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Europos Sąjungos parama – tūkstančių 
anykštėnų gyvenimus nulėmusiam pastatui
Vienas iš nedaugelio nuo 

XIX amžiaus vidurio Anykš-
čiuose išlikusių pastatų – senoji 
Anykščių koplyčia. Koplyčia, 
kuri daugiau kaip prieš 3 de-
šimtmečius architekto Gedimi-
no Baravyko buvo patalpinta 
po stikliniu gaubtu, reikalavo 
modernizavimo, ypač gerinant 
jos energetinį efektyvumą.

2013 metais ji buvo atnaujin-
ta Europos Sąjungos paramos 
dėka.

67-ieji leidimo metai 2015 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis
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asmenukė

KElIonė. Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešoji biblioteka rugpjūčio 28 
d., penktadienį, kviečia į literatūrinę 
kelionę „Rygos stačiatikių Meka Sur-
degis praeityje ir dabartyje“ (Anykščiai 
- Troškūnai - Surdegis - Anykščiai) su 
profesoriumi Osvaldu Janoniu. Kelio-
nės pradžia 10.00 val. nuo Anykščių 
cerkvės (J. Biliūno g. 57). Išankstinė 
registracija (8 381) 58 09.

Supirks. Pirmadienį įmonė 
„Anykščių vynas“  pradeda supirkti 
vasarinius obuolius. Įmonės korpora-
tyvinių reikalų grupės vadovė Vaida 
Budrienė teigė, kad už obuolius bus 
mokama rinkos kainomis, o supirki-
mo sezonas tęsis iki pirmųjų šalčių. Iš 
obuolių bus gaminamos koncentruo-
tos sultys. Rugpjūčio 17 – ąją darbą 
pradės ir mieste esantis obuolių su-
pirkimo punktas, kuris kainos kol kas 
neskelbia. 

Direktorius. Buvęs A. Vienuolio 
progimnazijos režisierius, paskuti-
niu metu dirbęs Širvintose, ten darbą 
praradęs Erikas Druskinas laimėjo 
konkursą ir tapo Rokiškio kultūros 
centro direktoriumi.  Iš trijų preten-
dentų jo veiklos programa pripažin-
tas geriausia.

Atstovavo. Schierkėje (Vokieti-
ja), vyko tarptautinis jaunimo mainų 
susitikimas ,,Active vs. Couch –Po-
tato“, kuriame dalyvavo 51 jaunuo-
lis. Lietuvai atstovavo Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos, Kavarsko dau-
giafunkcio centro ir Debeikių pagrin-
dinės mokyklos mokinių savivaldos 
atstovai. Komandą lydėjo Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos 
vaiko teisių apsaugos jaunimo reikalų 
koordinatorė Inga Beresnevičiūtė.

Knyga. Anykščių viešojoje bib-
liotekoje Anykščių rajono literatų 
klubo „Marčiupys“ surengė kūrybos 
vakarą „Nerimstančios sielos 
dienoraštis“, kuriame šio klubo pa-
triarchas Algirdas Ražinskas pristatė 
savo naują knygą „Saulėkalnis“. 
Renginį vedė mokytoja Dangira 
Nefienė.

Susitikimas. Svėdasuose susitiko 
dvi dešimtys 1980 - ųjų metų laidos 
Svėdasų vidurinės mokyklos, dabar 
Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos, 
abiturientų iš 11– ios A klasės. 

Posakiai
Visi didieji darbai padaromi 

liežuviu. O dar daugiau jų ne-
padaroma. Raumenų ir tvirtų 
kaulų gali ir neturėti, o štai .lie-
žuvis – be kaulų.

Posakis, kad negražių mote-
rų nebūna, o būna tik per mažai 
degtinės, sulaukė tinkamo atsa-
ko - „Moterims tiek daug gerti 
nereikia, nes dauguma vyrų iš 
prigimties gražūs“.   

Ir nepasiginčysi. 

Linas BITVINSKAS

lajų tako infrastruktūra nesusidoroja 
su lankytojų srautais Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Prieš savaitę atidarytas lajų takas muša lankytojų rekordus. Per savaitgalį takas sulaukė 11 tūkstančių lankytojų (iš jų šeštadienį - 6 tūks-
tančiai). Tačiau tokie lankytojų srautai išryškino ir tai, apie ką nebuvo pagalvota iš anksto – automobilių stovėjimo problemas, nuorodas į 
lajų taką, internetinius duomenis, eismo reguliavimą. Vos pradėjusiame lankytojus priimti take nebeveikia neįgaliesiems skirtas keltuvas.

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Še-
repka per atidarymą Lajų taką rodė Prezidentei Da-
liai Grybauskaitei, o jau kitą dieną jį užgriuvo kriti-
kos lavina, kai lankytojų srautai užkimšo kelius.

Automobiliai net ir darbo dienomis netelpa automobilių 
stovėjimo aikštelėje, todėl dalis žmonių juos palieka šalike-
lėje, draudžiamose vietose. 

Vilkai vėl skerdžia ūkininko avis
naktį iš rugpjūčio 9 d. į 10 d. Svėdasų seniūnijoje ūkininkaujančių Stanislovo ir Angelės Pikčiūnų ūkyje vėl 

apsilankė vilkai, tos nakties nuostolis - 5 papjautos ir pievoje išguldytos avelės. Šie ūkininkai nuo vilkų išpuolių 
kenčia jau kelis mėnesius – birželį į avelių bandą įsisukę vilkai  pirmą kartą išpjovė 34, kitą – 16 avelių. 

nors liepos 24 d. Aplinkos ministerija išimties tvarka išdavė keturis vardinius leidimus 
nušauti keturis vilkus, medžiotojams dar nepavyko nė vieno jų sumedžioti.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

ligoninė turėtų išsaugoti 
chirurgijos ir gimdymo skyrius

Anykščių savivaldybės li-
goninės vyr. gydytojo Dalio 
Vaigino nuomone, pensininkai 
gydytojai dabar yra išganymas 
mažų miestų li-
goninėms. 

Projektas  
„Propagandos 
anatomija“ 

Anykščiuose spektaklį stato 
Venesueloje gimęs vengrų režisierius 

Aktoriai kuriamam spek-
takliui „Monstrai“ atsivežė 
ir savo rekvizitus. Tegu pailsi 
prieš premjerą.  
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spektras

Temidės svarstyklės
Telefonas. 2015-07-29 apie 

10 val. 30 min. viešbučio, 
esančio Anykščiuose, kamba-
ryje po išgertuvių jaunuolis, 
gimęs 1993 m., pasigedo mo-
biliojo ryšio telefono. Nuos-
tolis – 130 eurų.  

Girti. 2015-08-12 apie 7 
val. Anykščių r. sav., Debei-
kių sen., automobilio „Ford 

Mondeo“ vairuotojas nesuvaldė 
transporto priemonės ir nuva-
žiavo nuo kelio. Eismo įvykio 
metu nukentėjo jaunuolis (3,60 
prom.), gimęs 1994 m., gyv. 
Anykščių r. sav., kuris paguldy-
tas į ligoninę, taip pat sužalotas 
jaunuolis (1,49 prom.), gimęs 
1997 m., gyv. Anykščių r. sav., 
kuris taip pat paguldytas į ligo-
ninę. Transporto priemonės vai-

ruotojas nustatinėjamas.           
Dviratis. 2015-08-11 apie 21 

val. pastebėta, kad iš rūsio, esan-
čio Anykščiuose, Šviesos g., din-
go dviratis, kuris buvo laikomas 
bendroje patalpoje. Nuostolis – 
200 eurų.              

Mirtis I. 2015-08-12 Utenos 
apskr. VPK Anykščių r. PK pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
vyriškio, gimusio 1952 m., rasto 

Anykščių r. sav., Traupio sen., 
prie parduotuvės, mirties prie-
žasties nustatymo.

Mirtis II. 2015-08-12 Ute-
nos apskr. VPK Anykščių r. 
PK pradėtas ikiteisminis ty-
rimas dėl vyriškio, gimusio 
1948 m., rasto namuose, esan-
čiuose Anykščių r. sav., Ka-
varsko sen., mirties priežasties 
nustatymo.

Šią vasarą, t.y. nuo birželio 1 
d. iki rugpjūčio 31 d., ši bendruo-
menė vykdo projektą „Katlėrių 
bendruomenės gyventojų akty-
vumo didinimas, saviraiškos ir 
pilietiškumo skatinimas“ (Vietos 
projekto paraiškos nr. LEADER-
14-ANYKŠČIAI-05-016). Šio 
projekto pagrindinis tikslas – 
plėtoti Katlėrių kaimo jaunimo, 
suaugusių kryptingo užimtumo 

Katlėrių bendruomenėje verda gyvenimas
Skiemonių seniūnijos Katlėrių bendruomenė ne tik buria-

si draugėn įvairių švenčių proga, ne tik skuba į pagalbą vieni 
kitiems nelaimės atveju, tačiau aktyviai užsiima jaunimo užim-
tumo bei šviečiamąja veikla, daug dėmesio skiria kultūriniams 
poreikiams tenkinti.

galimybes, sudarant sąlygas sa-
viugdai ir saviraiškai. 

Vykdydama šį projektą bendruo-
menė buvo atsakinga už 3 semina-
rų organizavimą: „Krašto spalvos“, 
„J ir J“ bei „Gyvenimo tiesos“.

Vyko ir susitikimai su kraštie-
čiais, kurie į Katlėrius atvyksta tik 
vasaros atostogų. Nesiskųsdami 
dėl provincijoje neva trūkstančių 
kultūrinių renginių, bendruomenė 

suorganizavo dvi šventes – „Grįž-
kim į Katlėrius“ ir „Metų karo-
liai“.

Įgyvendinus ši projektą bendruo-
menė galės vykdyti kokybiškes-
nius, įvairesnius renginius, į juos 
bus pritraukiama daugiau bendruo-
menės narių. Įrengtos praktinio 
mokymo patalpos bus naudojamos 
ne tik tiesiogiai vykdant teminius 
mokymus, bet ir aptarnaujant juose 
organizuojamus renginius. Sutvar-

kytose ir įrengtose bendruomenės 
patalpose vyks ne tik jau tradici-
niais tapę kasmetiniai renginiai 
ir šventės, bet bus inicijuojamos 
naujų renginių ir mokymų idėjos. 

Katlėrių bendruomenei vado-
vauja aktyvi, naujų idėjų nestoko-
janti, laiko nuo savo pagrindinių 
pareigų – Anykščių A. Baranaus-
ko pagrindinėje mokykloje pra-
dinių klasių mokytoja – randanti 
Raimonda Baurienė. 

Pensijos. Premjeras Algirdas But-
kevičius teigia, kad pensijos kitąmet 
bus didinamos atsižvelgiant į finan-
sines galimybes, tačiau nedidinant 
„Sodros“ deficito, kuris pirmąjį šių 
metų pusmetį siekė 152,8 milijono 
eurų. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos skaičiavimais, atsira-
dus viršplaninių „Sodros“ pajamų, 
pensijos nuo 2016 m. liepos galėtų 
didėti maždaug 6 proc., tuo tarpu A. 
Butkevičius trečiadienį po Vyriau-
sybės posėdžio žurnalistams sakė 
norįs, kad pensijos, pagal finansines 
galimybes, didėtų jau nuo kitų metų 
sausio.

Griežtai. Siekdama sumažinti 
piktnaudžiavimo atvejus, skiriant ju-
dėjimą lengvinančias specialias orto-
pedijos technikos priemones, kurios 
kompensuojamos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) lėšo-
mis, Sveikatos apsaugos ministerija 
ir Valstybinė ligonių kasa prie Svei-
katos apsaugos ministerijos (VLK) 
griežtina tokių priemonių skyrimo 
tvarką - priemonės bus skiriamos tik 
atlikus paciento rengeną. Per metus 
ortopedijos gaminiams VLK išlei-
džia per 10 mln. eurų. Skaičiuojama, 
kad kas trisdešimtas Lietuvos gy-
ventojas turi ortopedinę priemonę.  
Siekiant skatinti žmonių sąmoningu-
mą netoleruoti piktnaudžiavimo šioje 
srityje, VLK su Lietuvos samariečių 
bendrija pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, kuria pradedama socialinė 
akcija „Neskriausk silpnesnio!“

Egzaminai. Pretenduojantys į 
valstybės finansuojamas vietas aukš-
tosiose mokyklose jau nuo 2016 
metų, be lietuvių kalbos ir literatūros 
bei užsienio kalbos brandos egzami-
nų, turės būti išlaikę ir matematikos 
valstybinį brandos egzaminą. Abso-
liuti išimtis dėl matematikos egza-
mino ir toliau bus taikoma stojantie-
siems į menų studijas - jiems laikyti 
matematikos brandos egzaminą nėra 
privaloma, tačiau būtina išlaikyti lie-
tuvių kalbos ir literatūros bei užsie-
nio kalbos egzaminus. 

Draudimas. Nuo 2010 metų 
audros šalies gyventojams pridarė 
nuostolių už maždaug 3 milijonus 
eurų - 75 procentais daugiau nei 
2005-2009 metais, rodo „Lietuvos 
draudimo“ atlikta analizė. 2005-
2014 m. audrų sukeltų žalų analizė 
rodo, kad labiausiai nuo gamtos 
stichijų nukentėjusių vietovių de-
šimtuką sudaro Klaipėdos ir Prienų 
rajonai, Kauno miestas ir rajonas, 
Varėnos rajonas, Klaipėdos miestas, 
Utenos, Šiaulių, Panevėžio ir Šilutės 
rajonai. Šiose vietovėse per dešimt 
metų išmokos už nuostolius dėl 
audrų sudaro beveik 1,8 mln. eurų 
- apie 45 proc. visų žalų Lietuvoje, 
kurios iš viso siekia beveik 4 mln. 
eurų nuo 2004 metų.

liga. Buvusiam JAV prezidentui 
Džimiui Karteriui, kuris vadovavo 
šaliai 1977-1981 metais, nustatytas 
vėžys. Tai sakoma Karterio centro - 
buvusio Baltųjų rūmų vadovo įsteig-
tos nevyriausybinės organizacijos - 
tinklalapyje paskelbtame oficialiame 
jo pareiškime. Karterio centras užsi-
ima labdara ir gina žmogaus teises. 
Jis bendradarbiauja su medicinos 
organizacijomis prie Emorio univer-
siteto Atlantoje (Džordžijos valstija). 
Žiniasklaidos duomenimis, buvęs 
JAV prezidentas bus gydomas šiame 
mieste. Dž. Karterio tėvas, motina, 
dvi seserys ir brolis prieš mirtį sirgo 
kasos vėžiu.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

„Anykšta“ paskelbė konkursą 
gėlių mylėtojams: visą vasarą siųs-
kite mums savo pasakojimus apie 
pomėgį auginti gėles, puošti žel-
diniais savo sodybas ar balkonus. 
Pasidalinkite patirtimi, kaip pri-
žiūrėti ir komponuoti augalus, taip 
pat siųskite mums mėgstamiausių, 
gražiausių, įdomiausių, rečiausių, 
o gal – kvapniausių augalų nuo-
traukas. Laukiame ir išpuoselėtų 

Vyksta konkursas
Vasara džiugina ne vien ilgais vakarais ir šiltais orais, bet ir 

nepaprasto grožio gamta: juk kiekvienas mūsų turime pasisodinę 
bent menkiausią augalėlį, kuris džiugina akį savo žiedais.

darželių, ir pavienių žiedų nuo-
traukų. Gražiausios fotografijos ir 
įdomiausios patirtys bus spausdi-
namos šeštadienio „Anykštoje“.

Kviečiame trumpai prisistatyti, 
parašyti, ar ilgai auginate gėles. 
Kartu su gėlių nuotraukomis prašo-
me atsiųsti ir savo fotografiją.

Gražiausio, įdomiausio gėlyno ar 
augalo fotografiją ir pasakojimus 
apie įspūdingiausius darželius, re-

dakcija kvies vertinti gėlininkus 
– floristę Eugeniją Sudeikienę ir 
daugelio knygų apie gamtą auto-
rių, biologą Sigutį Obelevičių.

Fotografuokite ir nuotraukas 
siųskite el. paštu sigita.p@anyks-
ta.lt arba adresu „Anykštos“ re-
dakcija, Vilniaus g. 29, LT-29145 
Anykščiai.

Konkurso nugalėtojas – ge-
riausias gėlininkas – gaus trijų 
mėnesių laikraščio „Anykšta“ 
prenumeratą.

Lauksime Jūsų laiškų!
-ANYKŠTA

Anykščiuose spektaklį stato Venesueloje 
gimęs vengrų režisierius 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Jauni menininkai bei teatro te-
oretikai iš Vilniaus turi galimybę 
gilintis į profesines subtilybes, 
klausyti pripažintų specialistų iš 
užsienio seminarų ir dalyvauti 
praktiniuose užsiėmimuose. 

Kopenhagos karališkoje akade-
mijoje dėstanti aktorė Anne-Lise 
Gabold aktoriams, kurių branduolį 
sudaro Oskaro Koršunovo kursas, at-
skleis vienu pažangiausių šiuo metu 
laikomą aktorių rengimo metodą, 
paremtą emocijų įspūdžio sukūrimu 
derinant kvėpavimo, kūno padėties 
ir veido mimikos raišką. Iš Briuselio 
atvykstantis judėjimo mokslo profe-
sorius Jo Lacrosse ves kompleksinio 
aktorių rengimo paskaitas. 

Lietuvos teatro aktoriai ir pe-
dagogai Vesta Grabštaitė, Virgi-
nija Kuklytė ir Šarūnas Gedvilas 
atskleis japonų teatro režisieriaus 
Tadashi Suzuki sukurtą metodą 
bei Ellen Lauren sukurtą interpre-
taciją, taip pat pristatys Amerikos 
režisierės Anne Bogart aktorių ren-

Jaunųjų teatralų teatro tyrimų ir praktikumų stovykla Anykš-
čių menų inkubatoriuje vyksta antrus metus iš eilės. Šįmet stovy-
kla įgavo tarptautinį lygmenį – vesti kūrybines dirbtuves atvyko 
specialistai iš Belgijos, Danijos bei Vengrijos. 

gimo principus.
Beje, jaunieji teatralai nebus tik 

patys sau - stovyklos metu sukurtą 
spektaklio eskizą parodys Anykš-
čių bendruomenei. Minėtą spekta-
klį statyti į Lietuvą atvyko vengrų 
režisierius ir choreografas Sebas-
tianas Cortesas. Pasirinkęs Niklaso 
Rådströmo pjesę „Monstrai“, S. 
Cortesas dirba remdamasis Lietu-
voje retai sutinkamo fizinio teatro 
principais.

Taip jau sutapo, kad vos atvykę į 
Anykščius jaunieji aktoriai susidū-
rė su karščiais, bet ir čia nusprendė 
veikti kūrybiškai – repeticijas jie 
perkėlė į pievelę prie Anykščių 
menų inkubatoriaus, o per pertrau-
kėles vėsinasi Anykštos upelėje. 

Iš viso LMTA stovyklaujantys 
aktoriai su anykštėnais susitiks du 
kartus. Pirmasis etiudų spektaklis 
Menų inkubatoriuje - jau šiandien, 
17 valandą.  O spektaklis „Mons-
trai“ bus rodomas antradienį, 19 
valandą. 

Aktoriai kuriamam spektakliui „Monstrai“ atsivežė ir savo re-
kvizitus. Vieną iš jų paguldė ir į prie Anykščių menų inkubato-
riaus kabantį hamaką. Tegu pailsi prieš premjerą.  

Kamilės BITVINSKAITĖS nuotr. 

Anykštėnė Aušra redakcijai 
atsiuntė įdomios gėlės nuo-
trauką, klausdama, kas per 
paslaptingas augalas pražy-
do jos darželyje.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ką Jums 
reiškia 
Žolinė?

Elena BRAŽIŪNIENĖ, mo-
kytoja:

- Man  - tai graži, sena baltų 
šventė su žolynais, švč. Merge-
lės Marijos ėmimo į dangų pa-
minėjimas ir vasaros brandos, 
atsisveikinimo su ja akimirka. 
Žolinę švenčiu Užpaliuose, 
prie stebuklingo Krokulės 
šaltinio, kur vyksta mišios po 
atviru dangumi. Ten ypatingą 
aurą turinti rami vieta pabūti 
su savimi, pamedituoti.

Stasė VAIČIUVIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Man Žolinė reiškia labai 
daug, tai graži religinė šven-
tė.  Kelis dešimtmečius gyve-
nau prie jūros, o per Žolinę 
atvažiuodavau į Anykščius, 
važiuodavome į atlaidus Bur-
biškyje. Atlaiduose moterys 
su žolynėliais, procesija... 
Man svarbu, kad šios šventės 
tradicijas perimtų ir puoselėtų 
mūsų vaikai ir anūkai. 

Adomas IVAŠKEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyevntojas:

- Man tai graži visų krikščio-
nių šventė, kuri asocijuojasi su 
vasaros pabaiga. Gyvenu vie-
nas, į atlaidus neturiu su kuo 
nuvažiuoti, tad švęsiu Anykš-
čiuose. 

Turėtų padaugėti slaugos lovų

Anykščių rajono savivaldybės li-
goninės vyr. gydytojas D. Vaiginas, 
kuris yra ir  Lietuvos ligoninių asoci-
acijos prezidentas, „Anykštai“ sakė, 
kad įgyvendinus ketvirtąjį ligoninių 
tinklo pertvarkymo etapą grėsmė 
kyla tik Anykščių ligoninės vaikų 
ligų skyriui. 

„Chirurgijos skyrių turėtume iš-
saugoti, nes Anykščių ligoninėje 
padaroma per 400 operacijų, taigi 
viršijama numatyta riba. Greičiau-
siai išliks ir gimdymo skyrius, jiegu 
savivaldybė parems“, - sakė D. Vai-
ginas. 

Anykščių rajone, jeigu Vyriausy-
bė pritars planui, turėtų padaugėti 
ir slaugos lovų. Pagal dabartines 
normas 1000 rajono gyventojų buvo 
skiriama iki 2 slaugos lovų, o dabar 
turėtų būti skiriamos 3. „Vadinasi, 
26,5 tūkstančių Anykščių rajono gy-
ventojų galėtų būti apie 80 slaugos 
lovų”, - kalbėjo Anykščių rajono 
vyr. gydytojas. 

Tačiau Anykščiuose nenumatytos 
gerantologijos paslaugos, nors tokios 
paslaugos bus kitų miestų ligoninėse. 

„Tai nereiškia, kad rajono ligoni-
nės būtinai turės atsisakyti specia-
lizuotų paslaugų“, - sakė Lietuvos 
ligoninių asociacijos prezidentas D. 
Vaiginas, kuris apie ligoninių tinklo 
pertvarkos planus trečiadienį kalbė-
jo Sveikatos apsaugos ministerijos 
surengtuose spaudos  pusryčiuose. 
Jis sakė, kad bus sudaromos koordi-
nacinės tarybos, į kurias įeis Ligonių 
kasų ir savivaldybių, ligoninių atsto-
vai. Tarybos spręs konkretaus rajono 
ligoninės konkrečius teikiamų pas-
laugų klausimus.

Vyriausias Anykščių gydytojas 
aštuoniasdešimtmetis

 
Tačiau pradėjus rengtis ketvirta-

jam ligoninių tinklo pertvarkymo 
etapui į rajonus nebenori važiuoti 
dirbti jauni daktarai ir ligoninių me-
dicininis personalas sensta.

Lietuvos ligoninių asociacijos 
prezidentas D. Vaiginas sako, kad 

ligoninė turėtų išsaugoti 
chirurgijos ir gimdymo skyrius
Vykdant naują ligoninių tinklo pertvarką, Vyriausybė rengia 

nutarimą, pagal kurį 7 šalies ligoninės turėtų netekti chirurgijos 
skyrių. Ši grėsmė Anykščius, kaip sako Anykščių savivaldybės li-
goninės vyr. gydytojas Dalis Vaiginas, kuris yra ir lietuvos ligoni-
nių asociacijos prezidentas, turėtų aplenkti, o slaugos lovų rajone 
netgi padaugėtų.

paskelbus, jog daugelyje ligoninių 
nebeliks specializuotų paslaugų - 
chirurgijos, gimdymo ir kitų skyrių 
- prisikviesti dirbti jaunus gydytojus 
tapo labai sudėtinga.

„Anykščių savivaldybės ligoni-
nėje gydytojų amžiaus vidurkis yra 
apie 55 metus - panašus kaip ir vi-
soje šalyje. Mūsų ligoninėje dirba 
64 gydytojai. Iš jų - 17 yra pensinio 
amžiaus. Vyriausiam Anykščių ligo-
ninėje praktikuojančiam gydytojui 
yra 78 metai. Prieš Naujuosius atsi-
sveikinome su daktaru, kuriam šie-
met sukanka 80 metų“, - „Anykštai“ 
sakė D. Vaiginas.

Vyr. gydytojas kalbėjo, kad apie 
2009-2010 metus į Anykščius buvo 
prikalbinęs atvykti keletą jaunų, ką 
tik mokslus baigusių specialistų, ta-
čiau Sveikatos ministerijai prakalbus, 
kad rajonų ligoninės negalės teikti kai 
kurių paslaugų, jauni medikai atsisa-
kė minčių vykti  į nedidelį miestelį: 
„Jie sako - ko man važiuoti, jeigu po 
penkerių metų turėsiu ieškotis kito 
darbo“, - pasakojo D. Vaiginas.

Jis sakė, kad atsisakius pensinin-
kų gydytojų, o jauniems medikams 
vengiant vykti dirbti į periferiją, 
darbas mažose ligoninėse garantuo-
tai sutriktų. „Jeigu pensija būtų ori, 
žmonės, žinoma, ilsėtųsi. Tačiau 
šiais laikais, deja, pensininkai yra 
mūsų išganymas“,- kalbėjo Anykš-
čių ligoninės vyr. gydytojas.

Savivaldybės išmokyti 
išvažiavo kitur

Anykščių savivaldybės ligoninė 
ieško būdų, kaip į Anykščius pri-
traukti dirbti jaunus daktarus.

„Anykščių savivaldybė, ligoni-
nės prašymu, buvo skyrusi para-
mą medicinos studentams, kad šie 
galėtų baigti mokslus komercinėje 
rezidentūroje, su sąlyga, kad atvyks 
į Anykščius ir atidirbs ligoninėje su-
tartą laiką. Šia savivaldybės stipen-
dija mokslams buvo pasinaudoję ir 
tragiškai žuvę gydytojai Žurumskai. 
Tačiau yra buvęs atvejis, kad gydy-
toja grąžino paramą ir išvyko dirbti 
kitur“,- kalbėjo D. Vaiginas.

Jo teigimu, ieškoti universitetuo-
se mediciną studijuojančių būsimų 
gydytojų ir siūlyti jiems stipendiją 
mainais į darbą Anykščiuose, matyt, 
reikės ir ateityje. 

 Paskutiniais metais į Anykščių 
ligoninę pavyko prikalbinti atvykti 
dirbti jaunus gydytojus: anestezio-
gą - reanimatologą ir du ortopedus 
- traumatologus.

Pensininkų niekas nenori

Kaip skelbia BNS, ligoninių atsto-
vai nerimauja, kad vyresnio amžiaus 
medikai papildys bedarbių gretas.

 „Kaip žinia, rajonuose darbuoto-
jų amžiaus vidurkis – per 55 metus, 
tokio amžiaus specialistai, matyt, 
nebus geidžiami kitose įstaigose. 
Tad jų ateitis gula turbūt didesnėmis 
socialinėmis išmokomis Darbo bir-
žoje ar dar kažkur“, – pasak BNS, 
teigia Lietuvos ligoninių asociacijos 
prezidentas Dalis Vaiginas. Jis taip 
pat ragino peržiūrėti iki kitų metų 
vidurio planuojamos įgyvendinti 
pertvarkos terminus. D. Vaiginas 
abejojo, ar prieš 2016 metų Seimo 
rinkimus „labai būtų populiaru tą 
dalyką daryti“. Ministrė savo ruožtu 
pabrėžė, kad dabar kai kurios gydy-
mo įstaigos prieštaravimą pertvarkai 
grindžia medikų etatais, kurie realiai 
nėra užimti.

„Mes prašome visų savivaldybių, 
dėl to intensyviai ir pati važinėju, 
kad nebūtų uždaromos nei ligoni-
nės, nei skyriai – jie bus perprofi-
liuojami (...). Tiktai savivaldybių su 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
vadovais reikalas yra suskaičiuoti, 
kiek turi darbuotojų, medikų ir kur 
juos teisingai paskirstyti. Užteko 
nuvažiuoti į Lazdijus, ir, rodos, po 
dviejų ar trijų savaičių taryba priėmė 
sprendimą – panaikino 11 gydytojų 
etatų, tai yra etatai, kurie nebuvo 
užimti. Šiandien gydymo įstaigos 
kalba – mes turime tiek etatų, o kiek 
yra gydytojų dirbančių, nutylima“, 
– per spaudos pusryčius trečiadienį 
aiškino Sveikatos apsaugos ministrė 
Rimantė Šalaševičiūtė.

R. Šalaševičiūtė sakė, kad garbaus 
amžiaus gydytojai turėtų užleisti vie-
tą jaunimui. „Sutinku dėl amžiaus 
vidurkio, Lietuvos gydytojų am-
žiaus vidurkis yra 50 metų, bet man 
važinėjant, aš mielai bendravau su 
gydytojais, kurie dar dirba turėdami 
80 metų. Iš tikrųjų gal ateina laikas, 
kai gydytojas gali ateiti, pamoky-
ti kitus. Bet to, ko dabar reikalauja 
inovatyvios technologijos ir taip 
toliau, turbūt jau yra tokio amžiaus 
medikui sudėtinga teikti paslaugas, 
kurių laukia pacientas. Gal aš čia 
pasakiau labai grubiai, bet yra taip, 
kaip yra“, – svarstė ministrė. Pagal 
ministerijos parengtus siūlymus, 
kuriems dar turės pritarti Vyriau-
sybė, numatoma rajoninėse ligoni-
nėse plėsti ambulatorines, dienos 
chirurgijos paslaugas, slaugą, bet 
optimizuoti stacionarias paslaugas. 
„Priėmus projektą ir įgyvendinus jo 
nuostatas būtų gerinama sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybė ir pri-
einamumas, optimizuotos paslaugų 
apimtys ir struktūra, racionalizuotas 
finansinių bei infrastruktūros išteklių 
panaudojimas, stabilizuota gydymo 
įstaigų finansinė padėtis ir sudarytos 
sąlygos medikų atlyginimų didini-
mui“, – teigia ministerija. 

 -ANYKŠTA

Anykščių savivaldybės ligoninės vyr. gydytojo Dalio Vaigino 
nuomone, pensininkai gydytojai dabar yra išganymas mažų 
miestų ligoninėms.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

nieko, labiau pasistengsim

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykš-
čių rajono mero patarėjas:

„Aš pats prieš 5 metus iš Kauno 
atsikėliau su šeima į Anykščius ir 
tikrai dar neteko nusivilti.“ 

Gerai, kad Šventosios 
vanduo viską nuneša

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja:

„Negalima sekti Druskininkų 
pavyzdžiu, kada vandens pramo-
gų parke „krūti“ vyrai geria alų ir 
aplink mėtosi kamšteliai...“

Svarstyti gal jau per vėlu

Kęstutis ŠEREPKA, Regioni-
nio parko direktorius, apie tai, kad 
aikštelėje prie Puntuko netelpa ma-
šinos: 

„Manau, kad jei per dieną atva-
žiuos po tūkstantį, aikštelės užteks, 
taip pat svarstoma galimybė kitais 
metais įrengti dar vieną aikštelę.“

o mums aiškina, kad 
gyvenam rojuje

Austras, kuris vyko Anykščių ši-
lelyje pažiūrėti Lajų tako: 

„Panašu, kad patekom į praga-
rą.“

nebūtinai, gali būti ir 
seksualinės mažumos

Stanislovas PIKČIŪNAS, ūki-
ninkas: 

„Valdininkai teigia, kad Lietu-
voje šiuo metu yra apie 200 – 250 
vilkų. Prieš dešimt metų jų tiek 
buvo, tiek ir liko? Tai gal tie vilkai 
impotentai?..“

neskelbkite kainų, 
ko nepapjaus – išvogs

Stanislovas PIKČIŪNAS, ūki-
ninkas: 

„Už pirmas papjautas 34 aveles 
gavau 1 500 eurų kompensaciją. 
Tai tokie pinigai, už kuriuos galė-
čiau nupirkti 16 ėriukų. O valdžia 
teigia, kad nuostolius kompensuo-
ja 100 procentų. Tai juokinga... Už 
mėsai parduotą avį gauname 200 
eurų, o parduotuvėje 1 kilogramas 
avienos kainuoja 20 eurų...“ 

Iššvaistyti metai

Romualdas KUBAITIS, buvęs 
Anykščių rajono ūkininkų sąjun-
gos pirmininkas:

„Medžioju daugiau nei 20 metų. 
Anksčiau, kai vilkus šaudėm, ne-
buvo jokių ribojimų, buvo net pre-
mijos už jų naikinimą kaip miško 
parazito. Ir vis tiek jie gyvi.“

o ką tuo metu veikė policija?

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
valdininkų apgaulę: 

„Pamenu, kai Anykščių rajone 
reikėjo vykdyti lūšių apskaitą. Jų 
buvo suskaičiuota 60, kai tuo tarpu 
visoje Lietuvoje – 90. Žinote, kas 
atsitiko? Aplinkos ministerija liepė 
skaičius pataisyti. Manau, ir su vil-
kais tas pats.“
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rievės

Linas BITVINSKAS

Praėjusią savaitę Lietuvoje 
atidarė ne tik pirmąjį Lajų taką, 
bet pirmą kartą Statistikos de-
partamentas oficialiai pripažino, 
kad Lietuvoje gyventojų jau 
nebėra 3 milijonų. Tebesame 
viena iš sparčiausiai nykstančių 
valstybių. Pernai daugiausiai 
gyventojų prarado (47 442, 1,3 
proc.) bankrutuojantis Puerto 
Rikas. Latvija, tyrimo duomeni-
mis, prarado 22 296 gyventojus 

(1,1 proc.), o Lietuva – 28 366 
(1,0 proc.). Daugiau nei pro-
cento populiacijos praradimą 
paskatino sparti gyventojų emi-
gracija, padidėjęs mirtingumas 
bei mažėjantis gimstamumas. 
Nykstančių valstybių dešimtu-
ke taip pat eiliuojasi Graikija, 
Portugalija, Mergelių salos, 
Bulgarija, Serbija, Ispanija ir 
Kroatija.

Ir vis dėlto gyventojų Lietu-
voje vis tiek dar per daug. Taip 
sakau stebėdamas viešus poli-
tikų pasisakymus, kurie vis dar 
skirsto gyventojus į pensininkus, 
dirbančius ir kitus parazitus. 
Pensininkais reikia rūpintis dėl 
to, kad jie balsuoja, dirbantys 
kaip nors išgyvens, o štai su 
parazitais reikia kovoti, nes jie 
alina šalį. Mūsų politikai vis dar 
įsitikinę, kad tas varganas 100 
eurų, kuriuos valstybė skiria ne-
randantiems darbo ir už kuriuos 
jie turi atidirbti, yra „žmonių 
tvirkinimas“. Naivesni piliečiai 
irgi mielai tam pritaria, juk tie 

bedarbiai nemoka mokesčių, 
gauna pinigus... Bet šioj vietoj 
reikia pasakyti, kad net ir bedar-
biai moka mokesčius ir vienus iš 
didžiausių visoje Europos Sąjun-
goje. Jie mokesčius sumoka nuo 
kiekvieno savo duonos kąsnio, 
nuo kiekvieno elektros lemputės 
uždegimo ir nuo kiekvieno van-
dens gurkšnio iš krano. Antras 
dalykas – valstybė privertė 
nerandančius darbo atidirbti už 
savo gaunamas išmokas. 

Ach taip, reikia imtis vers-
lo kaimo gyventojams, nebūti 
apkiautusiems, auginti ožkas, 
visokias vaistažoles, rinkti 
grybus... Pamenu, kaip ragi-
no susitikimuose Signataras, 
Seimo narys anykštėnas Jonas 
Šimėnas. Bet netekęs Seimo 
nario posto tas pats Signataras 
nepuolė vaistažolių auginti, o 
susitvarkė jam priklausančią 
rentą... Tai kaip kaimo gyvento-
jai imsis auginti vaistažoles, jei 
to nesugeba net ir daug pasaulio 
matę ir aukštuomenėje buvę 

mūsų politikai? Žinoma, tai sa-
kau juokais, o jei kalbėti rimtai, 
tai ne mes vieninteliai susiduria-
me su gyventojų mažėjimu. Net 
ir tokia gerovės šalis kaip JAV 
turi problemų. Nors į JAV vis 
dar atvyksta daugybė žmonių iš 
viso pasaulio, kai kurie regionai 
patiria gyventojų trūkumą. Saky-
kim, Aliaska. Amerikonai pa-
prastai sprendžia šią problemą 
– kiekvienas neteistas Aliaskos 
gyventojas kas mėnesį gauna po 
1800 dolerių (ir atidirbti už juos 
nereikia).  Tokias pat išmokas 
jau siūlo įvesti ir, mūsų galva, 
visiškai „kvailai besielgian-
ti“ Rusija, kad neišsilakstytų 
žmonės. Keista, kad kitos šalys 
supranta, kad žmogus yra verty-
bė, o ne parazitas, kurį valdžia 
vis „tvirkina“ išmokomis. Tušti 
kaimai ir miesteliai provincijoje 
kalba apie valstybės mirtį.   

Lietuvoje tik trys savivaldybės 
(Vilnius, Kaunas ir Klaipėda) 
išgyvena iš savo surenkamų 
mokesčių. Žinoma, kai ką 

lemia ir geografinė padėtis, bet 
lemiamas faktorius – gyventojų 
skaičius. Niekada nebus verslios 
ir netaps save išlaikančios sa-
vivaldybės, kurios yra tuštėjan-
čios, ypač tai aktualu rajonams, 
kurie nesiriboja su didmiesčiais. 
Anykščiai irgi patenka į šį pa-
vojingų zonų, iš kur gyventojai 
emigruoja, sąrašą. Aišku valdžia 
pasakys, kad remia, dotuoja 
regionus. Norėčiau paklausti, 
o kur tos dotacijos atsiduria? 
Išasfaltuoja kokį kelią? Vandens 
gręžinį padaro? Žinoma, ir tai 
gerai, tačiau reikia klausti, o 
kaip ta dotacija pasiekia kon-
kretų žmogų? Niekaip. Va čia ir 
problema. Kas iš tos paramos, 
jeigu anykštėno pajamos gerokai 
mažesnės už šalies vidurkį? Ar 
vandens gręžinys, naujai įrengti 
laidojimo namai-bendruomenės 
salė turėtų anykštėną paska-
tinti mažiau valgyti ir likti čia? 
Taigi, mano galva, kol valdžia 
neatsisuks į žmogų, tol padėtis 
negerės.    

nuostoliai 100 procentų nėra 
kompensuojami

S. Pikčiūnas „Anykštai“ pasa-
kojo, kad iš vakaro prieš tą krau-
pią naktį avis buvo uždaręs tvar-
te. „Temstant suvarėme aveles į 
tvartą, kartu buvo ir medžiotojas, 
kuris baidydamas vilkus vieną 
kartą iššovė į orą ir po to išvažia-
vo. Vienų tvarto durų avelės ne-
išvertė, tik sulaužė, tačiau kitoje 
tvarto pusėje esančias duris išver-
tė su betoniniais vyriais. Atsidūrė 
laukė ir... ryte jau radome tik 5 
gaišenas“, – kalbėjo ūkininkas. 
Paklaustas, ar nekaltina medžio-
tojų, kad net turėdami specialius 
leidimus nė vieno vilko vis nenu-
šauna, S. Pikčiūnas teigė, kad ne 
medžiotojai šioje istorijoje kal-
čiausi. „Medžiotojai irgi yra dir-
bantys žmonės, nebudės jie nuolat 
prie avių, laukdami pasirodančių 
vilkų. O samdyti apsaugą, kuri 
nuolat būtų, mes neturime gali-
mybės“, – situaciją komentavo 
nukentėjęs ūkininkas.

Skaičiuojant ir paskutines pa-
pjautas avis, Svėdasų seniūnijoje 
ūkininkaujantis S. Pikčiūnas iš 
viso jau neteko apie 60 avių. „Už 
pirmas papjautas 34 aveles gavau 
1 500 eurų kompensaciją. Tai to-

Vilkai vėl skerdžia ūkininko avis

kie pinigai, už kuriuos galėčiau 
nupirkti 16 ėriukų. O valdžia tei-
gia, kad nuostolius kompensuoja 
100 procentų. Tai juokinga... Už 
mėsai parduotą avį gauname 200 
eurų, o parduotuvėje 1 kilogramas 
avienos kainuoja 20 eurų...“ 

Esminė bėda, pasak ūkininko, 
kad netvarka yra pačioje Aplinkos 
ministerijoje: „Nors ir ministrė, ir 
viceministras sako, kad Lietuvoje 
yra kontroliuojama vilkų populia-
cija, bet iš tikrųjų taip nėra. Ne 
kontroliuoja, o kaip tik padeda 
jiems veistis... Tarybiniais laikas 
už nušautą vilką mokėjo 100 ru-
blių kompensaciją, palyginimui, 
mano alga buvo 102 rubliai... O 
kaip yra dabar? Be to, valdininkai 
teigia, kad Lietuvoje šiuo metu 
yra apie 200 – 250 vilkų. Prieš 
dešimt metų jų tiek buvo, tiek ir 
liko? Tai gal tie vilkai impoten-
tai?..“ – valdininkų neveiklumu 
piktinosi ūkininkas.

Paklaustas, ar jo avys laukuose 
yra kaip nors saugomos, S. Pik-
čiūnas sakė, kad gyvuliai tikrai 
nepalikti laisvai ganytis pievose 
– yra elektrinis piemuo ir vėliavė-
lėmis aptvertas plotas, tačiau šios 
priemonės negelbsti. 

Pikčiūnai 150 ha žemės laiko 
apie 200 avių, teritorijoje yra 10 
aptvarų.

Iš baimės avys ištrūko iš tvarto

Svėdasų seniūno pavaduotojas 
Rolandas Pajarskas teigė, kad „šį 
kartą vilkai visai suįžūlėjo: puotauti 
veržėsi tiesiog į tvartą. Avys išsi-
gando, ėmė blaškytis. Taip ištrūko 
į laisvę, ir vilkai lengvai jas sume-
džiojo“. 

Liepa bei rugpjūtis kaip tik ir yra 
tie mėnesiai, kai suaugę vilkai vil-
kiukus moko medžioti, o avys yra 
lengviausias grobis. Būtent dėl ma-
žųjų vilkiukų šių plėšrūnų medžio-
klė vasarą yra draudžiama, ji vėl 
prasideda spalio 15 d. ir tęsiasi iki 
balandžio 1 d., tačiau sumedžiojus 
nustatytą limitą, vilkų medžiojimo 
sezonas nutraukiamas. 

Išduoti vardiniai bilietai 
medžioti

Vilkams ėmus daryti didžiulius 
nuostolius, rajono savivaldybės me-
tras Kęstutis Tubis kreipėsi į Aplin-
kos ministeriją, kad ši leistų iki ofi-
cialios vilkų medžioklės pradžios 
sumedžioti kelis pilkius. Ministerija 
išdavė net 4 leidimus, kai tuo tarpu 
pernai visoje Utenos apskrityje jų 
leista sumedžioti tik 5. 

Nors leidimai buvo išduoti, tačiau 
ne kiekvienas medžiotojas, pamatęs 
į avių būrį įsisukusį vilką, turi teisę 

į jį šauti. Medžioti galima tik ga-
vus specialų vardinį leidimą. Tokie 
leidimai išduoti medžioklės klubų 
„Svėdasai“, „Uosinta“, „Debeikiai, 
„Viešintos“, „Andrioniškis“, „El-
nias“ ir individualios medžioklės 
plotų vieneto „Pelyša“ tam tikriems 
asmenims. 

„Medžiotojai, manau, budi, bet 
už visus garantuoti aš negaliu. Būtų 
kur kas paprasčiau, jei leidimai 
būtų išduoti ne konkretiems asme-
nims, nes dabar tie žmonės tiesiog 
fiziškai nespėja aplėkti medžioklės 
plotų“, – apie situaciją kalbėjo Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 
Anykščių skyriaus valdybos pirmi-
ninkas Rimantas Pečkus.

Medžioti būtina

Apie tai, ar nevertėtų vilkus nu-
stoti saugoti, yra diskutuojama nuo-
lat. Tiek medžiotojai, tiek ūkininkai 
piktinasi, jų teigimu, nereikalingais 
draudimais. Tuo tarpu gamtos ser-
gėtojai, ypač visuomeninė organi-
zacija „Baltijos vilkas“, pilkuosius 
įnirtingai gina ir reikalauja jų me-
džioklės nedidinti, sakydami, kad 
Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą, 
įsipareigojo šiuos gyvūnus saugoti.

„Esu girdėjęs, kad „Baltijos vil-
ko“ organizacijos atstovai gauna 
finansavimą iš vienos Vokietijos 
kompanijos, gaminančios tinklus 
gyvuliams aptverti. Bet ir tie tinklai 
juokingo aukščio – vilkams juos 
peršokti yra vieni niekai“, – apie 
organizacijos veiklą savo nuomonę 
išdėstė rajono meras K. Tubis. 

Buvęs Anykščių rajono ūkinin-
kų sąjungos pirmininkas Romual-
das Kubaitis „Anykštai“ yra sakęs, 
kad susidariusi situacija yra absur-
diška: „Medžioju daugiau nei 20 
metų. Anksčiau, kai vilkus šau-
dėm, nebuvo jokių ribojimų, buvo 
net premijos už jų naikinimą kaip 
miško parazito. Ir vis tiek jie gyvi. 
Manau, kad kiek bemedžiotum, jų 
neišnaikinsi. Minimalus jų kiekis 
yra, buvo ir bus. O specialiai juos 
saugoti – tai tas pats, kas saugoti 
varnas“.

oficialūs skaičiai – melagingi?

Šiuo metu Lietuvoje, pagal statis-
tiką, gyvena apie 250-300 vilkų. Ta-
čiau, anot mero, šie skaičiai – visiš-
kas melas. „Pamenu, kai Anykščių 

rajone reikėjo vykdyti lūšių apskai-
tą. Jų buvo suskaičiuota 60, kai tuo 
tarpu visoje Lietuvoje – 90. Žinote, 
kas atsitiko? Aplinkos ministerija 
liepė skaičius pataisyti. Manau, ir 
su vilkais tas pats“, – sakė meras.

Praėjusį ketvirtadienį Svėda-
suose viešėjo žemės ūkio minis-
trė Virginija Baltraitienė, Sei-
mo narys, Lietuvos medžiotojų 
ir žvejų draugijos pirmininkas 
Bronius Bradauskas, Aplinkos 
ministerijos Miškų departamento 
direktorius Valdas Vaičiūnas, vil-
kų gynėjų organizacijos „Baltijos 
vilkas“ atstovai. Šios organizaci-
jos tarybos pirmininkas Andrius 
Laurinavičius diskusijoje aiškino, 
kad Lietuva, stodama į ES, įsi-
pareigojo saugoti vilkus. „Vilkai, 
visų pirma, gainioja kanopinius, 
neleidžia jiems apsistoti vienoje 
vietoje –užtikrina jų judėjimą. 
Kitas vilko vaidmuo - reguliuoti 
kitų gyvūnų populiacijų dydį ir 
jų stiprumą“, – aiškino A. Lauri-
navičius.

„Po to, kai išpjovė mano avis, jūs 
skambinote ir valandą laiko plovėte 
smegenis, kad pirkčiau tinklus“, - 
verslo lobizmu „Baltijos vilko“ at-
stovus kaltino ūkininkas S. Pikčiū-
nas. Ministrė V. Baltraitienė vilkų 
gynėjams priminė, kad su jais ban-
dė kalbėtis apie apsaugos nuo vilkų 
priemones.

B. Bradauskas kategoriškai dės-
tė, kad būtina šaudyti vilkus. „Kie-
kviena rūšis turi teisę gyvuoti, bet 
ne kitų sąskaita. Lietuvoje mažėja 
stirnų, danielių. Nėra Lietuvoje to-
kios rūšies, kurios vilkas nepapjau-
tų“, – kalbėjo B. Bradauskas.

Vilkas kur kas brangesnis 
už avį

Šiuo metu ūkininkai vieną pa-
pjautą avį vertina apie 200 eurų. 
Kompensacijas už medžiojamų gy-
vūnų papjautus gyvulius moka savi-
valdybė iš rajono biudžeto. Ža la nu-
sta to ma įver ti nant vil kų pa pjau to ar 
sužaloto ūki nio gy vū no rū šį, svo rį 
ir gy vo jo svo rio praė ju sio mė ne sio 
vi du ti nę rin kos kai ną. Ūkininkams 
Pikčiūnams už 34 vilkų papjau-
tas avis buvo sumokėta 1500 eurų 
kompensacija.

Tuo tarpu už vieną neteisėtai su-
medžiotą vilką gali tekti susimokėti 
iki 686 eurų baudą.

(Atkelta iš 1 p.)

Nakčiai į tvartą suginęs avis, Svėdasų seniūnijos ūkininkas Stanislovas Pikčiūnas rytą rado jas 
išlaužtas, o penkių avių gaišenos gulėjo pievoje papjautos vilkų.

Rolando PAJARSKO nuotr. 
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 lIūTAS
liūtas (liepos 23- rugpjūčio 23 d.) – tai penktasis Zodiako žen-

klas, globojamas Saulės. liūtams tinkami akmenys: gintaras le-
mia sėkmę, citrinas praskaidrina protą, granatas suteikia drąsos, 
valingumo, Mėnulio akmuo suteikia harmonijos liūto emociniam 
gyvenimui, kalnų krištolas sustiprina asmenybę, aukso spalvos 
topazas sustiprina laimės, džiaugsmo pojūtį, tigro akis skatina 
vidinį vystymąsi, palankiai veikia liūto nuotaiką. 

nelaimę gali prišaukti perlai, aleksandritas, smaragdas.

liūtui būdinga:

1. Šio ženklo atstovė pasirengusi 
išlaidauti ne tik sau – iš liūtės gau-
ta dovana greičiausiai bus itin pra-
bangi ir ekstravagantiška.

 - Kaip ir, matyt, kiekviena moteris 
leidžiu sau kartais pasilepinti. Gera 
knyga, maloni išvyka ar grožio pro-
cedūra – maži gyvenimo malonumai, 
bet juk ir jie yra svarbūs... Rinkdama 
dovanas artimiems žmonėms nuolat 
apie juos galvoju, panyru šį procesą, 
kad dovana netaptų tik formalumu, 
bet, pirmiausia, gaunančiajam sukel-
tų gerą emociją. Tiek pati dovanoda-
ma, tiek gaudama dovaną, prisipažin-
siu, kreipiu didelį dėmesį į pakuotę. 
Dovana nėra tik daiktas – preciziškai 
supakuota, lydima nuoširdžių žodžių 
– nuoširdžių, išjaustų – toks yra mano 
supratimas apie dovanojimą. 

Labai mėgstu gauti ir dovanoti 
knygas. Tačiau knygos dovanojimas 
nėra lengviausiai nuperkama dovana, 
turi pažinti žmogų, kad nupirktum 

Mama dovanojo dukrai 
auksinę žuvelę
Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių 

klasių mokytoja Elena Bražiūnienė paklausta, ar skaito astrologi-
nes pranašystes, sakė: „Horoskopų tikrai neskaitau... Gyvenime 
yra pusiausvyra – labai daug dalykų priklauso nuo mūsų pačių, 
tačiau tikiu ir tuo, kad kažkas šiek tiek pakoreguoja žmogaus gy-
venimo kelią. Manau, kad kiekvienam žmogui yra padėtas taškas 
visatoje, likimas, matyt, kartais pavedžioja labirintais, kad tam 
taptum brandesne, išmintingesne asmenybe“. 

jam tinkančią knygą. Aš pati esu ga-
vusi tokių, kurios, tiesą sakant, mane 
šokiravo. Tada savęs klausiu – kodėl? 
Kodėl būtent tokias knygas gavau – 
arba žmogus manęs visai nepažįsta, 
arba tai buvo pirma po ranka pasi-
taikiusi dovana. Tikrai turiu net neat-
verstų knygų...

2. Jeigu liūtei patikėta suorga-
nizuoti šventę ar kitą renginį, ku-
ris mielas jos širdžiai, ji nepagailės 
nei laiko, nei pinigų, neretai tokie 
renginiai savo sodriomis spalvomis 
primena taboro pasilinksminimą.

- Paskutinis sakinys nėra teisingas, 
mėgstu ir stengiuosi, kad mano or-
ganizuojami renginiai būtų subtilūs, 
turintys dvasią... Mėgstu organizuoti 
renginius mokiniams.  Kiekvienai vai-
kų laidai stengiuosi sugalvoti ką nors 
nauja, įdomaus, nes vaikai keičiasi, 
kartu keičiasi ir jų poreikiai... Kaip 
vieną gražiausių renginių prisimenu 
savo patiems pirmiesiems vaikams 
organizuotą lopšinių vakarą (paklaus-
ta, kuriais metais turėjo savo pirmąją 

mokinių laidą, pašnekovė juokėsi, 
kad vaikus, jų akis, veidus puikiai 
prisimenanti, tačiau su skaičiais bei 
datomis ji nelabai draugaujanti – aut. 
past.). Tais metais buvo gūdi žiema, 
siautė pūga, o mes su vaikais, jų tė-
veliais, seneliais rinkomės į lopšinių 
vakarą. Kodėl kilo mintis apie tokį 
vakarą? Aš žinau, kad lopšinė vaikui 
yra labai svarbi, tai juk kartu ir gra-
žus, jautrus kontaktas su mama. Man 
norėjosi, kad vaikai išgirstų tai, ką 
jiems kūdikystėje, vaikystėje dainuo-
davo mamos, o mamos prisimintų tas 
buvusias emocijas. 

Arba praėjusiais metais vykusi Ma-
myčių šventė. Aš taip gerais jos metu 
jaučiausi, nes mačiau, kad tiek aš pati, 
tiek vaikai, tiek jų mamytės norėjo 
to paties -  jaukios, gražios šventės. 
Ypač džiaugiuosi, kad mamos labai 
noriai pridėjo prie mūsų su vaikais 
sugalvoto scenarijaus – šventės spal-
va buvo mėlyna, simbolis – žibutė. Ir 
mamos visai nekompleksuodamos 
laikėsi aprangos kodo, atėjo pasipuo-
šusios mėlynos spalvos drabužiais. 
Nors šventė truko ilgai, bet mes visi 
tiek gerų emocijų gavom, tiek šypse-
nų mačiau...

Kiekvienas toks renginys atima 
kalną energijos, laiko, bet kitaip aš 
nemoku – juk renginys pirmiausia 
yra vaikams, o kaip vaikams gali 
rengti šventę bet kaip?.. 

3. Mažieji liūtukai yra reiklūs 
ir įnoringi. Jie trokšta turėti viską, 
kas tik geriausia, o jeigu tėvai ne 
visada įstengia patenkinti tokius jų 
poreikius, neretai puola į isteriją.

- Mano a.a. tėtis buvo labai griež-
tas, reiklus, esu ir beržinės košės ga-
vusi, prieš kurią labai protestavau, 
nes niekaip nesupratau, už ką gi ji. 
Šeimoje buvom šeši vaikai, kiekvie-
nas turėjom savų pareigų, darbų, ku-
riuos reikėjo padaryti, o jei nepadarei, 
buvo ir bausmė... Labai džiaugiuosi, 
kad dar turiu Mamytę, nors ir garbin-
go amžiaus, bet svarbiausia, ji vis dar 
su mumis. Kiek meilės, švelnumo, 
supratimo ji mums, vaikams, atidavė, 
o dar taip norisi, kad visa tai jai grįžtų 
atgal jau iš mūsų, suaugusių vaikų...

O šiaip vaikystėje buvau labai ak-
tyvi, nenustygau vietoje – mokykloje 
dalyvavau visuomeninėje veikloje: 
ir šokau, ir dainavau, ir vaidinau, ir 
sportavau. Tad būdavo ir taip, kad 
tėtis jau stabdydavo, drausmindavo, 
netgi neleisdavau. Tada labai verkda-
vau ir... „išverkdavau“. Tėtis pasku-
tinę minutę nebeapsikęsdavo mano 
raudų ir nusileisdavo.

4. Jeigu po liūto ženklu gimęs 
žmogus ką nors nusprendė, vargu, 
ar pasiseks kitiems pakeisti jo su-
manymą.

- Jeigu kažką užsibrėžiau ir ma-
tau tame prasmę, tikrai to sieksiu. 
Aišku, jeigu šalia yra žmogus, kurį 
laikau autoritetu, jo nuomonę išgirsti 
tikrai įdomu, bet dažniausiai galutinis 
sprendimas būna mano pačios. Aš 
mėgaujuosi pačiu procesu, rezultatas 
man daug mažiau svarbus. Bet koks 
tikslo siekimas yra savęs išbandy-
mas, pasitikrinimas, kiek tu gali, kiek 
esi stiprus siekti savo tikslų. Atsiradę 
sunkumai pristabdo siekius, suklusti, 
trumpam sustoji, įvertini situaciją iš 
naujo... Aš išlaukiu tą sunkumų laiką 
ir vis tiek toliau judu tikslo link. 

Esu maksimalistė, man nuolat rei-
kia veiklos, sunku sustoti, tarsi koks 
„varikliukas“ viduje veikia. Viena iš 
priežasčių, kodėl tas „varikliukas“ 
dirba pilnu tempu, yra vaikai. Esu 

tikra, kad negerų vaikų nėra – negeri 
būna tik suaugusieji. 

Prisimenu vieną atvejį, kai kavinėje 
susitikau pasikalbėti su seserimi, ten 
buvo ir būrys vaikų. Jų mokytoja pri-
ėjusi prie manęs paklausė, ar mums 
netrukdys vaikai. Aš net nustebau, 
kodėl manęs taip paklausė – ar gali 
vaikai trukdyti? Suaugusiųjų triukš-
mavimas mane daug labiau erzina 
negu vaikų klegesys...

5. Pasiūlę savo pagalbą, jūs gali-
te mirtinai įžeisti liūtą – jis nepa-
kenčia kieno nors akyse atrodyti 
silpnas ir bejėgis. 

- Tiesa. Brandus, išmintingas žmo-
gus su savimi turi išmokti susitvarkyti 
pats. Aišku, silpnumo akimirkų, bėdų 
būna, bet jas stengiuosi išgyventi pati. 
Kas padeda? Gamta, malda, knygos, 
vaikų akys. Jie ypatingai jaučia šalia 
esančio emocijas. Būna kartais tokių 
atvejų, kad į klasę ateini liūdnesnis, 
ramesnis, ir, matyt, vaikai įpratę ma-
tyti energingą mokytoją, supranta, 
kad kažkas ne taip. Tada jie stengiasi 
prieiti, kalbinti, ir tai man padeda. 

Dar klasės stalčiuje turiu nuotrau-
ką, kurią pasidarėme jau minėta Ma-
myčių šventės proga. Kai jaučiuosi 
nekaip, išsitraukiu tą nuotrauką ir, 
matydama gražias mamas, spindin-
čias vaikų akis, „pasikraunu“ naujų 
jėgų. Ta nuotrauka man viena gra-
žiausių, kokias tik turiu...

Nors, tiesą sakant, kartais pagalbos 
prašau – prisipilti benzino (juokia-
si)...

6. neįveikiamų kliūčių liūtams 
nėra. na, gal tik jų tingėjimo prie-
puoliai...

- Būna taip. Nors man tai neįprasta, 
bet kartais leidžiu sau patinginiauti. 
Kai jaučiu, kad tingiu, galvoju, kas gi 
čia man darosi? Pradedu svarstyti – ar 
čia tinginystė, ar nuovargis. Kai sau 
pasakau, kad nuovargis, tada tampa 
lengviau, nes taip lyg surandu pasitei-
sinimą... Ir prisipažinsiu, kad kartais 
patingėti man visai smagu.

7. Artimiesiems kylančią grėsmę 
liūtai dažnai prilygina grėsmei 
sau pačiam ir visa jėga stoja jų gin-
ti. Savo skausmą liūtas iškęs, bet 
dėl artimųjų gerovės gali tapti ir 
tikru liūtu.

- Artimųjų gerovė man labai svar-
bi. Man taip norisi, kad šeima, ar-
timieji kuo dažniau būtų kartu, kad 
jaustumėm vienas kitą... Labai gerbiu 
tas šeimas, kurios sugeba būti kartu, 
kurioms smagu būti kartu. Draugai 
gyvenime keičiasi, o didžiausia ver-
tybė vis tiek lieka šeima. Tas kraujo 
ryšys, man atrodo, labai svarbus.

8. liūtas visada yra teisus, jam 
nebūdinga ieškoti savo klaidų ar iš 
viso manyti, jog galėtų suklysti.

- Man nesunku pripažinti, kad su-
klydau, juk mes iš klaidų mokomės. 
Man reikia pabūti su savimi, ana-

lizuoju savo poelgius, ką padariau 
gerai, o kur galėjau elgtis kitaip. Be 
klaidų žmogus neužaugtų... Juk nė 
vienas nesam tobuli... Man atrodo, 
kad tobulas žmogus nebent yra tas, 
kuris geba gyventi šia akimirka – nie-
ko neteisdamas, nesmerkdamas, bet 
pilnai išgyvena kiekvieną akimirką. 

9. Kiekvieną dieną sakykite, 
koks liūtas yra puikus ir nuosta-
bus – jam reikia liaupsių.

- Jaunystėje labai kritiškai žiūrėda-
vau į man sakomus komplimentus – 
galvodavau, gal kažkas nori įtikti, pri-
sigerinti, ieškodavau, kas gi paslėpta 
po tais komplimentais... O dabar jų 
netrūksta ir man malonu juos girdėti. 
Aš pati mėgstu sakyti komplimentus 
aplinkiniams – mamai, seseriai, drau-
gėms, netgi savo katėms sakydavau 
komplimentus. Man visai normalu 
yra pasakyti kitai moteriai kompli-
mentą. Tik mes, lietuviai, per mažai 
jų sakom. Atrodo, kad suaugusiems 
sunku sakyti gražius žodžius, tarsi 
Puntuko akmenį ridenti...

10. Mamos, gimusios po liūto 
ženklu, dažnai yra valdingos, griež-
tos, stengiasi tapti savo vaikams 
autoritetu. 

- Manau, kad buvau labai liberali 
mama. Ingutei leisdavau labai daug, 
ji buvo smalsus vaikas – leisdavau ir 
benamį katiną iš kiemo parsinešti, ir 
žuvytes visokias laikėm, tiesiog lei-
dau jai laisvai domėtis pasauliu (E. 
Bražiūnienės dukra Inga Žukauskie-
nė dirba Anykščių rajono savivaldy-
bėje ekologe – aut. past.). Žiūrėdama, 
kaip ji su vyru augina savo sūnų Jo-
nuką (šiemet jis eis į septintą klasę 
– aut.past.), galvoju, kad aš buvau li-
beralesnė mama, Ingutė viską labiau 
sustyguoja, sudėlioja, ji praktiškesnė 
nei aš. 

Mamos dažnai sako, kad jos savo 
dukroms pirmiausia yra draugės, o 
tik paskui mamos. Mūsų su dukra 
ryšys kitoks – ne draugių, o mamos 
ir dukros. Man tas ryšys gražesnis, 
gilesnis... Man labai patinka, kai In-
gutė mane vadina mamyte... Patinka, 
kai anūkas vadina močiute. (Ar toks 
kreipinys ypač jaunatviškai atrodan-
čiai moteriai nėra nemalonus?) Man 
jis labai gražus, taip gražiai skamba 
iš jo lūpų. Aš labai džiaugiuosi mo-
čiutės statusu, tegu tik dažniau mane 
Jonukas taip vadina...

Mane žavi mūsų su dukra santykis 
– jis pagarbus, aš ja pasitikiu, Ingutė 
užaugo nuostabi asmenybė, be galo ja 
didžiuojuosi. Ji man yra kaip dovana, 
kaip atsvara gyvenime. 

Dukrai vestuvių proga padovano-
jau auksinę žuvelę linkėdama, kad 
ji išpildytų tris jos norus. Vaikystėje 
ji norėjo turėti gražius namus, kačių 
šeimyną ir didelį akvariumą. Liko 
viena neįgyvendinta svajonė – kol 
kas neturi akvariumo...

4 detalės apie Eleną BRAŽIŪNIENĘ

Knyga...
„Paskutinė skaityta knyga Laurent Gounelle „Dievas visada keliauja 

incognito“ Dar viena žavi knygą, kurią perskaičiau, – tai keturių autorių 
kūrinys „Būk paryžietė“, nes ypač žaviuosi prancūziška kultūra... Iš kla-
sikos – Levo Tolstojaus „Ana Karenina“. Ir dar viena man labai svarbi 
knyga – R. Bacho „Tiltas per amžinybę“.

Moteriška silpnybė...
„Suknelės... Turiu daug, mėgstu jomis pasipuošti...“

Autoritetas...
„Vieno konkretaus žmogaus išskirti negalėčiau. Bet jų gyvenime buvo, 

nedaug, bet buvo. Tam tikrais gyvenimo momentais, buvo vis kiti žmo-
nės...“

Augintinis...
„Turėjau dvi nuostabias kates - Rūtą ir Mėtą, deja, negalėjau jų toliau 

auginti ir teko išsiskirti. Bet jos gyvena kitoje puikioje šeimoje. Bet dėl 
šio išsiskyrimo tikriausiai skaudės visą gyvenimą. Neseniai kieme apti-
kau šeimynėlę – mamą katę ir mažiukus kačiukus... Tikriausiai teks juos 
šerti...“

Mano receptas...
„Aš nemėgstu gaminti, tad gal geriau pasidalinsiu geros nuotaikos re-

ceptu. Sudedamosios dalys: ramus 7-8 valandų miegas, rytinė šypsena 
veidrodžiui, mankšta, maudymasis upėje, gardžios kavos puodelis, links-
mai pasisveikinti su pirmu sutiktu žmogumi ir, žinoma, vaikai. Nenorė-
čiau gyventi pasaulyje, kuriame nebūtų vaikų...Suaugusieji moka laidyti 
strėles, vaikai dar to nesugeba, tik gaila, kad mes labai greitai juos to 
išmokome.“

  

Mokytoja Elena Bražiūnienė sako, kad gyvenime patirti išban-
dymai žmogų augina: „Brandumas ateina tik per asmeninę pa-
tirtį...“

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
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(Atkelta iš 1 p.)
Dar nespėjus nuslūgti atidary-

mo euforijai, apie trūkumus pra-
bilo www.grynas.lt žurnalistas 
Justinas Vanagas, kurio pastebė-
jimus paskelbė portalas „Delfi“. 
Savo straipsnyje žurnalistas išdės-
tė, kad apsilankymas Anykščiuo-
se jam paliko, matyt, neišdildomą 
įspūdį ir dėl tako suradimo, ir dėl 
kamšaties. „Esu buvęs ne viename 
Europos objekte, į kuriuos reikia 
eiti, lipti ir pan., tačiau su tokio-
mis neišvystytomis paslaugomis 
„iki potyrio“ dar nesu susidūręs“, 
- įspūdžiais dalinosi J.Vanagas. 

Daugiau nei 2,5 mln. eurų kai-
navęs takas daugeliui į Anykščius 
atvykstančių žmonių tapo paieškų 
objektu. Nei mieste, nei pakeliui 
į Anykščių šilelį jokių nuorodų 
nėra, o ir Regioninio parko in-
ternetiniame puslapyje esančiuo-
se interaktyviuose žemėlapiuose 
Lajų takas nėra pažymėtas. Tokia 
padėtis ne vieną Anykščių sve-
čią, kuris vadovavosi navigacijos 
parodymais, atvedė tiesiai prie 
Regioninio parko pastato. Šalia 
gyvenantys žmonės pasakojo, 
kad sustoję svečiai teiraudavosi, 
„kur čia tas tiltas per medžius“ 
ir labai nustebdavo sužinoję, kad 
jie atvažiavo prie Regioninio par-
ko būstinės, o ne prie Lajų tako. 
Savaitgalį svečiams orientuotis 
buvo lengviau pagal mašinų kolo-
nas, o pirmadienį besiblaškančių 
padaugėjo, kai kurios mašinos 
gręžėsi neprivažiavusios posūkio 
prie Puntuko. O ir nuorodos, kad 

lajų tako infrastruktūra nesusidoroja 
su lankytojų srautais

čia reikia vykti į naująjį taką, nėra 
net ir prie posūkio Puntuko link. 
Vienintelis susigaudyti padedantis 
orientyras, kad čia greitis riboja-
mas iki 50 kilometrų per valandą.  

„Jokios informacijos, kaip rasti 
taką, nepateikė nei Anykščių savi-
valdybės, nei Anykščių regioninio 
parko internetinis puslapis. Visuo-
se buvo džiaugiamasi objektu „ar-
čiau dangaus“, tačiau jokios in-
formacijos turistui, norinčiam ten 
patekti“, - pasakojo J. Vanagas.

Beje, pastarajam ypač pati-
ko kelias prie Puntuko. „Kelyje 
su plačiais kelkraščiais ir giliais 
grioviais, skiriančiais nuo miško, 
gali prasilenkti du automobiliai, o 
kelkraštyje telpa dar vienas. Pra-
džioje įvažiavimo kairėje pusėje 
buvo pastatytas laikinas ženklas 
„stovėti draudžiama“. Todėl de-
šinys kelkraštis buvo pilnas au-
tomobilių, o kairiuoju pirmyn ir 
atgal ėjo šimtai žmonių, kur ne 
kur, nors „draudžiama“ buvo pa-
likti apsukti ar bet kaip pastatyti 
automobiliai. Dėl jų keliu į vieną 
pusę galėjo judėti tik vienas auto-
mobilis į vieną pusę. Tai pamatę 
didesnių automobilių savininkai 
mėgino apsisukti, kiti važiavo 
atbuline pavara, treti traukėsi ir 
grūdosi šonuose, pėstieji ėjo grio-
viais. Buvo visiškas chaosas, iš 
kurio pavyko ištrūkti tik dėl to, 
kad vairuoju kiek aukštesnį, ketu-
riais varomais ratais varomą ma-
žiuką automobilį. 2 km atkarpoje 
nebuvo nė vieno reguliuotojo, nė 
vieno jokios paskirties pareigūno, 

nė vienos nuorodos ar paaiškinimo 
jokiomis kalbomis... Geriausiai si-
tuaciją apibūdino su kemperiu ten 
geras penkiolika minučių vargęs 
austras, kuriam padėjau saugiai 
apsisukti nesužalojant pėsčiųjų. 
„Panašu, kad patekom į pragarą“, 
- švokštė pensinio amžiaus vyras 
ir kraipydamas galvą keikė infras-
truktūrą“,- įspūdžius pasakojo J. 
Vanagas.

Tiesa, reikia pridurti, kaip teigė 
daugelis automobilininkų, kad po-
licija labai rūpinosi, baudė pažei-
dėjus, pasak kai kurių nubaustųjų, 
baudos surašymo teko palaukti 
net pora valandų.  Žodžiu, policija 
dirbo bausdama.  

Nuo J. Vanago plunksnos kliu-
vo beveik visiems – pradedant 
stendais, baigiant be jokios iš-
skirtinės aprangos vaikštantiems 
darbuotojams, tiesa, jis pateikė 
ir vieną įdomų pasiūlymą. „Lon-
done „Kew“ soduose esančiame 
take yra įrengti pinigų aukojimo 
vamzdžiai, kuriais viršuje įmes-
tas svaras nukeliauja iki apačioje 
esančios talpos. Krisdamas meta-
lo gabalėlis trankosi į vamzdžio 
sieneles ir sukuria išskirtinį gar-
są. Tas labai patinka mažiesiems, 
todėl aukų įmetimo anga įrengta 
jiems patogiame aukštyje. Kodėl 
mums nepadarius to paties?“ - 
siūlė ir klausė J. Vanagas. 

Trečiadienį iš ryto apsilankius 
Lajų take matėsi, kad turistų 
srautai dar nesenka, o automo-
bilių aikštelė – pilna, todėl dalis 
lankytojų ir toliau automobilius 
palieka šalikelėje, o kitoje ke-
lio pusėje sustatyti draudžiantys 
stovėti ženklai. Didelių žmonių 
eilių nebuvo – įėjimą ir išėjimą 
į Lajų taką saugojo merginos, 
kurios atidirba už pašalpas... 
Keltuvas vis dar neveikė. Sutik-
tas Regioninio parko direktorius 
Kęstutis Šerepka sakė, kad kel-
tuvas pradės veikti kitą savai-
tę. Paklaustas, ar tiesa, kad jau 
įvyko ir pirmas incidentas, kai 
keltuve, kur nekokia ventiliacija, 
valandai įstrigo žmogus, K. Še-
repka sakė, jog toks atvejis buvo, 
bet tikrai ne valandą. Pasak K. 
Šerepkos, keltuvo darbą stabdė 

elektrinės žaliuzės, kurias dabar 
pakeis į mechanines. „Keltuvą 
įrengė įmonė „Šiaulių liftas“, jis 
pritaikytas, kad neįgalusis pats 
juo galėtų naudotis, tačiau mes 
ieškosime žmogaus, kuris rūpin-
sis keltuvu. Specialių gebėjimų ir 
išsilavinimo tam nereikia, tiesiog 
ieškosime atsakingo žmogaus“,- 
aiškino K. Šerepka.

Paklaustas, ar neatbaidys turis-
tų policijos veiksmai, kai kartu su 
malonumais jie išsivežė ir baudą, 
K. Šerepka sakė, kad gyvenam 
teisinėje valstybėje. „O ką rei-
kėjo daryti, juk tie automobiliai 
užkimšo eismą? Štai ir šiandien 
pats atvežiau ir pastačiau stovė-
ti draudžiančius ženklus“,- sakė 
direktorius. Tiesa, reiktų pridėti, 
kad su tokiais transporto srau-
tais nesusitvarkė ne tik Regioni-
nis parkas, bet lankytojai sukėlė 
spūstis ir Anykščių mieste. Dar 
nematyti kamščiai užkišo centrinę 
miesto dalį. Be to, turistai nusiau-
bė parduotuves, išpirko mineralinį 
vandenį. Kaip ramiai gyvenom iki 
Lajų tako atidarymo...

K. Šerepka teigė, jog nesiti-
kėjo, jog tako lankyti iš karto 
trauks tokios minios. „Ruošėmės, 
iš kito projekto lėšų padidinome 
automobilių stovėjimo aikštelę 
iki 100 stovėjimo vietų, bet antrą 
dieną atvyko 7 tūkstančiai žmo-
nių. Manau, kad jei per dieną at-
važiuos po tūkstantį, aikštelės už-
teks, taip pat svarstoma galimybė 
kitais metais įrengti dar vieną 
aikštelę.O štai kritiką dėl nuoro-
dų priimu. Prie ženklų, žyminčių 
kelią prie Puntuko, pridėsim ir 
nuorodas į Lajų taką“,- kalbėjo 
K. Šerepka.

K. Šerepka užtikrino, kad jau 
pasirūpinta ir informacija Regio-
ninio parko tinklalapyje. „Užeiki-
te, ten sudėta viskas, net ir koor-
dinatės“, -užtikrino, kad svečiams 
nebeteks klajoti, K. Šerepka.

Beje, Anykščių vicemeras Sigu-
tis Obelevičius taip pat sakė, jog 
toks tako populiarumas – staigme-
na ir jam. „Antradienį Lajų take 
buvo daugiau kaip trys tūkstančiai 
turistų“, - stebėjosi S. Obelevi-
čius.  

Tai: „Tai gal statė tik Anykščiams, o vietiniai žino, tai ženklų ir nededa“. 
„Kokia gėda“: „Labai gerai, kad buvo parašytas toks konkretus kritiškas 

rašinys. Visi tiktai giria ir giria tą lajų taką gal ir be reikalo. Tikrai pirma 
reikėjo pasirūpinti reklama, stendais, nuorodomis, o tik tada statinį atida-
ryti. Dabar skubėjo visi kaip akis išdegę. Kam tokia pakazucha reikalinga? 
Kokia gėda, kad daug kas moka tik liežuviais malti, o darbo neužbaigia. 
Baisu, kad tas lajų takas nesuvirstų, jau kitą dieną po atidarymo liftas suge-
do. Skaičiau šį rašinį ir raudau iš gėdos“.

Vilnietis: „Manau, kad straipsnį galimai užsakė Druskininkų meras Ma-
linauskas, kuris jaučia konkurenciją. Nors pats buvau take ir su kai kuriais 
teiginiais tikrai sutinku, tačiau lyginti karališkojo Londono Kju botanikos 
sodo infrastruktūrą, į kurią per kelis šimtmečius buvo investuota dešimtys ar 
šimtai milijonų dolerių, su ką tik atidarytu objektu yra kvaila, neprofesiona-
lu ir „kvepia“ užsakymu“.

l.: „Kažin šis vadinamasis žurnalistas Londono parke irgi buvo 2 dieną 
po atidarymo? Aš taip pat buvau šeštadienį, patekau į spūstį, liftas neveikė, 
tai vaikišką vežimą užsinešiau laiptais ir rankos nenukrito. Labai patiko ir 
dar ne vieną kartą ten eisiu.Visada bus nepatenkintų, pavydinčių ir niurz-
galių, o tobulinti niekada ne vėlu. Sėkmės Anykščių regioninio parko direk-
cijai.“

„Ddd“: „Ka bedarytum nepatenkintu visada buvo ir bus.Gal net rojuj 
ne visiems gerai būtų.Bet šiaip labai fainas takas.O kad lankytoju kamsciai 
tai labai puiku.Kuo daugiau ju bus tuo geriau.O klaidas po truputi galima 
istaisyti.Del informacijos stokos tai tiesa.“

 „Jomajo“: „Tas keliukas tikrai buvo uzkimštas ir nebuvo jokio. Absoliu-
čiai jokio reguliavimo. Vieni atsireme į kamštį stumėsi atbuli kiti naujai atva-
žiavę brukėsi priekin manydami, kad tie atbuli išvažinėja pabuvę ir atlaisvina 
vietą. Ir taip pasaka be galo. Kiti palikinėjo mašinas bent už poros kilometų 
ir ėjo pesciomis. Lauke tuo metu buvo bent +35 ir daugiau karscio. Policija 
nusiplove, o jei dar ir baude kai problemos sprendimui reikalingas regulia-
vimas tai cia jau visai pi... leidziantis galvoti kad ir policija vietine be galvos.  
Ne karta teko lankytis visokiuose dideliuose renginiuose. Ir visuose be isim-
ties renginiuose i laisvas vietas nukreipdavo savanoriai, ir policija ne bau-
das rinko, o pozityviai veike.“

„PaČiai“: „Raše protokolą, bet pati kalta buvau, nemačiau kelio ženklo. 
Niekam nesiskundžiu ir tai pripažįstu. O zyzniams, reiketų autobusu važinė-
ti, jei taisyklių nežino ir dėl jų kamsciai pasidaro.“

„Selis“: „Jei esi ne vietinis, sunku žinoti tas parkavimo plonybes. Ir jei 
tiesa, ką skelbia kiti portalai, kad milicija vertė laukti 2.5 val., kol išrašys 
žmogui baudą, tai trūksta žodžiu ir iki Vakaru mums nueiti reikės dar ne 
vieno desimtmečio“.

„Svečias“: „Statėt, statėt anykštėnai tą taką už milijonus, o apie žmones 
nepagalvojot. Šitokia pieva plyti prie tako, tai negalėjot joj mašinų stovėjimo 
aikštelės žmoniškos įrengt?“

„Vargšams dejuojantiems“. „Niekas lajų tako nugriauti nežada, tai ko-
kio velnio iš pirmos dienos ten bruktis?

Bus pakankamai laiko visais metų laikais tuo taku pavaikščioti. O polici-
jai pagarba! Bauskit visus iki vieno ne vietoje pastačiusius mašinas. Palikite 
mašiną prie Dainuvos slėnio ir pirmyn! Pasivaikščiosite, pasigėrėsite Ba-
ranausko apdainuotu Anykščių šileliu, pakvėpuosite švariu oru ir lajų taką 
pamatysite. O pirmieji juo praėję jau vis tiek nebūsite. Jūsų nelaimei ir nusi-
vylimui pirmoji praėjo jos ekscelencija Prezidentė.“ 

(Komentarų kalba netaisyta – red. past.).

balsai internete (anyksta.lt):

Neįgaliesiems skirtas keltuvas į bokštą ėmė strigti iškart po atidarymo. Žadama, kad kitą savaitę jis 
jau veiks. 

Trečiadienį perkančių simbolinį vieno euro bilietą informaci-
niame centre eilės nebuvo...  

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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pirmadienis 2015 08 17

sekmadienis 2015 08 16

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
7.15 Šventadienio mintys. 
7.40 „Rojus Lietuvoj“.  
9.00 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“.
9.25 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą“. 
9.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“. 
9.50 „Mažasis princas“. 
10.15 „Čaplinas“. 
10.25 Gustavo enciklopedija.  
10.55 Brolių Grimų pasakos 
16 s. „Mėlyna švieselė“.
12.00 „Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingoji Afrika 2. 
Madagaskaras. Pabaisų 
sala“.
13.00 „Mis Marpl 5“. N-7 
14.35 Vaikų ir jaunimo muzi-
kos festivalis „Laumės juosta 
2015“.
16.00 Žinios. 
16.15 Kaukazo legendos.  
17.00 Gyvenimas. 
17.50 Stilius. 
18.40 Bėdų turgus.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 „Giminės po 20 metų“.  
22.00 „Narcizas“. N-7 
23.40 Akacijų alėja 2014. 
0.25 „Mis Marpl 5“. N-7  
1.55 Kaukazo legendos (k).  
2.35 Auksinis balsas (k).
4.15 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. III d. (k). 
5.05 Pasaulio panorama (k). 
5.30 Savaitė (k). 

 
6.30 „Superdidvyrių koman-
da“. 
6.55 „Zoro“.
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Smalsutė Dora“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 Sveikatos ABC. 
9.45 „Gyveno kartą šuo“.
10.00 „Berniukas - vilkiukas“. 
N-7 
11.50 „Namų areštas“. 
14.00 „Aeroplanas 2. 
Tęsinys“. N-7 
15.45 Pričiupom!. N-7. 
16.40 „Toledas“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Teleloto. 
20.30 Valanda su Rūta. 
21.55 „Saulės ašaros“. N-14 
0.15 „Legenda apie nuosta-
biausiąjį Maksimą“. N-14 

7.00 „Monsunas“. N-7  
7.30 „LOL“. N-7  
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.
9.00 Statybų TV.
9.30 „Dama ir valkata“.
11.05 „Katinas su skrybėle“.
12.45 „Išdykėlis Danstonas“.
14.20 „Gyvenimo bangos“. 
N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Paskutinis jaunikio 
išbandymas“. N-7 
21.10 „Sniegynų įkaitai“. N-14  

23.40 „Padavėjų varžybos“. 
N-7  
1.30 „Kaip pamišę“. N-7
 

7.00 Mistinės istorijos (k). N-7
8.00 Skonis. 
10.00 FAILAI X. 
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 „Nacionalinė 
Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas“. N-7 
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7 
14.00 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7 
18.00 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17.00 „Žurovas“. N-7
18.00 Mistinės istorijos. N-7  
19.00 „Inga Lindstrom. 
Vidurvasario tango“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Lūžis“. N-14 
1.10 Penktoji pavara (k). 
2.10 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Lemūrų gatvė“. 
11.00 „Zoologijos sodo 
žvaigždės“.
11.30 „Kalahario dykumos 
surikatos“. 
12.00 Turkiški skanėstai.  
12.30 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.15 „Būrėja“.

16.45 „Policininkas ar nusi-
kaltėlis?“. N-7 
18.50 „Magai“. N-7 
20.00 „Nematomas žmogus“.
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Druskos 
lavonas“. N-7 
22.50 „Mirtinas kontaktas. 
Paukščių gripas Amerikoje“. 
N-14 
0.30 „Nematomas žmogus“ 
(k).

 KULTŪRA
8.05 Duokim garo! 
9.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota). 
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. II d. 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Pagauk kampą. 
12.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.05 Mokslo ekspresas.  
13.20 Mokslo sriuba.  
13.40 Baletas „Vaivos juosta“. 
15.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
16.00 Audronės 
Girdzijauskaitės sukaktuvinis 
kūrybos vakaras. 2013 m. 
17.15 Prisiminkime.  
17.30 Dabar pasaulyje (k). 
18.00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą, k). 
18.15 Rusų gatvė. Žinios.  
18.45 Septynios Kauno die-
nos (k). 
19.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
20.00 Literatų gatvė. 4 d.  
20.30 Lietuvių kinas trumpai 
(k). 
21.00 Auksinis balsas. HD. 
22.00 Dabar pasaulyje.  

22.30 Panorama (k). 
23.00 Klaipėdos muzikos 
pavasaris 2015.  
0.15 Džiazo muzikos vaka-
ras.

6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC. 
6.50 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
10.05 Dviračio šou (k). 
11.55 Statyk! (k). 
12.25 Ne vienas kelyje (k). 
12.55 Tauro ragas. N-7 
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Mes pačios (k). 
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.20 24 valandos (k). N-7 
19.30 „Patobulinti automo-
biliai“.  
20.30 „Aukso imperija“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.10 Nuo... Iki... (k).  
23.50 Alchemija. Švietimo 
amžius (k).  
0.20 Ne vienas kelyje (k).  
0.50 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

8.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Aukščiausia pavara.  
11.00 „Krokodilų medžioto-
jas“. N-7  
12.00 Adrenalinas. N-7 

12.30 „Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos“. N-7 
13.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį. 
14.00 Jokių kliūčių! N-7 
15.15 Iš peties. N-7  
16.15 Kiečiausi vilkikų vai-
ruotojai. N-7  
17.15 Jokių kliūčių! N-7  
18.30 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Šešios dienos, septy-
nios naktys“. N-7
21.00 „Klyvlendo šou“. N-7 
21.30 TV3 žinios.   
22.00 „Tėvynė“. N-14  
23.00 „Vikingai“. N-14  
0.10 „Krintantis dangus“. 
N-14  
1.05 „24 valandos“. N-14

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
11.10 „Laukinių kačių nuo-
tykiai“. 
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 „Gaujos“. N-7
23.50 „Nakties košmarai“. S
1.40 „Vandens žiurkės“. 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 Istorijos detektyvai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingoji Afrika 2. 
13.00 Pasaulio panorama.  
13.30 Savaitė.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
15.50 Puaro 11. N-7. 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Teisė žinoti.  
21.50 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 Placebo efektas. 
23.55 Tikri vyrai.  
0.40 Puaro 11. (kart.). 
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 Naisių vasara. 6 sezo-
nas.  
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Tikri vyrai.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Monstrai prieš ateivius”.  
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Marmadukas”. 
10.35 “Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantė-
je” (k). 

12.30 “Na, palauk!”. 
12.45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
13.10 “Monstrai prieš atei-
vius”.  
13.35 “Kung Fu Panda”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
 
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Svetima duktė”.. “Kas supras 
tas moteris”.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Deimantų pjaustytojas”. N14.  
0.00 “Dalasas”. N-7.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “Užribis”. N-7.  

 
6.55 Ponas Jangas.  
7.25 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
10.55 Ledynmetis.  
12.30 Transformeriai. 
Praimas.N-7.  
13.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kontrolinės Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės varžy-
bos. Lietuva - Turkija.  
20.10 Rungtynių pertrauko-
je - “3 už Lietuvą. Šeimų ir 
žvaigždžių krepšinio turnyras.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Australija. N-7.  

1.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.40 Detektyvė Fišer.  N-7.  

  
06.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 “Ekstrasensų mūšis” 
8.55 “Žurovas. Kurortinis 
romanas”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Runkelių 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 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 “Trigubas X”. 
23.55 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.50 “Mentalistas”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Superdidvyrių koman-
da”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 

12.05 “Karadajus”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Karadajus”. N-7. 
21.00 Vyras už pinigus 2. 
Žigolo Europoje. N14.  
22.35 “Visa menanti”. N-7.  
23.30 Naktis ir diena. Vilnius. 
N-7.  
0.25 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Brolių Grimų pasakos 
(kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Septynios Kauno 
dienos.  
12.45 Kultūra +.  
13.10 Keturakis. Amerika 
pirtyje.  
15.00 Misterija Baltų Dievams 
“Perkūno sakmės”.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Muzikos projektas 
“Opera in da House”.  
19.15 “Laumės juosta 2015”.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai. 
21.00 Lietuvių kinas trumpai.  
21.25 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Tomo Krauno afera. 
N-7.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Pasaulio uostai”.  
8.00 Autopilotas.  
8.30 Ne vienas kelyje.  
9.00 Mes pačios.  
9.30 Žinios.  
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.  
15.20 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu” (k).  
16.20 KK2. N-7.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
2.00 Info diena (k).  
 

  
7.30 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.30 Kino aistruoliai. N-7.  
9.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
10.00 Kobra 11.N-7.  
11.00 CSI Majamis. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras.N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
16.00 Mastrichto policija. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Be stabdžių. N-14.  

22.30 6 kadrai. N-7.  
23.00 Nakvynės namai 2. 
N-14.  
0.55 Penktadienis, 13-oji. S.  
2.45 Naša Raša. N-14.  

 
7.20 Žinios (kart.). 
7.50 Kitoks pokalbis. N-7. 
8.50 “Iššūkis”. N-7. 
9.50 “Stalino sūnus”. N-7. 
10.55 “Kulinaras”. N-7. 
12.00 Gyvenu čia.  
13.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”  
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Laikas inovacijoms. 
“Transporto ir kosmoso tech-
nologijos”.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Anna German”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Mirtinas tikslas”. 
N-14. 
 
0.50 Reporteris.  
1.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.05 “Mirtinas tikslas”. N-14. 
3.30 “Genijai iš prigimties”.  
4.00 Reporteris.  
4.25 “Pragaras ant ratų”. 
N-14. 
5.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.50 “Gamink sveikiau!”.  
6.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 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 Placebo efektas. 
12.50 Bėdų turgus.  
13.40 Klausimėlis.lt.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Naisių vasara. 6 se-
zonas.  
15.50 Puaro 11. N-7. 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Stilius.  
21.50 Premjera. Šlovės 
dienos. 
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 Jūrų pabaisa. N-14.  
0.30 Puaro 11. (kart.). 
2.15 Laba diena, Lietuva.  
3.10 Naisių vasara. 6 sezo-
nas.  
4.00 Auksinis protas. 
Intelektinis  
5.15 Teisė žinoti.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Monstrai prieš ateivius”.  
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 “Namų areštas”. 
11.00 “Berniukas - vilkiukas”. 
N-7.  
12.50 “Tomo ir Džerio pasa-

kos”.  
13.10 “Monstrai prieš atei-
vius”.  
13.35 “Kung Fu Panda”.  
14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Kruvinas sąra-
šas”. N14.  
0.00 “Dalasas”. N-7.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “Užribis”. N-7.  

 
6.55 Ponas Jangas.  
7.25 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kontrolinės Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės varžy-
bos. Lietuva - Makedonija.  
20.10 Rungtynių pertrauko-
je - “3 už Lietuvą. Šeimų ir 
žvaigždžių krepšinio turnyras.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Fenikso skrydis. N-7.  
0.50 Skandalas. N-14.  
1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba.: N-14.  
2.30 Detektyvė Fišer. N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
06.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 “Ekstrasensų mūšis” 
8.55 Dainuok mano dainą (k). 
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
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 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 “Ostinas Pauersas. 
Šnipas, kuris mane suvedžio-
jo”. N-7.  
23.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.25 “Mentalistas”. N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Superdidvyrių koman-
da”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtu-

vės pamokos”. 
12.05 “Karadajus”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “PREMJERA 
Mentalistė”. N-7.  
21.00 Įtėvis. N14.  
23.05 “Sekso magistrai”. 
N14.  
0.10 “Sekso magistrai”. N14.  
1.15 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
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. 
Svajokliai.  
14.10 Audronės 
Girdzijauskaitės sukaktuvinis 
kūrybos vakaras.  
15.25 Žolinė.  
15.55 ...formatas. Poetė 
Aušra Kaziliūnaitė.  
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 Pinigų karta.  
19.30 Pagauk kampą.  
20.00 Septynios Kauno 
dienos. 
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6. 
21.00 ARTi. Metalas.  

21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius. DW  
22.30 Lietuviško kino vaka-
ras. Narcizas.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Panorama.  
1.10 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
11.15 Nuo... Iki....  
11.55 KK2 (k). N-7. 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.40 Dviračio šou (k). 
14.10 Yra, kaip yra. N-7. 
15.20 Dviračio šou (k). 
15.50 Ne vienas kelyje. 
16.20 KK2. N-7. 
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
7.30 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.30 Nepaprastos lenktynės 
N-7.  
9.30 Tavo augintinis.  
10.00 Kobra 11.N-7.  
11.00 CSI Majamis. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras.N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lyga.  
23.40 Dingusios. N-14.  
1.20 Krokodilų medžiotojas. 
N-7.  

. 
7.20 Reporteris.  
7.50 Nuoga tiesa. N-7. 
8.50 “Iššūkis”. N-7. 
9.50 “Stalino sūnus”. N-7. 
10.55 “Kulinaras”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba.  
17.00 Žinios.  
17.20 Laikas inovacijoms. 
“Sveikatos ir biotechnologi-
jos”.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 Premjera. “Kulinaras”. 
N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Užkrėstieji”.. S. 
0.55 Reporteris.  
1.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.10 “Užkrėstieji”. S. 
3.40 “Laukinis pasaulis”.  
4.00 Reporteris.  
4.25 “Pragaras ant ratų”. 
N-14. 
5.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.50 “Gamink sveikiau!”. 

 
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 Stilius.  
12.45 Specialus tyrimas.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Lūžis prie Baltijos. 1 d.  
15.50 Puaro 11. 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Gyvenimas.  
21.50 Premjera. Šlovės 
dienos. 
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 Drakonas. 
0.30 Puaro 11 (kart.). 
2.05 Laba diena, Lietuva.  
3.05 Lūžis prie Baltijos. 1 d.  
4.00 Auksinis protas.  
5.15 Stilius.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Monstrai prieš ateivius”.  
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Mano vyras gali.  
10.30 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.  
12.10 Oplia!. N-7.  
12.40 Pričiupom! (k). N-7.  

13.10 “Na, palauk!”. 
13.25 “Monstrai prieš atei-
vius”.  
13.50 “Kung Fu Panda”.  
14.15 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA “Superaudra 
Sietle”. N-7.  
0.00 “Dalasas”. N-7.  
0.55 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
1.50 “Užribis”. N-7.  

 
6.55 Ponas Jangas.  
7.25 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kontrolinės Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės varžy-
bos. Lietuva - Kroatija.  
20.10 Rungtynių pertrauko-
je - “3 už Lietuvą. Šeimų ir 
žvaigždžių krepšinio turnyras.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Šaltasis kalnas. N-7.  
1.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.30 Detektyvė Fišer. N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
06.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 “Policija ir Ko” N-7. 
8.55 “Laukinis”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
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 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 “Gundytoja”. N14.  
23.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.25 “Mentalistas”. N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Superdidvyrių koman-
da”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.35 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 

12.05 “Karadajus”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “PREMJERA 
Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės V. Kirminas 
pumpure. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. 
N14.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Dūmas”. N14.  

 Kultūra 
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklopedija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Istorijos detektyvai.  
13.15 Vladas Jakubėnas. 
Baletas “Vaivos juosta”.  
14.35 Literatų gatvė. 4 d.  
15.10 Teatras.  
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.  
19.20 Prisiminkime. 
Ansamblis “Lietuva”.  
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai. 
21.00 Kultūros savanoriai.  

21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Elito kinas. Vinterio 
kaulai. N-14.  
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Panorama.  
1.10 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Valanda su Rūta.  
11.55 KK2 (k). N-7. 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.40 Dviračio šou (k). 
14.10 Yra, kaip yra. N-7. 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu”.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  

  
7.30 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.30 Nepaprastos lenktynės 
N-7.  
9.30 Adrenalinas. N-7.  
10.00 Kobra 11.N-7.  
11.00 CSI Majamis. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras.N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
16.00 Mastrichto policija. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  

21.00 Rezidentai. N-7.  
21.30 Prisiminti pavojinga. 
N-7.  
23.55 Trys coliai. N-7.  
1.40 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  

. 
7.20 Reporteris.  
7.50 Patriotai. N-7. 
8.50 “Iššūkis”. N-7. 
9.50 “Stalino sūnus”. N-7. 
10.55 “Kulinaras”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Moterų daktaras”. N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Laikas inovacijoms. 
“Kūrybinės industrijos trans-
liavimas”.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 Premjera. “Kulinaras”. 
N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos” N-7. 
21.30 Pasaulis X. “Virgulės. 
Mitas ar tiesa”.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Vilo kailyje”. N-14. 
1.05 Reporteris.  
1.35 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.20 “Vilo kailyje”. N-14. 
4.00 Reporteris.  
4.25 “Pragaras ant ratų”. 
N-14. 
5.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.50 “Gamink sveikiau!”.  
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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 Emigrantai.  
12.45 Gyvenimas.  
13.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Lūžis prie Baltijos.  
15.50 Puaro 12. 
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Premjera. Žaidimas. 
N-14.  
22.45 Vakaro žinios.  
23.00 Premjera. Mamona, 
arba Pinigų galia. N-14.  
1.00 Puaro 12. (kart.). 
2.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Lūžis prie Baltijos. 2 d.  
4.25 Auksinis protas.  
5.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Monstrai prieš ateivius”.  
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Mano vyras gali.  
10.30 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.  
12.40 Pričiupom! (k). N-7.  
13.40 “Monstrai prieš atei-

vius”.  
14.14 “Kung Fu Panda”.  
14.15 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
“Niko”. N14.  
0.15 “Dalasas”. N-7.  
1.10 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
2.15 Sveikatos ABC televitri-
na (k). 

 
6.55 Ponas Jangas.  
7.25 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 TV Pagalba. N-7.  
13.00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Banzai.  
21.00 Meilė ar pinigai? N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kazino apiplėšimas.   
0.20 Skandalas. N-14.  
1.20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.15 Detektyvė Fišer.N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
06.35 Sveikatos ABC televi-
trina.  

7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
7.55 “Policija ir Ko” N-7. 
8.55 “Laukinis”. N-7.  
10.45 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.40 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.50 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
13.50 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
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 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 “Drakula. Miręs ir tuo 
patenkintas”. N-7.  
23.15 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.10 “Mentalistas” N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Superdidvyrių koman-
da”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.05 “Mylėk savo sodą”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo švie-

sa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “PREMJERA 
Mentalistė”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS Midsomerio 
žmogžudystės V. Mirties var-
pas. N14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
0.05 “Visa menanti”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N14. 

 Kultūra 
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. Metalas. 
13.45 Kultūros savanoriai.  
14.20 Aš toks vienas.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Kornelijus Platelis. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Premjera. Nuodėminga 
meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Premjera. 
Koncertuojanti Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 LRT aukso fondas. 
Lietaus lašai.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje. 

 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Statyk!.  
11.05 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 “Ufologų pasakojimai”.  
12.00 “Pasaulio uostai”.  
13.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
13.40 Dviračio šou (k). 
14.10 24 valandos. N-7.  
15.55 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu”.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
2.00 Info diena (k).  

  
7.30 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.30 Nepaprastos lenktynės 
N-7.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Kobra 11.N-7.  
11.00 CSI Majamis. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras.N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
16.00 Mastrichto policija. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
21.30 Dangaus karalystė. 
N-14.  
0.25 Prisijaukinimo 
menas.N-7.  
1.55 Su Anthony Bourdainu 

be rezervacijos. N-7.  

. 
7.20 Reporteris. 
7.50 Pasaulis X. “Virgulės. 
Mitas ar tiesa”.  
8.50 “Iššūkis”. N-7. 
9.50 “Stalino sūnus”. N-7. 
10.55 “Kulinaras”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Moterų daktaras”. 
N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios.  
17.00 Žinios.  
17.20 Laikas inovacijoms. 
“Sveikatos ir biotechnolo-
gijos”.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 Premjera. “Kulinaras” 
(. N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos”. N-7. 
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Apsauginis”. N-14. 
0.55 Reporteris.  
1.25 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.10 “Apsauginis”. N-14. 
3.40 “Laukinis pasaulis”.  
4.00 Reporteris.  
4.25 “Pragaras ant ratų”. 
N-14. 
5.05 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.50 “Gamink sveikiau!”.  
6.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 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 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015.  
13.10 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Lūžis prie Baltijos. 
3 d.  
15.50 Puaro 12. 
17.30 Kelias į laimę 2. N-7.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Kelias į laimę 2. N-7.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Terminatorius. N-14.  
0.30 Puaro 12. (kart.). 
2.00 Auksinis balsas.  
3.05 Lūžis prie Baltijos. 3 d.  
4.00 Delfinai ir žvaigždės.  
5.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Monstrai prieš atei-
vius”.  
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Valanda su Rūta. 
Vasara (k).  
10.15 Lietuvos supermies-
tas.  
13.05 “Keista šeimynėlė”. 
13.30 “Kung Fu Panda”.  

14.00 “Ponia Dila” N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 “Policijos akademija 
6. Miesto apgultis”. 
21.10 PREMJERA “Organų 
vagys”. N14.  
23.20 “Mirties motelis 2. 
Pirmasis kirtis”. N14.  
1.00 “Superaudra Sietle”. 
N-7.  

 
6.55 Ponas Jangas.  
7.25 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.  
7.55 Simpsonai. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Banzai.  
12.00 Meilė ar pinigai? N-7.  
12.30 Vėžliukai nindzės.  
13.00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga.  
21.15 Lūšnynų milijonierius. 
N-14.  
23.50 Surogatinė motina. 
N-14.  
1.30 Tokia kaip tavo šypse-
na. N-7.  

  
6.00 “Policija ir Ko” N-7. 
06.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.  
7.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 

7.55 “Policija ir Ko” N-7. 
8.55 “Drakula. Miręs ir tuo 
patenkintas”. 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 “Mano virtuvė geriau-
sia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįži-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Greitojo reagavimo 
būrys”. N-7.  
23.50 “Tikras kraujas”. N14.  
1.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  

  
6.25 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Superdidvyrių koman-
da”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”.  
11.05 “Magai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Būrėja”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 

šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas. Žmogus 
be veido. 
22.50 SNOBO KINAS Kloja. 
N14. 
0.40 “Visa menanti”. N-7.  

 Kultūra 
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 Mokslo sriuba.  
14.20 Lietuvių kinas trum-
pai.  
14.45 Džiazo muzikos va-
karas.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Vytas Dekšnys.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. II dalis.  
17.00 Premjera. 
Nuodėminga meilė. N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Kompozitoriaus 
Anatolijaus Šenderovo 70-
mečiui.  
20.05 Nepaprasti Tučkaus ir 
jo viršininko nuotykiai. 
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai 6. 
21.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Gintaro kelias. 
21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Išvarytieji. 

22.55 Informacinis teroriz-
mas. 
23.30 Kompozitoriaus 
Anatolijaus Šenderovo 70-
mečiui.  
0.30 Panorama.  
1.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Apie žūklę (k).  
11.05 Tauro ragas (k). N-7. 
11.30 “Ufologų pasakojimai”.  
12.00 “Pasaulio uostai”.  
13.05 Nuo... Iki... 
13.40 Dviračio šou (k). 
14.10 24 valandos. N-7. 
15.20 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu”.  
16.20 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Alchemija. Švietimo 
amžius. 
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  

  
7.30 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.30 Nepaprastos lenktynės 
N-7.  
9.30 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.  
10.00 Kobra 11.N-7.  
11.00 CSI Majamis. N-7.  
12.00 Kaulai. N-7.  
13.00 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras.N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
16.00 Mastrichto policija. 
N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Avarijų TV. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
23.30 Sensacija. N-7.  
1.20 Dingusios. N-14.  

. 
7.20 Reporteris. 
7.50 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
8.50 “Iššūkis”. N-7. 
9.50 “Stalino sūnus”. N-7. 
10.55 “Kulinaras”. N-7. 
12.00 “Klounas”. N-7. 
13.00 “Moterų daktaras”. 
N-7. 
14.05 “Išgyventi Afrikoje”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miestelio patruliai”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Viskas apie gyvū-
nus”.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Vera. Oro pilys”. N-7. 
21.30 “Kikboksininkas. 
Agresorius”. N-14. 
23.30 “30 širdies dūžių”. S. 
1.20 “Vera. Oro pilys”. N-7. 
2.50 “Kikboksininkas. 
Agresorius”. N-14. 
4.15 “30 širdies dūžių”. S. 
5.40 “Vera. Oro pilys”. N-7.



2015 m. rugpjūčio 14 d.

šeštadienis 2015 08 22

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius.  
6.55 Gyvenimas.  
7.40 Rojus Lietuvoj.  
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2  
9.25 Premjera. Animalija. 
9.50 Petras Kurmelis. TV 
filmas. I dalis.  
11.05 Mūsų miesteliai. 
Meteliai. I dalis.  
12.00 Pasaulio dokumentika.  
12.55 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą  N-7.  
14.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.05 Istorijos detektyvai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas.  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Vasaros festivalis 
2015. 
22.30 Pamergė - slaptoji 
agentė. 
24.00 Linas Adomaitis. 15 
metų scenoje.  
1.45 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą N-7.  
3.30 Petras Kurmelis. I dalis.  
4.35 Vasaros festivalis 2015. 
 

 
6.30 “Superdidvyrių koman-
da”.  
6.55 “Zoro”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  

7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Vasilisa Gražioji”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Naujieji keršytojai. Augantys 
didvyriai”. 
11.35 “Džiunglių knyga”. 
13.50 “Antis Hildegarda”. 
15.35 Pričiupom!. N-7.  
16.35 “Toledas”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.00 SUPERKINAS “Ant 
bangos”. 
20.50 “Sniego šunys”. 
22.50 “L.O.L. “. N14.  
0.40 “Niko”. N14.  

 
7.00 Monsunas. N-7.  
7.30 LOL. N-7.  
8.00 Didvyrių draugužiai.  
8.30 Pabėgimas iš žemės 
planetos.  
10.15 Kaubojės ir angelai.  
12.05 Robinas Hudas.  
13.55 Gyvenimo bangos. 
N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis.  
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Dantukų fėja. 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija.  
21.10 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  
23.00 Baikeriai. N-7.  
1.15 Misija - vestuvės. N-7.  

7.10 “Amerikos talentai”. 

8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Vokietijoje. 2015 m.  
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Patrulis (k). N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 “Mano mylimiausia 
ragana”. N-7.  
14.30 “Mano mylimiausia 
ragana”. N-7.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
17.00 “Žurovas. Prieš rinki-
mus”.. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą.  
21.00 MANO HEROJUS 
“Antrininkas”. N14.  
23.05 AŠTRUS KINAS 
“Rėksniai. Medžioklė”. S.  
0.55 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  

  
6.20 “Didingasis amžius”. 
N-7. 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45  “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
10.30 “Lemūrų gatvė”.  
11.00 “Zoologijos sodo 
žvaigždės”.  
11.30 “Kalahario dykumos 
surikatos”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 

13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. 
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.15 “Būrėja”.  
16.50 “Akloji”.  
18.05 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
22.55 Laukinės aistros. 
Karšta ketveriukė. N14.  
0.40 “Nekenčiu žvaigždės”. 

 Kultūra 
8.05 Teatras.  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Muzikos projektas 
“Opera in da House”.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.10 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.00 Koncertas “Ei, vaikai, 
pabūkim žvaigždėmis”.  
14.35 Pinigų karta.  
15.20 Lietuvių dokumentika. 
Medinės istorijos.  
16.15 Trio “Claviola” kon-
certas.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.10 Muzika gyvai. XX 
Pažaislio muzikos festivalis.  
19.25 Čia nebus mirties.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti 
Europa. 
23.45 Terminatorius. 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. 
15.30 Apie žūklę (k). 
16.00 KK2 (k). N-7.  
16.35 KK2 (k). N-7. 
17.10 KK2. N-7.  
17.35 Dviračio šou (k). 
18.00 Dviračio šou (k). 
18.30 Dviračio šou (k). 
19.00 Dviračio šou (k). 
19.30 “Patobulinti automo-
biliai”.  
20.00 “Patobulinti automo-
biliai”.  
20.30 “Aukso imperija”.  
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
00.20 Yra, kaip yra (k). N-7. 
01.30 24 valandos (k). N-7.
03.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
4.25 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Padėkime augti (k). 
05.30 Šefas rekomenduoja. 

  
8.00 Kiečiausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Krokodilų medžiotojas. 
N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
13.30 Džeimio Oliverio patie-

kalai per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.15 Aukščiausia pavara.  
16.20 Pragaro kelias. N-7.  
17.20 Jokių kliūčių! N-7.  
18.35 6 kadrai. N-7.  
19.05 Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 Tėvynė. N-14.  
23.00 39-oji byla. N-14.  
1.10 Dangaus karalystė. 
N-14.  

. 
7.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
14.00 “Nepakaltinamas”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Laikas inovacijoms. 
“Transporto ir kosmoso tech-
nologijos”.  
17.00 Žinios. 
17.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7. 
18.30 “Laukinis pasaulis”.  
19.00 Žinios. 
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.30 “Gaujos”. N-7. 
23.50 “Burtininkas”. S. 
1.50 “300 Lakes Rally 2015”.  
2.15 “Nepakaltinamas”. N-7. 
3.40 “Burtininkas”. S. 
5.10 Spąstai tėčiui.  
6.45 “Laukinis pasaulis”.  

3 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti 

(8-381) 5-94-58; (8-605) 96555 .

Prenumeratos kainos

Atsiimant laikraštį „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32  
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu) 8.69

                                                                                   2 numeriai

„Aukštaitiškas formatas“ 2.31
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Apie praeitį – tik juodomis 
spalvomis

Be abejonės, viskas, kas su-
siję su valstybingumu, laisve 
ir ekonominiu gyvenimu, buvo 
vaizduojama tik juodomis spal-
vomis. Ir atvirkščiai - tai, kas 
vyko okupuotoje Lietuvoje, – tik 
gerai. Atrodytų, primityvus kon-
trasto principas, tačiau jis buvo 
gana veiksmingas.

„Prisiminkime smetoninės 
Lietuvos seimo rinkimus, kur  
pagal rinkimų įstatymą kandida-
tus turėjo teisę iškelti fašistinės 
apskričių bei miestų tarybos. 
Vyriausios rinkimų komisijos 
pirmininką skyrė pats Smetona. 
Apygardų komisijų pirmininkus 
skyrė Vyriausiosios komisijos 
pirmininkas, o apylinkių rin-
kiminių komisijų pirmininkus 
– apygardų komisijų pirminin-
kai. Tokia rinkiminių komisijų 
sudarymo sistema leido plačiai 
falsifikuoti rinkimų rezultatus, 
nes į komisijas buvo parenka-
mi patikimi tautininkų žmonės. 
Kandidatais į seimo narius buvo 
iškeliami kapitalistai, dvarinin-
kai, buožės ir aukštieji fašis-
tiniai valdininkai“, - primena 
apie nepriklausomos Lietuvos 
„siaubus“ Anykščių rajono lai-
kraštis „Kolektyvinis darbas“ 
1955 metų vasario 3 dienos nu-
meryje išspausdintame K. Di-

Sociologinės apklausos rodo, kad 80 procentų lietuvos 
gyventojų naudojasi internetu. Tai vieni iš aukščiausių 
rodiklių pasaulyje. Tačiau kiekvienas procesas turi ir 
kitą pusę – gyventojai tampa visiškai atviri ne tik infor-
macijos srautui, bet taip pat gali būti lengvai veikiami 
nedraugiškų, priešiškų lietuvai jėgų, todėl reikia stip-
rinti informacijos saugumą ir ugdyti kritinį mąstymą, 
kuris leistų atskirti propagandą ir veiksnius, siekiančius 
naikinti lietuvos visuomenę ir valstybingumą.. 

Projektas „Propagandos anatomija“ pateiks pasa-
kojimus apie tai, kaip buvo kuriama ir kokiu būdu 
formuojama propaganda, nes propagandos principai 
ir metodai išlieka nepakitę. Pastebima tendencija, jog 
jie pavojingai kartojasi, tarybiniais laikais skambė-
jusios propagandos klišės tiražuojamos ir šiandien. 
Projekte, remiantis rašytiniais šaltiniais, skenuota 
medžiaga bus pateikiama informacija, kaip sovietinė 
santvarka bandė pateikti pasaulį. Bus publikuojami 

gyvų liudininkų prisiminimai, kurie atskleis, kokia 
buvo tarybinė tikrovė... 

niekas taip gerai nedemaskuoja tuščios propagan-
dos kaip parodymas to, kas įvyko šalyse, atsisakiusio-
se eiti demokratijos keliu. Projekte būtų pateikti  šiose 
šalyse buvusių anykštėnų pasakojimai apie postso-
vietines valstybes, kurios, skirtingai nei lietuva,  liko 
„anapus“ demokratijos. 

VšĮ „Aukštaitiškas paveldas“

Projektas „Propagandos anatomija“ 

Smetonos režimas ir skurdas... 
Viskas okupuotoj lietuvoj buvo pajungta tarnauti sovietinei propagandai. Vienas iš svarbiausių 

propagandos taikinių buvo ne kas kitas, o nepriklausoma lietuvos Respublika. Ideologiškai komu-
nistams reikėjo įrodyti, kad gyvenimas sovietų vadinamoje buržuazinėje lietuvoje prilygo praga-
rui, o štai atėjus sovietams klestėte suklestėjo komunistinis rojus. Šiame straipsnyje apžvelgsime, 
kaip tarybiniu laikotarpiu buvo pateikiamas gyvenimas nepriklausomoje lietuvoje. 

džiulio straipsnyje „Su tarybinės 
demokratijos vėliava“.  Savaime 
aišku, tame pačiame straipsny-
je rašoma, kokia gi ta tarybinė 
demokratija. „Mūsų tarybinė 
valstybė pagrindinai skiriasi nuo 
bet kokios „demokratiškiausios“ 
buržuazinės valstybės. Ten vieš-
patauja kapitalo valdžia, liau-
dies išnaudojimas ir engimas, o 
pas mus liaudies masės yra savo 
šalies šeimininkais“, - pateikia-
ma K. Didžiulio straipsnyje „Su 
tarybinės demokratijos vėliava“.

Tai tik vienas pavyzdžių, kaip 
primityvi propaganda siekdavo 
paveikti žmones – jai nereikė-
davo jokių argumentų, tiesiog 
užtekdavo aklo teigimo. Tiesa, 
kai kada buvo naudojamas ir ki-
toks metodas – siekiama žaisti 
žmonių jausmais. Toks graudus 
pasakojimas paprastai buvo įde-
damas į kažkurio žmogaus lū-
pas. „Kolektyvinis darbas“ 1955 
metų vasario 27 dienos numeryje 
išspausdino St. Vainoro pasako-
jimą apie Aknystos senelių na-
mus „Skundas praeities laikų“. 
„Adomas Mitašiūnas, devynias-
dešimties metų senukas, prisėdo 
ant taburetės.... Akyse pasirodė 
ne vargo, o džiaugsmo ašaros, 
išreiškiančios padėką.... Vargas 
mane lydėjo nuo pat vaikystės. 
Sulaukiau devynetą metelių ir 
pas turčius gyvulių ganyti išėjau. 
Paūgėjęs už pusbernį dirbau. Ilgą 

laiką Traupio dvare kumečiavau. 
Žiaurus buvo dvarininkas Kun-
cerevičius. Suvažiuodavo iš kitų 
dvarų ponaičiai, aukšti valdinin-
kai. Gerdavo, uliavodavo, o mes, 
kumečiai, atsiprašant, su išply-
šusiu užpakaliu vaikščiodavom, 
nuo ankstyvo ryto ligi tamsumos 
sūrų prakaitą braukdavom...Ir ką 
gi aš uždirbau? Ogi vienus skar-
malus, dusulį ir priedo trūkį ga-

vau. Duonos plutos negalėdavau 
užsidirbti, ne žmogumi, o gyvu-
liu laikė. Visur tik pasityčioji-
mai - mus vadindavo chamais“,- 
apie gyvenimą Nepriklausomoje 
Lietuvoje pasakojo Adomas Mi-
tašiūnas. Savaime aišku, čia pat 
pateikiama ir priešprieša. „Na, 
nors dabar, senatvėje, pažinau 
tikrą teisybę. Ją atnešė Tarybų 
valdžia ir ačiū jai iš širdies“,- to-
kiais žodžiais savo kalbą straips-
nyje „Skundas praeities laikų“ 
užbaigia A.Mitašiūnas.   

Varomoji jėga – pinigai

Tačiau rajoniniame laikraštyje 
„Kolektyvinis darbas“ spausdi-
nami pasakojimai yra tik papras-
tiems žmonėms skirta propagan-
da. O štai Vinco Mickevičiaus 
- Kapsuko veikalas „Buržuazinė 
Lietuva“, yra skirtas jau labiau 
išprususiems skaitytojams. Ta-
čiau vėlgi medžiaga  pateikia-
ma taip pat – viskas, kas vyko 
nepriklausomoje Lietuvoje yra 
tik neigiama. V. Mickevičiaus - 
Kapsuko veikale nuosekliai sie-
kiama diskredituoti absoliučiai 
visus valdžios lygius. Paradok-
salu, tačiau 1933-34 metais Mas-
kvoje rašytos knygos straipsniai 
vėl pasirodė viešumoje ir tapo 
populiarūs tarp tam tikrų visuo-
menės sluoksnių, esą ji aktuali 
šiandien „norintiems susipažinti 
su šiuolaikinės lietuviškosios is-
toriografijos nutylima tarpukario 
Lietuvos puse“. 

„Tai tokiu būdu išaugo ir su-
stiprėjo lietuvių finansinė bur-
žuazija: bjauriausiais vogimais, 
plėšimais ir spekuliacija. Aiš-
kus dalykas, kad tų spekulian-
tų, vagių ir lupikų saujelei ir jų 
valdžiai Lietuva pasidarė aukso 

šalimi. Užtat jie pavirto didžiau-
siais jos patriotais ir tėvynės 
garbintojais, nors seniau, caro 
laikais, jų didelė dauguma nieko 
bendro neturėjo su tautine lie-
tuvių kova dėl savo teisių, gar-
bino caro valdžią ir visiškai nė 
nesvajojo apie Lietuvos nepri-
klausomybę. Daugelis aukštųjų 
nepriklausomos Lietuvos ponų 
(ministerių, generolų, teisėjų ir 
kitų aukštų valdininkų) rūpinosi 
tik šiltomis vietomis Rusijos gi-
lumoje, o dabar rado dar šiltesnes 
ir pelningesnes vietas nepriklau-
somoje buržuazinėje Lietuvoje 
– kaipgi jie jos negarbins! Tuo 
tarpu darbo masėms nepriklau-
somoji buržuazinė Lietuva ir jos 
valdžia iš pat pirmos savo gyve-
nimo dienos buvo tikra pamotė, 
jų engėja ir bjauriausia išnaudo-
toja“ ,- dėstė lietuvių komunistų 
vadas V. Kapsukas.

Vilniaus universiteto docento, 
valstybės ir teisės teorijos ir is-
torijos katedros vedėjo S. Van-
sevičiaus knygoje „Lietuvos 
valstiečių teisinė padėtis buržu-
azijos valdymo metais“ (Vilnius, 
1968) stengėsi suduoti smūgį ir 
ekonominiams Nepriklausomos 
Lietuvos laimėjimams. „Kadan-
gi buržuazinė ideologija reiš-
kiasi, idealizuojant buržuazi-
nės Lietuvos kaimo gyvenimą, 
valstiečių ekonominę ir teisinę 
padėtį”, tai šitam nepriklauso-
mos Lietuvos kaimo idealizavi-
mui nuvertinti ir atsverti, pasak 
S.Vansevičiaus, „reikia, kad ko-
lūkiečiai, ypač jaunimas, turėtų 
moksliškai pagrįstų knygų apie 
tikrąją valstiečių teisinę padėtį 
buržuazinėje Lietuvoje“. Tai-
gi, autoriaus uždavinys yra ne 
objektyvus, Lietuvos valstiečių 
nagrinėjimas, o tik mokslo var-
du pridengta  propaganda. 

Plačiau - www.anyksta.lt

Taip gyvenimą Nepriklausomoje Lietuvoje 
vaizdavo Lietuvos komunistai.

Nepriklausomos Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona sovietmečiu propagandos buvo vaiz-
duojamas kaip fašistinės valstybės vadovas. 

Rašytojas Rimantas VAnA-
GAS, sovietmečiu dirbęs ži-
niasklaidoje:

„Turiu pasakyti, kad kažko-
kio oficialaus potvarkio nebu-
vo, bet minėti Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio asmenybes 
ir iš viso kalbėti apie Lietuvos 
praeitį buvo nepriimtina. Kartą 
suredagavau vieno jauno litera-
to istorinį apsakymą, nunešiau, 
man sako: „Klausyk, na, kokias 
čia nesąmones atnešei“. Tos as-
menybės, kurias aš aprašau savo 
serijoje „Sieliai“, tuo laiku būtų 
nepageidautinos ir būčiau nega-
lėjęs apie šiuos žmones rašyti. 

Kai žiūriu iš dabarties pers-
pektyvos, tai taip, anais laikais 
buvo visko, kaip ir dabar yra. 
Ne viskas Nepriklausomoje Lie-
tuvoje buvo tik šviesu. O sovie-
tmečiu iš viso buvo daug temų, 
kurių negalėjai liesti, sakykim, 
tas pats žydų holokaustas.“  
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Istorijos panašios ir ideologiškai 
„teisingos“

Atsivertus 7 – tojo ir 8 – tojo de-
šimtmečių sandūros kovo 8 – tosios 
dienos numerius, į galvą peršasi min-
tis: „Jums, moterims, melžėjoms, šė-
rikėms, statybininkėms, na ir dar mo-
kytojoms, skiriama šventė“. Metai iš 
metų kartojosi ne tik kovo 8 – tosios 
laikraštyje aprašomų moterų specia-
lybės, bet ir gyvenimo istorijos.

Visos aprašomos moterys, tiksliau 
jų gyvenimo istorijos, buvo tiesiogiai 
ideologizuotos pagal socialistinės 
santvarkos reikmes. Todėl galiausiai 
jos supanašėdavo į keletą esminių 
bruožų:

a) moteris sunkiai dirba kolūkio 
fermose (kiaulidėje, karvidėje ar pa-
našiai);

b) moteris dirba sunkų fizinį darbą 

Jums, moterims, melžėjoms,
šėrikėms, statybininkėms...

Vieną dieną per metus „Kolektyvinis darbas“ būdavo skirtas ne 
žinioms, o pasakojimams apie žmones, jei tiksliau – apie moteris. 
Tame laikraštyje dažniausiai nebūdavo nė vienos vyro nuotrau-
kos, tik moterų. Tai būdavo kovo 8 – tajai, Tarptautinei moters 
dienai skirtas numeris.

socializmo statybose (dažnai tiesiogi-
ne prasme statybose);

c) moteris mokytoja (mažiau ide-
ologizuota, bet vis tiek pabrėžiamas 
jos įdirbis „teisingai“ auklėjant mo-
kinius).

Žinoma, buvo ir į šias tris paradi-
gmas netelpančių atvejų, tačiau vis 
tiek vienaip ar kitaip nuo bendrosios 
socializmo aukštinimo normos jų ap-
rašymas nenukrypdavo. Tokių nuo-
pelnų, kaip užauginti vaikus ir nieko 
neduoti socialistinei tėvynei, valsty-
bėje, kurioje bet kada galėjo kilti nau-
jas pasaulinis karas ir visi vyrai būtų 
išsiųsti į frontą, o moterys perimti jų 
darbus, valdžia nepripažindavo. Vie-
tos tuometinėms „fyfoms“ ir „olialia 
pupytėms“ laikraščio puslapiuose 
būti negalėjo. Nebent kaip prie blo-
gųjų smerktinų pavyzdžių.

„Baba – traktor“, arba 
Moterys statybose

Taip galima pavadinti 1969 metų 
kovo 8 – tosios „Kolektyviniame dar-
be“ spausdintą laišką „Mūsų statybi-
ninkės“ apie Anykščių statybų briga-
doje dirbusias moteris statybininkes.

„Kukli, drovi mergina atėjo į mūsų 
brigadą prieš devynerius metus, kai 
statėme namus prie geležinkelio per-
važos. Buvo ji dirbusi kitose statybo-
se, bet specialybės neįgijus. Labai no-
rėjo mokytis mūrininke ir vis abejojo: 
o gal nepasiseks, gal tai iš viso ne 
merginai skirta profesija? Mat, mū-
rininko darbas tik nenusimanančiam 
gali atrodyti paprastas. O iš tiesų, 
kad plytą prie plytos suklotum dau-
giaaukščio sienas, reikia ir įgudusios 
rankos, ir tikslios akies“, - jau pačių 

statybininkų darbą reikšmino laišką 
rašęs statybų brigadininkas. 

Žinoma, jei jau merginą apraši-
nėjo kovo 8- tosios laikraštyje, ji 
turėjo turėti „holivudiškos“ istori-
jos tarybinį atitikmenį. Jei „impe-
rialistinėje Amerikoje“ tuometinė 
moteriškumo mada tapatinosi su 
Marilyn Monroe tipo gražuolėmis, 
tai kapitalistams ideologinių prie-
šų visuomenė turėjo pateikti savo 
kontrargumentus. Tai buvo „darbo 
moterų“ istorijos, kurias būtų gali-
ma pavadinti „baba- traktor“ istori-
jomis. Todėl nenuostabu, jei jau ap-
rašinėja, mergina Viktorija mūryti 
išmoko. 

„Gi pareigingumas, sąžiningu-
mas lydėjo Viktoriją visus devyne-
rius metus. Niekas negirdėjo, kad ji 
būtų neatlikusi užduočių ar ieškoju-
si lengvesnių už kitus darbo barų. O 
būta per tuos metus visko. Kartais 
kantrybės ir užsigrūdinimo statybi-
ninkui labai prireikia.

Kai žvarbus šiaurys pusto snie-
gą, mes darbo neatidedam. Sušildę 
skiedinį, klojam plytą prie plytos. Ir 
mūsų būryje – užsigrūdinusi, ištver-
minga Viktorija. Visa tai įprasta, 
kasdieniška, mes ir speigo, galima 
sakyti, nejuntam“, - kaip toli mote-
riškumo idealas buvo nuo socialisti-
nio moters idealo atsiskleidžia šiose 
eilutėse.

„Tenka išvažiuoti į tolimesnes 
komandiruotes. Prieš keletą metų 
statėme Aulelių aštuonmetę mokyk-
lą. Su pirmaisiais rytiniais autobu-
sais išvažiuodavome, o grįždavome 
jau saulei leidžiantis. Ir taip Viktori-
ja kartu su kitais mūsų mūrininkais 
praleido ne vieną vasarą“, - pagiria-
mąją istoriją socialistiniams supra-
timams tęsė brigadininkas.

„Ir ne ji viena, Viktorija, pas mus 
tokia. Yra daugiau darbščių moterų, 
kurios pamėgo statybininko profe-
siją ir nesiskiria su ja jau daugelį 
metų“, - neužmiršta pridėti laiško 
autorius paminėdamas dar ir betono 
skiedinio paruošėją.

Tu juk komunistė…

Visi žino, koks sunkus ir prastai 
atlyginamas buvo darbas kolūkių 
fermose, ypač pirmaisiais tarybų val-
džios dešimtmečiais. Kovo 8- tosios 
laikraštis negalėjo išsiversti ir be „di-
dvyriškų“ pavyzdžių iš fermų. Ir visi 
šie pavyzdžiai vienas nuo kito beveik 
nesiskyrė.

Pavyzdžiui, 1971 metų kovo 6 die-
ną (numeris buvo skirtas tarptautinei 
moterų dienai) buvo spausdinamas 
straipsnelis „Mūsų darbštuolės“. 
Jame buvo pristatomos darbščiau-
sios kolūkių darbininkės: „Diena ėjo 
į pabaigą. Eleonora paliuobė fermoje 
veislines kiaules ir ruošėsi namo. Ta-
čiau žiūri – viena paršavedė ruošiasi 
paršiuotis. Teko pasilikti darbe. Tik 
apie pusiaunaktį moteriškė išsiruošė 
namo.

Daug gerų žodžių galima būtų 
pasakyti apie šią darbščią, pareigin-
gą mūsų kolūkio kolūkietę. Kad ir 
pernai. Iš veislinės kiaulės ji gavo 
daugiau kaip 20 paršelių. Atjunkyto 
paršelio svoris – 20 kg.

- Kaip spėjate ir fermoje gerai dirb-
ti, ir namuose laiku susitvarkyti? – 
klausiau kartą Eleonorą.

- Mechanizacija namuose padeda, 
- šyptelėjo moteris. O paskui ir rim-
tai paaiškino. Atseit, dujinė virykla 
ir skalbimo mašina daug brangaus 
laiko sutaupo“, - pabrėžti, kad net 
kolūkiečiai turi socialistinio žmogaus 
svajonių viršūnės sudedamąsias dalis 
- buitinius prietaisus, nepasikuklina 
„Pergalės“ kolūkio pirmininko pava-
duotojas I. Bogužas.

Tačiau tokių darbštuolių, pasak au-
toriaus, jų kolūkyje ne viena: „Kad ir 
melžėja Ona. Jau keleri metai ji žen-
gia pirmūnų gretose. Kad ir pernai 
ji iš kiekvienos karvės primelžė po 
3974 kg pieno ir nusileido tik An-
gelei. Angelė iš karvės primelžė po 
4043 kg pieno ir iškovojo pirmąją 
vietą kolūkio karvių melžėjų tarpe“, - 
kitą moterį pamini kolūkio veikėjas. 

„Prieš trejetą dienų atvirame parti-

niame susirinkime svarstėme TSKP 
XXIV suvažiavimo Direktyvų pro-
jektą. Numatėme žymiai išplėsti gy-
vulininkystės produktų gamybą. O 
fermose dirba daugumoje moterys. 
Joms ir reikės išauginti šimtus cent-
nerių mėsos, primelžti tūkstančius 
kilogramų pieno. 

- Dirbsime dar geriau, - sako kiau-
lių augintoja Eleonora. 

Taip galvoja ir kitos ūkio moterys“, 
- tarybinės kolūkietės realybę atsklei-
džia pastarosios eilutės iš pasakojimo 
apie moteris - pirmūnes.

Vertinant iš dabartinių pozicijų, to-
kie pasakojimai, švelniai tariant, pa-
lieka keistą įspūdį. Bet jie tikrai buvo 
kasdieniški, dar labiau persmelkti 
ideologija ir net poetizuojami. Pavyz-
džiui, 1969 metų kovo 11- osios „Ko-
lektyviniame darbe“ korespondentas 
V. Stukelis rašė straipsnelį „Darbšti ir 
aktyvi“. Jis buvo apie vieno kolūkio 
kiaulių fermos vedėją Teofilę: „Ma-
čiusi, kaip sakoma, ir šilto, ir šalto. 
Teisybė, džiaugtis labai kuo tada 
dar neteko: viena sena kiaulidė. Joje 
ne tiek jau daug gyvulių. Ir žmonės, 
kiaulių augintojai, labai jau keitėsi. 
Žinia, kas norėjo už gramus ir „dė-
kui“ čia vargti?

Bet Teofilė fermos nepaliko. Telkė, 
būrė kolektyvą. Ir reikalai fermoje 
gerėjo. 

Atėjo 1965 – ieji. Į fermą įsimetė 
ligos. Krito 33 procentai paršelių. O 
jų ir gauta iš paršavedės buvo vos po 
10. 

- Mesiu fermą. Nebegaliu, - pasakė 
vedėja valdybos posėdyje.

- Bet juk tu komunistė...
Moteris išspaudė ašaras“, - ideo-

logija persmelktą melodramą aprašė 
korespondentas.

Mokytojos sulaukdavo atskirų 
sveikinimų

Turbūt mažiausiai ideologinių 
kvailysčių buvo rašoma apie mokyto-
jas. Visuose sveikinimuose joms pri-
mindavo pareigą gerai auklėti vaikus, 
buvo aukštinamas jų pasiaukojimas ir 
griežtumas: 

„Baisiai nemalonu rašyti mokiniui 
dvejetą. Bet kartais prisieina, - pasa-
kojo mokytoja. – Prisimenu vieną 
savo mokinę. Kaip bemokiau, teko 
duoti dvi pataisas. Kantriai su ja dir-
bome per vasarą.  Kaip ir su kitais 
mano pedagoginėje praktikoje pasi-
taikiusiais pataisininkais. Dirbama 
tol, kol išmokoma, kol suprantama. 
Taigi, ši mergina dabar sėkmingai 
mokosi Salų žemės ūkio technikumo 
III kurse. Dažnai gaunu iš jos laiškus. 
Iš pirmo žvilgsnio kai kam gali būti 
keista, kad ji dėkoja, jog aš tada ra-
šiau dvejetus, norėjau, kad išmoktų, 
nugalėtų save“, - 1971 metais kovo 6 
dieną rašė V. Račkaitis apie Svėdasų 
vidurinės mokyklos mokytoją Vero-
niką Masiulienę. 

Nenuostabu, kad buvo akcentuo-
jamas griežtas požiūris į mokinius 
– greičiausiai, „naująjį žmogų“ sta-
čiusioje šalyje vietos silpnybėms būti 
negalėjo. Ne išimtis ir kovo 8 – tąją.

Moterys visada būdavo sveiki-
namos ir LKP Anykščių rajono ko-
mitetų. Šie sveikinimai būdavo pa-
kankamai oficialūs, šalti, proginiai, 
kaip kokio Lenino gimimo metinių 
proga. Tačiau į tuometinį laikraštį 
vis tik prasiskverbė ir „liaudies“ bal-
sas. Tai buvo įvairių organizacijų ir 
ypač kolūkių vadovybių sveikinimai 
moterims, visų pirma kolūkietėms. 
Sveikinimams būdavo skiriamas vi-
sas paskutinis „Kolektyvinio darbo“ 
puslapis. Trumpų skelbimo tipo svei-
kinimų būdavo keliasdešimt ir dau-
gelis sveikintojų moterims linkėdavo 
laimės, džiaugsmo, o ne pergalių so-
cialistiniuose lenktyniavimuose. 

-ANYKŠTA

Nors dažnai galima išgirsti apie didelį dėmesį tarybiniais laikais 
skiriamą kultūrai ir menui, jo sklaidą „liaudžiai“, tačiau tokios 
meniškos nuotraukos „Kolektyvinio darbo“ puslapiuose 7 – taja-
me ir 8 – tajame dešimtmečiais greičiau buvo išimtis nei taisyklė.

Tipinė to laikotarpio nuotrauka – moterys darbininkės, kurių 
veidų net neįmanoma įžiūrėti.

Dažniausiai kas nors me-
niško būdavo spausdinama 
švenčių progomis. Ši nuo-
trauka – kovo 8 – tosios 
„puošmena“ laikraštyje.
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Diagnozė – katarakta: simptomai, gydymas
Dažno iš mūsų šeimoje ar tarp giminių yra žmonių, kurių regė-

jimas pradėjo silpnėti dėl kataraktos – akies lęšiuko sudrumstė-
jimo. Pacientui išgirdus diagnozę – katarakta, dažniausiai iškyla 
nemažai klausimų: kokia tai liga, kokios susirgimo priežastys, 
kaip ji gydoma ir kt. Į dažniausiai pacientams iškylančius klausi-
mus atsako patyręs šios srities specialistas A. Klinikos „Akių chi-
rurgijos centro“ gydytojas Saulius Ačas.

- Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto?

- Katarakta tai lęšiuko drumstis, 
išsivystanti dėl lęšiuko skaidrumo 
sumažėjimo. Katarakta gali būti 
įgimta arba įgyta. Didžiausią dalį 
sudaro įgytoji – senatvinė katarak-
ta, kuri dažniausiai nustatoma as-
menims, sulaukusiems 50-60 metų 
amžiaus. Jaunesniems pacientams 
katarakta gali išsivystyti kaip kitų 
ligų komplikacija (pvz., diabeto), 
pasireikšti  asmenims vartojan-
tiems kortikosteroidus, patyru-
siems akies traumą ar dirbantiems 
kenksmingomis sąlygomis.

- Kokie kataraktos požymiai?
- Katarakta pirminėse stadijose 

pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu. 
Žmogus mato neryškiai, tarsi pro 
nešvarų stiklą. Vaizdai susilieja, išsi-
kraipo spalvos, dingsta kontrastinis 
matymas. Kartais daiktai dvigubinasi 
ar būna matomi gelsvame fone. Da-
rosi vis sunkiau skaityti, nes raidės 
tarsi išplaukia, sunku atkirti veidus, 
atsiranda trukdžiai norint užsiimti 
įprasta veikla. Ligai progresuojant 
žmogus atskiria tik šviesą nuo tam-
sos, regėjimas išnyksta.

- Kokios yra kataraktos gydy-
mo galimybės?

- Kataraktą išgydančių vaistų 
nėra. Vienintelis šios ligos gydy-
mo būdas – chirurginis. Operaci-
jos tikslas – sudrumstėjusį lęšiuką 
pakeisti dirbtiniu lęšiuku. Pažan-
giausias kataraktos pašalinimo 
būdas – fakoemulsifikacija. Nau-
dojant fakoemulsifikatorių pro 
2-3 mm dydžio pjūvį sudrumstė-
jęs lęšiukas susmulkinamas ultra-
garsu ir išsiurbiamas, o vietoj jo 
implantuojamas dirbtinis. Ope-
racijos metu taikoma vietinė ne-
jautra – žmogus išlieka budrus, 
tačiau visiškai nejaučia skausmo. 
Pjūviai labai maži, jų siūti nerei-
kia. Po operacijos pacientas gali 
vykti namo.

operuoja gydytojai profesionalai
A. Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis 

specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. Šis centras 
suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant eilėse, gauti profe-
sionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų koman-
da, operuoja gyd. Algirdas Šidlauskas ir Saulius Ačas – puikūs  savo srities specialistai, atlikę tūkstančius 
kataraktos operacijų. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo srities lyderių pasaulyje 
– vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“. Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius – 
nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaci-
ją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesiona-
li patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

- Kada reikėtų kreiptis į gydy-
toją?

- Svarbiausia nelaukti, kol silps-
tantis regėjimas baigsis aklumu, 
kadangi uždelstos kataraktos ope-
raciją techniškai sunkiau atlikti, 
padidėja operacinių ir poopera-
cinių komplikacijų rizika. Be to, 
kataraktai progresuojant, gali pa-

didėti akispūdis, galima susirgti 
nepagydoma akių liga – glaukoma. 
Katarakta yra viena iš dažniausių 
aklumo priežasčių, tačiau anksti 
diagnozavus ir tinkamai gydant 
šią ligą galima visiškai išgydyti.   
Dėl pažangių technologijų kata-
raktos operacija tapo labai saugi, 
neskausminga ir efektyvi. 

Žmonės naująja valdžia tiki, 
pasitiki, nes dauguma už ją ir 
balsavo. Pasitiki gyventojai ir 
naujuoju meru Kęstučiu Tubiu, 
jie sako, kad „jisai valdo visai 
kitaip“. Žinoma, ne tiek svar-
bu, kas ir kaip kalba ar rašo, 
bet svarbu yra nuveikti darbai, 
rezultatai. Taip greit gerų rezul-
tatų pasiekti ar rinkimų pažadų 
ištesėti nebus lengva, nes jei 
kas būna padaryta neskaidriai, 
tai klaidas ištaisyti ar negerus 
darbus išaiškinti reikia laiko, 
ryžto ir geros valios, vieningos 
komandos. Tikime, kad užteks 
ryžto, reiklumo ir vieningumo.

Įdomus dalykas - rajono Ta-
rybos Antikorupcinė komisija ir 
jos veikla. Buvęs šios komisijos 
pirmininkas Romaldas Gižins-
kas yra pesimistiškai nusiteikęs 
prieš naujos Antikorupcinės ko-
misijos darbą. Paklausus, ką gi 
nuveikė jo vadovaujama komisi-
ja, aiškino, jog jai neleido dirb-
ti buvęs meras, administracijos 
direktorius. Pasak jo, stabdė, 
neleido tirti, trukdė. Ypač apie 
Miesto šventės metu vykusios 
operos Dainuvos slėnyje finan-
savimą. Norėtųsi paklausti bu-
vusių rajono Tarybos narių, ar 
jie susimąstė balsuodami „už“  
ir tvirtindami nuolat keliamas 
šalto vandens, pirties paslaugų 
kainas.

Štai kad ir pirties paslaugų 
kainos kilo drastiškai: 8 - 16 – 
24 litai ir 7 eurai, kai tuo metu 

lietuviai ne graikai, arba Mūsų lūkesčiai ir rūpesčiai
SPA Anykščiai dušo, pirčių pa-
slaugos šiokiadieniais kaina - 10 
eurų, o Anykščių baseine „Ban-
genis“ su nuolaida šios proce-
dūros kainuoja tik 3,48 Eur. 
Paklausus R. Gižinsko apie šias 
kainas,  jis pasakė, o K. Šapoka 
darė, ką norėjo, tai gal dabar jau 
nebedarys?!

Šalto vandens kainų kilimas 
vyko drastiškai. Iki 2014-08-01 
buvo: 1 m3 – 8,06 Lt, abonenti-
nis – 2,58 Lt – iš viso 10,64 Lt. 
Nuo 2014-08-01 1 m3 – 11, 78 
Lt, abonentinis – 2,99 Lt – iš 
viso 14,77 Lt. Pasikeitus valiu-
tai, dar pakilo: 1 m3 – 3,41 Eur, 
abonentinis – 1,74 Eur – iš viso 
5,15 Eur (tai yra 17,78 Lt). Tad 
kainos už vandens 1 m3 iškilo  
nuo 10,64 Lt iki 17,78 Lt - vos 
ne per pusę. 

Toliau – dar „gražiau“. Gyven-
tojams mieste ar kaime, kurie 
turi dar antrą skaitiklį bei nau-
doja vandenį lauke daržovėms 
laistyti ar ūkio reikmėms, kainos 
kilo dar daugiau.

Iki 2014-08-01: 1 m3 – 8,06 
Lt, abonentinis – 2,58 Lt, iš viso 
– 10,64 Lt. Nuo 2014-08-01: 1 
m3 – 11,78 Lt, abonentinis – 2,99 
Lt, kiekvienam skaitikliui atski-
rai, tai jau bus 5,98 Lt, iš viso – 
22,20 Lt. Perskaičiavus į eurus: 
1 m3 – 3,41 Eur, lauko vanduo 
1,28 Eur , abonentinis kiekvie-
nam 1,74 Eur, iš viso 8,17 Eur 
- tai būtų 28,14 Lt. Tad ir per-
skaičiavus į eurus dar daugiau 

pakilo vandens kaina, t.y. 5,94 
Lt. Kainos pakilo nuo 14,79 Lt 
iki 28,14 Lt, beveik dvigubai. 
(Duomenys paimti iš atsiskaity-
mo knygelės). Gyventojai atsi-
sako antrųjų skaitiklių, nepaten-
kinti peikia valdininkus, bet dar 
taikiai, juk lietuviai - ne graikai.

Norisi dar kartą paklausti bu-
vusių Tarybos narių ar bent tų, 
kurie užsiminė, kad prieš keliant 
kainas auditorius - kontrolierius 
nustatė, ar kainos yra pagrįstos. 
Gal užteko tik UAB „Anykščių 
vandenys“ direktoriaus paaiški-
nimo?

Vandens, pirties, atliekų surin-
kimo kainų pagrįstumą  vertėtų 
tikrinti saviems auditoriams, gal-
būt reikėtų pasitelkti LR Seimo 
kontrolierius, nes savi kontrolie-
riai, tikrindami A.Vienuolio pro-
gimnaziją, nebuvo vieningi. Vie-
ni trūkumų nerado, kiti – rado. 
O kaip buvo iš tikrųjų - liko ne-
aišku. 

Įdomu, kada ir kur auditoriai 
- kontrolieriai atsiskaito už savo 
darbą, ar rajono Taryba bent kar-
tą juos išklausė, įvertino?

Prisimenu V. Švilpaitės dar-
bą. Rajonui vadovaujant Sauliui 
Nefui. V. Švilpaitės tikrinimai 
buvo dažni, išvados aiškios, tad 
jautėsi, kad ji yra savivaldybės 
kontrolierė.

Taigi, lietuviai – ne graikai, 
neišeis į gatves. Mes labai už-
jaučiame graikus. Tai atsispin-
dėjo žurnalisto Jono Junevičiaus 

apklausoje „Ar jus jaudina Grai-
kijos likimas“. Apklaustiesiems 
labai rūpėjo graikų likimas. O 
vienas net pareiškė, kad grai-
kams labai blogai, nes pensijos 
gauna tik 60 Eur. 

Čia jau informacijos stoka ir 
nusišnekėta. Graikams leista 
kasdien išgryninti iš bankomatų 
po 60 eurų. Įdomumo dėlei ci-
tuoju „Lietuvos ryto“ laikraštyje 
skelbtą informaciją:

Vidutinė pensija 
lietuvio – 242,1 Eur, graiko – 

713 Eur.
Vidutinė alga:
lietuvio – 544 Eur, graiko – 

1004 Eur.
Turint tokias žinias, atsaky-

mai, manau, būtų visai kitokie. 
Grįžkim į Lietuvą, į Anykš-

čius. Tikimės gerų darbų iš nau-
jos valdžios, pažadų vykdymo ir 
įvykdymo. Nors, beje, žadėjęs 
sumažinti atliekų surinkimo kai-
nas, pasiekti, kad mokesčiai būtų 
imami už faktiškai iš individu-
alių namų gyventojų išvežtas 
atliekas, Arūnas Liogė įsidarbino 
UAB „Anykščių vandenys“ tei-
sininku... Žurnalistas Vidmantas 
Šmigelskas šį veiksmą įvardino 
„ėjimas žirgu“, o gal tai „Trojos 
arklys“ Graikijoje? 

Pagyvensime, pamatysime. 
Įvertinsime mes, rinkėjai. 

Vytautas ČEREŠKA
N. Elmininkų bendruomenės 

revizijos komisijos pirmininkas 

Gėlių dovanojimo 
etiketas

Pasirinkimas. Jaunoms mergi-
noms priimta dovanoti neprasiskleidu-
sių raudonų ar rausvų rožių, jaunoms 
moterims – rožių, gvazdikų, chrizante-
mų, o vyresnėms – gvazdikų. Japoni-
joje „vyriška“ gėle laikoma hortenzija, 
„moteriška“ – azalija.

Tradicijos. Puokštė ne tik padeda 
atskleisti jausmus, bet ir išduoda mūsų 
skonį. Ją renkantis reikia atsižvelgti 
į žmogaus, kuriam bus dovanojama, 
skonį ir polinkius, nes kiekvienas turi 
savo mėgstamas gėles ir spalvas. An-
glijoje neužmirštuolių arba našlaičių 
puokštės laikomos vestuvinėmis. Eu-
ropoje jaunavedžiams dovanojamos 
vienspalvės arba septynių gėlių spalvų 
puokštės. Egipte jaunikiui ir jo išrink-
tajai jų atnešamas visas krepšys. Tra-
dicine vestuvių spalva laikoma balta, 
o Baltarusijoje pinami vainikai iš sep-
tynių gėlių spalvų, pabrėžiantys visų 
spalvų lygybę.

Kokias gėlės rinktis. Pagal pada-
vimą, tulpė išsiskleidė besijuokiant 
kūdikiui, todėl šias gėles priimta do-
vanoti džiugiomis progomis. Vaikams 
ją geriau dovanoti vieną, kad išsisklei-
dusi sustiprintų džiaugsmingą įspūdį. 
Juos taip pat pradžiugintų puokštės su 
našlaitėmis arba mimozomis: patartina 
jų centre įkomponuoti didesnę gėlę, o 
palei kraštus – smulkesnių. Pilname-
tystės, mokyklos baigimo, įkurtuvių 
proga dovanojama skirtingų, bet tarp 
savęs derančių gėlių spalvų puokštė.

Puokštės vyrams. Pagal etike-
tą, vyrams nepriimta dovanoti mažų 
įmantrių puokščių. Jeigu vis dėlto nu-
sprendėte ypatinga proga nudžiuginti 
puokšte savo gydytoją, pagyvenusį 
mokytoją arba tiesiog artimą žmogų, 
rinkitės ilgakotes gėles. Tai gali būti 
rožės, gvazdikai arba chrizantemos. 
Jubiliejaus proga tinka dovanoti chri-
zantemų, alyvų, lelijų, kardelių, rožių 
arba gvazdikėlių puokštes.

ligoniui. Lankant ligonį reikia pa-
galvoti, ar gėlės nepakenks jo sveika-
tai, pasirūpinti vaza. Į ligoninės palatas 
nerekomenduojama nešti vien baltų 
gėlių, nes jos dar labiau pabrėš patal-
pos baltumą, ir raudonų, nes sudarys 
didelį kontrastą su balta aplinka. Ge-
dulingos puokštės paprastai daromos 
iš baltos spalvos gėlių.

lyginis ar nelyginis? Gėlių skai-
čius puokštėje gyviesiems turi būti ne-
lyginis – iš trijų, penkių arba septynių, 
o mirusiesiems – lyginis.

Gėlių dovanojimo laikas. Jeigu 
vyras lydi merginą, puokštė šeiminin-
kei turi būti įteikta tik tada, kai damos 
pasisveikins. Jeigu su žmona vyras 
lankosi svečiuose ir namų šeimininkei 
ruošiamasi įteikti puokštę, tai šį gestą 
turi atlikti stipriosios lyties atstovas. Jei-
gu ateinama pasveikinti vyro jubiliato, 
gėles vis tiek reikia įteikti šeimininkei. 
Nepatartina rinktis didelių puokščių, 
nes gali kilti problemų pamerkti.

Kaip priimti gėles. Priimantis 
gėles žmogus turi padėkoti, jomis 
pasidžiaugti, paskui pamerkti ir vazą 
pastatyti matomoje vietoje. Netaktiš-
ka puokštę padėti į šoną arba išnešti į 
kitą patalpą. Nedidelę puokštę galima 
padėti ant stalo taip, kad ji neužstotų 
žmonių veidų. Jeigu pas pažįstamus 
lankomasi dažnai, neįpareigojamai, 
šeimininkei gėlių nešti nereikia, bent 
jau ne kaskart.

Parengta pagal sekunde.lt



SKELBIMAI 2015 m. rugpjūčio 14 d.

įvairūs

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

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

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

(8-698) 51269

Rugpjūčio 22 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA

NEMoKAMI RĖMElIAI
(Mokėsite tik už stiklus ir 

įdėjimą).
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Anykščių socialinės gerovės centre 
(Vilniaus g. 10) darbo dienomis gali-
ma nebrangiai įsigyti geros kokybės 
mažai dėvėtų drabužių, kitų namų 
apyvokos daiktų.

Tel. (8-600) 99641.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Įvairūs statybos darbai, stogų den-
gimas.

Tel. (8-652) 77157.

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

Tel. (8-679) 90305.

Kokybiškiausiai ir nebrangiai dažo 
medinius namus bei atlieka kitus sta-
tybos darbus.

Tel. (8-647) 59686. 

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-647) 48473.

Kasa, valo šulinius. Suranda van-
denį, nustato gylį.  

Tel. (8-605) 77049.  Utena

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

Tel. (8-639) 69837. 

Spaudžia sultis. Anykščiai, Vilniaus 
g. 57.

Tel. (8-648) 25306;  (8-381) 51746.

Įrengia nuotekų surinkimo talpas 
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 
m pločio, sandarūs, įlieti į betono 
pagrindą, smaluoti). Kasa tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus.

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

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

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

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

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

Palankiomis sąlygomis teikia pa-
skolas iki 10 000 Eur. 

Daugiau informacijos tel. (8-640) 
18696.

„GRADIAlI ANYKŠČIAI“ gam-
tos ir poilsio parkas, plečiantis vei-
klai, pastoviam darbui  ieško naujų 
komandos narių. 
Šiuo metu laukiami: 
padavėjos (-ai) darbui restora-
ne, viešbučio administratorės 
(-iai), pagalbiniai darbininkai 
(-ės) ir virėjos (-ai).
martynas.vidziunas@gradiali.com

8 618 77400

siūlo darbą

Reikalingi 
E kategorijos 

tarptautinių reisų vairuotojai.  
Tel.: (8-698) 46745, 

(8-686) 23411.  

Minkštų baldų gamintoja 
AB “Balticsofa” darbui 

Anykščiuose šiuo metu ieško 

S I U V ė J Ų
Darbas pamaininis.
Visos socialinės garantijos. 
Laiku mokamas atlyginimas.
Stabilus darbas.
Kontaktinis telefonas: 
8 620 91496

Statybos įmonei reikalingi 
darbininkai prie apdailos dar-
bų Danijoje. 

Darbas nuolatinis, atlygis 
priklauso nuo darbo rezultatų.
 Tel. 8-622 08357

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.

Medienos apdirbimo įmonei 
Anykščiuose UAB „Lagesa“ rei-
kalingi darbuotojai.

Tel. (8-616) 93759.

Tarptautinių krovinių perve-
žimo įmonė Panevėžyje - vai-
ruotojui - ekspeditoriui (darbas 
Europoje). Reikalavimai: CE ka-
tegorija, darbo patirtis.

Tel.: (8 656) 80369, 
(8-656) 31871.

Reikalinga padavėja (-as) ir 
pardavėja (-as).

Tel. (8-698) 24989.

VIlNoNĖS ANTKloDĖS
Rugpjūčio 17 d. (pirmadienį): 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 Leliūnuose, 

13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (miesto turguje), 14.30 Ažuožeriuose, 
14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose (turguje), 
15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (47 Eur), dvigules (53 Eur), vaikiškas (30 Eur) antklodes, patalynės 
komplektus (25-28 Eur), vilnonius suktus siūlus 18 Eur/kg. Keisime plautas 
avies vilnas į siūlus. 1 kg vilnos pakeitimo kaina 7 Eur.

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higeniška. Ji hidrosko-
piška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai 
praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristati-
nėmis savybėmis.                     

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270, www.verpykla.lt.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Miško ir lietuvio tapataus ben-
drumo tema įvairiais būdais plėtota 
nuo senų laikų. Lietuvą, kaip miškų 
kraštą, apibūdindavo dar senovėje 
svetimų kraštų keliautojai, istori-
jos bei kultūros tyrinėtojai, gražiai 
apie mišką, apie medžius rašė žy-
miausi mūsų rašytojai ir poetai. 
Tarpukariu net vykdavo medžių 
sodinimo vajai, skelbta tam skirta 
diena. Tėvynės patriotas, mūsiškis 
Juozas Tumas - Vaižgantas steigė 
gamtą, medžius globojančią Lie-

Medžiai - tarpukario istorijos 
liudininkai Raimondas GUOBIS 

Artėjant lietuvos nepriklausomybės paskelbimo100 - osioms 
metinėms verta atkreipti dėmesį į daugelį aną nepriklausomybę 
menančių ir įprasminančių reliktų. Vieni iš tokių paveikių ir sau-
gotinų objektų yra tarpukariu įvairiomis progomis visuomenės 
sodinti medžiai.

tuvai pagražinti draugiją. Dauge-
lyje miestelių Nepriklausomybės 
aikštėse, istoriškai svarbiose vie-
tose buvo sodinami ir vardiniai 
medžiai, skirti Vilniui, „Aušrai“, 
Vytautui Didžiajam.

Lietuvą užėmę sovietai naiki-
no viską, kas priminė ar žadino 
Nepriklausomybę, net ir tautinį 
tapatumą saugančius medžius - 
Skiemonių miestelyje jie sunai-
kino abu Vytauto Didžiojo garbei 
1930 metais sodintus ąžuolus, 

neliko titulinių medžių ir kituose 
sodžiuose bei miesteliuose. Lai-
mei, kai kas išliko. Net du nepri-
klausomybės ąžuolai tebežaliuoja 
Anykščiuose - prie senosios mo-
kyklos ir prie geležinkelio stoties, 
troškūniečiai gali pasididžiuoti 
Vilniaus ąžuolu, Svėdasų mies-
telyje šalia Vaižganto paminklo 
tebeauga Vytauto Didžiojo ąžuo-
las, o Malaišiuose, garsiojo svė-
dasiškio tėviškės sodybvietėje, 
- Vaižganto ąžuolas. Būtina šiuos 
medžius paskelbti nors jau vieti-
nės reikšmės gamtos bei istorijos 
paminklais, kad ir jaunas, ir senas 
jais susidomėtų, pasigėrėtų, kad 
nesupratingų ir nesusivokiančių 
kirtėjų bei genėtojų ranka jų taip 
paprastai nepaliestų.

Nors liepų gožiamas, nevykusiai apgenėtas - netekęs gražiųjų, 
žemutinių vainiko šakų, bet išlikęs, žaliuojantis, galingos Lietu-
vos valdovą Vytautą Didįjį ir jubiliejinius 1930 metus menantis 
ąžuolas Svėdasuose.             

Autoriaus nuotr. 

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

www.jonroka.lt
Renkamės rugpjūčio 20 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“
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Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.00 iki 12.00 val.
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parduoda

Redaktorius

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠElIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. (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.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.90 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.80 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.80 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

PARDUoDAME STATYBInĘ 
MEDIEnĄ, lEnTAS, PJUVEnAS, 

MAlKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

perka
Brangiai – įvairius automobi-

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo darbus.

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656. 

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, at-
siskaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Atvyksta į vietą, su-
tvarko dokumentus, atsiskaito iškart, 
automobilį pasiima patys.

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

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

Vėjovartas, malkas, įvairią techni-
ką, tinkančią į metalo laužą.

Tel. (8-638) 87800.

Nuo š.m. rugpjūčio 17 d. (pirma-
dienio) pradedamas obuolių supir-
kimas. Didesnį kiekį gali paimti iš 
namų. Adresas: Kalno 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323. 

Nekilnojamasis turtas 

Namą Gegužės g. (11 arų, ūkinis 
pastatas, geras privažiavimas, bū-
tinas kapitalinis namo remontas). 
Kaina 13 800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Medinį namą su 12 a žemės 
Anykščių mieste J. Biliūno g.

Tel. (8-608) 67939.

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

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Anykščių rajone Umėnų 
vienkiemyje (visi ūkiniai pastatai ir 
54 arai žemės). Papildomai galima 
pirkti 6 ha dirbamos žemės aplink 
sodybą. 

Tel. (8-608) 20755.

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

Tel. (8-670) 05259.

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

Tel. (8-647) 68166.

Skypą  su pastatais Anykščių cen-
tre (8,6 a).

Tel. (8-675) 47714. 

Kuras

Malkas kaladėlėmis (alksnis, ber-
žas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas. Turi beržinių, juodalksnio, 
maišytų. Kaladėlėm nuo 25 cm ilgio. 
Atveža nemokamai. Nuo 3 iki 12 er-
dmetrių. Paskambinkit mums!

(8-678) 26 80. 

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

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

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezo-
nas.

Tel. (8-612) 93386, 
(8-615) 79101.

Anglis 50-200 mm nuo 150 
Eur, durpių briketus nuo 90 Eur, 
pjuvenų briketus nuo 130 Eur. 
Sveria. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Romanovų veislės avis. Veisti 
arba skerdienai. 

Tel. (8-699) 82736.

15 mėn. žalą telyčaitę, nekerg-
ta. Panevėžys (500 Eur). 

Tel. (8-685) 51021. 

Holšteinų veislės šviežiapienę 
3 veršių karvę.

(8-620) 20426.

Automobiliai

„Ford Mondeo“, 2005 m. 
Karavanas. Dyzelis.

Tel. (8-609) 20923.

Kita

Kviečius.
(8-673) 46078.

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
grūdų šnėkus, valomąsias, plū-
gus „Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Akmenoje, Viešintų sen. švie-
žias šienas rulonais su tinkleliu. 
Rulono kaina 10 eurų, 50 rulonų 
– 500 eurų. 

Tel. (8-601) 14850.

VIŠTAITĖS, VIŠToS! Rugpjūčio 
17 d. (pirmadienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosio-
mis vištaitėmis ir kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 
Kaina nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 7.10, 
Juostininkuose 7.20, Troškūnuose 
(turgelyje) 7.30, Vašokėnuose 7.45, 
Surdegyje 7.55, Papiliuose 8.00, 
Viešintose 8.10, Didžiuliškėse 8.20, 
Padvarninkuose 8.25, Andrioniškyje 
8.30, Piktagalyje 8.45, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 9.00, 
N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 
9.20, Čekonyse 9.25, Svėdasuose 
(prie turgelio) 9.45, Varkujuose 10.00, 
Debeikiuose 10.10, Rubikiuose 10.20, 
Burbiškyje 10.25, Katlėriuose 10.35, 
Pašiliuose 10.40, Skiemonyse 10.50, 
Staškuniškyje 11.15, Kurkliuose 11.25, 
Šlavėnuose 11.35, Ažuožeriuose 
11.55, Pagiriuose 12.00, Dabužiuose 
12.05, Kavarske 12.15, Janušavoje 
12.20, Pienionyse 12.25, Repšėnuose 
12.30, Traupyje 12.40, Laukagaliuose 
12.50, Levaniškyje 13.00.

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.

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

UAB „Geogama“ informuoja, kad 2015-08-28, 10 val. bus atlie-
kami valstybinės reikšmės miško esančio Vilkabrukių k., Svėdasų 
sen., Anykščių r.,  (patikėjimo teise valdo VĮ „Utenos miškų urėdija“) 
kadastriniai matavimai ir ženklinamos sklypo ribos. Kviečiame gre-
timų sklypų kad. Nr. 3470/0003/0092 savinink0  Dangero Banio (mi-
ręs), sklypo kad. 3436/0003/0200 savininkės  Stanislavos Dangutės 
Kukliauskienės turto paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis daly-
vauti ženklinant ribas.

 Pastabas ir pasiūlymus galite pareikšti  Riešutų 6, Miriniškių k., 
Ringaudų sen., Kauno r. Sklypo ženklinimą atliks matininkas A. 
Gilvickis, tel. pasiteiravimui 8 657 846 38.

Tel.: 8 610 21793
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Euzebijus, Maksimilijonas, 
Grintautas, Guostė.

šiandien

rugpjūčio 15 d.

rugpjūčio 16 d.

rugpjūčio 17 d.

rugpjūčio 14-17 d. jaunatis.

Visvilas, Vydenė, napoleonas, 
Sigita, napalys, Rugilė.

Rokas, Butvydas, Alvita, 
Jokimas.

Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

anekdotas

oras

+25

+10

anyksta.lt

Amiliutė vis labiau jaučiasi 
gyvenanti Europoje

 

(Atkelta iš 1 p.)

+++
+  Sumažėjo šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti.
+  Pagerėjo pastate dirbančių darbuotojų darbo sąlygos, mikrokli-

matas kūrėjams ir renginių lankytojams.
+  Pastatas tapo estetiškesnis.

Europos Sąjungos parama – tūkstančių 
anykštėnų gyvenimus nulėmusiam pastatui
VOX populi

Anykštėnai gali didžiuotis, jog Anykščiuose lankėsi, grojo, paro-
das pristatė daugybė ne tik lietuvoje, bet ir užsienyje pripažintų 
kultūros kūrėjų. Didelė dalis jų pasirodė viename iš labiausiai mies-
to svečių akis traukiančių pastatų - senojoje Anykščių koplyčioje, o 
tūkstančiai anykštėnų priėmė vienus iš svarbiausių savo gyvenimų 
sprendimų sumainydami po tuo pačiu stogu įsikūrusiame Civilinės 
metrikacijos skyriuje aukso žiedus. Tačiau ne visada šios erdvės lan-
kytojai ir darbuotojai koplyčioje jautėsi patogiai. Žiemą kai kurio-
mis dienomis pastate buvo vos keletas laipsnių šilumos. Renginiuose 
žmonės sėdėjo su striukėmis, o muzikantai šalo.

2013 metais pastatas už 137 221,96 eurus (iš jų ES dalis 116 638,6 
eurų) buvo modernizuotas. Už tuos pinigus buvo sutvarkytas pasta-
to stogas, langai ir vitrinos, apšiltintos išorės sienos, renginių salėje 
įrengta ventiliacijos sistema ir kiti darbai.

„Anykšta“ klausė, ką anykštėnai mano apie šį projektą, ar pasitei-
sino investicija? 

  Projekto pavadinimas - Admi-
nistracinės paskirties pastato Vilniaus 
g. 36 Anykščiuose modernizavimas.

  Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programa, projekto kodas - VP3-3.4-
ŪM-04-R-91-020, 2007 – 2013 metų 
laikotarpis.

  Pagrindinis projekto tikslas - 
padidinti vartojamos energijos efek-
tyvumą pastate.

  Nuveikti darbai: pakeista 65,64 
kv. m stiklinio pastato stogo, apšiltin-
ta ir nauja danga uždengta 401 kv. m 
ruloninio ir skardinio stogo, pakeista 
156,27 kv. m langų ir vitrinų, pakeis-
tos įėjimo į pastatą durys, apšiltinta 
312 kv. m išorės sienų, pakeista da-
lis apšildymo sistemos radiatorių bei 
dalis elektros instaliacijos, įrengta 
ventiliacijos sistema renginių salėje.

  Projekto vertė - 137 221,96 eurų, iš jų - 116 638,6 eurų Europos 
Sąjungos dalis. 

  Projekto pradžia – 2013 metų sausio 7 diena, pabaiga – 2013 metų 
lapkričio 5 diena.

  Rangovas – UAB „Jarimpekso statyba“.

Investicija pasiteisino.
laukia antro etapo

Rita BABElIEnė, Anykščių menų centro 
direktoriaus pavaduotoja:

- Koplyčioje Menų centras organizuoja daug ša-
lies ir užsienio autorių parodų, rengia išskirtinius 
koncertus ir susitikimus. Anykštėnai šią erdvę pa-
mėgo ir rinkosi čia, net kai renginių salėje žiemą 
reikėjo sėdėti su paltais. Lašėjo stogas, nebuvo 
ventiliacijos, per fasado langus ir vitražus pūtė vėjas. Dabar gi, pakeitus stogą, 
fasadinius langus, o vitražus sudėjus į stiklo paketus, įrengus rekuperacinę vė-
dinimo sistemą, čia besirenkantys anykštėnai ir Koplyčioje dirbantys žmonės 
džiaugiasi išgražėjusiu fasadu, jaukia renginių sale.  Kita vertus, tai tik pirmas 
sėkmingai baigtas ir pasiteisinęs Koplyčios modernizavimo etapas. Juo džiau-
giamės ir laukiame antro, nes Koplyčioje dar daug ką reikia padaryti. 

Koplyčia gražesnė ir jaukesnė
Rasa MATIUKIEnė, Anykščių civilinės 

metrikacijos skyriaus vedėja:
- Šiemet 30 metų, kai pagal architekto Ge-

dimino Baravyko projektą senoji Anykščių Ko-
plyčia buvo apvilkta stiklo ir mūro rūbu, joje 
įsikūrė Civilinės metrikacijos skyrius. Man at-
rodo, kad per tuos dešimtmečius niekas Koply-
šios neremontavo, tad ji buvo praradusi estetinį 
vaizdą, buvo blogos darbo sąlygos. Europos Są-
jungos investicija  pasiteisino su kaupu, pakei-
tus stogą ir vitrininius fasado langus, pastatas 
tapo gražesis ir jaukesnis. Juk žmonės jame pri-
siekia amžiną meilę. Kas padaryta – labai gerai, tačiau šiam unikaliam 
istoriniam pastatui modernizuoti iki galo lėšų reikia daugiau. 

Man ji prie širdies...
Rimantas VAnAGAS, anykštėnas, rašytojas:
- Man, kaip anykštėnui, Koplyčia siejasi su 

miesto istorine praeitimi, kultūrinėmis tradicijo-
mis. Man ji prie širdies...

Unikalus pastatas stovi vienoje seniausių mies-
to dalių, Jurzdike, mena senąsias Anykščių ka-
pines. Koplyčia jau seniai buvo ir yra neformali 
kamerinė erdvė koncertams, parodoms, susitiki-
mams su įdomiais žmonėmis, tačiau sąlygos ten 
dirbantiems žmonėms ir į renginius atėjusiems 
buvo nekokios. Prisimenu, per karščius renginių salėje  esu prakaitą brau-
kęs, o žiemą gal net su striuke sėdėjęs. Pastato rekonstrukciją vertinu vie-
nareikšmiškai teigiamai. 

FORUMAS EUROPA

Amiliutei geras ūpas-
Koks, sakyčiau, patogumas:
Nė sapnuot nesapnavau,
Kad Europoj prigijau. 

Vasarą štai saulė šviečia,
Jaučiasi ji europiete.
Toks lengvumas, tyras oras
Ir gyventi kyla noras.

Štai jau dešimt metų bėga,
Kai Europoj mūs sermėga,
Ir kelelis mūs nesiauras-
Metėm litus, griebėm eurus.

Pagerėjo, pagražėjo
Ir net karščiai štai užėjo.  
Keliu už Europą nykštį,
Kai toks oras virš Anykščių

Moteris prašo gydytojo:
- Na, pasakykite, koks aš gy-

vūnas...
- Ponia, jūs gi žmogus!
- Na, koks aš žmogus? Ryte 

keliuosi susivėlusi kaip avis, į 
darbą lekiu alkana kaip šakalas, 
įsikimbu į troleibusą kaip bež-
džionė, važiuoju juo kaip zuikis 
ir stumdausi jame kaip meška... 
Kol atvažiuoju, riejuosi su visais 
kaip kalė, išlipu apipešiota kaip 
višta, dirbu visą dieną kaip jau-
tis, paskui kaip skalikas lakstau 
po parduotuves, apsikraunu kaip 
kupranugaris ir velkuosi namo 
kaip nuvarytas kuinas. Namie 
ruošdama vakarienę urzgiu ant 
vaikų kaip tigras, o ant kaimy-
nų šnypščiu kaip gyvatė. Grįžęs 
iš darbo vyras klausia: „Katyte, 
valgis paruoštas?“ Visus paval-
gydinu, paguldau vaikus mie-
goti, pati guluosi. Atėjęs į lovą 
vyras sako: „Pasitrauk, karve, 
išsidrėbei kaip kiaulė“. Na, argi 
aš žmogus, gydytojau?

***

Mama nusiperka knygą „Namų 
ūkio darbai”.

Ją pavartęs Petriukas sako:
- Žiauri knyga...
- Kodėl?
- Viską reikia daryti pačiam…

Ką manote apie 
„Šėtone, prašau“ bylą?

Balsavo 160

Kvaila istorija. 
Gaila vaikinų.

45%  
Jiems ši byla - ge-
riausia reklama.

36.9%  

Bausti! Kuo greičiau - 
tuo geriau.

18.1%  


