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 

20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 PIN diena.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Šuniui po uodega. 
N-7. 
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje.  

 
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 Porininkai. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
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 Naša Raša. N-14.  
21.30 Skrydis. N-14.  

0.20 Mano vardas - Khanas. 
N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Tėčiui.  
7.50 Nuoga tiesa.. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kai jos nelauki...”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.15 Pakartotiniai savival-
dybių rinkimai 2015. Trakai.  
18.00 Reporteris.  
19.20 Siurprizas Tėčiui.  
19.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Tėčiui.  
23.25 Pasaulis X. “Fobijos, 
galinčios paversti nusikaltė-
liu”. N-7. 
0.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.50 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.35 Reporteris.  
4.10 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
4.55 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Šlovės dienos 1, 2 s. 
(kart.). 
12.50 Emigrantai.  
13.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
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.  
18.25 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Finalas. Kauno 
“Žalgiris” - Vilniaus “Lietuvos 
rytas”. 20.25 Loterija 
„Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Perlas”. 
21.30 Gyvenimas.  
22.20 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7. 
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Apokalipsės grėsmė. 
N-7.  
1.00 Didysis Gregas 4. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
3.55 Gyvenimas.  
4.40 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014.  
5.25 Durys atsidaro.  

  
6.30 “PREMJERA Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”  

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Yra kaip yra. N-7.  
12.15 Nuo...Iki....  
13.10 “Džonis Testas”.  
13.40 “Ančiukai Duoniukai”.  
14.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Mažylis”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Varžovė”.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.10 VAKARO SEANSAS 
Taikinių žymėtojas. N-7.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.10 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.05 “Grubus žaidimas”. 
N14.  

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.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Simpsonai N-7.  
14.30 Meilės spalvos N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Griūk iš juoko. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  

22.30 Pašėlęs skrydis. N-14.  
0.35 Daktaras Hausas. N-14.  
1.30 CSI kriminalistai. N-14.  
2.25 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  
3.15 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 Astronauto žmona. 
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 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
11.35 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “PREMJERA Mano 
gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 Linkėjimai iš 
Paryžiaus. N14.  
22.45 Naktis ir diena. 
Vilnius. N-7.  
23.45 “Mentalistas”. N-7.  
0.40 “Klientų sąrašas”. N-7.  
Kultūra TV
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Teatras.  
13.20 Džiuzepė Verdis. 
Opera “Aida”.  
15.45 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Tarptautinis poezijos 
festivalis “Poezijos pavasaris 
2015”.  

20.15 Vytautas Landsbergis 
meno kultūros lauke.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Elito kinas. Pabaisos 
iš laukinių pietų. N-7.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama. 
1.30 Dabar pasaulyje.  

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

  
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
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 Naša Raša. N-14.  
21.30 Nesusekamas. N-14.  
23.30 Keršytojas. N-14.  

1.35 CSI Majamis N-7.  
2.25 Naša Raša.  N-14.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Tėčiui.  
7.50 Patriotai. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kai jos nelauki...”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. 
N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.15 Pakartotiniai savi-
valdybių rinkimai 2015. 
Širvintos.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Pakartotiniai savi-
valdybių rinkimai 2015. 
Širvintos (tęs.).  
19.20 Siurprizas Tėčiui.  
19.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Tėčiui.  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
2.50 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.35 Reporteris.  
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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.  
11.00 Respublikos 
Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės metinis prane-
šimas.  
12.00 Šlovės dienos. (kart.). 
12.50 Giminės po 20 metų. 
13.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
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 čem-
pionatas. Rungtynės dėl 3 
vietos. Klaipėdos “Neptūnas” 
- Utenos “Juventus”.  
20.25 Loterija ‘Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.30 Premjera. Diplomatija. 
N-7.  
23.00 Vakaro žinios.  
23.15 Klausimėlis.lt. 
23.30 Falkonas. N-7.  
1.00 Didysis Gregas 4. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
3.55 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2006 m.  
4.50 Emigrantai.  
5.40 Klausimėlis.lt.

  
6.30 “PREMJERA Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Tomo ir Džerio pasakos”  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Yra kaip yra. N-7.  
12.15 Nuo...Iki....  
13.10 “Džonis Testas”.  
13.40 “Ančiukai Duoniukai”.  
14.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Lėlė”.  
20.30 Tikras gyvenimas. “Don 
Žuano vestuvės”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Grėsminga žemė. N14.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.10 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
2.05 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

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.  
12.55 Nuotykių metas. N-7.  
13.30 Simpsonai N-7.  
14.30 Meilės spalvos N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Aplink pasaulį su 
žvaigžde. N-7.  
21.00 Tobula kopija. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Paslaptingoji sala. N-7.  
0.15 Daktaras Hausas. N-14.  
1.15 CSI kriminalistai. N-14.  

2.10 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
3.00 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 patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
14.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
14.45 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
21.00 Patrulis. N-7.  
21.30 Medžioklės sezonas 
atidarytas. 
23.05 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
III”. N14.  
0.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.00 “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 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 Naktis ir diena. Vilnius 
(k). N-7.  

12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “PREMJERA Mano 
gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės II. Mirties šešė-
lis. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N14.  
Kultūra TV
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Šilko kelias.  
13.15 Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos 
70-mečio koncertas.  
15.00 Knygos “Lietuvos etno-
grafiniai regionai” pristatymas. 
(kart.). 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Premjera. 
Koncertuojanti Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga. 
20.42 Aviukas Šonas. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Rašytojos Žemaitės 

170-osioms gimimo meti-
nėms. Žemaitė. Piršlybos. TV 
spektaklis.  
23.45 Prisiminkime. Šoka R. 
Krugiškytė ir J. Katakinas. 
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje. 

 
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 
(k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k).  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Mes pačios (k).  
16.20 Nuo... Iki... (k). 
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Porininkai. N-7.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
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 Naša Raša. N-14.  
21.30 Savas žmogus. N-14.  

0.05 Meilė ir krepšinis. N-7.  
2.00 CSI Majamis. N-7.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Tėčiui.  
7.50 Sąmokslo teorija. N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kai jos nelauki...”. N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs pasaulis”. N-7. 
14.05 “Genijai iš prigimties”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.15 Pakartotiniai savivaldy-
bių rinkimai 2015. Trakai.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Pakartotiniai savivaldy-
bių rinkimai 2015. Trakai. 
19.20 Siurprizas Tėčiui.  
19.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Siurprizas Tėčiui.  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.00 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.50 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.35 Reporteris.  
4.10 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.55 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.40 Reporteris.  
6.15 “Tigrų sala”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Falkonas. N-7.  
12.35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
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.  
18.30 Forsaitų saga. N-7.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo! 
22.40 Mėnulio šešėliai. 
N-14.  
0.40 Auksinis balsas. HD. 
1.40 Didysis Gregas 4. 
N-7.  
2.30 Tikri vyrai.  
3.15 Klausimėlis.lt. 
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
4.25 Duokim garo!  

  
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Tomo ir Džerio pa-
sakos”  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
11.10 Valanda su Rūta. 

13.10 “Džonis Testas”.  
13.40 “Ančiukai 
Duoniukai”.  
14.05 “Bėgantis laikas”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Vagis policininkas. 
N-7.  
21.20 Atpildas. N14.  
23.30 Žinau, ką veikei aną 
vasarą. N14.  
1.30 Grėsminga žemė. 
N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja ge-
riau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 TV Pagalba.  
12.55 Nuotykių metas. 
N-7.  
13.30 Simpsonai N-7.  
14.30 Meilės spalvos N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba.N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šrekas.  
21.15 Toras. N-7.  
23.35 Paranormalūs reiški-
niai 2. S.  
1.20 Zulu. N-14.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
8.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.20 Medžioklės sezonas 

atidarytas (k) 
11.00 “Kalbame ir rodo-
me”. 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 im-
tynės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Niekada nepasiduok 
2. N14.  
23.35 “Gyvi numirėliai”. 
N14.  
0.30 “Gyvi numirėliai”. 
N14.  
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 “Mano puikioji au-
klė”. 
11.05 Naktis ir diena. 
Vilnius (k). N-7.  
12.05 “Karadajus”. N-7. 
13.05 “Melo pinklės”. 

14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Mentalistas”. N-7.  
16.40 “PREMJERA Mano 
gyvenimo šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Vyriausiasis 
inspektorius Benksas. 
Palaidota. N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
Nuodėminga aistra. N14. 
0.55 “Mentalistas”. N-7.  
Kultūra TV
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Vytautas 
Landsbergis meno kultūros 
lauke.  
14.35 Džiazo muzikos 
vakaras.  
15.45 ...formatas. Poetas 
Gintaras Patackas.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 1 d. 
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Benai, plaukiam į 
Nidą 2012.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
20.50 Pasaulio dokumenti-
ka. Į gamtą. 
21.45 Knygos “Auksinis 
protas” pristatymas. 

22.20 Geofaktorius.  
22.30 Premjera. Mano 
vaikystės simfonija. N-7.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje.  

 
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).  
16.20 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.  
11.00 Las Vegasas. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Tėtušiai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Kovotojas nindzė. 
N-7.  
16.00 Crisso Angelo iliuzi-
jų 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 polici-
jos darbo epizodai. N-14.  
23.00 Dvylika. N-14.  
0.50 Nesusekamas. N-14.  
2.35 Naša Raša. N-14.  

 
7.00 Reporteris.  
7.45 Siurprizas Tėčiui.  
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Kai jos nelauki...”. 
N-7. 
11.00 “Padangių patruliai”. 
N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 Šeima - jėga! 2.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.15 Pakartotiniai savi-
valdybių rinkimai 2015. 
Trakai.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Pakartotiniai savi-
valdybių rinkimai 2015. 
Trakai (tęs.).  
19.20 Siurprizas Tėčiui.  
19.25 “Laukinis pasaulis”.  
19.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
20.50 Pasaulis X. “Kodėl 
tikėjimui reikalingos šven-
tųjų relikvijos?”. N-7. 
21.50 Premjera. “Vidurinė 
mokykla”. N-7. 
0.00 “Nublokšti”. S. 
1.50 “Vidurinė mokykla”. 
N-7. 
3.25 “Nublokšti”. S.



2015 m. gegužės 30 d.

šeštadienis 2015 06 06

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Emigrantai.  
6.55 Gyvenimas.  
7.40 Rojus Lietuvoj.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai. 
9.25 Premjera. Animalija. 
9.50 Džeronimas 2. 
10.15 Tadas Blinda. 1972 m. 
1 s. 
10.45 Klausimėlis.lt. 
11.05 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. I dalis. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pasaulis gyvūnų 
akimis.  
12.50 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.00 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2007 m. 
16.00 Žinios.  
16.10 Saugokime jaunas gyvy-
bes keliuose.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
17.40 Stilius.  
18.25 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Finalas. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Kauno 
“Žalgiris”. 20.25 Loterija 
“Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Festivalis „Benai, plau-
kiam į Nidą 2015”. 
23.15 Kontraktas su neūžauga. 
N-7.  
1.00 Auksinė „Žuvėdra”.  
2.10 Šerloko Holmso nuotykiai. 

N-7.  
3.50 Festivalis „Benai, plau-
kiam į Nidą 2015”.  

  
6.30 “Pinkis, Elmira ir 
Makaulė”.  
6.55 “Mano draugė beždžio-
nėlė”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Startas.  
9.30 Mauglis. Pagrobimas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Džimis Neutronas. Genialus 
berniukas. 
11.40 Paskutinis veiksmo filmų 
herojus. N-7.  
14.15 Trys sekliai ir Skeleto 
salos paslaptis. 
16.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
16.35 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS La troš-
kinys. 
21.10 Žalioji širšė. N-7.  
23.30 Paskutinis iš gyvųjų. 
N14.  
1.30 Atpildas. N14.  

6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 S dalelių paslaptys. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
9.00 Svajonių ūkis.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Sofija I. Kartą gyveno... 
princesė!.  
11.00 Diagnozė. viltis. N-7.  

11.30 Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse.  
13.55 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.25 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai. Žaibo vagis. 
N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.  
21.30 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų. N-7.  
23.55 Lemtingas atsitiktinu-
mas. N-7.  
1.40 Draugai su vaikais. N-14. 

  
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas Latvijoje.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Statyk!.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 “Jaunavedžiai”. N-7.  
15.00 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 “Muzikinė kaukė. 
Ukraina”.  
21.55 MANO HEROJUS 
Detonatorius. N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS 
Kasyklos. S.  
1.35 “Jaunavedžiai”. N-7.  

  

6.20 “Didingasis amžius”. N-7. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45  “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
10.30 “Tai bent žvėrynėlis!”  
11.00 “Mūsų mažieji draugai”.  
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”.  
16.50 “Akloji”.  
18.00 “Goko stiliaus paslaptys”. 
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 Nemarus kinas. Kur 
dingo septintoji kuopa? N-7.  
22.50 Atsitiktinė santuoka. 
N14.  
0.35 “Atpildas”. N14. 

 Kultūra
8.05 Į gamtą. 
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Pasimatuok profesiją.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 Tarptautinis menų festi-
valis “Gražiausiu taku 2015”.  
14.50 Prisiminkime. Šoka R. 
Krugiškytė ir J. Katakinas.  
15.00 Lietuvių dokumentika. 
Ištesėtas pažadas. 
16.00 Draugiškos moterų 
krepšinio rungtynės. Lietuva 
- Kinija.  
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai. Rusų 

romantizmas.  
20.00 Premjera. Justas 
Tertelis. Sudie, idiotai!. N-7. 
21.35 Poeto Antano 
Kalanavičiaus 70-osioms gimi-
mo metinėms. Brydė.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Mėnulio šešėliai. N-14.  

 
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 automobi-
liai”.  
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). 

 programa 
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 Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  

15.15 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
16.15 Herojus. N-7.  
17.15 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 Iksmenai. Pirma klasė. 
N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
finalas. “Juventus” - “FC 
Barcelona”.  
0.00 Nakties klajūnai 2. N-14.  
1.40 Savas žmogus. N-14.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.55 Siurprizas Tėčiui.  
9.00 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
12.00 “Vestuvių kovos”. N-7. 
13.50 Siurprizas Tėčiui.  
13.55 “Kai jos nelauki...”. N-7. 
14.55 Siurprizas Tėčiui.  
15.00 “Kai jos nelauki...”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
16.55 Siurprizas Tėčiui.  
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
18.55 Siurprizas Tėčiui.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 Premjera. “Merfio dės-
nis” N-7. 
23.50 “Džiunglės”. S. 
1.50 “Merfio dėsnis”. N-7. 
3.30 “Džiunglės”. S. 
4.55 Viskas. Aišku. N-7. 
6.00 Šeima - jėga! 2.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mlankstukus, 
mbukletus, 

mreklamines skrajutes, 
mblankus, 
mdiplomus, 

mA3 ir A4 dydžio
   plakatus, 

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“

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA
2015 METAIS KVIEČIA MOKYTIS ŠIŲ SPECIALYBIŲ:

STALIUS•	  (baigusiems 10 ar 12 klasių)
PREKYBOS	ĮMONIŲ	VADYBININKO	PADĖJĖJAS•	  (baigusiems 10 ar 12 klasių)
APDAILININKAS	•	 (STATYBININKAS) (baigusiems 10 ar 12 klasių)
VIRĖJAS•	  (baigusiems 10 ar 12 klasių)
PADAVĖJAS	IR	BARMENAS•	  (baigusiems 10 ar 12 klasių)
TECHNIKOS	PRIEŽIŪROS	VERSLO	DARBUOTOJAS	•	 (baigusiems 10  klasių)
KOMPIUTERIO	IR	ORGANIZACINĖS	TECHNIKOS	OPERATORIUS•	  (baigu-
siems 10 klasių)
SUVIRINTOJAS	•	 (baigusiems 10 ar 12 klasių)
APSKAITININKAS	IR	KASININKAS•	  (baigusiems 12  klasių)
SOCIALINIO	DARBUOTOJO	PADĖJĖJAS•	  (baigusiems 12  klasių)

Mokymosi trukmė – 1, 1,5 arba 2 metai (baigusiems 12 klasių); 
            3 metai (baigusiems 10 klasių).

Stojamųjų	egzaminų	nėra.	Visi	pageidaujantys	aprūpinami	bendrabučiu.	
Yra	valgykla.	Pažangiems	mokiniams	mokama	stipendija.

 Socialiai remtiniems mokiniams teikiama socialinė parama: skiriamos materialinės 
pašalpos, nemokamas bendrabutis, maitinimas. 

 Mokiniai skatinami už gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, aktyvų dalyvavimą 
būreliuose, sporto veikloje bei mokyklos gyvenime.

 Anykščių rajono mokiniams važinėjimas į mokyklą savaitgaliais pagal sudarytą 
grafiką ir maršrutą mokykliniu autobusu – nemokamai. 

ADRESAS: Jaunimo g. 8, Kupiškis, LT–40128, 
Tel.: (8 459)  35 366, 35 080, 35 090, 8 652 68 015 
El. paštas – mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt 
Mokyklos tinklapis – www.ktvm.kupiskis.lm.lt 

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.

ieško darbo
Moteris - gali prižiūrėti senyvo 

amžiaus ligonį. Turi patirties, tva-
kinga, darbšti. Gali gyventi kartu.

Tel.: (8-644) 51498, 
(8-602) 80525.

Santechnikas, atliekantis visus 
santechnikos darbus.

Tel. (8-606) 04167.



  
2015 m. gegužės 30 d.IŠ artI

Gautos 
naujos 

rankinės

Kryžiažodis  „Sviestas“
Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, 

esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba 
pranešti paskambinę telefonu 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių 
kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 50 litų čekiu apsipirkti Anykš-
čių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Prizas atiteks anykštėnei
Balandžio 25  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Bulvė” teisingas 

atsakymas –  PALŪKANOS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 80  skaitytojų. 
Tai anykštėnai V.Vilčinskienė, D.Kundrotienė, A.Vildžiūnas, A.Burneikienė, 
V.Lančickienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, 
B.Petrikonienė, P.Girnienė, A.Keraitienė, V.Bieliūnienė, A.Skaržauskienė, 
A.Vilčinskas, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, 
E.Tamulėnienė, E.Jurėnaitė, D.Sebeikienė, D.Varnienė,  E.Lukauskaitė, 
G.Gudelis, V.Gudelienė, A.R.Vilimas, R.Kavoliūnienė, N.Šilaikienė, 
A.Lunevičius, A.Kavolienė, J.Mieželienė, V.Alkauskienė, R.Venclovienė, 
E.Budrytė, D.Šlamienė ir V.Žemaitienė; S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė ir V.Mogylienė  iš Viešintų; 
E.Slavinskienė, T.Prudnikovienė ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų; 
G.Karaliūnienė, V.Juozokienė ir G.Baltrūnienė iš Andrioniškio; E.Kiškienė, 
V.Strazdienė ir D.Sudeikienė  iš Kavarsko; 

K.Imbrasaitė, G.Raščiūvienė ir S.Žibūtienė  iš Šovenių; L.Dobrodiejienė 
iš Utenos, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, R.O.Deveikienė iš Mažionių, 
L.Gimbutienė iš Narbučių, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Juknonienė iš Ru-
bikių, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, G.Šulskienė ir 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, A.Kuolienė iš Kuni-
giškių, J.Pačinskienė iš Padvarnikų, O.Arienė iš Bareišių, J.Dubrienė iš Meldiš-
kių, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės,  R.Vaiginytė 
iš Aknystų, V.Jagienė iš Svėdasų, B.Raščiūvienė iš Surdegio, V.Urbutienė iš 
Naujikų ir M.Baltrūnienė iš Piktagalio.. 

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir parfumerijos par-
duotuvės „Mix Cosmetics” 15 eurų čekis  - atiteks E.LUKAUSKAITEI iš 
Anykščių. Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Saulėtą pavasario rytą Šventosios 
upėje, prie siaurojo geležinkelio tilto, 
žvejojusiam vyrui ne itin sekėsi. Kibo 
nedidukės lydekaitės, kurias pagal tai-
sykles reikia paleisti atgal į vandenį. 
Tą žvejas ir darė, kol užkibo didžuvė. 
Teko su ja gerokai pasigalynėti, kol 
įkėlė į savo valtelę. 

Margašonė, tikra Šventosios kara-
lienė, buvo daugiau nei metro ilgio ir 
svėrė apie 10 kilogramų.  „O taip, aš ją 
pagavau“, - šypsodamasis tarė žvejas, 

Pagavo metrinę lydeką
Šventojoje, aukščiau siauruko geležinkelio tilto, anykštėnas sužvejo-

jo daugiau kaip metro ilgio ir apie 10 kilogramų sveriančią lydeką.

Rekordinis anykštėno žvejo laimikis Šventojoje. 
Autoriaus nuotr. 

deja, nepanoręs viešinti savo pavardės 
ir prisistatęs Dariumi. 

Pamatyti laimingą žveją ir jo laimikį 
pasisekė vilniečių ekskursantų grupei. 
„Parduok, parduok...” - prašė nela-
bai sėkmingo sandėrio ir tikėdamiesi 
keliautojai, bet žvejas nė į kalbas ne-
sileido - reta laimė tokią žuvį sugauti, 
juk tai gal net didžiausia jo gyvenimo 
žuvis, svajonių didžuvė.

Kaip teigiama žinynuose, lydekos 
gali užaugti iki 1,5 ir daugiau metro ir 

sverti apie 40 kilogramų.  tačiau daž-
niausiai sugaunamos 40-60 cm ilgio 
ir 0,5-3 kg svorio. Europoje žvejų mė-
gėjų didžiausia lydeka buvo sugauta 
Vokietijoje ir svėrė 30,5 kg. Oficialiai 
užregistruota didžiausia Lietuvos ly-
deka - 19,1 kg. Ją Gilučio ežere 1986 
metais sugavo alytiškis P. Kublinskas. 
Tačiau praeitame šimtmetyje regis-
truota ne viena apie 30 kg svėrusi ly-
deka, o profesoriaus Tado Ivanausko 
duomenimis, 1904 m. Drūkšlių ežere 
pagauta lydeka svėrė 76 kilogramus. 
Įdomu, kokia didžiausia plėšrūnė gy-
vena Šventosios vandenyse? 

Raimondas GUOBIS 

Svėdasiškiai draugauja su Daugpilio 
mokykla, kurioje mokėsi Vaižgantas Vytautas BAGDONAS

Svėdasų  kultūros namuose koncertavo Daugpilio (Latvijos 
Respublika) Vienibas pagrindinės mokyklos moksleivių meno ko-
lektyvai. Jie mokosi tame pačiame pastate, kur kadais mokslus 
krimto didysis svėdasiškis Juozas Tumas-Vaižgantas.

Koncertą pristačiusi Vienibas 
pagrindinės mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja Edite Locika 
pasakojo, kad jų mokyklos, ku-
rioje mokosi 450 moksleivių,  
folkloro ansamblis „Dzismeite“ 
(lietuviškai „Dainelė“) yra gerai 
žinomas visoje Latvijoje. Į Svė-
dasus atvyko tiktai dalis šokėjų, 
kurie šoka 3-4 metus. Šiaip šokių 
kolektyve yra žymiai daugiau na-
rių, bet jie visi nebūtų tilpę  į au-

tobusą, netgi ir į Svėdasų kultūros 
namų erdvią sceną. 

Apie penkiasdešimt latvių šo-
kėjų ir dainininkų į žaidimus ir 
šokius  įtraukė ir Svėdasų Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
moksleivius, mokytojus, mieste-
lio visuomenę. 

Daugpiliečiams svėdasiškiai 
aprodė savąją gimnaziją, mo-
kyklos muziejų, aptarė tolesnio 
bendradarbiavimo klausimus. 

 Į Svėdasus su nuotaikinga koncertine programa atvyko apie 
penkios dešimtys jaunųjų šokėjų ir dainininkų iš Daugpilio Vie-
nibas pagrindinės mokyklos.

Pilnutėlėje Svėdasų kultūros namų salėje (iš kairės į dešinę) 
Svėdasų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Žėrutė Semaškie-
nė, gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla bei viešnia iš Daugpi-
lio - Vienibas pagrindinės mokyklos direktorė Edite Zdanovska.
                Autoriaus nuotr.

Svėdasiškiai Vienibas pagrindi-
nėje mokykloje jau yra lankęsi 
porą kartų. Kaip mūsų laikraš-
čiui pasakojo Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos di-
rektoriaus pavaduotoja Žėrutė 
Semaškienė, Svėdasų gimnazi-
jos atstovai, prieš kurį laiką nu-
vykę į Daugpilį, pasirašė abiejų 
mokyklų bendradarbiavimo su-
tartį. Svėdasiškiai  gimnazijoje 
turi nemažai medžiagos, pasako-
jančios apie kraštiečio lietuvių 
literatūros klasiko kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto gyveni-
mo tarpsnį, praleistą Daugpily-
je - fotonuotraukų, dokumentų.
Vienibas mokyklos direktorė 
Edite Zdanovska pažadėjo mu-
ziejui informacijos apie tai at-
siųsti daugiau.

Būsimasis rašytojas Juozas 
Tumas, užbaigęs Kunigiškių pra-
džios mokyklą, 1881 metais įstojo 
į tuometinę Dinabarko realinę mo-
kyklą, kurią užbaigė 1888-aisiais. 
Ir po daugiau kaip 130 metų, pra-
bėgusių nuo to laiko, kai čia mo-
kėsi būsimasis mūsų tautos švie-
suolis, tas pats mokyklos pastatas  
Daugpilyje tebėra išlikęs, žinoma, 
ne kartą remontuotas, rekonstruo-
tas ir jame vekia mokykla. 
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Degtindarys – blogybių bazė 

1958 metų 26-ame „Kolektyvi-
nio darbo“.  numeryje yra Anykš-
čių rajono prokuroro V. Rinke-
vičiaus tekstas „Paskelbkime 
degtindariams griežtą kovą“. Jame 
rašoma apie degtinę varančius as-
menis, kurie nedirba kolūkyje, o 
užsiima tokia nelegalia veikla.  

„Vienas iš sunkesnių nusikalti-
mų yra degtindarystė. 

Degtinė, tai opiumas, nuodijan-
tis darbo žmonių sąmonę, ardantis 
darbo drausmę, tarybinę šeimą. 
Naminė degtinė yra ligų, mirties, 
nelaimingų atsitikimų šaltinis, nes 
viešąją tvarką, autotransporto ava-
rijas įvykdo daugiausiai girtuo-
kliai, o degtindarys yra bazė, gim-
danti spekuliaciją, chuliganizmą, 
vagystes, naikinanti žemės ūkio 
produktus“, – rašo prokuroras.

Kol mama varo degtinę, 
vaikai dirba

Toliau straipsnyje vardijami 
nusikaltę asmenys: „Taip „Laisvo 
artojo“ artelės narys Polė Abra-
movienė, būdama darbinga, ne-
dalyvavo kolūkinėje gamyboje ir 
per 1957 metus neišdirbo nė vieno 
darbadienio, o užsiiminėjo nami-
nės degtinės gaminimu ir parda-
vimu.

Svėdasų miestelio gyventoja 
Mikėnienė, spekuliuodama nami-
ne, pralobo kitų sąskaita. Niekur 
nedirbdama, ji pasistatė gyvena-
mą namą. Ją visi svėdasiškiai žino 
kaip žymią miestelio „smuklinin-
kę“.

„Kolūkiečių balso“ kolūkio 

Apie „naminukę“...
Ne tik šiandieninė valdžia suka galvą, kaip išblaivinti visuome-

nę: apie alkoholio žalą, apie geriančius ir „naminukę“ varančius 
kolūkiečius rašė ir „Kolektyvinis darbas“. Daugumoje 1958-1960 
metų laikraščių galima rasti rašant šia tema. Daugiausia tai – 
pašiepiantys tekstai su karikatūromis, tačiau yra net gydytojo 
straipsnis apie alkoholio žalą sveikatai ir visuomenei, taip pat – 
prokuroro tekstas, rašytas minint visas geriančiųjų pavardes. Pa-
vardės, beje, minimos visur – ypač pašiepiančiuose tekstuose.

narys, buvęs fermos vedėjas Da-
rondovas visą savo veiklą buvo 
nukreipęs į sistematišką naminės 
degtinės gaminimą ir savo „mo-
nopolio“ produkcija aprūpindavo 
apylinkės girtuoklius. Žinia apie 
tokią Darondovo veiklą pasiekė 
tardymo organus, už ką pastarasis 
yra patrauktas baudžiamojon atsa-
komybėn. 

„Naujo gyvenimo“ kolūkio ko-
lūkietė Matriona Kavaliova pave-
dė savo nepilnamečiams vaikams 
išdirbti už ją darbadienių minimu-
mą. Pastarieji, vykdydami motinos 
valią, jos sąskaita per 1957 metus 
išdirbo 101 darbadienį, o ji užsii-
minėjo degtinės gaminimu.

Yra ir daugiau tokios profesi-
jos žmonių, kaip Vladas Matelis 
(Puškino vardo kolūkis), Dainius 
Rutkauskas („Laisvo artojo“ kolū-
kis). Minėti asmenys yra patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn ir su-
silauks atitinkamos bausmės. <...>

Įstatymus saugojantieji organai, 
padedami rajono dirbančiųjų, gali 
ir turi greitu laiku likviduoti nami-
nės degtinės gamybą ir „smukles“, 
esančias mūsų rajono ribose“.

Alkoholiką lydi įvairios ligos

1959 metų 19-ame numeryje 
pateikiamas gydytojo A. Lukoše-
vičiaus tekstas apie alkoholio žalą 
organizmui. „Kovokime su girta-
vimu“ – rašo.

„Alkoholis žalingai veikia į vi-
sus vidaus organus, sukeldamas 
jų susirgimus. Odos paviršiuje 
dažnai atsiranda spuogų, veidas 
įgauna melsvai raudoną atspal-
vį. Patekęs į skrandį, alkoholis 
sudirgina jo gleivinę ir iššaukia 
gleivinės uždegimą, pasireiškiantį 
deginimo jausmu, skausmais po 
krūtine, vėmimu ir t.t. Žarnyno 
veiklos sutrikimai yra įprasti alko-
holiko nusiskundimai. Nustatyta, 
kad penktadalis išgerto alkoholio 
jau iš skrandžio įsisiurbia į kraują, 
o keturi penktadaliai – jam perėjus 
į žarnyną. Su krauju jis patenka į 
visas kūno dalis.

Alkoholiką lydi kepenų ligos, 
pasireiškiančios vėmimu, pilvo 
vandenlige. Jo balsas prikimęs, 
dažnai kosti, kankina dusulys. To 
priežastis yra gerklų, bronchų ir 
plaučių pakenkimas alkoholiniais 
nuodais.

Alkoholis sugadina inkstus, 
privesdamas prie chroninių susir-
gimų, kurie iššaukia traukulius, 
priepuolius ir mirtį.

Alkoholis sukelia 
silpnaprotiškumą

Toliau straipsnyje vardijamos li-
gos, kuriomis serga alkoholikai.

„Svaiginamieji gėrimai sukelia 
pakitimus širdies ir kraujagyslių 
sistemoje. Žmonės, nesaikingai 
vartodami alkoholį, skundžiasi 
nemaloniu jausmu širdies srityje, 
skausmais, dusuliu. Šviečiant rent-
geno spinduliais alkoholiko širdį, 
pastebimas jos išsiplėtimas, o taip 
pat aortos sustandėjimas. <...>

Jautriausi alkoholio nuodams 
yra galvos smegenys, svarbiausia 
centrinės nervų sistemos dalis. 
Smegenys reguliuoja ir dalyvauja 
visa, kas vyksta žmogaus organiz-
me. Didysis rusų mokslininkas I. 
P. Pavlovas įrodė, kad alkoholis 
sutrikdo normalią galvos sme-
genų veiklą, todėl girtas žmogus 
netenka psichinės pusiausvyros: 
čia jis tūžta, čia verkia, čia kvato-
jasi. Žmogus, išgėręs didelę dozę 

alkoholio, visai nustoja save kon-
troliuoti, todėl dažnai įvykdomi 
sunkūs nusikaltimai. Labai didelės 
alkoholio dozės gali privesti prie 
mirties dėl kvėpavimo centrų pa-
ralyžiaus. 

Nuo dažno ilgalaikio alkoholio 
naudojimo nervų sistemos veikla 
tiek sužalojama, kad lengvai gali 
išsivystyti sunkūs psichiniai su-
sirgimai: baltoji karštligė ir net 
silpnaprotiškumas“.

Svarbu pačiam suvokti 
alkoholio žalą

Gydytojas mato ir teigiamų da-
lykų, bei skatina visuomenę neto-
leruoti geriančiųjų: „Labai gerai, 
kad bufetuose nebepardavinėjama 
degtinė, kad arbatinėje galima už-
sisakyti tik normuotą jos kiekį. Su 
girtavimo reiškiniais griežčiau turi 
kovoti įstaigų vadovai, kolūkių 
pirmininkai, milicija. <...>

Pas mus dar per mažai skaitoma 
paskaitų apie alkoholio žalą. 

Labai svarbu pasiekti, kad varto-
jantieji alkoholį patys sąmoningai 
pagalvotų ir pamatytų savo svei-
katai, artimiesiems ir visuomenei 
daromą žalą. 

Mūsų šalyje nėra ir negali būti 
jokio pagrindo girtavimui. Soci-
alistinėje valstybėje yra sudary-
tos visos sąlygos, kurios suteikia 
žmogui kultūringai augti bei vys-
tytis. Todėl su šia gėdinga praei-
ties liekana reikia kovoti visomis 
priemonėmis“.

Girtuoklis juostininkietis 
Lasys...

 1960 metais aprašomas atvejis, 
kai girtaujantis darbuotojas yra 
nebaudžiamas, toliau dirba savo 
darbą ir iš jo nemetamas. „Argi 

negalima sudrausti?“ – toks K. 
Pajaujo tekstas pateikiamas 64-a-
jame numeryje: „Rytą jis sėdi prie 
Troškūnų tarybinio ūkio Juostinin-
kų skyriaus dar uždarų krautuvės 
durų ir kiekvieną ankstyvą keleivį 
kaulija:

- Dadėk penkiukę, pusę litro iš-
gersim. Nuo vakar dienos dvi de-
šimkės rubliukų liko. Dadėk, a...

- Jokūbai! Neturi penkių rublių, 
– maldauja kitą pilietį, – o ne, tai 
kai pasigersiu, langus ištrupinsiu. 
Paskolink, a...

Taip prasideda Juostininkų sky-
riaus darbininko Juozo Lasio eilinė 
„darbo“ dienelė prie pusbutelio.

O kai jau prisigeria, tada kaimy-
nai langines užsidarinėja, iš trobos 
kojos nekelia, bijodami pakliūti 
Lasiui po ranka.

O šis, žiūrėk, pasiėmęs kirvį, 
vaikšto aplink septynmetę moky-
klą, visa gerkle šaukia, biauriau-
siais žodžiais svaidosi. 

Mokytojų Birbilų šeima jau ne 
kartą slėpėsi nuo kirviu apsigin-
klavusio Lasio, o išgąsdinti vaikai, 
pamatę iš tolo chuliganą, ne savu 
balsu šaukia. 

Būna dienų, kada Lasys prasipa-
girioja (pristinga pinigų ir „gerų“ 
draugų). Jis net dešimtį ir daugiau 
dienų per mėnesį išdirba ūkio sky-
riuje. Juostininkų skyriaus vadovai 
Lasį už tai skaito geru darbininku, 
niekas nė nebando jam priminti 
chuliganiškų veiksmų, griežtai pa-
smerkti .

Skyriaus vadovai aiškina, kad 
Lasys jau buvo baustas už chuli-
ganiškus veiksmus. Jis su visuo-
menės nuomone nesiskaito.

Lasiui apie šešiasdešimt metų. 
Reikia kažko tvirtesnio, kad suįžū-
lėjęs girtuoklis būtų sutramdytas“.

-ANYKŠTA

Girtuokliaujantis, smurtaujantis, nedirbantis ir nebaudžiamas 
juostininkietis Juozas Lasys.

Dar viena karikatūra, įrodanti, kad visuomenėje tiek geriančių-
jų...
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Mažėjimas mažėja

Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė „Anykštai“ sakė, 
kad guostis galima nebent tuo, jog 
mokinių skaičiaus Anykščių rajone 
mažėjimas... mažėja.   

Teoriškai Lietuvos mokyklos dabar 
turėtų atsigauti. 1958-1962 metais 
Lietuvoje buvo demografinis spro-
gimas. Po karo pagerėjus gyvenimo 
sąlygoms minėtu laikotarpiu gimu-
sių vaikų skaičius buvo didžiausias 
Lietuvos istorijoje. Kai ši gausi karta 
ėmė gimdyti vaikus – 1983-1989 m. 
– Lietuvoje buvo antroji demografi-
nė banga. Teoriškai dabar į mokyklas 
jau turėtų belstis šios kartos vaikai. 
Mažiausias gimstamumas Lietuvoje 
buvo 2002 metais, o po to jis pamažu 
augo. Bet vietoj trečiosios demogra-
finės bangos buvo tik nedidelė ban-
gelė – didelė dalis potencialių (arba 
realių) motinų emigravo iš Lietuvos. 
Kita vertus, vaikus dabar gimdo vy-
resnės motinos nei sovietmečiu.

Suminis gimstamumas 2002 m. 
Lietuvoje buvo 1,23 ir iki 2005 m. 
nesiekė 1,3.  Kartų kaita užtikrinama 
kai šis rodiklis yra apie 2.

Anykščių rajono savivaldybės 
Civilinės metrikacijos skyriaus duo-
menimis, 1964 m. Anykščių rajone 
gimė 950 vaikų. Matyt, 1958-1962 
metais gimstamumas rajone buvo 
dar didesnis...  1974-1993 m. mūsų 
rajone gimdavo per 500 vaikų. Per 
didžiąją Lietuvos demografinę krizę 
– 2002 m. Anykščių rajone gimsta-
mumas buvo dar pakankamai aukštas 
– per metus gimė 361 vaikas. O pa-
skutinius dešimt metų rajone gimsta 
apie 200 vaikų. Stabiliai... Tad, vėlgi, 
teoriškai (12 klasių kart 200 vaikų) 
mokinių skaičius mūsų rajone nuo 
dabartinės 2 500 ribos nebeturėtų 
mažėti.     

Šiais mokslo metais Anykščių ra-
jono mokyklas baigs 213 abiturientų, 
o į pirmąją klasę 2015 rugsėjį ateis 
159 vaikai. Dalis pirmokų nebaigia 
dvylikos klasių bendrojo lavinimo 
mokyklose, tad po dvylikos metų iš 
mūsų mokyklų su atestatais rankose, 
matyt, išeis tik koks 100-120 jaunuo-
lių.   

Traukiasi miesto mokyklos

Mokinių skaičius iki ateinančio 
rugsėjo labiausiai mažės Anykščių 
miesto mokyklose. J.Biliūno gimna-
zijoje dabar yra 617, bus 581 moki-
nys, A.Vienuolio progimnazijoje yra 
502, bus 472, A.Baranausko pagrin-
dinę šiais mokslo metais lanko 528, 
o kitais mokslo metais lankys 494 
vaikai.

Svėdasų gimnazijoje vaikų skai-
čius mažės nuo 240 iki 233, Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje nuo 171 iki 
170. Troškūnų gimnazijoje dabar yra 
222, bus 224, Viešintų pagrindinėje 
yra 78, bus 74, Debeikių pagrindinėje 
yra 53, bus 52, Kurklių pagrindinėje 
yra 71, bus 75, Traupio pagrindinėje 
yra 52, bus 51 mokinys. 

Mažiausiai - 6 klasių komplektai - 
kitais mokslo metais bus Traupio bei 
Debeikių pagrindinėse mokyklose. 
Traupyje ir šįmet yra šeši komplek-
tai, o Debeikiuose kol kas dar buvo 
septyni. Viešintų pagrindinėje iš de-
vynių klasių komplektų liks aštuoni,  
o Kurkliuose iš aštuonių – septyni. 

Per metus dingo dešimt klasių
Prognozuojama, kad 2015 metų rugsėjo 1-ąją į Anykščių miesto 

ir rajono mokyklas ateis  2 475 vaikai arba 123 mokiniais mažiau 
nei šiemet. Dabar visose mokyklose kartu sudėjus yra 148 moki-
nių klasės, kitais metais liks 138. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kavarske ir kitais mokslo metais 
dar turėtų mokytis ir vienuoliktokai, 
ir dvyliktokai. Priminsiu, jog teoriš-
kai Kavarsko vienuoliktokai ir dvy-
liktokai mokosi Anykščių J.Biliūno 
gimnazijos Kavarsko vidurinio ug-
dymo skyriuje. Kitais mokslo metais 
šiame skyriuje bus 22 mokiniai – 13 
vienuoliktokų ir 9 dvyliktokai. Ka-
varsko pagrindinė mokykla lieka sta-
bili, be jungtinių klasių. O 26 būsimi 
šios mokyklos dešimtokai netgi pla-
nuojami dalinti į paralelines klases.  

Troškūnų gimnazijoje kiekvieno-
je klasėje bus po vieną komplektą, 
o Svėdasų gimnazijos devintoji ir 
vienuoliktoji klasės bus dalinamos 
pusiau. Tiesa, Svėdasų gimnazijoje 
labai graudus pradinukų skaičius. Į 
mokyklą turėtų ateiti 14 pirmokų ir 
tai bus didžiausia gimnazijos pradinė 
klasė. Šiemet Svėdasų gimnaziją lan-
ko vos 6 pirmokai. 

J.Biliūno gimnazijoje klasių kom-
plektų skaičius kitais mokslo metais 
mažės nuo 26 iki 24, A.Vienuolio 
progimnazijoje - nuo 23 iki 21, 
A.Baranausko pagrindinėje - nuo 
24 iki 23. Į A.Vienuolio progimna-
ziją ketina eiti 63, į A.Baranausko 
pagrindinę mokyklą - 34 pirmokai. 
Progimnazijoje ketinama suformuo-
ti tris, pagrindinėje mokykloje – dvi 
pirmokų klases. 

Didžioji krizė praėjo

2008/2009 mokslo metais mūsų ra-
jono mokyklas lankė 4271 mokinys. 
2015/2016 mokslo metais lankys 
2475. Per septynerius metus dingo 
beveik 1800 mokinių, beveik pusė...  
2008/2009 mokslo metais mokyklas 
lankė 1990-2002 metais gimę vaikai, 
o 2015/2016 mokslo metais į moky-
klas eis gimę 1997-2009 metais. Kaip 
minėjau, 1993 metais gimstamumas 
Anykščių rajone buvo dar labai dide-
lis ir tik po to prasidėjo mažėjimas ir 
tik per kelis metus gimimų skaičius 
rajone nuo 500 nukrito iki 200. 

2008/2009 m.m. rajone veikė 
14 pradinio ugdymo skyrių (šiais 
mokslo metais – du). Pagrindinių ir 
vidurinių mokyklų tinklas iš esmės 
per kelerius metus nesikeitė – reor-
ganizuotos tik Raguvėlės ir Skiemo-
nių pagrindinės mokyklos. Kažkaip 
stebuklingai dingusioje Raguvėlės 
pagrindinėje mokykloje 2008/2009 
m.m. mokėsi 92 vaikai. Kurklių 
mokyklą 2008/2009 m.m. lankė 93, 
Traupio 86, Debeikių ir Viešintų – po 
99 vaikus. Trijose miesto mokyklose 
2008/2009 m.m. iš viso buvo 2 583, 
dabar yra 1 647 vaikai. Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja V.Dičiūnaitė, kalbėdama 
apie vaikų iš rajono išvežimą, t.y. 
sakykim, perviliojimą į kitas moky-
klas, dėstė, kad tai nėra reikšmingas 
dalykas bendram rajono mokinių 
skaičiui. Pasak V.Dičiūnaitės, 15 kitų 
rajonų mokinių mokosi mūsų rajono 
mokyklose, panašiai toks skaičius, 
vedėjos teigimu, turėtų būti ir mūsiš-
kių „pabėgėlių“ į kitus rajonus.  

Rajone buvo 49 mokyklos

1985 metais išleistoje enciklopedi-
joje rašoma, kad 1983 metais Anykš-
čių rajone buvo 6 800 mokinių, kurie 
mokėsi 49 bendrojo lavinimo moky-
klose. Žinoma, tada savarankiškos 
mokyklos statusą turėjo ir pradinės 

mokyklėlės.   
Palyginimui nereikia ir „caro“ lai-

kų. Versdamas 1997 metais išleistą 
Anykščių rajono telefonų knygą 
joje radau Viešintų, Skiemonių, 
Kurklių, Debeikių vidurinių mo-
kyklų telefonus. Tuo metu  rajone 
buvo 7 vidurinės (ir dar 3 Anykščių 
mieste) bei 9 pagrindinės mokyklos. 
Pagrindinės mokyklos 1997 metais 
veikė Andrioniškyje, Ažuožeriuose,  
Burbiškyje, Dabužiuose, Kunigiš-
kiuose, Staškūniškyje, Surdegyje, 
Raguvėlėje.  Vienintelė Traupio 
mokykla, kuri 1997 m. buvo viena 
iš devynių rajono pagrindinių, savo 
statusą išsaugojo iki šių laikų. Kitų 
senųjų pagrindinių mokyklų vietoje 
liko griuvėsiai, geriausiu atveju  - 
bendruomenių namai su šarvojimo 
sale. 

Anykščių J.Biliūno gimnazija bėgant metams, matyt, liks vienintelė 
mokykla rajone, kurioje bus galima gauti brandos atestatą

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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parduoda

įvairūs

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

Tel. (8-611) 46451.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Informuojame, kad bus atliekami žemės sklypo (ID 3448/1:48 
Nausodės k. Anykščių r. ) kadastriniai matavimai, savininkas 
Rita, Antanas - Antanaičiai ir UAB “Žemės vystymo fon-
das 1“. Gretimų sklypų savininkus Joną Kulboką 3448/2:4, 
Petrei Šilaikienei 3448/1:33 priklaususio sklypo  paveldėtojus 
2015.06.09  10 val.  prašome atvykti adresu Anykščių r. Nausodės 
k. prie jums priklausančio sklypo dėl ribų nužymėjimo vietovėje. Jei 
negalėsite dalyvauti prašau pranešti mažiausiai dviem dienom likus 
iki nurodytos datos tel.861155871.

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.

Renkasi birželio 1 - 8 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.

UKMERGĖS RAJONE PAVOGTAS SAVADARBIS TRALAS PLATFORMA.
KARTU PAVOGTAS 3 KORPUSŲ PLŪGAS „FRAUGDE SUPER“.

ŽINANČIUS JŲ BUVIMO VIETĄ AR KITĄ NAUDINGĄ INFORMACIJĄ
PRAŠAU SKAMBINTI TEL. 868643161.

UŽ PAGALBĄ SURANDANT ATLYGIS 2000 EURŲ.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli miš-
kas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

Namą Gegužės g. Reikalingas re-
montas, 11 arų žemės sklypas. Kaina 
13 900 Eur. Su rimtu pirkėju - rimtos 
derybos.

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-653) 92619.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Dviejų kambarių butą su daliniais 
patogumais Kupiškio miesto centre 
ir pusę namo be patogumų (yra že-
mės). 

Tel.: (8-622) 06574, (8-623) 36123.

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

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Sausas, supjautas beržines 
atraižas, skaldytas malkas. 
Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas. Atpigo 20 Eur! Atveža 
po 4-8 erdmetrius. Kaladėm. Turi 
beržinių, juodalksnio, baltalksnio, 
maišytų.

Tel. (8-678) 26080.

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

Tel. (8-645) 19855.

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

Tel. (8-629) 76267.

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

Tel. (8-622) 44850.

Malkas. Turi skaldytų, išrašo 
sąskaitas. Pjauna žolę, valo miš-
kus su profesionaliu trimeriu.

Tel. (8-674) 08608.

Vasaros kainomis - kokybiškus 
beržinius briketus, maišas (25 
kg)  - 3 Eur, padėklas (30 maišų) 
- 90 Eur. Sausas beržo ir spy-
gliuočių kaladėles didmaišiuose, 
1 erd. metras – 18 Eur.

Tel. (8-616) 16157 
darbo dienomis.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

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. (8-612) 18408.

Veršingą telyčią.
Tel. (8-606) 72091.

Veršelius (buliukus). Gali at-
vežti. 

Tel. (8-605) 74047.

Kita

Kviečius.
Tel. (8-656) 35065.

Miežius.
Tel. (8-680) 18601.

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

www.siltnamis.info; www.meta-
lika.lt, Nemuno g. 51, Panevėžys, 
tel.: (8-45) 42-91-08, 

(8-656) 69123, (8-655) 05745.

Rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, smulkintuvus, trąšų bars-
tomąsias, skutikus, kultivato-
rius, frezus, vagotuvus, bulvių 
kasamas. 

Tel. (8-612) 57075.

Praėjusį savaitgalį Anykščiuose 
dingo Giedrės Matkevičiūtės as-
mens tapatybės pažymėjimas, 
vilniečio kortelė ir kiti dokumentai. 
Radusius prašome paskambinti 
tel. (8-615) 69207.

Išnuomojamos komercinės pa-
talpos 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 ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8 644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Virtuvės, spintų slankiosiomis 
durimis, prieškambario, miegamo-
jo ir kt. baldai. 

Tel. (8-601) 70304.

Paslaugos

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

Tel. (8-655) 55726.

Gamina tentus automobilinėms 
priekaboms, žemės ūkio technikai, 
sienas pavėsinėms, terasoms, už-
dangalus trąšoms, grūdams.  

Tel. (8-682) 52354, 
jurate@agpbaltic.lt

Pjauna medieną klientų kieme. 
Gali pjauti be trifazio.

Tel. (8-657) 66798, Raimondas.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 1 d. (pirmadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 
Kaina nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, 
Troškūnuose (turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 7.45, Surdegyje 
7.55, Papiliuose 8.00, Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, 
Padvarninkuose 8.25, Andrioniškyje 8.30, Piktagalyje 
8.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
9.00, N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 9.20, Čekonyse 
9.25, Svėdasuose (prie turgelio) 9.45, Varkujuose 10.00, 
Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 10.20, Burbiškyje 10.25, 
Katlėriuose 10.35, Pašiliuose 10.40, Skiemonyse 10.50, 
Staškuniškyje 11.15, Kurkliuose 11.25, Šlavėnuose 11.35, 
Ažuožeriuose 11.55, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 12.05, 
Kavarske 12.15, Janušavoje 12.20, Pienionyse 12.25, 
Repšėnuose 12.30, Traupyje 12.40, Laukagaliuose 12.50, 
Levaniškyje 13.00.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Gegužės 31 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augančiais, ROSS-309 
veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, 
prekiausime kiaušiniais. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 
7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, Čekonyse 
15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauna 
medieną, taip pat parduoda dvigubo 
pjovimo statybinę medieną nuo 160 
iki 200 Eur.

Tel. (8-602) 61187

Staliaus paslaugos: montuoja vidi-
nes ir lauko duris, langus, kloja grin-
dis, kala dailylentes. Visa vidaus bei 
išorės apdaila iš medienos.

Tel. (8-626) 81699.

Įvairūs statybos darbai. Stogų den-
gimas.

Tel. (8-652) 77157.

Visų tipų stogų dengimas. Lauko ir 
vidaus darbai. Mūrijimas iš akmenų.

Tel. (8-606) 45352.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas, darbai atliekami beore 
Amerikos gamybos įranga, greit pi-
giai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

Mūrija ir deda grindinį iš įvairių 
akmenų. 

Tel. (8-653) 82839.

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, 
aptarnavimas.

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikiame garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Mažu ekskavatoriumi atliekakasi-
mo, gręžimo darbus. Stato tvoras. 

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

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai. Kanalizacijos valy-
mo įrenginiai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Įrengiame nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į be-
tono pagrindą, smaluoti). Kasame 
tranšėjas vandentiekiui, jungiame 
hidroforus.

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

Montuoja „August ir ko“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Įveda 
vandentiekį, kanalizaciją drenažą. 

Tel. (8-639) 69837. 

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Šiltina išorines pastatų sienas, pa-
matus. Atlieka išorės apdailą, deda 
dekoratyvinį tinką, dažo. Šlaitinių 
stogų keitimo, skardinimo darbai.  

Tel. (8-676) 52289.

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

Tel. (8-656) 77315.

Presuoja šienainio ir šieno rulonus 
nauju presu.

Tel. (8-650) 43253.  
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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.

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.

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

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

Tel. (8-676) 41155.

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

Tel. (8-650) 16017.

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

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

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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.
CV siųsti: info@bleiras.lt 
Tel. (8-698) 00701.

Linkime stiprybės ramiai gyventi, tausoti sveikatą ir 
ilgai būti užuovėja, gerumo įkvėpimo šaltiniu ir meilės tvirtove...
Dėkojame Mūsų Vienintelei už rūpestį, patarimus, 
paguodą ir pagalbą...
Už viską, kas yra Žemėje!
Tegu širdyje nebūna niekad šalta - nei skausmo, 
nerimo, bėdų...
Tegu likimas audžia baltą raštą vien iš Gėrio, 
Supratimo ir Džiaugsmų!

Gegužės 27-ąją Anelė BALTRĖNIENĖ iš Anykščių sutiko 90-ąjį 
gimtadienį. Brangią mamytę, močiutę, promočiutę nuoširdžiai sveikina-
me gražaus ir garbingo jubiliejaus proga. 

                                       Su meile ir dėkingumu sveikina
                                       vaikai: Alma, Leonas ir Vytautas su šeimomis 

Gydytojai Salomėjai RAINIENEI 
ir sesutei Ramunei STRAZDIENEI

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa Jūsų širdyse.
Kiek daug gerų darbų nudirbo Jūsų rankos.
Kiek daug naktų skaičiavo Jūsų mintys.
Ir dejavo tik viena Tava širdis.
Tebūna Jūsų vardas, Jūsų darbas šventas,
Tebūna Jūsų dienos ilgos ir džaigsmingos,
O laikas tekartoja “Nepalūžti, nepavargti, 
Tik gyventi ir gyventi”.
Mielos medikės. Su pavasariu!
Būkit laimingos, būkit sveikos
Ir išauskit baltą alyvų žydėjimą.
Ačiū už gydymą.

Janina KEPALIENĖ

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat visos komplekta-
cijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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 ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-699) 46054.

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai juodojo 
metalo laužą. Klientui pageidau-
jant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Spaustuvus šaltkalvio metalo 
darbams, gali būti stakliniai, vei-
kiančius, žiaunų atsidarymas ne 
mažiau 200 m.m.

Tel. (8-671) 77945.

Ąžuolines lentas.
Tel. (8-619) 66629.

siūlo darbą
Reikalingi fermos darbininkai dirb-

ti prie galvijų ir žirgų Raguvėlėje. 
Galimas apgyvendinimas.

Tel. (8-626) 21808.

Reikalingi braškių skynėjai 
Kavarsko sen.

Tel. (8-678) 50078.

AB Kauno grūdai siūlo dar-
bą pardavėjui - konsultantui 
Anykščiuose.

Tel.: (8-615) 51243, 
(8-686) 11011.

UAB GILOTA
siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams

darbas tarp ES šalių: Vokietija–Prancūzija–Italija;
darbas pagal grafiką 6/3;
darbas su vilkikais SCANIA ir užuolaidinėmis puspriekabėmis;
darbo užmokestis 60 Eur už kiekvieną dieną.

Įmonės adresas: Technikos g. 6C, Kupiškis.
Tel. (8-698) 80012.

Reikalingas pagalbinis darbinin-
kas, turintis B kategoriją.

Tel. (8-617) 80504.

UAB “Jara Jums” siūlo darbą vi-
rėjui (-ai).

Tel.: (8-652) 00166, 5-91-42.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Ferdinandas, Joana, Žaneta, 
Vyliaudas, Jomilė, Žana.

šiandien

 gegužės 31 d.

birželio 1 d.

gegužės 30 - 31 d. priešpilnis.

Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, 
Angelė, Petrė, Nojus.

Justinas, Jogaila, Galindė, 
Konradas, Juvencijus.

oras

anekdotas

IŠ artI

Amiliutė Anykščių centre 
įrengs natūralią pievą už eurą

+22

+9

Aš laiminga kaip serbentas.
Miesto centras. Rododendras.
Pievą Alpių iš toli
Pamatyti jau gali.

Stovi du muitininkai pasienyje. 
Žiūri – važiuoja vyrukas su dvi-
račiu, ant bagažinės „Marlboro“ 
blokas.

– Ot, niekšas, – sako vienas, – 
taip viešai veža kontrabanda.

– Nieko nepadarysi – bloką 
galima be muito vežti. Savo rei-
kmėms.

Kitą diena mato tą patį vyruką, 
vėl su „Marlboro“ bloku ant dvira-
čio bagažinės.

– Tuoj aš tam niekšui baudą iš-
rašysiu.

– Nusiramink, jis turi teisę, savo 
reikmėms veža..

Situacija kartojasi kasdien maž-
daug du mėnesius. Galiausiai abu 
muitininkai prieina prie to vyruko 
ir sako:

– Žmogau, imk mūsų sunkve-
žimį, prisikrauk pilną cigarečių ir 
parsivežk, mes tavęs nestabdysim, 
tik nebenervink mūsu..

– Ko jūs čia prikibot? Nereikia 
man jūsų sunkvežimio, as jau visus 
dviračius pervežiau…

Švęsti Anykščių J. Biliūno gim-
nazijos abiturientai pradėjo jau 
naktį. Pasiėmę  auklėtojus iš namų 
jie dūko iki paryčių. Auklėtojams 
nereikėjo rūpintis, kuo jie keliaus. 
Tuo pasirūpino jų auklėtiniai. Vie-
na auklėtoja nuo arklio buvo per-
sodinta ant dviračio, o galiausiai 
ant motociklo „Java“. Dauguma 
auklėtojų buvo vežami papuoštose 
mašinose, o keli važiavo į gimna-
ziją neįprasta transporto priemone 
- traktoriumi. 

Baigiančiųjų gimnaziją paskuti-
nis skambutis prasidėjo kelione į 
geležinkelio stotį. Gavę bilietus ir 
lapus, kuriose jie turėjo išdėstyti 
savo svajones, abiturientai buvo 

Į gimnaziją - traktoriumi
Evelina ir Severina 

ŠEŠTOKAITĖS 
(„Anykštos“ jaunosios žurnalistės)

Ketvirtadienį paskutinis skambutis nuaidėjo daugiau kaip 300 
Anykščių krašto abiturientų.  Didžiausią rajone Jono Biliūno 
gimnaziją šiemet baigia 178 abiturientai. Dauguma auklėtojų į 
gimnaziją atvyko papuoštais automobiliais, o porai auklėtojų pa-
sisekė pasinerti į žemdirbių vaidmenį – juos atvežė į gimnaziją 
traktoriumi. 

įsodinti į traukinį ir išlydėti vie-
nuoliktokų. Tolesnis jų kelionės 
tikslas buvo Rubikiai, kuriuose po 
pasivaikščiojimo galėjo užkąsti 
grikių košės. Po valandėlės gamto-
je tuo pačiu traukiniu gimnazistai 
grįžo atgal į Anykščius.

 Tęsdami tradiciją abiturientai 
keliavo iki Jono Biliūno kapo, kur 
jie paskutinį kartą sugiedojo gim-
nazijos himną.  Gimnazijoje grįž-
tančius dvyliktokus pasitiko šokė-
jai ir būrys mokinių. Dvyliktokai, 
prieš įeidami į gimnaziją, pasiti-
kusius apdovanojo šokiais. Juostų 
taku abiturientai suėjo į klases pa-
skutinei pamokai. 

Po šios pamokos aktų salėje jų 

laukė vienuoliktokai su paruoštu 
spektakliu.

 Abiturientus pasveikino gimna-
zijos direktorė Regina Drūsienė. 

Kitai laidai abiturientai parašė 
testamentą, kuriuo palieka nesu-
trinamą direktorės kilimėlį, neri-
botą skaičių pokalbių intymiomis 
temomis bei legendinę durų spyną 
„belskis ir bus atidaryta“, sukurtus 
eilėraščius apie jiems dėsčiusius 
mokytojus. Vienuoliktokams  taip 
pat buvo įteiktas mokyklos raktas. 
Auklėtojai pasveikino savo moki-
nius ir retoriškai klausė, kaip reiks 
gyventi be jų... Tada į salę pribėgo 
čigonių, kurios pagrobė klasių au-

klėtojus. Už auklėtojus buvo reika-
laujama išpirkos – savo svajonių. 
Deja, abiturientai nebuvo surašę 
savo svajonių, todėl už auklėtojus 
čigonams atidavė traukinio bilie-
tus, kaklaraiščius, o kai kas ir re-
klaminius „100 eurų“. 

Oficiali šventės dalis baigėsi, o 
neoficiali tik prasidėjo. Visi išsi-
skirstė grupėmis kas kur: kai kas 
namo ilsėtis arba švęsti, kažkas į 
kavinę „Erdvė“. 

Po paskutinio skambučio dvy-
liktokai nebelankys pamokų, bet 
mokykloje jie dar pasirodys. Vietoj 
pamokų jie eis į konsultacijas, per 
kurias ruošis brandos egzaminams.

IVa klasės auklėtoja vežama motociklu „Java“.

Auklėtinis taip džiaugėsi išvadavęs savo auklėtoją iš čigonių, 
kad nuo scenos nešė ją ant rankų.

Autorių nuotr.Abiturientus šokiais pasveikino jaunesni gimnazijos mokiniai. 

Anykščių Jono Biliūno gimnaziją šiemet baigė 178 abiturientai. 

Abiturientai juos pasitikusius žmones apdovanojo šokiais.

Investicijų tai žymės
Šios floristinės linksmybės.
Patikėkit, aš galiu
Ją įrengt be pinigų.

Tik į pamiškę nurūksiu 
Ir velėnų jums prilupsiu,
Pabarstysiu avižų,
Bus natūraliai gražu. 

Vienas euras už benziną – 
Tiek kaimynas mano ima.
Sunkim naudą iš gamtos
Ji tikrai žolių mums duos.


