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Kantrybė
Ekonomistai skelbia, kad tuoj 

atlyginimai ims kilti Lietuvoje 
kaip ant mielių. Turiu pasakyt, 
kad čia išvis viršūnė. Pakėlė 
maisto kainas, pakėlė šildymą, 
benziną, paslaugas, o dabar dar 
ir atlyginimus kels. Kiek mus 
galima spausti ir kada valdžia 
ims rūpintis paprastu žmogu-
mi?

Ruošiuosi - bus sunku, bet aš 
ištversiu. 

Linas BITVINSKAS

Rasti griaučiai liko po asfaltu Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Darbininkai, Anykščiuose šalia „Anykščių vyno“ gamyklos ka-
santys tranšėją šilumos trasai S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje, iš-
kasė žmogaus kaukolę. Iškviesti  IĮ „Juodasis ežys“ archeologai 
apžiūrėjo radinį ir paliko jį ten,  kur rado.

Kasant tranšėją prie „Anykščių vyno“ gamyklos iškasta kaukolė vėl buvo užkasta.

Vicemeras dėl teismo tarsis su šeima
Panevėžio apygardos proku-

ratūra priėmė nutarimą nu-
traukti ikiteisminį tyrimą dėl 
buvusio Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus šmeiž-
to. Prokuratūra nustatė dvie-
jų moterų, galimai šmeižusių 
S.Obelevičių, kad jis su jomis 
turėjo lytinių santykių už pini-
gus, asmens duomenis.

Prokuratūrai išaiškinus, kas 
jį galimai apšmeižė, politikas 
privataus kaltinimo tvarka da-
bar gali savo garbę ir orumą 
ginti teisme. 

Tačiau ar pasinaudos šia 
teise apginti gerą vardą, 
S.Obelevičius teigė dar neži-
nantis.

Pasak IĮ „Juodasis ežys“ darbuoto-
jos, žmogaus kūnas yra po asfaltu, o 
ardyti asfalto sluoksnio nėra prasmės. 

Todėl kaukolė buvo vėl apkasta šalia 
kūno ir toliau tęsiami tranšėjos kasimo 
darbai. 

Archeologės teigimu, nerasta jokių 
daiktų, kurie padėtų nustatyti, ko-
kiu laikotarpiu lavonas S.Dariaus ir 

S.Girėno gatvėje užkastas. Žmogus 
palaidotas tranšėjos dugne, 160 cm 
gylyje.

Vicemeras Sigutis Obelevičius dar nežino, ar jį apšmeižusias 
moteris duos į teismą ar neduos.

Viską atsimena ir be dienoraščio
61-ąjį gimtadienį verslininkas, 

pedagogas Vladas Visminas teigė, 
kad turi būti pusiausvyra tarp to, 
ką pasakai, ir to, ką pasilieki sau. 

Negyva stirna – 
priemonė 
medžiotojų 
santykiams 
aiškintis?

Gražiuoju 
Anykščių 
ligoninė 
nepasiduos

Mišios. Birželio 13 dieną 
Janonyse Šv.Mergelės Apsilanky-
mo koplyčioje 17 valandą vyks 
šventos Mišios meldžiant Dievo 
palaimos ir sveikatos, o Skiemonių 
Šv.Mergelės Marijos bažnyčioje 
birželio 14-ąją 12 val. 30 min. 
vyks Šv.Antano atlaidai. Atlaidus 
ves Mažeikių dekanas Zenonas 
Degutis.   

Žolynas.  Birželio 20-ąją, šeš-
tadienį, 14 val. Niūronyse bus 
prisiminti prieš 70 metų, 1945-ųjų 
birželio 23-ąją, žuvę Žolyno - Jono 
Biliūno būrio partizanai, meldžia-
masi prie jų kapų, kalbama apie 
pasipriešinimo judėjimą, jo atmin-
ties klastojimus ir dabartinės vi-
suomenės pilietinę savimonę.

Konkursas. Debeikių seniūno 
pavaduotojo konkursą laimėjo 33-
ejų metų Jurgita Pumputienė, iki tol 
dirbusi šioje seniūnijoje. Konkurse 
varžėsi keturi pretendentai.  

Prezidentas. Buvęs Anykščių 
meras, krepšinio klubo Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ vicepreziden-
tas Darius Gudelis kitame sezone 
turėtų perimti prezidento vairą 
iš klubo įkūrėjo Gedvydo Vain-
ausko. Žiniasklaidoje pasirodė 
pranešimai, kad „Lietuvos ry-
tas“ keis ne tik prezidentą, bet ir 
pavadinimą, tačiau pats D.Gudelis 
žinias apie komandos pavadinimo 
keitimą vadino nesąmonėmis.   

Švarino. Vyko moksleivių va-
saros stovykla-akcija „Švarinkime 
Šventosios upę 2015“. 25 mokslei-
viai bei mokytojai valtimis tris die-
nas plaukė Šventosios upe ir švari-
no upę regioninio parko teritorijoje 
nuo Andrioniškio iki Kavarsko. 

Antanas 
Drilinga – 
Anykščių garbės 
pilietis
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spektras

Temidės svarstyklės

Smurtavo. Birželio 10 
dieną, apie 14 valandų 30 
minučių, Svėdasų seniūnijoje 
neblaivus (2,52 promilės) 
vyriškis, gimęs 1964 metais, 
panaudojo fizinį smurtą prieš 
nepilnametį sūnų, gimusį 
2004 metais ir neblaivią (2,55 
promilės) sutuoktinę, gimusią 
1962 metais. Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

 

Siūlymas. Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės siūlymas į Lietuvą 
perkelti iki 250 pabėgėlių poli-
tikams neatrodo itin gąsdinan-
tis. Dalies jų įsitikinimu, būtume 
pajėgūs pasirūpinti prieglobsčio 
prašytojais, ypač jeigu papildomą 
finansavimą skirtų Europos Sąjun-
ga (ES). D. Grybauskaitės teigimu, 
mūsų šalies skaičiavimais, kurie 
pateikti Europos Komisijai (EK), 
Lietuvoje būtų galima priimti iki 
250 pabėgėlių. Esą tokie skaičia-
vimai gauti sudarius formulę, į 
kurią įtrauktas gyventojų skaičius 
ir šalies bendrasis vidaus produk-
tas (BVP). Tokį galimą priimti pa-
bėgėlių skaičių Prezidentė siūlys 
Vyriausybei įtvirtinti nutarimu. EK 
siūlo Lietuvoje apgyvendinti per 
700 pabėgėlių. 

Dėsto. Griežtas, gal net žiaurus 
režimas dabar Rusijai būtinas. Tai 
Niujorke pareiškęs garsus lietuvis 
režisierius Rimas Tuminas paaiš-
kino, kodėl taip mano. Paprašy-
tas sakyti tiesiai, ar nesigaili, kad 
Niujorke teisino V. Putino režimą, 
ir ar neišsižada savo pasakytų žo-
džių, R. Tuminas atsakė: “Kodėl 
turėčiau? Jeigu lyg džinas iš bute-
lio būtų paleistas visas tas Rusijos 
chaosas, patikėkite, iškiltų karo 
grėsmė. Kol vienas žmogus su-
valdo tą chaosą, karo nebus. Todėl 
nereikia V. Putino speisti į narvą”.  

Pinigai. Iš Lietuvos pabėgusi 
daugybe nusikaltimų įtariama Ne-
ringa Venckienė nusiteikusi pako-
voti dėl pinigų. Vilniaus adminis-
tracinis teismas gavo patikslintą N. 
Venckienės skundą, kuriame ji rei-
kalauja išmokėti Seimo nario atly-
ginimą. Nuo 2013-ųjų gegužės 9 d. 
Čikagoje gyvenusi, tačiau iš Seimo 
tik kitų metų birželio 19 d. pašalin-
ta N. Venckienė teismui įrodinėja 
visą tą laiką dirbusi, todėl turinti 
gauti atlyginimą. N. Venckienė 
apskaičiavo, kad Seimas jai liko 
skolingas 29 916 eurų. Netrukus 
turėtų paaiškėti ir kada teismas ims 
nagrinėti kitą įtariamosios skun-
dą - dėl jai neišmokėto atlyginimo 
Kauno apygardos teisme, iš kurio 
išėjo savo noru. Buvusi teisėja 
įsitikinusi, kad Kauno apygardos 
teismas jai liko skolingas daugiau 
nei 15 tūkst. eurų. 

Restoranas. Kenkėjų kontrolės 
ekspertai tik vieną dieną veikusį 
vabzdžių restoraną „Pestaurant“ 
atidarė Vilniuje, Lukiškių aikštė-
je. Vilniečiai galėjo nemokamai 
vaišintis dienos pietumis. „Vabz-
džių restorane „Pestaurant“, kurį 
atidarome kartą per metus, lervų, 
skėrių ar svirplių paragavę žmo-
nės lieka nustebę jų skoniu. Įveikę 
savo baimę, daugelis grįžta dar ir 
dar kartą. Tai itin sveikas maistas 
– iš tiesų sunku patikėti, kad 100 
g skėrių yra per 20 g baltymų, per 
35 mg kalcio ir 5 mg geležies. 100 
g svirplių turi tik 121 kcal, kai toks 
pat kiekis jautienos turi 288 kcal“, 
– apie vabzdžių naudą kalba UAB 
„Dezinfa“ vadovė Margarita Kut-
kaitė.

Žuvo. Per Saudo Arabijos vyk-
dytus oro antskrydžius žuvo ma-
žiausiai 44 žmonės. Saudo Ara-
bijos pajėgos atakavo Jemeno 
kariuomenės būstinę Sanos centre, 
informuoja “Reuters”. Daugiau nei 
100 žmonių, tarp jų civiliai, buvo 
sužeisti. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

drilinga

Mieli Anykščių krašto žmonės,
  

 Birželio 14 oji - Gedulo ir vilties diena. Prieš 74 metus prasidėjo masinis Lietuvos 

žmonių trėmimas į Sibirą. Lietuviai patyrė patyčias ir pažeminimą, kankinimus, 

badą ir ligas. Šie baisūs išgyvenimai dar gyvi tremtyje išgyvenusių žmonių prisimi-

nimuose. Būkime verti tų, kurie ištvėrė ir nepalūžo. Žvelgdami į juoda juosta per-

rištą Trispalvę ir iš visos širdies pagerbdami savo laisvės gynėjus, nepamirškime: 

šiandien – ne tik gedulo, bet ir vilties diena ateities Lietuvai.

  

 LR Seimo narys 

Sergejus JovAiŠA

Įmonės dvidešimtmečiui – sūnaus siurprizas
Vakar Michailo Baliucko įmonė „Varžos matas“ šventė 20-ąjį 

jubiliejų. M.Baliucko vadovaujamoje firmoje dirba ir jo žmona 
Aurelija bei vyresnysis sūnus Aivaras, o jaunėlis Aurimas šeimai  
jubiliejaus proga paruošė siurprizą.

Michailas Baliuckas pradiniam įmonės kapitalui prieš 20 metų 
paaukojo „Žigulį“

„Nunešiau  skelbimą į „Anykš-
tos“ redakcijos skelbimų skyrių. 
Vos grįžau namo, suskambo tele-
fonas (fiksuotas): („Laba diena, 
skambina Jonas Junevičius, ar jūs 
ieškote elektrifikavimo darbų“). 
Nustebau, kad taip greit sulau-
kiau skambučio, sakau: „Taip“. 
O J.Junevičius sako: „Mums re-
dakcijoje reikia pakeisti elektros 
instaliaciją”. Tai buvo pirmas ir 
gerai išreklamuotas užsakymas“, 
– juokėsi M.Baliuckas, pasakoda-
mas, kaip užsakymo sulaukė dar 
neišėjus skelbimui laikraštyje. 

Bėgant metams „Varžos matas“ 
plėtėsi, daugėjo užsakymų, augo 
kolektyvas. Teko ieškoti patalpų, 
buvo perkama įranga ir technika. 
Buvusio Anykščių elektros tinklų 
viršininko Viliaus Prievelio pasiū-
lymu buvo imtasi didelių LESTO 
bendrovės užsakymų. Dabar „Var-
žos mate“ dirba 16 žmonių, įmonė 
atlieka darbus Utenos, Anykščių, 
Molėtų, Rokiškio, Ukmergės rajo-
nuose. Pagrindiniu „Varžos mato“ 
užsakovu išlieka LESTO. 

O vakar „Varžos mato“ vyrai 
šventė – dabartiniai ir buvę kolek-
tyvo nariai rinkosi į ZALA ARMS 
šaudyklą. Simboliška... Versle 
M.Baliuckas pataikė į dešimtuką, 
reikėjo pasitikrinti ir šaudykloje. 

-ANYKŠTA

Ankstų rytą į kontorą atvažia-
vęs Michailas rado užrašu ir ba-
lionais papuoštą sieną: Aurimas 
gera šeimos ir viso „Varžos mato“ 
kolektyvo nuotaika pasirūpino 
dirbdamas naktį.

Beje, rytą jaunas vyras buvo 
žvalus ir šeimos įmonės teritorijo-
je maišė betoną – jis prie „Varžos 
mato“ kontoros pastato mūrija ga-
ražus, kuriuose teiks automobilių 
valymo paslaugą.   

O pasakodamas apie savo vers-
lo pradžią Michailas „Anykštai“ 
priminė, kad pirmasis jo įmonės 
užsakymas, vos padavus skelbimą 
į laikraštį, buvo mūsų redakcijos 
pastato elektros instaliacijos pa-
keitimas.

Prieš 20 metų M.Baliuckas dir-
bo vienoje Anykščių savivaldybei 
priklausančioje įmonėje. Būdamas 
jaunas ir veržlus jautė veiklos trū-
kumą. Todėl vakarais ir savaitga-
liais dirbo papildomus elektrifika-
cijos darbus. Darbų daugėjo, juos 
reikėjo tinkamai įforminti, todėl 
šiek tiek pasitaupęs ir dar parda-
vęs „Žigulius“ įsteigė individua-
liąją įmonę. Pasikvietęs į pagalbą 
buvusi bendradarbį M.Baliuckas 
ėmėsi veiklos. Iki žiemos darbo 
užteko, o atšalus orams jaunas 
verslininkas nusprendė klientų 
ieškotis per „Anykštos“ laikraštį. 

Iš Plikiškių (Andrioniškio sen.) 
kilęs A.Drilinga vasaras leidžia 
gimtinėje. Jo kandidatūrą į Anykš-
čių garbės piliečius pateikė An-
drioniškio bendruomenės centras.  

Gegužę rašytojui sukako 80 
metų, Vilniuje, Rašytojų klube, 
vyko jo sukaktuvių vakaras, buvo 
pristatyta naujausia kraštiečio kny-
ga - dienoraštis „Vieneri sugrįžimų 
metai“.

A.Drilinga Lietuvos rašyto-
jų sąjungos narys nuo 1962-ųjų. 
Nebeatrenkama, koks yra tiks-
lus jo parašytų prozos ir poezijos 
knygų skaičius, sakoma, jog apie 

Antanas Drilinga – Anykščių 
garbės pilietis

Per liepos pabaigoje vyksiančią Anykščių miesto šventę bus pa-
gerbtas šių metų Anykščių garbės pilietis, didžiausias šių laikų 
kūrėjas anykštėnas - rašytojas Antanas Drilinga.

Anykščių garbės piliečio vardo suteikimo komisija, vadovauja-
ma mero Kęstučio Tubio, rinkosi iš dviejų kandidatų – komisija 
vienbalsiai nusprendė, kad šiais metais Anykščių rajono garbės 
piliečiu butų paskelbtas rašytojas A.Drilinga.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

35-ias.  A.Drilinga yra ir vertėjas, 
libretų, scenarijų autorius. Jis ži-
nomas ir kaip leidinių redaktorius. 
A.Drilinga vadovavo „Mokslei-
vio“, „Nemuno“, „Literatūros ir 
meno“  kolektyvams. 

A.Drilinga bus devintasis Anykš-
čių rajono garbės pilietis. Šis vardas 
anksčiau suteiktas kunigui Stanis-
lovui Krumpliauskui, rašytojams 
Mildai Telksnytei ir Vygandui Rač-
kaičiui, mokslininkams Antanui Ty-
lai ir Algirdui Antanui Avižieniui, 
verslininkui Alvydui Bitinui bei 
visuomenininkėms Evgenijai Bal-
tronienei ir Primai Petrylienei.   

Maždaug 35 knygų autorius, poetas, prozininkas, vertėjas Anta-
nas Drilinga bus devintuoju Anykščių rajono garbės piliečiu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo
  Jonas Junevičius

Gintarė ŠIMULIONIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Manau, viskas priklauso 
nuo konkrečios situacijos, ta-
čiau keisti Darbo kodekse daug 
ką tikrai reikia. Įstatymas turėtų 
būti diferencijuotas stambiems 
ir smulkiems verslininkams. 
Juk kas vieniems tinka, kitiems 
gali kenkti. 

Valerija URBONIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Man atrodo, kad Darbo 
kodekso pataisos naudingos 
darbdaviams. Dirbantiesiems 
ir pensininkams naudos aš ne-
įžvelgiu. Man gal tos pataisos 
jau nebeaktualios, tačiau mano 
vaikų ir anūkų jos tikrai ne-
džiugina. 

Rimas MIŠKINIS, Anykščių 
miesto gyventojas: 

- Man tai nebeįdomu, aš 
gaunu pensiją, tačiau, manau, 
kad gal tų pakeitimų ir reikia. 
O kaip bus – matysim. Dabar 
niekas kito interesų nežiūri, 
kiekvienas paiso tik savo. 

(Atkelta iš 1 p.)
Specialistės nuomone, palai-

dojimas nebus karo metų, nes, 
pasak archeologės, jei tai būtų 
kario griaučiai, šalia jų turėtų būti 
skeveldrų ar bent sagų. Nerasta ir 
karsto vinių. Archeologės teigimu, 
radinio vietoje nėra ir jokio kultū-
rinio sluoksnio. Žodžiu, griaučiai 
archeologiniu požiūriu nėra ver-
tybė. O pakalbinta apie moralinį 
aspektą – juk per žmogaus lavoną 
toliau važinės automobiliai, spe-
cialistė šyptelėjo, kad čia įprastas 
dalykas: ir namus ant kapinių žmo-
nės statosi ir daržus kapinių vietoje 
sodina.  

Kaukolę UAB “Termotaupa“ 
darbininkai rado ketvirtadienį. 
Darbininkams archeologai nurodė 
radinį vėl užkasti ir nieko nedaryti, 
kol atvažiuos specialistai. Penkta-
dienį kaukolė dar kartą buvo iškas-
ta ir po apžiūros vėl užkasta.

Į tranšėją klojama nauja šilu-
mos trasa - 322 metrų ilgio, ji į 
bendrą sistemą sujungs „Anykščių 
vyno“ katilinės pastatą, kurį nu-
sipirko „Anykščių šiluma“ ir sta-
tomą biokuro katilą su žemutinės 
miesto dalies trasomis. Iš “Anykš-
čių vyno” teritorijoje būsiančios 
biokuro katilinės, paklojus naują 
trasą, bus galima šildyti ne tik Ra-
mybės mikrorajoną, bet ir centrinę 
miesto dalį.

Griovius kasa ir vėliau juo užly-
gins UAB “Termotaupa“ darbuo-
tojai. O vamzdžius kloja ir juos 
jungia pati „Anykščių šiluma“. Šio 
projekto vertė – 73 tūkst. eurų.

Rasti griaučiai liko po asfaltu

(Atkelta iš 1 p.)

Vicemeras dėl teismo 
tarsis su šeima
Tarsis su šeima ir advokatu

„Reikia pasitarti su šeima, 
pasitarti su advokatu, o tada 
matysiu, ką daryti“,- kalbėjo 
dabar Anykščių mero pava-
duotoju dirbantis keturių vaikų 
tėvas S.Obelevičius. – Aš ir ti-
kėjausi tokių 
išvadų. Jeigu 
ir buvo kokie 
sekso skanda-
lo užsakovai, 
nemanau, kad 
įmanoma juos 
nustatyti. Ne-
manau, kad jie 
atėjo, prisista-
tė... Greičiausiai jie veikė per 
trečius asmenis, - „Anykštai“ 
sakė S.Obelevičius. 

Politikas kalbėjo, kad prokura-
tūros išvadose parašytos abiejų jį 
pirkus seksualines paslaugas kal-
tinusių moterų pavardės, tačiau ar 
už šmeižtą jis jas duos į teismą, 
S.Obelevičius dar neapsisprendė: 
„Prokuratūros išvadas išsiunčiau 
savo advokatui.

Reikia viską labai gerai ap-
svarstyti – jeigu nesikreipsiu į 
teismą, visi kalbės, kad aš kaltas, 
o jeigu kreipsiuos – teismas tęsis 
metų metus ir žiniasklaida nuolat 
eskaluos bylą“. Politikas teigė su 
savo partijos vadovais apie tai 
taip pat dar nesikalbėjęs.

„Žinoma, kad aš nesinaudojau 
prostitučių paslaugomis“, - pa-
klaustas, ar ir toliau tvirtina bu-
vęs apšmeižtas, sakė S. Obelevi-
čius. 

Prokuratūros atsakyme nėra 
žodžio “politika”

Vicemeras patvirtino, kad tyri-
me prokuratūra neįžvelgė kokių 
nors politinių motyvų, bandymų 
politiškai su juo susidoroti, taip 
pat politinių užsakymų. 

Nors būtent taip buvo vadi-
nama praeitų 
savivaldos rin-
kimų įkarštyje 
žiniasklaidoje 
p a s i r o d ž i u s i 
i n f o r m a c i j a , 
kai dvi mote-
rys prakalbo 
apie tai, kad 
S.Obelevičius, 

neva su jomis susipažinęs suau-
gusiems skirtame pažinčių porta-
le, pirko seksualinius santykius. 

Politine provokacija šią žinią 
pavadino Tėvynės Sąjungos (Lie-
tuvos Konservatoriai), o kaden-
ciją baigianti Anykščių rajono 
taryba nuėjo dar toliau - mergi-
nų liudijimuose įžvelgė net visos 
Anykščių rajono tarybos pažemi-
nimą ir paniekinimą. 

 „Š. m. vasario 23 d. portale 
„Delfi“ likus iki savivaldybės 
merų rinkimų vos savaitei, įvyk-
dyta šlykšti politinė provokacija. 
Jos tikslas – apšmeižti, pažemin-
ti, paniekinti Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos pirmininką, 
merą Sigutį Obelevičių ir rajono 
Tarybą“, - paskelbė rajono depu-
tatai.

 „Prokuratūros išvadose net 
nėra tokio žodžio „politika“, - 
„Anykštai“ sakė S.Obelevičius 

apie prokuratūros tyrimo išvadas. 
– Manau, to prokuratūra net ir 
nesiekė nustatyti“.

Prašė nustatyti, kas šmeižė

S.Obelevičius teisėsaugos pra-
šė nustatyti asmenis, paskleidu-
sius, jo teigimu, tikrovės neati-
tinkančią informaciją, galinčią jį 
paniekinti ar pažeminti, pakirsti 
pasitikėjimą juo. Gavę šį pareiš-
kimą, Utenos apskrities VPK 
pareigūnai pradėjo ikiteisminį ty-
rimą dėl šmeižimo. Tyrimo metu 
buvo apklaustas pats nukentėju-
sysis, nustatyti ir apklausti asme-
nys, žurnalistams davę interviu 
apie galimai vykusį jų seksualinį 
bendravimą su pareiškėju, gauti 
kiti svarbūs tyrimui duomenys.

Ikiteisminį tyrimą kontrolia-
vusi Panevėžio apygardos pro-
kuratūros 2-ojo baudžiamojo 
persekiojimo skyriaus prokurorė 
Sigita Kairienė, priimdama nu-
tarimą nutraukti šį ikiteisminį 
tyrimą, vadovavosi Baudžiamojo 
proceso kodekso nuostata, kuri 
numato, kad ikiteisminis tyri-
mas dėl šmeižimo atliekamas, 
jei nusikalstamos veikos turi vi-
suomeninę reikšmę arba jei nėra 
žinomas nusikalstamos veikos 
padarymu įtariamas asmuo. Šiuo 
atveju, nustačius asmenis, kurie 
galimai apšmeižė nukentėjusįjį, 
ikiteisminis tyrimas buvo nu-
trauktas. Nukentėjęs asmuo turi 
teisę kreiptis į teismą privataus 
kaltinimo tvarka dėl savo garbės 
bei orumo gynimo.

-ANYKŠTA

...jeigu neiškreipsiu į 
teismą, visi kalbės, kad aš 
kaltas, o jeigu kreipsiuos 
– teismas tęsis metų metus 
ir žiniasklaida nuolat es-
kaluos bylą“...

Kaukolė rasta 160 centimetrų gylyje.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Archeologijos įmonės „Juodasis ežys“ atstovė tvirtino, kad ne-
rasta detalių, kurios leistų nustatyti, kokio laikotarpio palaido-
jimas.

Kam naudingos 
Darbo kodekso 
pataisos?

Matot, verslas verslui nelygus

Rimas JASIŪNAS, UAB „Rim-
peks“ savininkas, apie Anykščių 
savivaldybės paramą verslui:

 „Iškraipoma verslo esmė, verslo 
tikslas yra ne gauti, o uždirbti pi-
nigus.“

Dar svarbiau, kad išaugtų 
drabužių nebenešiotų
 

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2 
plius“ savininkas, apie rajono val-
džios santykį su verslu:

„Man atrodo svarbiausia, kad 
rajono vadovai išaugtų iš tų mažų 
„triusikėlių“ ir bandytų suprasti, 
kaip funkcionuoja verslas, galvo-
tų, kaip pritraukti pinigus į Anykš-
čius.“

Bet kol ministrai pradeda 
rašyti strategijos įvadą, 
būna atstatydinami

Dalis VAIGINAS, Anykščių li-
goninės vyriausiasis gydytojas, 
apie galimą Anykščių ligoninės 
akušerijos paslaugos licenzijos pa-
naikinimą: 

„Aš esu už tai, kad sveikatos ap-
saugos skiriamos lėšos būtų nau-
dojamos racionaliai, tačiau turėtų 
būti strategija, pagrįsta analize ir 
perspektyviniai planai, o ne neti-
kėti sprendimai“

Dar geriau, kad visas kaimyno
namas užsiliepsnotų...

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių vicemeras, apie Anykščių ligo-
ninės akušerijos paslaugų perspek-
tyvas:  

„Rokiškio ligoninės akušerijos 
skyriaus uždarymas mums būtų 
naudingas, sulauktume kažkiek 
gimdyvių iš šio rajono... Kai dega 
kaimyno pirtis – mums geriau? Ži-
noma. Juk tai labai lietuviška.“

Na, gal dar subręsit...

Vladas VISMINAS, verslinin-
kas, apie dienoraščių rašymą:

„Neduok Dieve. Nerašau ir nie-
kada nesu rašęs.“

Svarbiausia, jog bus atimta
teisė brakonieriauti

Arnoldas KAZAKEVIČIUS, 
Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajo-
no agentūros vedėjas apie tai, kas 
būtų, jei būtų nustatytas brakonie-
riavimo faktas: 

„Jei bus įrodytas brakonieriavi-
mo faktas, teks susimokėti didelę 
piniginę baudą, atimta teisė me-
džioti keleriems metams, konfis-
kuotas ginklas.“

Gydytojau, bet psichiatrija,
juk ne Jūsų profilis?

Leonas ALESIONKA, gydyto-
jas, medžiotojas, apie tai, kas ga-
lėjo nušauti ir išmėsinėti vaikingą 
stirną, kurios liekanos rastos jo bū-
relio teritorijoje: 

„Tik ne savi. Pas mus tokių idi-
otų nėra.“  
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rievės

Rytis KULBOKAS, filosofas

Viskas, kas galų gale tampa 
esminiu, prasideda nuo smul-
kmenų. Visi svarbūs reiškiniai 
susideda iš smulkių - viena šukė 
prie kitos ir susiformuoja jų mo-
zaika, kuri matoma kaip vientisas 
galutinis rezultatas. Taip pat retai 
kada visos smulkmenos į daikto 
esmę susiburia iš karto. Beveik 
visada jos dedasi lėtai, po vieną, 
palaipsniui, viena skindama kelią 
kitai, kuri iš karto negalėtų būti 
įstatyta, detalei. Toks naujos 
esmės (nesvarbu, pasaulėžiūros 
ar santvarkos) keitimo ar naujo 
reiškinio atsiradimo principas. 
Tai strategija, kurios imasi visos 
grupės, kurios nori pakeisti esamą 

padėtį.
Tvarkos keitimas gali būti 

revoliucinis (kai senoji tvarka 
jau seniai nebeturi pritarimo, bet 
laikosi iš inercijos) ir evoliucinis. 
Evoliucinio ginklas – kompro-
misas. Tai susitarimas, kuris 
nepadaro patenkintomis nė vienos 
pusės. Dominuojančiai, bet nebe-
sančiai visagale pusei padeda nu-
stumti problemą tolyn, o naujajai 
šiek tiek toliau pastumti savo idė-
jas ir reikalavimus. Tai žaidimas 
su laiku, nes abi pusės supranta, 
kad pasiekta padėtis laikina, kad 
vieniems - per daug, kitiems – 
per mažai, po kažkiek laiko bus 
nauji kompromisai. Tačiau tai 
pusei, kuri siekia pakeisti padėtį, 
kompromisas, visada pridengtas 
pačiais kilniausiais vardais, tėra 
dar vienas laiptelis, kurį reikia 
peržengti, kad galiausiai pasiektų 
savo galutinį tikslą. Tai ta maža 
dalelė, kuria siekiama sudėlioti 
savo mozaiką, sukurti naują gyve-
nimo ar reiškinio „normalumą“. 
Atrodo, į gyvenimą priimi tik 
vieną detalę, o žiūrėk, ir tam, kas 
buvo tradiciška, vietos nebelieka. 

Blogis į šį pasaulį ateina lygiai 
tuo pačiu principu. Nežinau to, 
kas būdamas blogis, save juo ir 
pristatytų. Atvirkščiai – blogis 

save visada vadina vieninteliu 
gėriu, vieninteliu išsigelbėjimu, 
neklystančiuoju ir kategoriškai 
nepakenčia kitokių nuomonių. 
Nesvarbu, ar tai būtų politinė 
sistema (pavyzdžiui, naciai save 
laikė vienintele viltimi, tikrai ne 
žudikais, ar TSRS komunistai, kol 
jie dar tikėjo komunizmu, taip pat 
save suvokė kaip gėrio idealą) ar 
gyvenimo būdas. Blogis veikia po 
truputį, bet nuolat. Krikščionybė-
je blogis tapatinamas su blogio 
dvasiomis ir Šėtonu. Krikščionių 
teoretikai sako, kad pagrindinis 
Šėtono tikslas – įtikinti žmones, 
jog jis neegzistuoja, išjuokti tuos, 
kurie tiki Šėtoną esant, į pasaulį 
blogį stumti po trupinį, blogį da-
ryti pateisinamu ir priimtinu. Ką 
liudija egzorcistai?  Nesuvokia-
mus, protu nepaaiškinamus daly-
kus apie apsėstųjų elgesį, tvirtina, 
jog Šėtono tikslas suvedžioti visą 
pasaulį ir kovoti prieš tuos, kurie 
laikosi Dievo įsakymų. Teigiama, 
kad į egzorcistus besikreipiančių 
skaičius auga, tarsi mozaika 
vėl dėliotųsi dalelė po dalelės. 
Kiekviena blogio smulkmena, 
kuri blogį paverčia „priimtinu“ 
dalyku, galiausiai griauna pačią 
žmogaus asmenybę, jei kalbėti 
metafiziniais terminais – stiprina 

žmoguje blogąją dvasią, o jei 
kalbėti psichologiniais terminais 
– griauna aiškias gėrio ir blogio 
ribas, imituodama palengvėjimą, 
kurdama saviiliuziją, jog nebijau 
tabu, kad esu toks drąsus, jog 
galiu bambėti prieš „neteisingą“ 
tvarką.

Baisiausia, kad blogis (o 
gal ir piktoji dvasia – kaip kas 
kuo tiki) pastaruoju metu tarsi 
nusitaikė į vaikus. Pavyzdžiui, 
Whydoto daina „Šėtone, prašau“ 
(tiksliau milijoninė jos peržiūra), 
nesvarbu, ar iš tiesų dainos idėja 
apie leidimą traiškyti kaulus ar 
net vaikų galvas buvo ironija (bet 
taip ji neveikė), tėra dar vienas, 
eilinis blogio „reabilitavimas“. 
Bet daina tai dar kaip daina. 
Daug pavojingesnis dalykas 
(sisteminga, nes blogis taip pat 
ateina po dalelę) jau pasiekė ir 
mūsų rajono mokyklas - „Charlie 
challenge“ „žaidimas“ (nors 
sunku jį vadinti žaidimu, nes 
egzorcistai teigia, kad piktoji 
dvasia neįeis į žmogų, jei jis pats 
neleis, o čia dvasią patys šaukia), 
kurio esmė – demono iškvieti-
mas, jo klausinėjimas. Blogis, 
nors egzorcistai ir apskritai visos 
pasaulio religijos griežčiausiai 
įspėja jokiais būdais nežaisti 

žaidimų su demonais, čia „ne-
kaltai“ nusitaikė į vaikus. Tuos, 
kurie dar negali suvokti realaus 
pavojaus ir turi jautresnę dvasinę 
sistemą, dar nesusiformavusią 
pasaulėžiūrą. Tarsi sąmoningai. 
Juk ir mūsų patarlės sako – 
lenk medį, kol jaunas. Paveiksi 
vaikus, įskiepysi, kad blogis 
neegzistuoja, įgysi laisvas rankas 
daryti blogus darbus ir vis pla-
tesnes ribas jiems. Tarsi viskas iš 
tiesų būtų pagal kažkokios blogio 
dvasios planą. Tarsi ne atsitik-
tinai Anykščių dvasininkų įspė-
jimai (o ypač buvusio Anykščių 
klebono Stanislovo Krumpliaus-
ko) nežaisti su blogiu sukel-
davo nepaaiškinamą kai kurių 
interneto komentatorių įsiūčio 
bangą. Ir nežinau, ar Anykščiai 
tame blogio plane nefigūruoja. 
Juk tikintieji iš karto pradėjo 
kalbėti apie bėdas, kurios ateis į 
mūsų rajoną, kai praėjusi rajono 
valdžia palaimino festivalio 
su velnio vardu rengimą kaip 
rajonui svarbų renginį, kai kilo 
skandalai dėl grupės „Mayhem“ 
tame festivalyje atviro sataniz-
mo elementų demonstravimo ir, 
tikinčiųjų manymu, jų religinių 
jausmų įžeidinėjimo. Pagyven-
sim, pamatysim.

Kasti žemę – tik su leidimu

Kasmet Lietuvoje dėl ap-
gadinamų požeminių elek-
tros kabelių sutrinka elek-
tros tiekimas, dėl įtampos 
svyravimų sugenda buitiniai 
prietaisai. 

„Elektros tinklų apsaugos 
zonose be elektros skirs-
tymo bendrovės LESTO 
sutikimo draudžiama vyk-
dyti žemės kasimo, dugno 
gilinimo, melioravimo ir ki-
tus darbus, taip pat statyti, 
remontuoti, rekonstruoti ar 
griauti bet kokius statinius, 
įrengti gyvulių laikymo aikš-
teles, tvoras“, – pasakoja 
Valstybinės energetikos ins-
pekcijos vyriausioji speci-
alistė viešiesiems ryšiams 
Milda Levandraitytė. 

Pasak pašnekovės, šio-
se elektros tinklų apsaugos 
zonose draudžiama lyginti 
gruntą bei dirbant žemės 
darbus kasinėti giliau nei 
0,3 metro. Jeigu reikia kasti 
giliau – būtinas LESTO lei-
dimas. 

Kad lauko darbai neatneštų bėdos
Savame kieme ar nuosavoje žemėje tvarkomės kaip tinkami. Vis tik, pasak specialistų, net ir 

įrengiant tvorą, genint medžius ar statant elektrinius piemenis gali kilti pavojus ne tik darbus 
atliekantiems gyventojams, bet ir niekuo dėtiems kaimynams.

Želdinius prižiūri 
savininkai

Nelaimės kyla ir neretai  aplin-
kiniams gyventojams elektros 
energijos tiekimas nutrūksta  
dėl netinkamos želdinių prie-
žiūros. Visa atsakomybė tenka 
žemės savininkams. Suderinę 
su LESTO, savo sodybose, 
soduose, per kuriuos nutiestos 
oro ir oro kabelių linijos, kirsti ir 
genėti želdinius turi būtent jie.  

„LESTO turi teisę surašyti 
administracinės teisės pažei-
dimų protokolą netinkamai 
želdinius prižiūrintiems gy-
ventojams, bet dėl konkrečios 
baudos skyrimo sprendimą 
priima Valstybinė energeti-
kos inspekcija“, – pasakoja 
K.Vasiliauskas, LESTO Tinklo 
eksploatavimo departamento 
vadovas.

Jei žmonės į įspėjimus ne-
reaguoja, darbus geranoriškai 
inicijuoja LESTO. Remiantis 
galiojančiais teisės aktais, nu-
genėtos šakos paliekamos, 
nes tai – žemės savininkų nuo-
savybė. 

Elektrinių piemenų 
pavojai

Nemažą pavojų gali sukelti 
ir netinkamai gyvulininkys-
tės reikmėms naudojami 
elektriniai piemenys, kuriuos 
griežtai draudžiama įreng-
ti elektros tinklų apsaugos 
zonose prieš tai negavus 
LESTO leidimo.  

„Dėl gamtos jėgų, pa-
vyzdžiui, žaibo ar nuvirtus 
medžiui, elektrinis piemuo 
tampa laidininku ir, žmo-
gui prisilietus prie elektri-
nio piemens, elektros srovė 
gali jį sužeisti ar net mirtinai 
traumuoti. Dėl to ir būtinas 
leidimas įrengti elektrinius 
piemenis po elektros lini-
jomis“, – sako Vytautas 
Chveckovičius, LESTO 
Tinklo eksploatavimo depar-
tamento vyr. inžinierius.

1802 – vienas telefonas 
visiems klausimams

LESTO kviečia gyventojus 
šalia elektros įrenginių elgtis 

Utenos apskrities ugniagesiai 
gelbėtojai pranešė, kad pirmadie-
nį Andrioniškio seniūnijoje ties 
Daugulių viensėdžiu degė miško 
paklotė. Išdegė 20 arų plotas. 

Pasak Anykščių ugniagesių 
gelbėtojų viršininko Sauliaus 
Slavinsko, šiame gaisre degė šie-
naujamų pievų apsuptyje esančios 

Gaisrai vėl driokstelėjo
Šią savaitę vėl padaugėjo gaisrų atvirose teritorijose. Bent du 

kartus Anykščių rajone degė miško paklotė. 

medžiais apaugusios kalvelės miš-
ko paklotė. Plotas su miškų masy-
vais nesijungė, todėl rizikos, kad 
ugnis persimestų į didesnį mišką, 
nebuvo.  

Ketvirtadienį Svėdasų seniūni-
joje Miliūniškio kaime išdegė 5 
arai miško paklotės ir jaunuolyno. 
Situacija buvo pavojingesnė nei 

Andrioniškio seniūnijoje kilu-
sio gaisro, nes šalia gaisro vietos 
driekiasi elektros linija. Gaisro 
gesinti buvo pasiųsti du ugniage-
sių ekipažai.

Trečias gaisras šią savaitę 
Anykščių rajone, nors šį sykį degė 
ne miško paklotė, o pieva, kilo 
antradienį Skiemonių seniūnijoje 
Žiogų kaime. Atviroje teritorijoje 
išdegė net 8 hektarai pievos. 

Pievų ir miško paklotės gaisrų 

šią savaitę buvo gausu ir kituose 
Utenos apskrities rajonuose. Pa-
vyzdžiui, Visagino savivaldybėje 
100 kvadratinių metrų plote degė 
miško paklotė ir medžių kelmai. 
Pasak S.Slavinsko, paprastai gais-
rų atvirose teritorijose priežastis 
sunku nustatyti, bet labai retai tai 
būna be žmogaus veiklos. Nebent 
trenktų žaibas. Todėl ugniagesiai 
dar ir dar kartą prašo gyventojų 
laužus kūrenti tik ten, kur leidžia-

ma, jei gamtoje žmonės kepasi 
šašlykus, tai žarijas užgesinti, o 
rūkantiems nemėtyti nuorūkų, 
ypač neįsitikinus, kad jos tikrai 
užgesintos. 

Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnyba skelbia, kad šiuo metu 
Anykščių rajonas patenka į tre-
čią miškų gaisringumo klasę (tai 
vidutinė klasė). Jai esant dar 
nėra didelės rizikos kilti gaisrui, 
bet saugotis reikia jau labiau nei 
įprasta, tačiau iš miškų gaisringu-
mo žemėlapio matosi, kad ketvir-
tos klasės miškų gaisringumas jau 
artėja prie Anykščių rajono ribų. 

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

ypač atsakingai, o kilus klau-
simų dėl darbų elektros tinklų 
apsaugos zonose, skambinti 

bendruoju LESTO telefonu 
1802 ir nemokamai pasikon-
sultuoti su specialistais.
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Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

 DVyNIAI
Dvynių ženklo žmonės ypatingai lankstūs ir prisitaikantys. 

Jie daug keliauja ir dažnai šiek tiek nervina kitus. Dvyniai labai 
smalsūs, viskuo domisi ir visada ištroškę informacijos.

etiketasViską atsimena ir be 
dienoraščio

Visai neseniai atšventęs 61-ąjį gimtadienį verslininkas, medžiotojas 
ir pedagogas Vladas Visminas atsiverti „Anykštos“ skaitytojams ne-
skubėjo – teigė, kad turi būti pusiausvyra tarp to, ką pasakai, ir to, ką 
pasilieki sau. Tačiau atskleidė, kad dalis bruožų, priskiriamų Dvynių 
Zodiako ženklui, tinka ir jam.

Vladas Visminas nėra tipiškas Dvynys: pasak pašnekovo, jis – gana 
pastovus, kai tuo tarpu astrologai teigia, jog Dvyniai yra pats nepasto-
viausias Zodiako ženklas iš visų esančių.

V. Visminas kilęs iš Rokiškio rajono, yra pedagogas fizikas, dėstęs 
Viešintų, Skiemonių moksleiviams, dirbęs Anykščių žemės ūkio mo-
kyklos direktoriumi, UAB „Anykščių varis“ direktoriumi.  Su žmona 
Birute užaugino dvi dukras.

kių jų būna. Bet punktualumas man 
patinka.

- Dvyniai yra sąmojingi, turi pui-
kų humoro jausmą, yra veržlūs ir 
apsukrūs.

- Dėl apsukrumo nežinau, o kiti tin-
ka. Be abejonės, mėgstu žmones, tu-
rinčius humoro jausmą. Labai mėgstu 
pajuokauti, bet nuo pajuokavimų nėra 
tekę nukentėti. Aš daug dirbu ir jaučiu 
juokus, mano humoras visada būna di-
plomatiškas ir nieko neįžeidžia.

- Dėl bet kokių naujovių atsisako 
visko, ką turėjo prieš tai. 

- Ne. Jau sakiau, kad esu pastovus. 
Jei atvirai, esu linkęs į tai, kas jau nu-
sistovėję. 

- Dvyniai dažniausiai neskaičiuo-
ja pinigų ir už savo darbą dažniau-
siai gauna per mažai.

- Teisingai. Taupyti nelabai mėgstu. 
Visiškai teisinga yra tai, kad Dvyniai 
mėgsta taupyti, bet nieko nesusitaupo. 
Kad duonos neturiu už ką nusipirkti, 
negaliu pasakyti, bet kojinėje susitau-
pęs taip pat neturiu. Visko gyvenime 
būna – tenka ir paišlaidauti.

- Dvyniai dažnai rašo dienoraš-
čius, ten užfiksuodami savo pasie-
kimus.

- Neduok Dieve. Nerašau ir niekada 
nesu rašęs. Šiaip tai aš ir taip viską at-
simenu (juokiasi).

- Visi Dvyniai pasižymi šaltu pro-

tu ir analitiniu mąstymu. 
- Kai reikia – taip. Galbūt ir mokslą 

rinkausi pagal tai. Esu fizikas. 
- Dvyniams reiktų pasistengti 

tapti jautresniais ir tolerantiškes-
niais savo draugų ir šeimos narių 
atžvilgiu.

- Absurdas. Esu tolerantiškas.
- Turi ugdyti kantrybę ir jausti 

saiką.
- Šimtu procentų saikas turi būti 

visais atvejais – ir gyvenime, ir darbe, 
ir gėrime, ir rūkyme, ir taip toliau. Tai 
tinka visiems ženklams. Pats esu kan-
trus visur, kadangi tai – neišvengiama.

- Savo moteriai – vienas iš dėme-
singiausių ženklų.

- Dėmesys... Jo moterims reikia. 
- Mylėdami Dvyniai labiausiai 

vertina intelektualumą.
- Žmogus, su kuriuo aš galiu pakal-

bėti, ir jis gali su manim kalbėti, kuris 
atitinka mano intelektualumą, man tin-
ka. Tai – labai gerai.

- Neretai Dvyniai tampa gerais 
politikais.

- Bala žino. Manau, jie per „minkš-
ti“, bet politikai būna tolerantiški, su-
pratingi. Politika domiuosi tik tiek, 
kiek man rūpi. Aš nenoriu domėtis tuo, 
ką man kiša – net neturiu normalaus 
televizoriaus. Virtuvėje stovi mažas te-
levizoriukas, per kurį pasižiūriu žinias 
ryte. Televizija man nerūpi.

4 detalės apie Vladą Visminą

Atostogos... Šalti kraštai, sakykim, taiga.

Darbas... Bedarbis.

Miestas... Anykščiai.

Vaikai... Užtenka.

Vladas Visminas teigė nemėgstantis, kai jam brukama nereika-
linga informacija, todėl televizorius jo namuose – tik žinioms 
pasiklausyti. 

 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Receptas.
Gaminti nemėgstu, bet žinau vieną receptą. Nušovus šerniuką, yra to-

kie „paslėpsniai“, kurių niekas neima. Iš jų išeina labai geras vyniotinis. 
Nuo tų „paslėpsnių“ reikia nuimti viską, kas nereikalinga, pridėti priesko-
nių: pipirų, lauro lapelių, mėgstamų prieskonių. Suvynioti, išvirti ir tada 
paslėgti. Išeina toks puikus dalykas!

Pirmasis tiesiogiai žmonių iš-
rinktas meras Kęstutis Tubis pagal 
Zodiako ženklą – Vėžys. Tam pa-
čiam ženklui „atstovauja“ ir savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė.

Tačiau rajono Taryboje situacija 
kiek kita – pagal ženklus juose do-
minuoja dvi frakcijos – Mergelės 
ir Vandeniai. Jų – po keturis. Mer-
gelės ženklui priklauso Algirdas 
Ananka, Danutė Mažvylienė, Vai-
dutis Zlatkus ir Dainius Žiogelis.

Vandeniai: Donatas Krikštapo-
nis, Raimondas Balsys, Arvidas Pa-
juodis ir Alfrydas Savickas. Beje, 
A.Pajuodis ir A.Savickas gimė tą 
pačią dieną – sausio 27-ąją.

Treti - Liūtai. Jų būtų trys. Tai 

Anykščius valdo Vėžiai
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Jei skirstyti Anykščių rajono valdžią ne pagal partiškumą, o 
pagal Zodiako ženklus, tai abu svarbiausi – mero ir administraci-
jos direktoriaus - postai dabar „priklauso“ Vėžiams.

Sigutis Obelevičius (buvęs meras), 
Egidijus Šilaika ir Audrius Biti-
nas.

Nors statistiškai Taryboje turėtų 
būti visų 12 ženklų atstovai, bet 
nėra nė vieno Ožiaragio ir Dvy-
nio ženklo žmogaus. Tiesa, vienas 
Dvynys (Kęstutis Indriūnas) buvo 
išrinktas, bet mandato atsisakė.

Kokie kitų Tarybos narių žen-
klai? Skorpionai – Antanas Baura 
ir Rita Kripaitienė, Šauliai – Al-
vydas Gervinskas (buvęs meras) ir 
Gabrielė Griauzdaitė, Svarstyklės 
– Vilius Juodelis ir Donatas Tus-
ka, Jaučiai – Dalia Kazlauskienė 
ir Lukas Pakeltis, Žuvys – Giedru-
tis Klimkevičius ir Arūnas Liogė, 
Vėžiai – K.Tubis (nors meras, bet 

į Tarybą buvo išrinktas ir turi joje 
balsavimo teisę) ir Mindaugas Sar-
gūnas, Avinai – Vytautas Galvonas 
ir Vilius Januška.

Na, jei Taryba susiskirstytų pa-
gal stichijas, kurioms priskiriami 
ženklai, būtų stulbinančiai vienodi 
rezultatai. Ugnies ženklų (Liūtai, 
Avinai, Šauliai) būtų 7, o kitų tri-
jų (Vandens, Oro, Žemės) – po 6 
narius.

Beje, jei pažiūrėti į buvusius 
Anykščių rajono merus, tai Saulius 
Nefas – Šaulys, Leonas Alesionka 
– Ožiaragis, o Darius Gudelis – 
Dvynys.

Tarybos nariai: 

Ananka Algirdas – 
1950-09-16 MERGELĖ
Balsys Raimondas – 
1983-01-23  VANDENIS

Baura Antanas – 
1955-11-21  SKORPIONAS
Bitinas Audrius – 
1975-08-04  LIŪTAS
Galvonas Vytautas – 
1958-04-08  AVINAS
Gervinskas Alvydas  - 
1962-12-11  ŠAULYS
Griauzdaitė Gabrielė – 
1990-12-22  ŠAULYS
Januška Vilius – 
1960-04-16  AVINAS
Juodelis Vilius – 
1953-10-08  SVARSTYKLĖS
Kazlauskienė Dalia - 
1960-04-29  JAUTIS
Klimkevičius Giedrutis - 
1950-03-06  ŽUVIS
Krikštaponis Donatas – 
1950-02-17  VANDENIS
Kripaitienė Rita - 
1960-11-01  SKORPIONAS
Liogė Arūnas – 

1958-02-26  ŽUVIS
Mažvylienė Danutė – 
1962-09-12  MERGELĖ
Obelevičius Sigutis – 
1959-08-02  LIŪTAS
Pajuodis Arvidas – 
1963-01-27  VANDENIS
Pakeltis Lukas – 
1985-05-15  JAUTIS
Sargūnas Mindaugas – 
1988-06-25  VĖŽYS
Savickas Alfrydas – 
1955-01-27  VANDENIS
Šilaika Egidijus – 
1973-07-25  LIŪTAS
Tubis Kęstutis – 
1960-06-23  VĖŽYS
Tuska Donatas – 
1947-10-10  SVARSTYKLĖS
Zlatkus Vaidutis – 
1968-09-06 MERGELĖ
Žiogelis Dainius – 
1974-09-03 MERGELĖ

Kaip tinkamai 
išsirinkti 
pėdkelnes 

Šiandien “Anykštoje” - pa-
tarimai moterims, kada ir 
kokiais atvejais būtina dėvėti 
pėdkelnes.

Kojinės gali sugadinti įvaizdį. 
Kojines ir pėdkelnes priimta laikyti 
moteriškumo ir seksualumo simbo-
liu. Tačiau, netinkamai išrinktos, 
gali pakenkti įvaizdžiui ir suteikti 
vulgarumo. Taigi kojines ar pėdkel-
nes, kaip ir bet kokį aprangos ak-
centą, reikėtų rinktis atsargiai. Tikrą 
damą pažinsi ne iš jos rūbų ar pa-
puošalų brangumo, o iš to, kad rink-
damasi aprangą ji visada atsižvelgia 
į konkrečią progą, vietą ir laiką.

Purškiamos pėdkelnės. Etike-
to protokoluose galima rasti re-
komendacijų, teigiančių, kad prie 
dalykinių kostiumėlių kojines dė-
vėti reikėtų. Jei kasdien be kojinių 
lyg ir būtų galima išsiversti, tai 
jos nepakeičiamos ir tiesiog būti-
nos susitikimuose su aukšto rango 
pareigūnais, valstybių vadovais ar 
karališkųjų šeimų atstovais. Tačiau 
kasdieną etiketui galima ir šiek tiek 
nusižengti: visos damos žino, kaip 
karšta su pėdkelnėmis vasarą. Nuo 
šiol yra kelios alternatyvos – kojas 
galima įdegti, patepti balzamu, ir  
pėdkelnių nebereikės. Kosmetikos 
rinkoje galima išvysti ir naujovę – 
tai purškiamos pėdkelnės. 

Prisegamos kojinės. Jei nė viena 
iš šių alternatyvų netinka, drąsiai 
galite rinktis ir labai plonas prise-
gamas pėdkelnes, kojinaites su si-
likoninėmis juostelėmis, kurios prie 
šlaunų tobulai priglunda ir prilaiko. 
Vasarinės pėdkelnės gali būti vos 
5-10 denjė storio. 

Kojinės – pagal metų laiką. Jei 
dirbate paprastame darbe ir užimate 
ne vadovaujamas pareigas, tikriau-
siai galite puoštis bet kokiomis ko-
jinėmis ar pėdkelnėmis – tiek raš-
tuotomis, tiek lygomis, tiek ir visai 
plonytėmis, vos įžiūrimomis. Vie-
nas vienintelis dalykas – pėdkelnes 
reikia derinti prie aprangos ir prie 
metų laiko. Vasarą juokingai atro-
dytumėte su storomis pėdkelnėmis, 
o žiemą aplinkiniams siaubą keltu-
mėte pasipuošusios peršviečiamo-
mis šilkinėmis kojinaitėmis. 

Parinko S.P.

niška. Jie – nepunktualūs.
- Taip. Jeigu kažkas vyksta, kodėl 

negali vykti kitaip? Tai, kas yra rutina, 
atsibosta. Rutiną reikia nugalėti ir tiek. 
Ją reikia išmesti. Rutinos aš nenugaliu. 
Jeigu valdžia nenugalės, tai ir aš nenu-
galėsiu. Bet jeigu valdžia ją galėtų nu-
galėti, aš būčiau už. Galų gale žmonės 
turi šypsotis, o ne vaikščioti susiraukę. 
Aš pats esu punktualus, bet nepunktu-
alius žmones toleruoju, kadangi viso-

- Dažno Dvynio bruožas – ne-
pastovi nuotaika, darboviečių, gy-
venamosios vietos, net sutuoktinių 
kaitaliojimas.

- Sakykim, taip: nepastovumas man 
nelabai tinka, esu pastovesnis. Ir dar-
bovietes kečiu ne taip jau dažnai.

- Dvyniai nuolat visur skuba.
- Jie neskuba, juos skubina. Pats 

skubėti nemėgstu.
- Dvynius erzina tai, kas kasdie-
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Funkcinės sveikatos 
diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems no-

Situacija buvo katastrofiška

Gydytojas R.Bukelis, vedžio-
damas po dar dažais kvepiančią 
ir tuoj pacientams duris atver-
siančią ligoninę, kalbėjo, kad 

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninė prikelta naujam gyvenimui

„Štai laiptai, kuriais mūsų slaugytojos ant rankų nešiojo sergančius arba jau užgesusius pacien-
tus...“ – į baigiamą remontuoti Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę pakvietė užeiti 
šios įstaigos vyriausiasis gydytojas Rimondas Bukelis.

Tiesa, laiptai po remonto jau nebeištrupėję, o slaugytojoms ant rankų nešioti pacientų nebereikės 
– ligoninėje įrengtas modernus liftas, kuriame telpa ne tik neįgaliojo vežimėlis, bet ir visa lova.

šiai įstaigai „verkiant“ reikėjo 
remonto: „Ligoninė pastatyta 
1952 m. ir nuo to laiko buvo 
atliekami tik nedideli kosmeti-
niai remontai. Sanitariniai maz-
gai ir vamzdynai buvo visiškai 

nusidėvėję, patalpos jau nebeati-
tiko higienos normų reikalavimų 
– nesant ventiliacijos sistemai 
palatose, koridoriuose nuolat 
tvyrodavo ne patys maloniausi 
kvapai, ko šiuolaikiškai įreng-
tose gydymo įstaigose neturėtų 
būti. Mums trūko ir palaikomo-
jo gydymo ir slaugos įrangos, o 
turima taip pat buvo pakankamai 
nusidėvėjusi“.

Siekiant užtikrinti kokybiškų 
palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugų teikimą Anykščių ra-
jono gyventojams, buvo įgyven-
dintas projektas „Palaikomojo 
gydymo ir slaugos paslaugų ko-
kybės gerinimas Anykščių rajo-
ne“. Projektas įgyvendinamas 
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 
priemonę „Ambulatorinių, pa-
laikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugų plėtra bei stacionarių 
paslaugų optimizavimas“.

Nuspręsta vykdyti projektą

„Galėjome nedaryti nieko, ta-
čiau mūsų pacientai gydėsi, o 
darbuotojai dirbo itin sudėtin-
gomis sąlygomis. Taigi rengiant 
investicinį projektą, buvo nagri-
nėtos trys alternatyvos: nedaryti 
nieko, daryti tik minimalius pa-

keitimus arba įgyvendinti pro-
jektą ir siekti pagrindinio tikslo 
– atnaujinti VšĮ Anykščių rajono 
savivaldybės Pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPc) Troš-
kūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės infrastruktūrą. 
Kas prisimena, kaip anksčiau 
atrodė ligoninė, tikrai pasakys, 
kad viskas čia labai pasikeitę“, 
– baigiamu įgyvendinti projektu 
džiaugėsi gydytojas R.Bukelis.

Nors pagal šį projektą ligoni-
nės fasado remontui nebuvo nu-
matytas finansavimas, gydytojas 
R.Bukelis vylėsi, kad ir tam at-
eis laikas, o kol kas čia gydomų 
ligonių gyvenimo sąlygas page-
rins naujai pakeisti plastikiniai 
langai, suremontuotas stogas, 
įrengta moderni ventiliacijos ir 
priešgaisrinės sistemos, liftas, 
įsigyta ypač reikalinga medici-
nos įranga – basonų plovimo ir 
dezinfekavimo mašina, keltuvas, 
ligonių perkėlimo lentos, veži-
mėliai voniai ir t.t.

Užtikrinta komfortiška 
aplinka

Troškūnų palaikomojo gy-
dymo ir slaugos ligoninėje tei-
kiamos palaikomojo gydymo ir 
slaugos paslaugos žmonėms, ser-
gantiems lėtinėmis ligomis, taip 
pat neįgaliesiems, kai aukštesnio 
lygio specializuotas, stacionari-
nis ir reabilitacinis gydymas yra 
netikslingas. „Mūsų pacientai, 
tai – sunkiomis lėtinėmis, on-
kologinėmis, sąnarių, širdies ir 
kraujagyslių ligomis sergantys, 
po insulto, sunkių traumų ir ope-
racijų, nebegalintys savimi pasi-
rūpinti ar judėti žmonės. Mūsų 
ligoninė paslaugas teikia viso 
Anykščių rajono gyventojams. 
Ir po atlikto remonto išlieka bu-
vęs lovų skaičius – vienu metu 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiai įstaigai 
buvo labai reikalinga basonų plovimo ir dezinfekavimo mašina.

Ar jūs viską žinote apie savo sveikatą
Birželio 19 dieną (penktadadienį)  FUNKCINĖ SVEIKATOS 

DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, RO-
MOS verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami tik  
iš anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8-682) 40857, darbo 
dienomis nuo 09.30 - 18.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). Tad kvie-
čiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

rėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu 
yra tiriama organų veikla, at-
liekant šią diagnostiką matoma 

kokiose kūno vietose yra sutriki-
mų, vystosi ligos, vystosi užde-
giminiai procesai, audini paki-
timai. Visi sveikatos duomenys 
yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja 
smegenys, skrandis, plaučiai, 
skydliaukė, inkstai, širdis, žar-
nynas, kokia stuburo ir sąnarių 
būklė, hormoninės sistemos vei-
kla, ar yra kirminų, virusų, kurie 

sukelia lėtines ligas, alergijas ir 
chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos pri-
valumas prieš kitas diagnostines 
programas yra tas, kad organiz-
me vykstantys pakitimai fiksuo-
jami jau ankstyvoje stadijoje, kai 
dar nieko neskauda. O sudėtin-
gais atvejais, kai žmogų vargina 
skausmai ir ne viena liga, šios 
diagnostika galima greičiau nu-

statyti papildomas negalavimo 
priežastis ir skirti efektyvesnį 
gydymo būdą ar negaištant laiko  
nukreipti reikalingo specialisto 
konsultacijai. Todėl ir profilak-
tiškai, ir įsisenėjusių negalavimų 
atveju funkcinė diagnostika atneš 
neabejotiną naudą kiekvienam. 

Funkcinės sveikatos diagnostiką 
jau aštuonerius metus atlieka Kau-
no Bioinformacinės Medicinos 
konsultacijų ir diagnostikos centras 
“Žolių Salonas”.   Užsak. Nr.1053

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės gydytojas Rimondas Bukelis ir vyriausioji slau-
gytoja Edita Tylienė džiaugėsi, kad daug metų remonto nemačiusi ligoninė pagaliau bus šiuolaikiš-
kai ir moderniai įrengta.

galėsime priimti 40 pacientų, tik 
jų gydymosi kokybė žymiai pa-
gerės. Įrengtos dvivietės, trivie-
tės ir keturvietės palatos visiškai 
atitinka sanitarines normas, o 
vonios patalpos pritaikytos neį-
galiųjų poreikiams – laikytis hi-
gienos taisyklių bus kur kas pa-
prasčiau ir ligoniams, ir, žinoma, 
slaugytojoms. Nuprausti sunkiai 
judantį ar visiškai negalintį judė-
ti žmogų be specialios medicini-
nės įrangos ypatingai sunku – tai 
didžiulis darbas slaugytojoms, 
o sergančiajam – papildomas 
diskomfortas ir stresas. Dabar 
ši problema jau bus išspręsta“ – 
apie visiškai pasikeitusią ligoni-
nę kalbėjo gydytojas R.Bukelis. 

85 proc. lėšų – iš ES fondų 

Be Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų paramos nebūtų 
pavykę atlikti daugiau nei 800 
kv.m pastato remonto, nes šių 
fondų parama sudarė net 85 
proc. visos projekto sumos. 

Pagal projektą, Troškūnų ligo-
ninės vidaus remontui bei medi-
cininei įrangai įsigyti buvo skir-
ta 634 399,21 euro. 539 239,33 
euro sudarė ES struktūrinių fon-
dų parama, o likusios lėšos – 95 
159,88 euro – skirtos iš valsty-
bės biudžeto.

Projektas pradėtas vykdyti 
2012 liepos 18 d. Rangos dar-
bų vykdymo konkursą laimėjo 
anykštėnų valdoma statybos dar-
bų įmonė UAB „Anrestas“. 

Planuojama, kad šių metų lie-
pos mėnesį Troškūnų palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoninė 
jau atvers duris ir čia vėl bus pra-
dėtos teikti jau daug kokybiškes-
nės ir visas normas atitinkančios 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
paslaugos Anykščių rajono gy-
ventojams. 

Užsak. Nr.1077

Naujai suremontuotos ligoninės palatos...
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pirmadienis 2015 06 15

sekmadienis 2015 06 14

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 Rojus Lietuvoj.  
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. 
12.00 Gedulo ir Vilties diena. 
Gyveno senelis ir bobutė.  
12.30 Gedulo ir Vilties diena. 
Šv. Mišių iš Vilniaus arkika-
tedros bazilikos tiesioginė 
transliacija.  
13.30 Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas.  
14.30 “Visu garsu” koncertas. 
16.00 Žinios.  
16.15 Gedulo ir Vilties diena. 
Ledo vaikai.  
16.45 Istorijos detektyvai.  
17.30 Premjera. Ekskursantė. 
N-7.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Futbolas. Europos 
čempionato atranka. Lietuva - 
Šveicarija.  
23.45 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynių 
apžvalga.  
0.20 “Visu garsu” koncertas.  
1.55 Istorijos detektyvai.  

2.40 Misija Sibiras’14. 
Krasnojarskas.  
3.35 Gedulo ir Vilties diena. 
Gyveno senelis ir bobutė.  
4.05 Mūsų miesteliai. 
Krinčinas. II dalis.  
4.55 Pasaulio panorama.  
5.25 Savaitė. 

6.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
6.55 “Zoro”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 “Mauglis. Mūšis”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Kietos mergiotės”. N-7.  
12.05 “Džiunglės”. N-7.  
13.45 “Kam atiteks namai?”. 
N-7.  
15.50 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
16.20 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 Teleloto.  
20.00 PREMJERA KK2 vasa-
ra. N-7.  
21.25 “Pabandom iš naujo”. 
N14.  
23.30 PREMJERA “Pabudau 
miręs” N14.  
1.10 Bėgimas džiunglėse. 
N-7.

6.50 Monsunas. N-7.  
7.20 S dalelių paslaptys. N-7.  
8.00 Bailus voveriukas.  
8.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  

9.00 Statybų TV. Laida.  
9.30 Nepaprasti daiktai.  
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 Volisas ir Gromitas. N-7.  
12.05 Mažasis komisaras 
Reksas. N-7.  
14.05 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.25 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai. 1967. 
Komedija.  
21.10 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas. N-7.  
0.00 Kietas riešutėlis 2. N-14.  
2.20 Visa tiesa apie meilę. 
N-7. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 FAILAI X. Kazanova. 
Gundymo menas. N-7.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 “Nacionalinė Geografija. 
Pavojingi susitikimai”. N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Inga Lindstrom. Daina 
Solveigai. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  
22.05 “Kortų namelis”. N14.  

23.10 Teisė žudyti. N14.  
1.15 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.  
17.25 “Nustebink mane” 
18.40 “Kas aprengs nuotaką?”  
19.50 “Nematomas žmogus”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm. N-7.  
22.55 Palaukite... N14.  
0.45 “Tikrasis seksas ir mies-
tas. Niujorkas”. N-7. 

 Kultūros 
8.05 Duokim garo! 
9.30 ORA ET LABORA. 
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 d.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 Pasaulio vyrų regbio 
septynetų taurės geriausios 
rungtynės. 
12.15 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Mokslo ekspresas.  
13.15 Mokslo sriuba.  
13.30 Algimantas Bražinskas. 
Opera “Kristijonas”.  
15.00 Gedulo ir Vilties diena. 
Įteisintas blogis.  

16.00 Gedulo ir Vilties diena.  
17.30 Septynios Kauno dienos. 
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
18.45 Valdovų rūmai.  
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Auksinis balsas.  
21.00 LRT OPUS ORE. 
Grupės “Deeper Upper” kon-
certas. 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Panorama.  
23.00 Gera muzika gyvai. “Light 
in Babylon”. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras.

 
6.00 Apie žūklę (k). 
6.25 Sveikatos ABC televitrina.  
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 “Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu”.  
22.00 “Patobulinti automobiliai.  
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 Europos žaidynės 2015. 
Numatomos rungtys - graikų-
romėnų imtynės, vyrų triatlo-
nas, kanojų, baidarių irklavi-
mas, gimnastika. Tiesioginė 
transliacija iš Baku.  
21.30 Klyvlendo šou  N-7.  
22.00 24 valandos. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Krintantis dangus. N-14.  
1.00 Pelikanas. N-7. 

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais.  
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas.  
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Išgyventi Afrikoje “.  
12.45 “Vandens žiurkės”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios.  
17.30 Pasaulis X. N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”. 
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “24/7”.  
22.30 “Daktaras Monro”. N-14. 
23.30 “Juodoji uola”. S. 
1.20 “24/7”.  
2.05 “Daktaras Monro”. N-14. 
2.50 “Juodoji uola”. S. 
4.10 “24/7”.  
4.55 “Daktaras Monro”. N-14. 
5.40 “Neprilygstamieji 
gyvūnai”.N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Iškilmingas minėji-
mas, skirtas Gedulo ir vilties 
bei Okupacijos ir genocido 
dienoms atminti, Lietuvos 
Respublikos Seimo Kovo 11-
osios Akto salėje. Tiesioginė 
transliacija iš LR Seimo.  
11.00 Premjera. NKVD 
Lietuvoje. 
11.50 Valstybės vėlia-
vos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje. 
12.30 Okupacijos, genocido 
ir sovietmečio represijų aukų 
pagerbimo ceremonija prie 
paminklų politiniams kaliniams 
ir tremtiniams Aukų gatvėje, 
Vilniuje.  
13.00 Misija Sibiras 2013. 
Tiumenė. 
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.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
0.25 Tikri vyrai.  
1.10 Didysis Gregas 4. N-7.  

2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.55 Teisė žinoti.  
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Odisėjas ir Ūkanų sala 
(k). N-7.  
10.40 Asteriksas. Dievų žemė. 
12.25 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
12.50 “Džonis Testas”.  
13.20 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Išgalvota žmona”. 
20.30 Tikras gyvenimas. “Jogilė 
ieško meilės”. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Absoliutus blogis. Išnykimas. 
N14.  
0.00 “Visa menanti“. N-7.  
0.55 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.50 “Grubus žaidimas”. N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
11.05 Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai.  
13.00 Madagaskaro pingvinai.  
13.30 Simpsonai.N-7.  

14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. 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 Drąsios ir žavios. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Be įsipareigojimų. N-14.  
0.40 Daktaras Hausas. N-14.  
1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
3.20 Nepaprasti daiktai.   

  
06.35 Sveikatos ABC televitrina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
8.00 “Mistinės istorijos”.  
9.00 “Laukinis”. N-7.  
11.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
12.00 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
13.10 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “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 “Pagalbos šauksmas”. 
23.20 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
III”. N14.  
0.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.15 “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 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “Valgyk, melskis, my-
lėk”. N-7.  
23.50 “Mentalistas”. N-7.  
0.45 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  

 Kultūros 
8.05 Brolių Grimų. Snieguolė 
(kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Septynios Kauno die-
nos.  
12.45 Lagerių moterys.  
13.15 Kultūra +.  
13.40 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje.  
14.15 Gera muzika gyvai. 
„Light in Babylon”.  
15.40 Prisiminkime. J. Grušas. 
Barbora Radvilaitė (kart.). 
15.55 ...formatas. Poetas 
Albinas Galinis.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  

17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Rusų gatvė. Žinios.  
18.30 Triumfo arka.  
19.30 Sibiro Lietuva.  
20.00 Lagerių moterys.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 Šoblės kino klubas 
pristato. Premjera. Absurdo 
žmonės.  
21.20 Lino giesmė.  
21.30 Teatras. 
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Būk kietas. N-7.  
0.25 Naktinis ekspresas.  
0.55 Panorama.  
1.55 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 Autopilotas (k). 
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).  

  
5.00 Europos žaidynės 2015 .  
9.15 Teleparduotuvė.  

9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Europos žaidynės 2015. 
Numatomos rungtys - kanojų 
ir baidarių irklavimas, graikų-
romėnų imtynės, gimnastika, 
sinchroninis plaukimas. 
Tiesioginė transliacija iš Baku. 
18.00 Kastlas. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Be stabdžių. N-14.  
22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Atskirti. S.  
0.50 CSI Majamis. N-7.  

 
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Girių takais.  
8.30 Šiandien kimba.  
9.00 Kitoks pokalbis. N-7. 
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Patriotai. 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. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis.  
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. N-7. 
0.00 “Byla “Gastronomas Nr.1”. 
N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 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.  
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
11.55 Apokalipsė. Antrasis 
pasaulinis karas. N-7.  
12.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
13.40 Klausimėlis.lt.  
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.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.14 Loterija „Perlas”. 
21.15 LRT forumas. Ar reikia 
Lietuvai Vyriausybės siūlomo 
socialinio modelio?  
22.20 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Ugnies žiede. N-7.  
1.00 Didysis Gregas 4. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Emigrantai.  
4.45 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2008 m. 
5.40 Klausimėlis.lt. 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

8.50 Kietos mergiotės. N-7.  
10.50 Džiunglės. N-7.  
12.25 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai”.  
12.50 “Džonis Testas”.  
13.20 “Ančiukai Duoniukai”.  
13.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Smagus pasivažinėjimas. 
N14.  
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 geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
11.00 TV Pagalba.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. 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 Drąsios ir žavios. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Paranoja. N-14.  
0.40 Daktaras Hausas. N-14.  
1.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  

2.25 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Meilė Niujorke 3. 
Žmonos atostogose”. N14.  
23.10 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.10 “Mentalistas”. N-7.  
1.05 “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 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.40 “Mentalistas”. N-7.  
23.35 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.35 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
13.15 Lietuvių dokumentika. 
Įspaudas.  
14.05 Kompozitoriaus Felikso 
Bajoro 80-mečiui. Koncertas. 
(kart.). 
15.25 Valdovų rūmai.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Jonas Kalinauskas.  
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. 
19.20 Prisiminkime.  
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 ARTi. Oda.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 Ekskursantė. Istorinė 
drama. N-7.  
0.20 Naktinis ekspresas.  
0.50 Panorama.  
1.50 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).  

  
5.00 Europos žaidynės 2015.  
9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Tavo augintinis.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys - 
sinchroninis plaukimas, stalo 
tenisas, kanojų ir baidarių 
irklavimas, šaudymas, pa-
plūdimio tinklinis. Tiesioginė 
transliacija i  Baku.  
18.00 Kastlas. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  

21.00 Na a Ra a. N-14.  
21.30 Alfa gauja. N-14.  
23.55 Kelyje. N-14. 
 

 
7.20 Reporteris. 
7.50 Nuoga tiesa.
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. 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 Namų daktaras. 
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. 
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.55 Reporteris.  
5.20 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
6.50 Gamtos pasaulis.

 
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. N-7.  
11.55 Specialus tyrimas.  
12.45 Emigrantai.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
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.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Perlas”. 
21.30 Premjera. Parduotas 
futbolas. Seppas Blatteris ir 
FIFA. 
22.20 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Ugnies žiede. N-7.  
1.00 Didysis Gregas 4. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Gyvenimas.  
4.45 Tikri vyrai.  
5.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7. 

10.00 24 valandos (k). N-7. 
11.10 Yra kaip yra. N-7.  
12.15 Nuo...Iki....  
13.15 “Džonis Testas”.  
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. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Užsienietis. N-7.  
0.05 “Visa menanti”. N-7.  
1.00 “Specialioji Los Andželo 
policija”. N-7.  
1.55 “Grubus žaidimas”. N14.  

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.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. 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 Drąsios ir žavios. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Pasveikink mirtį kitą 
dieną. N-7.  
1.15 Dirbtinis intelektas. 
N-14.  

2.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba.N-14.  
3.00 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Vienos nakties nuoty-
kis”. N14. 
23.40 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.40 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Benas Tenas prieš atei-
vius. Lemiama kova”.  
9.10 “Tikri pabaisos”.  
9.35 “Teisingumo lyga. 

Įsiveržimas”.  
10.00 “iKarli”. 
10.30 “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 “ Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 “Ikaras”. N14.  
22.45 “Mentalistas”. N-7.  
23.40 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.40 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
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 Algimantas Bražinskas. 
Opera „Kristijonas”.  
14.50 LRT Kultūros akade-
mija.  
15.35 Kultūra. Bronius 
Kutavičius. 
15.55 ...formatas. Poetė 
Dalia Teišerskytė.  
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 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
19.30 Prisiminkime.  
19.40 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Elito kinas. 
Tiranozauras. N-14.  
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).  

  
5.00 Europos žaidynės 2015.  
9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys - 
stalo tenisas, graikų-romėnų 
imtynės, gimnastika, paplū-
dimio tinklinis. Tiesioginė 
transliacija iš Baku..  
18.00 Kastlas. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  

21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Nepriklausomybės 
diena. N-7.  
0.25 Treneris Karteris. N-7.  

 
7.20 Reporteris. 
7.50 Patriotai. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
11.00 “Air America”. 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. Šilutė.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Pakartotiniai savival-
dybių rinkimai 2015. Šilutė 
(tęs.).  
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.55 Reporteris.  
5.20 “Miestelio patruliai”. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
11.55 Gyvenimas.  
12.45 Parduotas futbolas. 
Seppas Blatteris ir FIFA galia 
(kart.). 
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
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.  
18.15 Šiandien.  
18.40 Meilė kaip mėnulis.  
19.30 Pinigų karta.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Perlas”. 
21.30 Premjera. Trečiojo 
reicho žlugimas. N-14.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Imperija.. N-7.  
1.00 Didysis Gregas 4. N-7.  
1.50 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Pinigų karta.  
4.45 Istorijos detektyvai.  
5.35 Klausimėlis.lt. 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7. 
10.00 Yra, kaip yra. N-7. 
12.15 Nuo...Iki....  

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. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Sučiupus nužu-
dyti. N14.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.10 “Alkatrazas”. N-7.  
2.05 Sveikatos ABC televi-
trina (k). 

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.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. 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 Drąsios ir žavios.  N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kietasis būrys. N-14.  
0.50 Dirbtinis intelektas.  
N-14.  
1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.30 Gražuolė ir pabaisa. 
N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 “Komisaras Aleksas”. 
N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
21.00 Patrulis. N-7.  
21.30 “Misija “Pelėdos”. 
23.20 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai III”. N14.  
0.20 “Mentalistas”. N-7. 
1.15 “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 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 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 “ Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės II. Keršto 
karuselė”. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
0.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N14.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Linija, spalva, forma.  
13.15 ARTi. Oda.  
13.45 Kultūros savanoriai.  
14.15 Muzika gyvai. 
Kamerinės muzikos koncer-
tas „Romantinės muzikos 
pakerėti”.  
15.40 Lino giesmė.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius.  
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. 
19.40 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
20.50 Visu garsu.  

21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Dviese sūpuoklėse.  
23.50 Prisiminkime. J. 
Grušas. Barbora Radvilaitė. 
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).  

  
5.00 Europos žaidynės 
2015.  
9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys 
- dviračių lenktynės, gim-
nastika, paplūdimio tinklinis. 
Tiesioginė transliacija iš 
Baku.  
18.00 Kastlas. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Kinų zodiakas. N-7.  
23.55 Devyni gyvenimai. N-14.  

1.45 Naša Raša. N-14.  

 
7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
11.00 “Air America”. 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. Šilutė.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Pakartotiniai savival-
dybių rinkimai 2015. Šilutė 
(tęs.).  
19.25 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
20.25 “Froido metodas”. N-7. 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Pragaras ant ratų”. 
N-7. 
0.00 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
1.00 Reporteris.  
1.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 
2.15 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
3.00 Reporteris.  
3.25 “Miestelio patruliai”. N-7. 
4.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
4.55 Reporteris.  
5.20 “Miestelio patruliai”. N-7. 
6.05 “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 Imperija. N-7.  
12.30 Klausimėlis.lt.  
12.45 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 LRT radijo žinios. 
16.00 Žinios. Orai.  
16.25 Komisaras Reksas. 
N-7.  
17.15 Didysis Gregas 4. 
N-7.  
18.15 Šiandien.  
18.30 Premjera. Aguonų 
laukas. N-7. 1, 2 s.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
22.40 Premjera. 
Atstumtasis. N-14.  
0.20 Auksinis balsas.  
1.20 Didysis Gregas 4. 
N-7.  
2.10 Tikri vyrai.  
2.55 Bėdų turgus.  
3.40 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
4.25 Duokim garo!  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Džonis Testas”.  
7.25 “Ančiukai Duoniukai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  

8.50 24 valandos (k). N-7. 
10.00 Yra, kaip yra. N-7. 
11.10 Valanda su Rūta.  
13.15 “Džonis Testas”.  
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 Mylėti(s) smagu. 
N-7.  
22.00 13 rajonas. Plytų 
rūmai. N14.  
23.50 Aš visada žinosiu, ką 
padarei aną vasarą. N14.  
1.35 Sučiupus nužudyti. 
N14.  

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 TV Pagalba.  
13.00 Madagaskaro pingvi-
nai.  
13.30 Simpsonai.N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Laukinė Esmeralda. 
N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šrekas Trečiasis.  
21.15 Aš - robotas. N-7.  
23.40 Penktadienis, 13-oji. S.  
1.40 Raudonosios uodegos. 
N-14.  

  
6.10 “Policija ir Ko”. N-7.  

7.10 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.10 Misija “Pelėdos” 
10.45 “Kalbame ir rodo-
me”. N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
13.50 “Meilės sala”. N-7.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Nėra kur bėgti”. 
N14.  
23.30 “Gyvi numirėliai”. 
N14.  
1.20 “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 “Mano puikioji au-
klė”. 
11.00 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 “ Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. 
N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas. Gyvas 
masalas”. N14. 
22.55 SNOBO KINAS 
“Kuždesių sala”. N14. 
1.35 “Mentalistas”. N-7.  

 Kultūros 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Legendos.  
13.15 Visu garsu.  
14.00 Šoblės kino klubas 
pristato. Absurdo žmonės.  
14.20 Džiazo muzikos va-
karas.  
15.30 Balys Dvarionas.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Jonas Liniauskas.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Juodupė. 3 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.  
20.15 Prisiminkime. Balio 
Dvariono opera „Dalia”. 
20.30 Premjera. Džiunglių 
knyga 2. 
20.42 Aviukas Šonas. 
21.00 Kultūros naktis 

2015.  
24.00 Geofaktorius.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.45 Panorama.  
1.15 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).  
12.00 24 valandos (k). N-7.  
13.10 Nuo... Iki... (k).  
13.45 Dviračio šou (k).  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Arčiau mūsų (k).  
16.25 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Alchemija.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
5.00 Europos žaidynės 
2015.  
9.15 Teleparduotuvė.  
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys 
- stalo tenisas, šaudy-
mas iš lanko, gimnastika. 
Tiesioginė transliacija iš 
Baku.  
18.00 Kastlas. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Nauja norma. N-7.  
21.00 Avarijų TV. N-14.  
21.30 Be stabdžių N-14.  
22.00 Rizikingiausi polici-

jos darbo epizodai. N-14.  
23.00 Pirmoji nuodėmė. 
N-14.  
1.20 Nepriklausomybės 
diena. N-7.  
3.50 CSI Majamis. N-7.  

 
7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
8.50 “Albanas”. N-7. 
9.55 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
11.00 “Air America”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Dingęs 
pasaulis”.N-7. 
14.05 “Genijai iš prigim-
ties”. 
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. Šilutė.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Pakartotiniai savival-
dybių rinkimai 2015. Šilutė 
(tęs.).  
19.25 “Laukinis pasaulis”.  
19.50 Kitoks pokalbis.  
20.50 Pasaulis X . “Joninių 
burtai, mistiniai ritualai ir 
vasaros lygiadienio stebu-
klai”. N-7. 
21.50 “Nežinomybė”. N-14. 
0.05 “Vilo kailyje”. N-14. 
2.15 “Nežinomybė”. N-14. 
3.55 “Vilo kailyje”. N-14. 
5.40 “Laukinis pasaulis”.  
6.00 “Vestuvių kovos 12”. 
N-7. 
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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. 
10.45 Klausimėlis.lt. 
11.05 Mūsų miesteliai. 
Ylakiai. I dalis.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Šunų ABC. 
12.50 Šerloko Holmso sugrį-
žimas. N-7.  
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
15.00 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 2009 m. 
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Stilius.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Edmundui Kučinskui - 
60 metų.  
23.05 Prancūziškas bučinys. 
N-7.  
0.55 Jūros šventė 2012. 
Grupė „Rondo” ir choras 
„Božolė”.
2.35 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas.  
3.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
3.55 Edmundui Kučinskui - 
60 metų.  

6.30 “Peliukas Stiuartas 
Litlis”. 
6.55 “Zoro”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.00 Startas.  
9.35 “Mauglis. Sugrįžimas 
pas žmones. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Netikšunis.  
11.35 Trys vyrai ir kūdikis. 
13.35 Benamis. N-7.  
15.20 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
16.20 “Čiauškutė”. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS G 
būrys.  
20.45 Tikras vyras. N-7.  
22.30 Urvas. N-7.  
0.30 13 rajonas. Plytų rūmai. 
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 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
11.40 Pinokis.  
13.50 Gyvenimo bangos. 
N-7.  
16.25 Ekstrasensai detekty-

vai. N-7.  
17.25 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.00 Paskutinis oro valdy-
tojas. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot.  
21.05 Saulėlydis. N-7.  
23.35 D’Artanjanas ir trys 
muškietininkai. N-14.  

  
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Laba diena. N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Kroatijoje. 2014 m. Sporto 
laida.  
12.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
12.30 Statyk!.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 “Mano mylimiausia 
ragana”. N-7.  
16.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
17.00 “Laukinis”. N-7.  
18.00 “Ekstrasensų mūšis”. 
N-7.  
19.00 “Muzikinė kaukė. 
Ukraina”.  
21.45 MANO HEROJUS 
“Bazė”. N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS “9-a-
sis rajonas”. N14.  
2.05 “Mano mylimiausia 
ragana”. 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 drau-
gai”.  
12.00 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai.  
12.30 “Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”. 
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.
16.50 “Akloji”.  
18.00 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 Nemarus kinas. 
“Psichologas kaime”. N-7.  
22.55 “Prisimink mane”. 
N14.  
1.10 “Atpildas”. N-7. 

 Kultūros 
8.05 Į gamtą. 
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Mes - pasaulis. 
Filmas-koncertas „Pamestas 
vaikas”. 2 d. 
14.15 Pinigų karta.  
15.00 Lietuvių dokumentika. 
Premjera. Dėmesio - mais-
tas.  
15.50 M. K. Čiurlionis. 

Vasara. 
16.00 Moterų choro „Liepos” 
jubiliejinis koncertas.  
17.05 Prisiminkime. 
Dainuoja choras „Liepaitės”. 
17.15 Lino giesmė.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai.  
20.05 Balys Sruoga. Uošvė. 
1998 m. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 Atstumtasis. 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.  
19.00 “Vilkyčiai European 
Rallycross Challenge” eta-
pas Lietuvoje. 2015 m.  
19.30 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu”.  
20.30 “Patobulinti automo-
biliai”.  
21.00 “Ufologų pasakojimai”. 
JAV.  
21.30 PREMJERA Dabar 
pasaulyje. Išvados. 
22.00 Yra kaip yra (k). N-7.  
1.30 24 valandos (k). N-7.  
3.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  

4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k).  
5.30 Šefas rekomenduoja 
(k).

  
4.40 Europos žaidynės 
2015.  
8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Europos žaidynės 
2015. Numatomos rungtys - 
paplūdimio tinklinis, dviračių 
lenktynės, boksas, gimnas-
tika. Tiesioginė transliacija 
iš Baku.  
23.45 Nužudyti Bilą. N-14.  
1.45 Kinų zodiakas. N-7.  
3.55 CSI Majamis. N-7.  

 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 “Laukinių kačių nuoty-
kiai”.  
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui. N-7. 
13.00 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. N-7. 
14.00 “Meilės virtuvė”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios.
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Merfio dėsnis”. N-7. 
23.50 “Gyvenimo šukės”. S. 
1.35 “Meilės virtuvė”. N-7. 
3.05 “Merfio dėsnis”. N-7.

UAB „Anykštos redakcija“ gali paruošti ir 
atspausdinti

mlankstukus, 

mbukletus, 

mreklamines skrajutes, 

mblankus, 

mdiplomus, 

mA3 ir A4 dydžio

   plakatus, 

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“
Ieškomas darbštus, sąžinin-

gas, atsakingas, be žalingų 
įpročių žmogus, galintis gy-
venti, prižiūrėti sodybą, dirb-
ti pagalbinius darbus ūkyje 
Šiaulių r. už atlygį. 

Tel. (8-604) 44438.

Darbo pobūdis:
- Optimalių autotransporto 
maršrutų parinkimas; 
- Transporto judėjimo 
stebėjimas ir kontrolė;
- Informacijos perdavimas 
vairuotojams, klientams.

Reikalavimai:
- Analitiškumas, greita re-

akcija, savarankiškumas;
- Kompiuterinis raštingu-

mas;
- Gebėjimas koncentruotis 

ir dirbti sistemingai.

CV Siųsti:
El.paštu: info@agrenta.lt
Informacija telefonu: 
(8-686) 23411.

Reikalingas REISŲ KOORDINATORIUS (-Ė)

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.

siūlo darbą
Įmonei reikalingas ekskavatori-

ninkas. Darbo užmokestis pagal 
susitarimą.

Tel.: (8-686) 32101, 
(8-614) 91661.

Reikalingi fermos darbininkai 
dirbti prie galvijų ir žirgų. Galimas 
apgyvendinimas.

Tel. (8-626) 21808.

Siūlo darbą grybų ir uogų supir-
kėjams.

Tel. (8- 678) 79650.

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome dar-
bo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

Medienos gaminių įmonei UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. reika-
lingas pakaitinis kūrikas 4-5 mėn. 
laikotarpiui. Darbo patirtis būtina 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingas žmogus (arba šeima 
be vaikų) nuolat gyventi ir prižiū-
rėti nedidelę, ramią kaimo turizmo 
sodybą Zarasų rajone.

Tel. (8-699) 20006.
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(Atkelta iš 1 p.)

Aplinkosaugai nerūpi 
brakonieriai

Gautame laiške rašoma (kalba  
netaisyta,-red.past.): „O situacija, 
kuria noriu su jumis pasidalinti, 
yra daugiau nei baisi. Vakar vakare 
medžiotojų klubo „Alesionka“ vy-
rai tvarkingai medžiojo Anykščių 
rajone, ties Juostininkais, Juostinin-
kų miške. Pastebėję, kad atvažiuoja 
įtartinas visureigis, pro žiūronus 
pradėjo stebėti, kas tai. Kadangi dar 
buvo ganėtinai šviesu, minėti vyrai 
matė, kad atvažiavo kaimyninio 
būrelio „Troškūnai“ medžiotojas, 
būrelio valdybos narys, ūkininkas 
Valentas Dragūnas. Atvykęs mi-
nėtas V. D. išmetė kokį tai krovinį, 
pasišalino.

„Alesionkos“ medžiotojai nutrau-
kė medžioklę ir nuvyko pasižiūrėti, 
ką išmetė V. D. Kaip paaiškėjo, tai 
buvo vaikinga ką tik sumedžiota 
stirnos patelė (jas medžioti dabar 
griežtai draudžiama).

„Alesionkos“ būrelio medžiotojai 
iškvietė gamtos apsaugą, suformi-
no įvykį... BET... gamtos apsaugai 
vien tik mačiusiųjų tą įvykį parody-
mų neužtenka, kad nubausti V. D. 
Anykščių žvejų ir medžiotojų drau-
gija iš vis nesiima jokių veiksmų, 
kad nubausti V. D.

Toks vaizdas, kad tiek gamtos ap-
saugos inspektoriai, tiek draugijos 
atstovai nori užglaistyti tyliai ramiai 
šį įvykį...

Kadangi esu neabejingas gamtai 
ir gamtoje vykstančiais procesais, 
man galvoje netelpa kaip galima 
medžioti besilaukiančią stirnos pa-
telę, kurios jau labai netrukus turi 
atsivesti jauniklių“.

Medžiaga perduota policijai

Kadangi laiške metami tiesiogi-
niai kaltinimai aplinkos apsaugos 
institucijai, kuri, pasak laiško au-
toriaus, nesiėmė veiksmų, situaciją 
pakomentuoti paprašėme Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos 
Utenos regiono aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajono 
agentūros vedėjo Arnoldo Kazake-
vičiaus. Klausėme, ar jis apie tokį 
įvykį girdėjo ir kas apskritai nutiko 
minėtą vakarą.

„Gegužės 24 dieną, sekmadienį, 
buvo gautas pranešimas, kad asmuo 
į pamiškę atvežė žvėrių dorojimo 
atliekas, – pasakojo A.Kazakevičius, 
– Nuvykę į vietą, radome stirnos, 
kuri buvo vaikinga, dorojimo atlie-
kas. Taip pat buvo išmestos ir šer-
no atliekos. Apklausėme žmones, 
surinkome medžiagą ir ją perdavė-
me Anykščių policijai, kad pradėtų 
ikiteisminį tyrimą“. Kas Aplinkos 
apsaugai pranešė apie įvykį, A. Ka-
zakevičius teigė nežinantis – jis tik 
nuvyko į įvykio vietą.

Pasak A. Kazakevičiaus, pirminės 
informacijos duomenimis, atliekas 
išmetęs žmogus yra „Troškūnų“ 
būrelio narys, nors šimtu procen-
tų garantuoti, kad taip yra iš tiesų, 
aplinkosaugininkas negalįs. „Mes 
atliekas surinkome ir pridavėme 
Valstybinei veterinarijos tarnybai. Ji 
pateikė išvadą, kad tai buvo vaikin-
ga stirna. Visą medžiagą atidavėme 
policijai dėl ikiteisminio tyrimo pra-
dėjimo“, – sakė Arnoldas Kazakevi-
čius (kalba netaisyta, -red.past.). 

A. Kazakevičius, paklaustas, kas 
gresia žmogui, jei bus įrodytas bra-
konieriavimo atvejis, sakė: „Visų 
pirma, reikia sužinoti, iš kur stirna 
pas žmogų atsirado, ar ji buvo su-
medžiota nelegaliai, ar kitais būdais 
(yra neoficiali versija, kad ji buvo 
partrenkta automobilio), bet vien už 
tai, kad atliekos buvo suverstos ne 
į atliekų duobę, yra administracinė 
atsakomybė. Jei bus įrodyta, kad 
stirna buvo sumedžiota neteisėtai, 
bus kitokia atsakomybė, plius žala 
gamtai. Jei bus įrodytas brakonieria-
vimo faktas, teks susimokėti didelę 
piniginę baudą, atimta teisė medžio-
ti keleriems metams, konfiskuotas 
ginklas. Jei stirna buvo partrenka, 
įvykis turėjo būti praneštas aplinkos 
apsaugai – bet kokiu atveju yra pa-
žeidimas“, – dėstė aplinkos apsau-
gos departamento Anykščių rajono 
agentūros vedėjas Arnoldas Kaza-
kevičius.

„Medžiotojų „pletkai“?

Situaciją pakomentuoti papra-
šėme Leono Alesionkos, buvusio 
Anykščių rajono mero ir Seimo 
nario, buvusio medžiotojų būrelio 
„Medeina“ (laiške būrelis vadina-

mas „Alesionkos“ vardu) prezi-
dento: „Jei taip buvo iš tikrųjų – tai 
yra šlykštu. Stirnų šaudyti dabar iš 
viso negalima, dar ne laikas. Stir-
nos vesti vaikus pradės birželio 
pabaigoje. Kodėl jie į mūsų klubo 
plotus tą žvėrį meta? Labai seniai 
mes esam turėję net bylą teisme, 
kai du „Troškūnų“ būrelio me-
džiotojai įlindo į mūsų medžioklės 
plotus brakonieriauti elnių. Tuo 
metu buvo išdavikas sniegas – mes 
pėdom atsekėm. Vyrams tuomet 
buvo aiškiai pasakyta, kad taip 
kiauliškai lįsti negalima. 

Kam tą stirną šauti iš viso? O jei 
ir buvo nutrenkta, tai kam, vyrai 
mieli, ją ten mesti? Gi yra duobės, 
kur jas utilizuoti galima. Nuvežkit 
į duobę, užpilkit chemikalais ir 
problemų nebėra. Kam mesti kito 
būrelio plotuose? Tai – kiauliškas 
elgesys. Jei aš pastebėčiau tą stirną 
mūsų būrelio plotuose, pagalvo-
čiau, kad tai – arba pravažiuojantys 
brakonieriai galėjo nušauti, arba... 
Tik ne savi. Pas mus tokių idiotų 
nėra“, – piktinosi buvęs medžioto-
jų būrelio „Medeina“ prezidentas.

Paklaustas, ar stirna galėjo būti 
nušauta netyčia, L.Alesionka ste-
bėjosi: „Medžioklėje negali būti 
„netyčia“. Į stirną apskritai negali 
šauti, jei esi medžiotojas, nes dar 
ne terminas. Pagal medžiotojų 
kalendorių, stirnų patinus galima 
medžioti nuo gegužės 15 dienos, 
o pateles – tik nuo spalio mėnesio. 
Niekaip patelės su patinu nesupai-
niosi. Kažkas čia ne taip... Žinot, 
manau, kad tai gali būti ir sąskaitų 
su ūkininku Dragūnu suvedinėji-
mas. Yra tokie „medžiotojų „plet-
kai“, kuomet vieni kitus nepagrįs-
tai skundžia“, – svarstė Leonas 
Alesionka.

Buvo ne viena stirna?

Savo ruožtu pasiaiškinęs situa-
ciją L.Alesionka perskambino ir 
papasakojo sužinojęs šiokių tokių 
detalių. Buvęs medžiotojas pa-
sakojo: „Juostininkuose gyvena 
ūkininkai Vilkai. Pirmadienį jie 
purškė kviečius ir pamatė atva-
žiuojantį Valento Dragūno džipą. 
Jis, kaip man pavyko sužinoti, iš-
vertė trijų stirnų atliekas ir didelio 
šerno vidurius. Kaip jau minėjau, 
taip daryti daug metų negalima – 
tam yra specialios duobės. O šerną 
taip palikti apskritai labai pavojin-
ga, nes siaučia kiaulių maras. Apie 
įvykį aplinkosaugai pranešė kitas 
ūkininkas, Jonas Vaškevičius“.

Buvęs medžiotojas mano, kad 
ir laiškas, kurį gavo „Anykštos“ 
redakcija, yra rašytas Sabinos 
Vaškevičienės, Jono Vaškevičiaus 
žmonos. „Aš ir pats su ja esu 
konfliktavęs, ji nuolat pykstasi 
su ūkininkais. Bet kad Dragūnas 
nekaltas, nemanau, jį matė kitas 
ūkininkas“, – situaciją išnarplioti 
bandė medžiotojas L.Alesionka.

Medžiotojai teisės bausti 
neturi

Rimantas Pečkus, buvęs „Troš-
kūnų“ medžiotojų būrelio vado-
vas, Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Anykščių skyriaus 
medžioklės žinovas teigė žinantis 
apie šį įvykį. „Kiek mane infor-
mavo aplinkosaugininkai, vyksta 
tyrimas. Nežinau, kokio jūs iš ma-
nęs tikitės komentaro – jei gavote 
anoniminį skundą, jis gali būti ir 
melagingas. Bet kas, kol vyksta 
tyrimas, kol nėra įrodyta, negali 
būti vienareikšmiškai vertinama. 
Aš pats, supraskit, negaliu garan-
tuoti už visus žmones, bet turbūt 
šiuo metu net brakonierius ne-
šauna stirnos, kuri vaikinga ar su 
mažu stirniuku. Man tai – neįsi-
vaizduojamas dalykas“. 

R. Pečkus sako, kad stirna galė-
jo būti nutrenkta ir automobilio, o 
įvykis neužregistruotas todėl, kad 
tą padaryti galėjo sunkvežimis. 
„Pamodeliuokime situaciją – stir-
na gali būti nutrenkta mašinos. 
Kai ji nutrenkiama su lengvuoju 
automobiliu, įvykis registruoja-
mas, bet jei važiavo kokia „fūra“? 
Ji to net nepajuto ir įvykis nėra 
užregistruojamas. Radęs tą gyvū-
ną medžiotojas ar ne medžiotojas, 
jį išdorojo, gal mėsą atidavė šu-
nims“. 

Paklaustas, ar pažįsta apkaltin-
tą medžiotoją Valentą Dragūną, 
R.Pečkus, daugelį metų buvęs 
„Troškūnų“ medžiotojų būrelio 
vadovu, sakė: „Valentą Dragūną 
aš pažįstu, pats Troškūnuose me-
džioju. Tik jis (Dragūnas) labiau 
į Traupio pusę medžioja (kadan-
gi „Troškūnų“ būrelis didelis, jis 
pasiskirstęs į keturias dalis). Aš jį 
galiu apibūdinti kaip aktyvų, labai 
kovojantį prieš brakonierius žmo-
gų. Jis ir aplinkosaugininkams pa-
deda. Šeria žvėris net ir tada, kai 
nereikia. Ir dabar, kiek žinau, tas, 
kas jums siuntė parodymus, matė 
jo mašiną ant kelio, o jis pats ėjo 
su kibiriuku kukurūzų. Ir tą kibi-
riuką, ir papiltus kukurūzus matė 

ir aplinkosaugininkai. Ne man 
spręsti, gal tai tik sutapimas, kad 
jis buvo toje vietoje. Pasakysiu, 
kad tuose išskirstytuose keturiuo-
se medžioklės būrelio plotuose, 
tame ketvirtadalyje, V.Dragūnas 
tvarkosi geriausiai – jis yra pogru-
pio vadovas“. 

Pasak R.Pečkaus, veterinarai 
turės pasakyti, kaip stirna žuvo 
ir pridūrė, kad laiškas redakcijai 
buvo rašytas išties nekompetentin-
go žmogaus, nes aplaidumu apkal-
tinta medžiotojų ir žvejų draugija 
neturi teisės bausti. „Gyvūną pa-
likti gali bet kas, o kažkas radęs iš 
piktos valios gali žmogų paskųsti. 
Aš aplinkosaugininkų apie įvykį 
taip pat buvau informuotas. Beje, 
medžiotojų ir žvejų draugija baus-
ti negali – tai ne draugijos reika-
las, mes galime tik padėti aplinko-
saugininkams surasti nusikaltusį 
žmogų, o patys jam galime nebent 
pirštu pagrūmoti...“, – apie susida-
riusią situaciją kalbėjo medžioklės 
žinovas Rimantas Pečkus.

Šiuo metu „Troškūnų“ medžio-
tojų būreliui vadovauja buvęs 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato komisaras Raimundas 
Razmislavičius.

Kaltinimai – tik kerštas

Apkaltintas brakonieriavimu 
medžiotojų būrelio „Troškūnai“ 
narys, ūkininkas Valentas Dragū-
nas, išgirdęs situaciją, teigė apie ją 
žinantis. „Anykštai“ jis sakė, kad 
mesti kaltinimai – neteisingi. 

„Tai melagingas pranešimas. 
Žinau, kad esu apkaltintas, ma-
nau, kad tai kažkieno kažkoks 
kerštas ir nenoriu to net komen-
tuoti... Tas kerštas yra nepagrįs-
tas – manau, kad ir pats žmogus, 
kuris jums pasakė, „susipynė“, ką 
jau sakė, ko ne. Aš tikrai niekur 
nieko nepyliau, nesuprantu, už ką 
toks kerštas gali būti ir už ką tokie 
dalykai apskritai vyksta. Kažkoks, 
matyt, nesusipratimas, man sunku 
ką nors komentuoti...“, – sakė V. 
Dragūnas. 

Paklaustas, ar tikrai jį galėjo 
matyti L. Alesionkos minėtas ūki-
ninkas Vilkas, V. Dragūnas sakė: 
„Taip, su ūkininku Vilku buvom 
susitikę ant keliuko, pasišnekėjom 
ir išsiskyrėm, o kas ten kur buvo 
išmesta, aš nežinau“, – kalbėjo 
nežmonišku elgesiu su besilau-
kiančia stirnos patele apkaltintas 
„Troškūnų“ medžiotojų būrelio 
medžiotojas Valentas Dragūnas.

Negyva stirna – priemonė medžiotojų 
santykiams aiškintis?

„Anykštos“ redakcija gavo anonimu panorusio likti žmogaus 
laišką apie nelegaliai sumedžiotą ir išmestą vaikingą stirną. Laiš-
ke kaltinamas medžiotojas, ūkininkas Valentas Dragūnas, neva 
pamiškėje išmetęs stirnos liekanas, taip pat aplinkosaugininkai, 
medžiotojų draugija, kurie, kaip teigiama, nesiėmė jokių veiks-
mų, kad įvykį ištirtų.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Buvęs „Troškūnų“ medžiotojų būrelio vadovas, Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus medžioklės žinovas Ri-
mantas Pečkus sakė, kad stirna galėjo būti partrenkta „fūros“.

Buvęs medžiotojų būrelio „Medeina“ (laiške bū-
relis vadinamas „Alesionkos“ vardu) prezidentas 
Leonas Alesionka įvykį ėmėsi aiškintis ir pats. 
Medžiotojas teigė, kas su „Troškūnų“ medžiotojų 
būrelio vyrais jau yra buvę konfliktų ir anksčiau.

Utenos regiono aplinkos apsaugos departa-
mento Anykščių rajono agentūros vedėjas Ar-
noldas Kazakevičius sakė, kad, gavę praneši-
mą apie pamiškėje paliktą stirną, į įvykio vietą 
nuvyko ir medžiagą perdavė policijai.
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Milų vėlėjo pasiekimai

1958 metų 68-ame „Kolektyvinio 
darbo“  numeryje rašoma apie Anta-
ną Babelį, milų vėlėją, kurio darbais 

Šauniausi kolūkiečiai: 
statybininkės ir milų vėlėjai

1958-1960 metų „Kolektyvinio darbo“ numeriuose yra skyrelis, 
kuriame rašoma apie įvairius žmones. Dažniausiai tai pagiriamie-
ji tekstai apie kolūkiečius ir jų pasiekimus. Pateikiame keletą jų.

kolūkiečiai itin džiaugiasi. Tekstas 
taip ir vadinasi „Milų vėlėjas“. 

„Dažnai galima sutikti į Gėlių ga-
tvę sukančius kolūkiečius, nešinus 
audėjų išausto milo rietimais. Tai 

Antano Babelio klijentai. Ir jeigu 
pasitaiko, kad koks privatus vertelga 
bando suvilioti kolūkietį duoti apdo-
roti milą jam, išgirsta atsakymą:

- Nieko nebus. Milą velti duosiu 
tik Babeliui. 

Ilgus metus dirba Antanas Babe-
lis vietinio ūkio valdybos Anykščių 
milų vėlykloje. Per savo darbo laiką 
jis suvėlė, nudažė ir supresavo apie 
50 kilometrų namų darbo audinių. 
Dabartiniu metu gabus meistras ap-
dirba po 30-35 metrus audeklo per 
dieną.

Kolūkiečiai džiaugiasi milų vėlėjo 
apdorotu milu, nes jis atlieka užsa-
kymus tik aukšta kokybe. 

Gerbia sąžiningą meistrą vietinio 
ūkio valdybos darbininkų kolekty-
vas ir vadovybė. Per 6 darbo metus 
niekas negirdėjo nusiskundimo An-
tano Babelio adresu. 

- Gera dirbti, kai žinai, kad dirbi 
sau ir savo liaudžiai, – pasakoja drg. 
Babelis. – Gyvenimas kasdien gerė-
ja. Partija ir vyriausybė veda mus į 
šviesią ateitį. 

Gerai gyvena darbininkas-pirmū-
nas. Gėlių gatvėje Nr.5 pažymėtas 
naujas namelis – Antano Babelio 
nuosavybė. Apie namelį jau išaugo 
jo pasodintas sodelis“.

Žilaūsis nepailstantis Šližys

1959 metų 18-ame numeryje 
aprašomas Jonas Šližys, kuris, jau 
įžengęs į septintą dešimtį, vis dar 
savo darbu lenkia kai kuriuos jau-
nuolius. „Kaip ąžuolas tvirtas“ – taip 
pavadintas tekstas apie J. Šližį. 

„Yra žmonių, kurių nepalenkia 
metų našta. Tik sugrubę rankos ir 
balkšvi, lyg apšarmoję, ūsai išduoda 
senatvės žymes. Bet vis dar tirps-
ta darbas tokių žmonių rankose, ir 
žvalus akių žvilgsnis uždega kitus 
pasiryžimu.

Neatrodo, kad ir Jonas Šližys 
įžengė septintą dešimtį. Retas jo 
bendraamžis galėtų susilyginti su 
juo ir pradalgy, ir vežimą kraunant, 
ir prie kuliamosios. Pats jis sako, kad 
įšilęs galįs dirbti be atsidūsimo. Na, 
ir dirba seniokas!

Žiūrėk, kiti numosuos, nubrukšės 
pievoje keletą pradalgių ir sėda pa-
silsėti. Vienas dalgį peikia, kitas ran-
kavetu skundžiasi. Tuo tarpu Šližiui 
visi padargai geri. Kai stos baran, tai 
net samanos iš po jo dalgio skrenda. 
Nepavysi, per visą  didžiąją Pusta-
laukių pievą pradalgį varydamas. 

Och, turėjęs žmogus sveikatos! 
Ir kantrus, nepalaužiamas buvęs. 
Būdavo, reikia kam nors sunkesnį 
akmenį iš dirvos išridenti ar sienojų 
pakelti – tuojau Šližį kviečia.

Bet daug jo sveikatos suėdė vargin-
gas gyvenimas. Keli hektarai smėlio 
ir raisto negalėjo išmaitinti šeimos. 
Su pirmųjų gaidžių kakaryne Šližys 
keldavos ir du kilometrus skubėdavo 
į Ivampolio dvarą. Dirbdavo ten lig 
saulėlydžio, neatitiesdamas nugaros. 
Ieškant didesnio uždarbio, jam teko 
ir griovius kasti, ir įvairius sunkiau-
sius darbus dirbti. 

Tik vieną pavakarę ties Pustalau-
kių kaimo galulaukėmis sudundėjo, 
sudrebėjo plentas. Žygiavo, jojo, 
važiavo raudonžvaigždžiai kariai... 
Tarybų valdžia atnešė Šližiui, kaip 
ir visiems šio krašto biedniokams, 
laisvę ir laimę.

Nors rankos sugrubę, nors balkš-
vi jau ūsai, bet Šližys nepailsdamas 

darbuojasi kolūkiniuos laukuos. 
Nėra tų darbų, kurių jis atsisakytų. 
Niekada Šližys nesivaiko „ilgesnių“  
darbadienių. Visus brigadininko nu-
rodymus atlieka stropiai. 

Jono Šližio 1958 metų darbo knygu-
tėje įrašyti 383 darbadieniai. Darbštų 
kolūkietį kolūkio valdyba premijavo. 
Nuo tėvo neatsilieka ir duktė Angelė, 
ji išdirbo 348 darbadienius.

Dabar pasiturinčiai gyvena Šližio 
šeima. Ant jų stalo ne naujiena ir 
dešros gabalas, ir baltos duonos kąs-
nis. Nuėjo į negrįžtamą praeitį tos 
dienos, kai čia net tos ašakotos duo-
nos stigdavo. O kada stalas apkrau-
tas, tai dirbti lengviau ir linksmiau. 
Tvirtas kaip ąžuolas, kantrus ir ne-
palaužiamas senatvės, Jonas Šližys 
darbuojasi kolūkio gerovei“.

Statybose dirba mergina

Tų pačių metų 87-ajame nume-
ryje aprašoma moteris, dirbanti sta-
tybose. Tai – Danutė Juškevičiūtė. 
Tekstas apie moterį vadinasi „Mes ja 
didžiuojamės“.

„Keliamasis kranas girgždėdamas 
paduoda vieną po kito savo krovinius 
į penktąjį statomo namo aukštą. Čia 
atkeliauja nuo žemės gelžbetoniniai 
perdenginia, karnizo blokai ir kitos 
detalės. Apačioje, krano papėdėje 
žvaliai sukiojasi komjaunuolė Danutė 
Juškevičiūtė. Iš didžiulio aukšto nusi-
leidžia krano strėlės traversas. Da-
nutė įgudusiomis rankomis čiumpa 
traversą ir netrukus jį pritvirtina prie 
sunkaus gelžbetoninio bloko. Vėliau 
lengvu rankos mostu duoda ženklą 
kranininkui, ir blokas, atsiplėšęs nuo 
žemės, pradeda kilti į padanges. 

Vilniaus statybos treste Juškevi-
čiūtė dirba antri metai. Į statybą ji 
atėjo baigusi vidurinę mokyklą. Pa-
tiko Danutei čia. Ją viliojo šis nuolat 
verdąs darbas, didžiuliai statybos 
užmojai. 

Apie Danutę Juškevičiūtę šiltai 
atsiliepia statybos darbų vykdytojas 
Stasys Krukauskas:

-Tai labai sumani, sąžiningai at-
liekanti savo darbą mergina. Mes ja 
didžiuojamės ir raginame kitus sekti 
jos pavyzdžiu“.

Besivaidijantys tėvai ir vaikai

O štai 1960 metų trečiajame nu-

meryje yra ne toks linksmas tekstas. 
Čia rašoma apie nedėkingą sūnų: 
„Beširdis sūnus“, pavadintas teks-
tas. 

„Malonu matyti žilagalvį tėvą ar 
senutę motiną nuoširdžiai bejuokau-
jant su savo suaugusiu sūnumi ar 
pilnamete dukra. Bet Rubikių kaimo 
gyventojai Jonas ir Rozalė Tuske-
niai nesidžiaugia sūnumi Albinu ir 
jo žmona Gene. Kai pastaroji tapo 
Albino žmona, namuose prasidėjo 
vaidai. Tie vaidai pagaliau privedė 
prie to, kad jie pagaliau persiskyrė: 
Albinas su žmonele nuėjo į kitą tro-
bos galą gyventi.

Gyvendami atsiskyrę nuo tėvų, 
sūnus ir marti pasidarė dar akiplė-
šiškesni.

- Senas kipše, atiduok man dalią 
– 4.000 rublių! – kartą atidaręs tėvų 
kambario duris, užgiedojo Albinas.

Kada tėvai sugula miegoti, sūnus 
su marčia įvairiais balsais pradeda 
šaukti, švilpauti.

Tai taip atsilygina Albinas tėvams 
už sočią, viskuo aprūpintą vaikystę 
ir jaunystę.

Kolūkio valdyba ne kartą perspė-
jo Tuskenius. Bet vaidai nesiliauna. 
O reikia surasti vaidų priežastį ir ją 
pašalinti“.

Stropuolis laiškininkas

Tų pačių metų „Kolektyvinio dar-
bo“ 5-ame numeryje rašoma: „Kie-
kvienam kiemui – du periodiniai 
leidiniai“:

„Kas rytą į Mickūnų ryšių agen-
tūrą ateina kuklus vaikinas. Tai „Už 
taiką“ kolūkio laiškininkas Titas Ra-
žanskas. Čia jis atsiima naujausius 
laikraščius ir žurnalus, pasirenka 
gražiausių atvirukų ir vokų, pašto 
ženklų ir iškeliauja į brigadą. 

Nekantriai jo laukia kolūkiečiai.
-Kas naujesnio? – teiraujasi bri-

gadininkas Vyt. Gražys ir įninka į 
laikraščius. 

Jis tikrai turi ką skaityti. Šiemet jo 
namus lanko net 4 periodiniai leidi-
niai: „Valstiečių laikraštis“, „Mūsų 
sodai“, „Kolektyvinis darbas“ ir 
„Tarybinė moteris“.

Po 3-4 laikraščius ir žurnalus pre-
numeruoja kolūkiečiai P. Matuliaus-
kas, J. Ražanskas ir kiti. 

Šiais metais visos šio laiškininko 
aptarnaujamos kolūkiečių šeimos 
gauna po du periodinius leidinius. 

Neatsitiktinai T. Ražanskas pasie-
kė tokių rezultatų. Jo darbo sėkmė 
– stropumas. Nė vienos dienos jis 
nesėdi namuose. Kasdien T. Ražans-
kas pristato kolūkiečiams naujasią 
korespondenciją“.

-aNYKŠta

Nuotraukoje: Antanas Babelis su dukrele Nijole uogauja savo 
sodelyje.

Nuotraukoje – Jonas Šližys, 
garbaus amžiaus darbštus 
kolūkietis.

Nuotraukoje D. Juškevičiūtė.

Nuotraukoje: „Už taiką“ 
kolūkio laiškininkas T. Ra-
žanskas.
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KELIONĖS

SITUAcIJA

Grasinama metai iš metų

Teritorinės ligonių kasos jau dau-
gelį metų nefinansuoja akušerijos 
paslaugos Anykščių ligoninėje tei-
kimo – išlaidos dengiamos iš rajono 
ir ligoninės biudžeto. Tad finansinių 
sankcijų dėl akušerijos padalino 
mūsų ligoninei pritaikyti negalima, 
nes jos jau pritaikytos, bet Sveika-
tos apsaugos ministerija gali panai-
kinti akušerijos paslaugos licenziją, 
kitaip tariant, uždrausti priimti gim-
dymus Anykščių ligoninėje.

Sveikatos apsaugos ministrei 
Rimantei Šalaševičiūtei prieš kurį 
laiką pareiškus, jog bus uždaryti 
šešių provincijos ligoninių Akuše-
rijos ir ginekologijos skyriai, ku-
riuose metinių gimdymų skaičius 
nesiekia 300, akivaizdžiai vėl kyla 
nauja grėsmė ir Anykščių ligoninei. 
Juolab kad praėjusį rudenį besilan-
kydama Anykščiuose ministrė apie 
liūdnas mūsų ligoninės akušerijos 
perspektyvas užsiminė tuometinei 
rajono valdžiai ir vyriausiam ligo-
ninės gydytojui Daliui Vaiginui bei 
ligoninės bendruomenei. Anykščių 
ligoninėje paskutiniais metais gim-
do tik apie 100 moterų, o ir apskri-
tai anykštėnių gimdyvių skaičius 
jau daugelį metų yra mažesnis nei 
300, net ir 200 dažniausiai nesie-
kia. Anykščių ligoninės vyriausias 
gydytojas Dalis Vaiginas neslėpė, 
kad likvidavus akušeriją, prasidės 
ir ginekologijos, ir visos įstaigos 
griūtis, kuri gali baigtis ir chirur-
gijos bei reanimacijos skyrių užda-
rymais. Taip įvyko Molėtuose, Ku-
piškyje, Zarasuose, Ignalinoje. Šių 
savivaldybių ligoninių chirurgijos 
ir reanimacijos skyrių nebefinan-
suoja Ligonių kasos. „Aš esu už tai, 
kad sveikatos apsaugos skiriamos 
lėšos būtų naudojamos racionaliai, 
tačiau turėtų būti strategija, pagrįsta 
analize ir perspektyviniai planai, o 
ne netikėti sprendimai“, – kalbėjo 
D.Vaiginas, vadovaujantis ir Lie-
tuvos ligoninių asociacijai. Beje, 
šešerius metus asociacijai vadovau-
jantis D.Vaiginas, jau, regis, dirba 
su penktuoju Sveikatos apsaugos 
ministru...

Beje, tas 300 metinių gimdymų 
limitas yra aukštas ne tik Anykš-
čių, bet ir triskart didesnių miestų 
ligoninėms. Net Utenoje, kurioje 

30 tūkst. gyventojų, metinių gimdy-
mų skaičius ne visada perkopia 300 
kartelę... 

Socdemų lyderis važiuotų 
derėtis

Anykščių rajono tarybos opo-
zicijos lyderis, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis, „Anykštos“ pa-
kalbintas apie galimą akušerijos 
paslaugos mūsų ligoninėje likvida-
vimą, dėstė, jog negalima pradėti 
ardyti ligoninės. Jis kalbėjo, kad 
iš rajono biudžeto ligoninei būda-
vo skiriama nuo 200 iki 400 tūkst. 
litų per metus, bet paprastai ne vien 
tik kaip dotacija Akušerijos ir gi-
nekologijos skyriaus išlaikymui. 
D.Žiogelio nuomone, anksčiau bu-
vusį ligoninės finansavimo lygį iš 
rajono biudžeto išlaikyti nėra labai 
skausminga. „Pagrindinė grėsmė - 
jog bus atimta licenzija teikti aku-
šerijos paslaugas. Jei taip įvyks, 
prasidės ligoninės griūtis. Gal ne 
per metus, bet per kelis metus mūsų 
ligoninė bus kaip dabar Kupiškio. 
Ankstesnė rajono valdžia stengėsi, 
kad ligoninė išliktų, tikėkimės, kad 
ir dabartinė eis tuo pačiu keliu“, – 
„Anykštai“ kalbėjo D.Žiogelis. Jis 

tikino, kad jeigu dabartinių rajono 
vadovų nebus stumiamas į politikos 
užribį, galės per partiją bandyti gel-
bėti Anykščių ligoninę. Mat Svei-
katos apsaugos ministrė, kurios ini-
ciatyva ketinama uždaryti nedidelių 
ligoninių akušerijos padalinius, į 
Vyriausybę yra deleguota socialde-
mokratų.   

Vicemeras tikina, 
kad grėsmės nėra

Buvęs Anykščių meras, dabar 
vicemeras, konservatorius Sigutis 
Obelevičius „Anykštai“ aiškino, 
kad nėra jokios grėsmės.  „Viskas 
priklauso nuo rajono valdžios – jei 
finansuos, veiks, jei nefinansuos 
– neveiks. Meras pasirašė pave-
dimą, kad būtų pervesta ligoninei 
biudžete numatytų lėšų dalis. Tad 
kol kas viskas gerai“, -  aiškino 
S.Obelevičius. Jis abejojo, ar Svei-
katos apsaugos ministerija imsis 
drastiškų veiksmų ir, nekreipdama 
dėmesio į vietos valdžios požiūrį, 
panaikins licenziją. O grasinimuo-
se likviduoti kitų miestų akušeri-
jos padalinius S.Obelevičius sakė 
įžvelgęs ir naudą. „Rokiškio ligoni-
nės akušerijos skyriaus uždarymas 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Gražiuoju Anykščių ligoninė 
nepasiduos
Anykščių rajono politikai tvirtina, kad kovos, jog mūsų ligoninėje liktų nuostolinga stacionarios akušerijos paslauga. Politikams 

negaila ir rajono biudžeto lėšų jos išlaikymui, nes manoma, kad pradėjus ardyti ligonę ji greitai taps nevisaverte – po akušerijos pa-
dalinio uždarymo bus likviduota ir reanimacija bei chirurgija.

mums būtų naudingas, sulauktume 
kažkiek gimdyvių iš šio rajono... 
Kai dega kaimyno pirtis, mums ge-
riau? Žinoma. Juk tai labai lietuviš-
ka“, – ironizavo vicemeras.

Kviečia pacientus 
pasitikėti savo medikais

Anykščių rajono tarybos narė, 
mokytoja, valdančiosios Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjungos ats-
tovė Danutė Mažvilienė „Anykš-
tai“ sakė, jog ji mato akivaizdžią 
sveikatos apsaugos centralizaci-
jos grėsmę. „Sveikatos priežiūra 
turi būti kuo arčiau žmogaus. Jei 
visaverte liks tik apskrities ligo-
ninė, anykštėnams bus sudėtinga. 
Anykščiai turi aukštos kvalifikaci-
jos gydytojus, pagalba suteikiama 
laiku ir vietoje. Ne tik valdžios rei-
kia prašyti malonės, aš kreipiuosi 
ir į pacientus – pasitikėkime savo 
gydytojais, nelėkime į kitas ligo-
nines, kai kokybišką paslaugą ga-
lime gauti Anykščiuose“, – kalbėjo 
D.Mažvilienė.

Politikė tikino, kad negalima 
ligoninių vertinti tik per finansi-
nę prizmę ir sakė, kad viliasi, jog 
Anykščių ligoninė gyvuos. 

Anykščių ligoninės vyriau-
siasis gydytojas, Lietuvos 
ligoninių asociacijos prezi-
dentas Dalis Vaiginas aiški-
na, jog didžiausia sveikatos 
apsaugos problema yra aiš-
kios strategijos nebuvimas, 
nežinia dėl ateities.

Anykščių socialdemokra-
tų lyderis Dainius Žiogelis 
kalbėjo, kad jeigu reikės, jis 
Anykščių ligoninę gins ir per 
partinę liniją.

Vicemeras, konservatorius 
Sigutis Obelevičius teigė, 
kad netiki, kad Sveikatos 
apsaugos ministerija išdrįs 
panaikinti Anykščių ligoni-
nės akušerijos paslaugos li-
cenziją.

Rajono Tarybos narė, li-
beralė Danutė Mažvilienė 
kvietė anykštėnus pasitikėti 
savo gydytojais ir taip remti 
Anykščių ligoninę.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

vietoj tabletės

Cho cho cho cho: „Siauraparapijinis mąstymas ir vėl recidyvuoja. Prievartinis „kurortinimas“, kurio pasėkoje 
neaugo verslas, nedidėjo nei darbo vietų, nei gyventojų. Politikai kalti, kad nebeliko kam gimdyti, miestas ir rajonas 
agonijoje. O juk sakė 2000-siais meras Alesionka, kad tokia pražūtis miestui ir rajonui gresia. Perspėjo žmogus... 
Mero žodžiai tiesiai Dievui į ausį ir štai jums rezultatas. Baudžia dangus Anykščius. Ir oi dar kiek skaudžių rykščių 
pridės Dievulis, tikrai nepagailės . “

Iš šalies: „Šiaip tai Santus Vaiginas Santus. Jei ne jis, tai seniai turėtume tik felčerinį punktą.“
Pacientė: „Už tai, kad reikia išsaugoti ligoninę, bet apie akušeriją kitos nuomonės. Ne paslaptis, kad daug moterų 

operuotis, gimdyti vyksta į klinikas, galbūt palikti ginekologiją-akušeriją sumažinus etatus, lovų skaičių iki minimu-
mo.“

Lionginas: „Buvusi valdžia gal 10 metų finansavo, bet daugiau balsuotojų pasirinko permainas. Gydysiuos žole, 
kai uždarys ligoninę.“

Valė liberalė: „Manau, kad reikalingos permainos ir veržliai su fejerverkais ir daug foto uždaryti.“
Pacientė: „Matyt, Valė liberalė - ne moteris ir nesupranta, ką reiškia turėti moteriškų problemų. Ginekologai - pui-

kūs specialistai, dažnai gelbsti nuo visokių ekstra uždegimų. Manau, reikia ginekologijos skyriaus.“
Mąstytojas: „Noriu paklausti akušerijos UŽDARYMO ENTUZIASTŲ-,,ekonomistų”: ar nereikėtų naikinti Anykš-

čiuose ir ugniagesių-gelbėtojų bei kitas operatyviai reaguojančias tarnybas, ar bent nebeskirti finansavimo joms? Juk 
jos, ko gero, irgi ne kiekvieną minutę turi veiklos, reiškia-funkciškai nereikalingos, o ekonomiškai nepagrįstos? Jūsų 
logika suponuoja mintį - kas dega, skęsta ar kitaip kenčia - ne valdžios, o jų pačių rūpestis, kur ieškotis pagalbos! Ar 
aš klystu?“

Mąstytojui: „Socialdemokratų vyriausybė apie ugniagesių- gelbėtojų tarnybos uždarymą jau pagalvojo. Jie likvi-
duojami. Išsamesnę informaciją teikia R.Bilinskas.“

Būtinai: „Uždaryti ir nešvaistyti biudžeto pinigų.“
X – man: „Taip, ir nustokite skaičiuoti, kiek per metus gimdo ar negimdo anykštėnės mūsų ligoninėje. Čia Jums 

ne kokia privataus kapitalo įmonė. Geriau pasigilinkite, iš kur ateina pinigai į šią gydymo įstaigą, kas įtakoja jos 
mokumą. Uždarius akušerijos skyrių, su laiku užsidarys ir kiti skyriai, liks tik slauga.“

balsai internete (anyksta.lt):

Per vasaros 
karščius 
nepamirškite 
skrybėlės ir 
vandens

Gerkite daug skysčių. Norėda-
mi pasimėgauti trumpos lietuviškos 
vasaros teikiamais malonumais, 
nepamirškite karštą dieną neužsi-
būti saulėje, ypač jos venkite nuo 
11 iki 15 val. Reikia gerti dažniau 
nei troškina, geriausia – vandenį, 
natūralias sultis, nesaldintą arba-
tą. Ypač naudingas mineralizuo-
tas vanduo, nes karštoje aplinkoje 
žmogaus organizmas su prakaitu 
netenka daug skysčių ir minerali-
nių medžiagų. Vandens po truputį 
gerkite visą dieną, nelaukdami, kol 
pradės kamuoti troškulys. 

Valgykite lengvai virškinamą 
maistą. Taip pat venkite alkoholio, 
sūraus maisto, tonizuojamųjų gė-
rimų. Dėvėkite natūralaus pluošto 
šviesią aprangą, lengvą avalynę, 
galvą pridenkite vasarine kepure, 
skrybėlaite ar skarele. Naudokite 
apsauginį kremą nuo saulės. Iš-
mintingai planuokite darbus, da-
rykite pertraukėles, kad nereikėtų 
užsibūti saulėje ar tvankioje patal-
poje. Jeigu yra galimybių, naudin-
ga atsivėsinti vėsiu dušu.

Jokio alkoholio! Poilsiaudami 
prie vandens telkinių pasiimkite 
skėčius, nesineškite greitai gen-
dančių maisto produktų ir nevar-
tokite alkoholio. Neikite į vandenį 
būdami labai sukaitę, pirma atsi-
gaivinkite pastovėdami ant kranto. 
Prie vandens telkinių nepalikite 
vaikų be priežiūros, saugokite juos 
nuo žalingo saulės poveikio apsau-
giniais kremais ar losjonais.

Nedirbkite lauke. Apribokite 
fizinę veiklą lauke, geriau darbus 
atlikti ryte ir vakare. Dažniau bū-
kite pavėsyje, kad kūnas turėtų ga-
limybę atsigauti. Ribokite buvimo 
trukmę karštoje aplinkoje, venkite 
saulėkaitos, tiesioginių saulės spin-
dulių. Ypač pavojinga užmigti sau-
lės atokaitoje. Dirbantiems karšty-
je darbuotojams būtinos specialios 
pertraukos vėsioje vietoje, kurių 
trukmę ir dažnumą darbdavys nu-
stato savo nuožiūra, tačiau ne re-
čiau nei kas 1,5 val.

Stenkitės būti patalpose, kur yra 
ventiliatoriai ar oro kondicionie-
riai, tik svarbu, kad patalpos oro 
temperatūra nebūtų žemesnė nei 
18ºc.

Nepalikite vaikų vienų auto-
mobiliuose! Mašinos labai greitai 
įkaista, todėl vaikus gali ištikti ši-
lumos smūgis. Patikrinti, ar vaikiš-
kos sėdynės paviršius bei saugos 
diržai nėra per karšti, kad vaikas 
nenusidegintų.

Palaikykite namų aplinką 
vėsią: namuose langus, pro ku-
riuos patenka tiesioginiai saulės 
spinduliai, uždarykite, atverti tik 
vakare, kai oro temperatūra būna 
nukritusi; geriau naudoti tamsios 
spalvos užuolaidas arba metalines 
žaliuzes – jos sugeria šilumą; die-
ną naudokite kuo mažiau dirbtinės 
šviesos ir elektrinių įrenginių, nes 
jie sukuria papildomą karštį; jei 
yra galimybė, miegokite vėses-
niame kambaryje.
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parduoda

įvairūs

Mob. (8-606)99300 
www.specagra.lt

Pramonės g. 3, Panevėžys

 Fermų, melžimo ir mėšlo 
šalinimo įrangos prekyba, 
montavimas, aptarnavimas, 
atsarginės dalys.
 Girdymo sistemų įrengimas.
 Lauko melžimo aikštelės, 

kiti metalo gaminiai.
 Pieno valytuvų, vakuumo 

siurblių, mobilių melžimo 
agregatų remontas.
 Prekyba šienainių plėvelėmis, 

tinkleliais, siloso uždangalais.

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

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 15 metų garantija

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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.

Viengubo ir dvigubo pjovimo
lentos, gegnės, brusai, balkiai ir t.t.
Pjauname nestandartinių dydžių
medieną.
Medienos pjovimo paslaugą 
mobiliu gateriu galime atlikti 
pas užsakovą.
Parduodame pjuvenas ir malkas.
Produkciją pristatome į vietą.
Tel.: (8-686)88713;  (8-606)91580

STATYBINĖ MEDIENA

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! Birželio 14 d. (se-
kmadienį) paskutinį kartą šiais metais prekiausi-
me Kaišiadorių paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais mė-
siniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais mėsi-
niais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olan-
diškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dės-
liosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 EUR), turėsime gai-
džiukų, spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais. Jei 
vėluosime, prašome palaukti (tel. 8-608 69189): 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 
7.55, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turgu-
je) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Birželio 15 d. (pirmadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis 
bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 
Raguvėlėje 7.10, Juostininkuose 7.20, Troškūnuose (turge-
lyje) 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, Staškūniškyje 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.

Išnuomoja žemę prie Svėdasų 
8,6 ha.

Tel. (8-672) 74191.

Pirksiu arba išsinuomosiu žemę 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-650) 16017.

Išnuomojamos komercinės pre-
kybinės patalpos Anykščiuose.

Tel. (8-650) 22313; 
(8-602) 46826.

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

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

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Mobiliu juostiniu gateriu pjau-
na medieną, galima ir be trifazio. 
Parduoda įvairią dvigubo pjovimo 
statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

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

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-606) 45352.

Medinių namų dažymas bei kiti 
statybos darbai.

Tel. (8-647) 59686.

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

Tel. (8-679) 90305.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

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

Tel. (8-611) 21889.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-647) 48473.

Atpigo!  Tvenkinių kasimas, valy-
mas, aplinkos tvarkymas, buldoze-
rių, ekskavatorių, mini krautuvų, mini 
ekskavatorių ir kitos technikos pa-
slaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasa, valo šulinius. Suranda van-
denį. 

Tel. (8-605) 77049.

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

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

Smulkina žolę.
Tel. (8-671) 45111.

Pjauna pavojingai pasvirusius me-
džius prie pastatų, elektros linijų, so-
dybose. Karpo, formuoja gyvatvores, 
geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

Mobiliu gateriu pjauna medieną. 
Pjauna elektriniu ir benzininiu vari-
kliais. Parduoda statybinę medieną, 
atraižas, pjuvenas.

Tel. (8-682)12189.

Mobiliu gateriu pjauna medieną 
užsakovo namuose. Stato medinius 
karkasinius pastatus, pirtis, pavėsi-
nes. Gamina lauko baldus. Kloja trin-
keles ar akmeninius takelius.

Tel. (8-672) 38079.

Dengia, remontuoja stogus. Stato 
terasas, pavėsines, malkines ir t.t. 
Atlieka kitus statybos darbus.

Tel. (8-645) 79961.

Stato ir remontuoja visas koklines 
ir plytines krosnis, mūrija kaminus. 
Dirba savo medžiagomis. 

Tel.: (8-610) 45655, (8-618) 16656.

Dengia šlaitinius ir su prilydoma 
danga stogus, šiltina namų fasadus, 
atlieka apdailos darbus.

Tel. (8-617) 80504.

Informuojame, kad UAB “OGRITA” at-
lieka žemės sklypo Nr.3416/0006:0069 
kadastrinius matavimus. Prašome greti-
mo sklypo savininkus Eriką Baublį (Kad.
skl.Nr.3416/0006:0070) ir Ingridą Lackutę 
(Kad.skl.Nr.3416/0006:0061) susisiekti dėl 
ribų suderinimo tel. (8-618) 74754.

Birželio 18 d.
(ketvirtadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
JONINIų AKCIJA

NEMOKAMI RĖMELIAI
(Mokėsite tik už stiklus ir 

įdėjimą).
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Gyvulių ženklinimas
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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.
(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.

PERKAME SPyGLIUOčIO 
RąSTUS, 

ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: (8-686) 88713.

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 arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656. 

Gyvuliai

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.

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

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

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.

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

Tel. (8-633) 60143.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą vienkiemyje Debeikių 
sen. Yra žemės. Be tarpininkų.

Tel.: (8-618) 47828, (8-628) 79669.

Sodybą su patogumais 7 km nuo 
Anykščių, prie gero kelio, netoli 
miškas, upė.

Tel. (8-676) 32443.

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

Tel. (8-608) 94543.

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

Tel. (8-670) 05259.

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

Tel.: (8-604) 21825, (8-381) 
5-90-93.

Dviejų kambarių butą (48 kv.m) 
su rūsiu (7 kv.m) Anykščių rajone 
Dabužių kaime. Dėl detalesnės 
informacijos prašome kreiptis  tel. 
(8-675) 40824.

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

Tel. (8-647) 68166.

Kuras

Malkas. 
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-674) 08608.

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

Tel. (8-612) 56929.

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

Tel. (8-622) 44850.

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis (alksnines, 
beržines).

Tel. (8-645) 19855.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Gyvuliai

Telyčią.
Tel. (8-605) 09118.

4 m. ramią, darbinę kume-
lę. Apmokyta. Galima keisti. 
Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Karvę.
Tel. (8-678) 72541.

Karvę.
Tel. (8-620) 92075.

Kita

Kupiškio r., Adomynės k., par-
duodamos braškės. Galima tar-
tis dėl atvežimo.

 Tel. (8-616) 22178.

Statybinę medieną, lentas.
Tel. (8-680) 81222.

Rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, smulkintuvus, vagotuvus, 
trąšų barstomąsias, skutikus, 
vagotuvus, kultivatorius, fezus, 
bulvių kasamąsias. 

Tel. (8-612) 57075.

Dalimis: traktorius MTZ-82, 
MTZ-52, T-40AM, kombainą 
NIVA ir ritininį presą. 

Tel. (8 682) 11626.

Motorolerį.
Tel. (8-381) 49829.

2000 m. 11 mėn. SKODA 
OKTAVIA (1,9 l, TDI, Lietuvoje 
neeksploatuota, TA iki 2017 
m.). 

Tel. (8-699) 43030.

Nuoširdžiai dėkojame Kavarsko kunigui, giedotojams, 
giminėms, kaimynams ir visiems visiems už gėlių žiedus, 
užuojautos žodžius, palydint į paskutinę kelionę mielą 
sesę, tetą Petronelę Repečkaitę .

Dėkoja sesuo Genovaitė ir artimieji 
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Antanas, Kunotas, Skalvė, 
Akvilina.

šiandien

birželio 14 d.

birželio 15 d.

birželio 13- 15 d. delčia.

Rufinas, Valerijus, Labvardas, 
Almina, Bazilijus, Digna.

Jolanta, Vitas, Tanvilas, 
Bargailė, Krescencija.

anekdotas

IŠ artI

Amiliutė nutaria aprūpinti 
Luką Pakeltį automobilių pa-
dangomis

oras

+23

+13

Žmogaus organų susirinkimas, 
atsistoja širdis ir sako:

– Tiek metų dirbau be atostogų ir 
poilsio, todėl dabar prašau išleisti 
manę į pensiją.

Atsistoja kepenys:
– O aš visą tą laiką kraują nuo 

šlakų valiau, irgi noriu į pensiją.
Visi kiti irgi pareiškė norą išeiti į 

pensiją, nes, atseit, nebegali atlikti 
savo funkcijų. Tada iš tolimiausio-
jo kampelio pasigirsta tylus balse-
lis:

– Aš jau seniai turėčiau išeiti į 
pensiją.

Visi organai susižvalgo, nieko 
nesimato. Pirmininkaujanti širdis:

– Kas čia kalba? Atsistokit!
– Jei aš galėčiau bent atsikelti, 

tikrai neprašyčiau išleidžiamas 
pensijon.

***

Vienas naujasis rusas rodo kitam 
savo naują namą. Užeina į vonią. 
Kitas:

– O kodėl plytelės tokios ma-
žos?

– Mažos, bet geros firmos.
– O kokios firmos?
– „Intel“.

Mūrinę stačiakampio plano dviš-
laičiu, skarda dengtu stogu kapi-
nių koplyčią XIX amžiuje pastatė 
Kulbinskių–Piotuchų šeima. Pasak 
Anykščių savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriausios 
specialistės Daivos Stankevičienės, 
būtent ši šeima apie 150 metų valdė 
Pavirinčių dvarą. „XVIII amžiuje 
dvaro savininku buvo T.Kulbinskis – 

Koplyčios altorius  - Kurklių 
seniūnijos garaže

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Individualios įmonės „Bėruva“ statybininkai atnaujino laiko 
tėkmės paveiktą Kurklių kapinių koplyčią, įrengė rūsio ventilia-
ciją. Beliko į vietą pastatyti altorių.

Piotuchas, kuris įsikūrė Pavirinčiuo-
se, pasistatė mūrinius rūmus ir ūki-
nius pastatus, - sakė D.Stankevičienė. 
– XIX amžiaus viduryje Pavirinčius 
valdė Antanas Kulbinskis–Piotuchas, 
Pavirinčių dvare gyvenęs iki pat mir-
ties 1880 metais. Užpraeito amžiaus 
viduryje statytos koplyčios rūsyje ir 
buvo laidojami šios giminės atsto-
vai“. 

Koplyčia buvo apirusi, persismel-
kusi drėgme. Vanduo pateko ir į ko-
plyčios rūsį, kuriame laidoti Pavirin-
čių dvaro savininkų šeimos atstovai. 

Koplyčią remontavo Virginijos 
Bėčienės, anksčiau dirbusios Anykš-
čių savivaldybės administracijoje, 
individuali įmonė „Bėruva“. Pasak 
šios įmonės projektų vadovo Gie-
driaus Dieninio, koplyčiai remonto 
reikėjo. „Padarėme naujus laiptus į 
rūsį, sutvarkėme fasadą, epoksidine 
danga padengėme grindis, pakeitėme 
duris, įrengėme rūsio ventiliaciją, - 
sakė G.Dieninis, pastebėjęs, kad su 
restauracijai prilygstančiais darbais 

susiduria nebe pirmą kartą. – Mes 
restauravome rašytojos Žemaitės 
butą Vilniuje“.

Koplyčios remontas kainavo be-
veik 6000 eurų, juos įmonei sumo-
kėjo Anykščių savivaldybės adminis-
tracija. 

Kurklių seniūnijos seniūnas Al-
gimantas Jurkus džiaugėsi, kad pa-
galiau pavyko tinkamai atnaujinti 
kapinių koplyčią, dėl kurios remonto 
būtinumo jis ne kartą tarėsi ir su Kur-
klių bažnyčios dvasininkais. „O alto-
rius kol kas padėtas seniūnijos gara-
že, - sakė seniūnas.- pasitelkę meistrą 
mes jį suremontuosime ir pastatysime 
koplyčioje. Beje, suremontuotos ko-
plyčios duris saulėtomis valandomis 
laikome atviras, kad gerai išdžiūtų 
rūsys“.

Senosiose Kurklių kapinėse šviečia atnaujinta koplyčia.

Taip atrodė rūsys prieš remontą. Statybinkai iš naujo išliejo grindis, pakeitė 
duris.

Vienas palaidojimų, datuo-
jamas 1900 metais.

Autoriaus nuotr.  

Per ventiliacinį langelį į rūsį 
tekėjo vanduo

Už senujų kapinių vartų - koplyčia.

Paskaičiau Pakeltis Lukas,
Kaip vijurkas, vaikis, sukas.  
Pagalvokit, iš gumos
Miltelius jisai valcuos.

Dar nuo kolūkio laikų
Prilaikau aš padangų
Dideli agrastų krūmai
Atsilošę jose tūno.

Reikia palaikyt jaunimą
Ir darže ji kasti ima.
„Beloruso“, „Zilo“, „Krazo“ –
Medžiagos nebus jam maža.

Aikčios užsienio tiekėjai:
„Kaip gavai, kodėl tylėjai...“
Iš tarybinės gumos
Pelną jis sugeneruos.


