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Praeitis
Savaitgalį prie Puntuko – 14 

tūkstančių turistų, miestas už-
kimštas, pavalgyti nėra kur. Patri-
otai džiūgauja – va kokia Anykš-
čių ateitis. 

Deja, tai praeitis. 14 tūkstančių 
– tai maždaug tiek žmonių, kiek 
rajonas prarado per paskutinius 
20 metų. Kitaip sakant, trumpai 
galėjome pajusti, kaip virtų gyve-
nimas Anykščiuose, jeigu būtume 
išlaikę išvažiuojančius. Dėl turis-
tų džiugu, dėl mūsų – liūdna. 

Linas BITVINSKAS

Mokykloms vadovaus moterys
Antradienį komisijos, ku-

rioms vadovavo meras Kęs-
tutis Tubis, atrinko naujus 
Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos ir An-
tano Vienuolio progimnazijos 
direktorius.

Po atrankos paaiškėjo, kad ir 
toliau Anykščių mokyklas val-
dys moterys. 

Antano Baranausko pa-
grindinei mokyklai vadovaus 
pradinių klasių, o Antano Vie-
nuolio progimnazijai – anglų 
kalbos mokytojos.

Iš visų rajono mokyklų vado-
vų tik Svėdasų J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijai ir Anykščių 
technologijos mokyklai vado-
vauja vyrai.

A. Vienuolio progimnazijos anglų kalbos mo-
kytoja Jurgita Banienė atrankoje įveikė rea-
liausiu kandidatu laikytą šios mokyklos direk-
toriaus pavaduotoją Egidijų Šilaiką. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Dalia Kugienė ilgą laiką dirbo A. Vienuolio 
progimnazijoje, bet vadovauti nusprendė A. 
Baranausko pagrindinei mokyklai.

Padavėjas turistai išvadina 
kaimietėmis

6 psl.

Ketvirtadienį po pietų 
Anykščių savivaldybėje su ra-
jono valdžia susitiko viešojo 
maitinimo įstaigų vadovai bei 
įmonių atstovai. Verslininkai 
pastebėjo, kad atidarius Lajų 
taką į Anykščius atvyksta kiek 
kitokie turistai, o didžiausia 
problema - darbuotojų trūku-
mas. 

Tuo tarpu valdžia ragino 
verslininkus skubiai persio-
rientuoti.

Ne tik moterys sukasi apie puodus. Susitikime dalyvavo ir Kavars-
ko seniūnas Algirdas Gansiniauskas (pirmas iš dešinės), ir valgyklą 
Anykščių centre turintis verslininkas Jonas Šiaučiulis (antras iš deši-
nės). Beje, J. Šiaučiulis dėkojo valdžiai, kad pakvietė. „Aš – senas vil-
kas. Nė viena valdžia anksčiau manęs nešaukė“,- dėstė J. Šiaučiulis.

Prie piliakalnio 
įrengė aikštelę

Žirgai Šventojoje džiugino 
ir piktino 

Vaikystėje skaitytų detektyvų 
siužetai virto pareigūno kasdienybe

Pamatę žirgus žmonės šau-
kia iš baimės, o kiti - iš susiža-
vėjimo.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkas Rimantas Čepu-
lis: „Žmogui dažnai yra duodama 
galimybė rinktis – arba išnaudoji 
likimo suteiktą 
progą, arba ne.“

Maras. Afrikinis kiaulių maras 
vis labiau spaudžia Anykščių ra-
joną. Rugpjūčio 19 dieną nusta-
tytas maro atvejis kiaulių ūkyje 
Kupiškio rajono Noriūnų kaime, 
o neseniai Anykščių rajone, Jaros 
upėje, atrastas nugaišęs šernas 
irgi sirgo kiaulių maru Dėl šio 
atvejo, siekiant užkirsti tolimes-
nį maro plitimą, įvedami įvairūs 
apribojimai Anykščių rajono te-
ritorijoje, kuri patenka į 10 kilo-
metrų priežiūros zoną nuo maro 
vietos. Į apribojimų zoną paten-
ka Troškūnų seniūnijos Pelyšų 
II ir Skaistkalnio bei Viešintų 
seniūnijos Varneliškių, Pasuosio, 
Dobiliškio, Linkiškių, Dūdiškių, 
Karūnių, Repuškų, Burbeklių, 
Prančiškių, Trakininkų, Pagran-
dos, Bitaičio, Meldiškių, Astruv-
kos, Marinavos, Navikų, Erškė-
tynės, Kumpynių, Pramislavos, 
Pūsčių, Skudų kaimai.

Akcija. Lietuvos Respublikos 
Aplinkos ministerijos Utenos 
regiono aplinkos apsaugos de-
partamentas nuo 2015 rugpjū-
čio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 
d. vykdo aplinkosauginę akciją 
„Atliekų deginimo prevencija“, 
kurios tikslas – aplinkos oro tar-
šos mažinimas, tinkamai sutvar-
kytų biologiškai skaidžių atliekų 
kiekio didėjimas. Akcijos metu 
vyks reidai, bendravimas su vi-
suomene.

Spektaklis. Antradienio vakarą 
Anykščių menų inkubatoriuje te-
atro tyrimų ir praktikumų stovyk-
los dalyviai anykštėnams parodė 
Niklaso Rådströmo pjesę „Monst-
rai“, kurią statė vengrų režisierius 
ir choreografas Sebastianas Cor-
tesas. Spektaklyje vaidino LMTA 
IV kurso studentai (kurso vado-
vas Oskaras Koršunovas), kurie 
antrus metus Anykščiuose daly-
vauja stovykloje. 

Gaisrai. Nors Anykščių rajone 
labai sausa, tačiau kol kas, dėl 
sausros, ugniagesiai – gelbėtojai 
daug papildomo darbo neturėjo. 
Trečiadienį Kavarsko seniūnijo-
je Mackonių kaime išdegė 200 
arų ražienų, o ketvirtadienį tos 
pačios seniūnijos Pumpučių kai-
me degė šiukšlės.
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spektras

Temidės svarstyklės
Vogė I. 2015-08-18 nuo 14 va-

landos 5 minutės iki 15 valandos 
10 minučių Anykščių rajono sa-
vivaldybėje iš automobilio salono 
pavogtas mobiliojo ryšio telefonas 
ir vaizdo fiksavimo kamera. Nuos-
tolis – 1 000 eurų.

Vogė II. 2015-08-19 apie 7 va-
landą pastebėta, kad iš kavinės, 
esančios Anykščiuose, pavogti al-
koholiniai gėrimai. Nuostolis tiks-
linamas.

 Vogė III. 2015-08-19 apie 6 va-
landos 50 minučių pastebėta, kad 
nuo kieme, esančiame Troškūnų se-
niūnijoje, stovėjusio automobilio pa-
vogti 4 ratai. Nuostolis – 150 eurų.      

Mieli Anykščių krašto žmonės,

Rugpjūčio 23-iąją Lietuvoje minima Juodojo 
kaspino ir Baltijos kelio diena. Atimtą Lietuvos 
Nepriklausomybę tvirtai susikibę rankomis 
susigrąžinome Baltijos kelyje. Ši diena tapo 
šviesiausia ir prasmingiausia mūsų Laisvės iš-
raiška. Tikimės, kad šiandieniniame pasaulyje 
laisvė išliks svarbiausia vertybė. Branginkime ir 
gerbkime savo laisvę aktyviai ir vieningai daly-
vaudami savo šalies gyvenime!

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Pagerbs. Rugpjūčio 22-23 die-
nomis teisingumo ministras Juozas 
Bernatonis lankysis Estijoje, kur Mo-
lotovo-Ribentropo pakto pasirašymo 
76-jų metinių dieną pagerbs totalita-
rinių režimų aukas. Anot teisingumo 
ministro, derėtų pasvarstyti, ar nerei-
kėtų kitais metais šios tragiškos at-
minties dienos paminėti Briuselyje, 
nes iki šiol šie renginiai buvo orga-
nizuoti tik Centrinės ir Rytų Europos 
valstybių sostinėse. Konferencijoje 
bus svarstoma, kaip geriau jaunąją 
kartą supažindinti su totalitarinių re-
žimų padarytais nusikaltimais. 

Kritika. Seimo Kaimo reikalų 
komitetas kritiškai įvertino Konku-
rencijos tarybos atlikto pieno rinkos 
tyrimo rezultatus ir paprašė tyrimą 
pratęsti. Komiteto nariai ir žemdir-
bių atstovai atkreipė dėmesnį, kad 
dauguma tyrimo išvadų daromos 
remiantis prielaidomis, o ne faktais. 
Didžioji dalis informacijos tyrimui 
taip pat surinkta apklausiant pačius 
rinkos dalyvius, o ne remiantis pir-
miniais šaltiniais.

Testas. Valstybės tarnybos depar-
tamentas (VTD) baigė įgyvendinti 
Europos Sąjungos lėšomis finan-
suotą projektą „Valstybės tarnautojų 
atrankos sistemos tobulinimas“. Šis 
projektas buvo pripažintas vienu iš 
dešimties geriausių 2007-2013 m. 
laikotarpiu Lietuvoje įgyvendintų 
viešojo valdymo tobulinimo pro-
jektų. Siekiant tarnautojų atranką 
padaryti skaidresnę, objektyvesnę, 
pritraukti į konkursus daugiau tinka-
mų kandidatų ir padėti įstaigoms iš 
jų išsirinkti geriausią, sukurta keletas 
įrankių, sėkmingai įdiegtų ir taikomų 
praktikoje. Jau dvejus metus preten-
dentai į valstybės tarnautojo pareigas 
privalo išsilaikyti VTD centralizuo-
tai organizuojamą bendrųjų gebė-
jimų testą. Šis testas nepraleidžia į 
antrąjį atrankos etapą - pokalbį įs-
taigoje - pretendentų, nepademons-
travusių minimalių valstybės tar-
nautojo darbui reikalingų gebėjimų. 
Testą išlaiko apie 80 proc. kandidatų 
į valstybės tarnautojo pareigas. 

Rekordas. 2015 metų liepa, ame-
rikiečių Nacionalinės vandenynų ir 
atmosferos tyrimų administracijos 
duomenimis, buvo karščiausias mė-
nuo istorijoje. Rekordiniai gali būti 
ir visi šie metai. Dar niekada per 
pirmuosius septynis metų mėnesius 
nebuvo taip šilta, kaip dabar. 2015 
metų liepą „pasaulio temperatūra“ 
buvo 16,61 laipsnio. Tai yra 0,08 
laipsnio daugiau nei iki šiol rekordi-
nę 1998 metų liepą. Dabartinis rodi-
klis buvo 0,81 laipsnio aukštesnis už 
XX amžiaus liepos vidurkį. Didelė 
tikimybė, kad 2015 metai, žvelgiant 
globaliai, bus šilčiausi istorijoje. 
Pirmuosius septynis metų mėnesius 
globali temperatūra buvo 0,09 laips-
nio didesnė nei 2010 metais, kuriems 
iki šiol priklausė pirmųjų septynių 
mėnesių rekordas.

Nafta. Penktadienį Azijos rinko-
se naftos kainos ir toliau smuko - 
daugiausiai įtakos tokiam reiškiniui 
turėjo silpni Kinijos apdirbamosios 
pramonės duomenys. Rinkos vis dar 
jautriai reaguoja į dirgiklius užsitę-
sus nerimui dėl pasaulinės ekono-
mikos augimo. Anksčiau įgauta JAV 
išgaunamos naftos kainų vertė su-
menko kylant pasiūlai, todėl vis dar 
išlieka galimybė, kad rodiklis smuks 
iki psichologiškai svarbaus 40 JAV 
dolerių už barelį lygio.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

 

Kaip „Anykštai“ sakė Anykščių 
rajono savivaldybės vyriausioji ar-
chitektė Daiva Gasiūnienė, archi-
tektūrinius reikalavimus pastatų 
plėtrai iš savivaldybės projektuotojai 

SPA planuoja plėstis
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

SPA Vilnius Anykščiai planuoja statybas. Iš savivaldybės archi-
tektai jau pasiėmė architektūrinių reikalavimų sąlygas. Planuo-
jama, kad dėl plėtros nebus nukirstas nė vienas medelis.

paėmė jau liepos pabaigoje. Planuo-
jama, kad savo pasiūlymus jie pri-
statys rugsėjo mėnesį. Pagal staty-
binius terminus plėtra įvardinta kaip 
rekonstravimas.

Planuojama, kad labiausiai bus 
plečiama SPA restoraninė dalis. 
„Teisingiausia sakyti – plečia prista-
tydami priestatus“, - kokio pobūdžio 
numatomi darbai, apibendrino D. 
Gasiūnienė. 

Pasak architektės, SPA gyvena-
moji dalis, bent šiuo projektu, ple-
čiama nebus. 

„Projektuoja Jungtinės architektų 
dirbtuvės, Saulius Pamerneckis – 
labai geras architektas. Mačiau es-
kizą, architektūra labai graži, darni, 
integruota į esamą aplinką, jis derina 
prie esančios aplinkos nekirsdamas 
medžių“, - kad pagal planuojamą 
projektą neturėtų būti nukirstas nė 
vienas medis, kalbėjo architektė.

Norintiems aplankyti tikrąjį Liu-
diškių piliakalnį automobilius tekda-
vo statyti judraus ir vingiuoto kelio 
Anykščiai – Biržinė šalikelėje arba 
pasukti į miško keliuką kitoje kelio 
pusėje. Šeimoms su vaikais buvo la-
bai nesaugu. Dabar įrengta aikštelė 
toje pačioje kelio pusėje, kurioje yra 
ir XII - XIII amžių piliakalnis. 

Pasak Anykščių regioninio par-
ko direktoriaus Kęstučio Šerepkos, 
įrengti automobilių stovėjimo aikš-
telę regioninis parkas stengėsi nuo 
2010 – ųjų. „Tačiau tam tikslui vis 
nebuvo lėšų, - sakė direktorius. – 
Šiemet atlikus archeologinius kasi-
nėjimus aikštelę įrengė konkursą lai-
mėjusi bendrovė „Kurklių karjeras“. 
Aikštelės įrengimas kainavo 58 524 
eurus.“ 

Aikštelės teritorijoje archeologai 
kruopščiai ištyrė kultūrinį sluoksnį, 
tačiau, pasak archeologo, mokslų 
daktaro Gintauto Zabielos, reikš-
mingesnių radinių, kaip keramikos 
bei senovinių papuošalų fragmentų, 
nerasta.  

Prie piliakalnio įrengė aikštelę
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Prie Liudiškių piliakalnio išasfaltuota nauja automobilių stovėjimo aikštelė. Iki šiol anykštėnai ir 
miesto svečiai automobilius turėdavo palikti pavojingame kelkraštyje.

Liudiškio piliakalnio lankytojų, tikėtina, pagausės įrengus automobilių stovėjimo aikštelę. 
Autoriaus nuotr.

Jau visą mėnesį įvairiose Anykš-
čių rajono vietovėse vyko semi-
narai, kurių pagrindinis akcentas 
– mokymas velti vilną. Praktiniuo-
se užsiėmimuose buvo 70 žmonių 
(tiek mokėsi velti vilnos), o teori-
niuose seminaruose dalyvavo 59. 

Kavarske susirinkę dalyviai 
žvelgė daug plačiau. Čia kalbėjo 
anykštėnams jau pažįstamas Ka-
zimiero Simonavičiaus universi-
teto rektorius, profesorius Arūnas 
Augustinaitis. Profesorius skatino 
būti unikaliais ir neieškoti priežas-
čių, kodėl kitos bendruomenės ge-
rai gyvuoja, o patiems atrasti savo 
unikalų kelią ir išraišką.

Beje, nebuvo apeitos ir aktua-
lijos. Sakykim, pabėgėlių klausi-

Anykštėnai vels kandolus
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Ketvirtadienį Kavarske vyko konferencija, skirta bendruome-
nių saviraiškai didinti Anykščių rajone. Joje dalyviai dalinosi 
patirtimi, buvo pasiūlytas ir žodis, kuris būtų tinkamas anykštė-
nams, užsiimantiems vilnos vėlimu.

mas. Vienam iš pranešėjų paskel-
bus, kad visai galimas dalykas, 
kad greitu laiku teks susidurti su 
musulmonais pabėgėliais, kurie 
išlaiko stiprias bendruomenes, ka-
varskiečiai sujudo, rodydami, kad 
dar nepageidauja susitikti su kitos 
kultūros žmonėmis.  

Kalbėjo ir Anykščių rajono 
mero patarėjas Kęstutis Indriū-
nas bei Vietos veiklos grupės va-
dovas Jurijus Nikitinas. Įdomų 
pranešimą „Tarmė – bendruome-
nės ašis ir verslaus kūrybiškumo 
šaltinis“ skaitė Lietuvių kalbos 
instituto direktorė Jolanta Za-
barskaitė. Iš Anykščių kilusi pro-
fesorė, aišku, gyrė gimtąją patar-
mę ir sakė, jog reikia ją saugoti, 

nes ji gali būti nukonkuruota 
panevėžiečių ir uteniškių patar-
mių, o kaip dovaną konferenci-
jos dalyviams atvežė žodį, kuris 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius, profesorius 
Arūnas Augustinaitis susirinkusiems dėstė, jog būtina bendruo-
menių vystymosi sąlyga yra konkurencija. 

Kamilės BITVINSKAITĖS nuotr. 

gali nusakyti veltinius dirbinius. 
„Kandolai“ – tai yra tas žodis, 
kuris ne tik anykštėniškas, bet ir 
tinkamas norint išsiskirti.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Ko Jums 
trūksta, kad 
jaustumėtės 
laiminga (- as)?

Anykštėnai jau kuris laikas 
vis pranešdavo, kad į Švento-
sios upę ties Dainuvos slėniu, 
kur įrengtas kempingas ir yra 
pagrindinis miesto pliažas, at-
jojami maudyti arkliai. Arkliai 
maudomi kitame upės krante, 
tačiau kai kada, kaip teigė gy-
ventojai, raiteliai perplaukia 
upę ir su žirgais išlipa į pliažą, 
gąsdindami žmones. Pirmadienį 
į redakciją atėjo anykštėnas Re-
naldas Zlatkus, kuris sakė, jog 
Pašventupių gyventojai kenčia 
dėl čia sugenamų arklių. „Mes 
jau ir taip kenčiam nuo karto-
dromo – zyzia kiekvieną dieną, 
net į kiemą išeiti baisu. Dabar 
prisidėjo dar ir arkliai. Pirmiau-
sia, tai arkliai jau ištrypė vieno 
gyventojo žmonėms prie upės 
nusileisti skirtus takus, antra, jie 
palieka eidami patys žinot ką. 
Smarvė, gyvenam ne mieste, o 
tvarte. Štai savaitgalį pliažas pil-
nas žmonių, sugena arklius rai-
telės su bikiniais, vaikai klykia 
iš baimės. Koks čia vaizdas?“ - 
piktinosi R. Zlatkus. 

Aš 9 metus gyvenau Anglijoj, 
5 – Olandijoj, galvoju, ir pas 
mus kažkoks žmogiškumas turi 

Žirgai Šventojoje džiugino 
ir piktino Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Lietuviai arklius myli, tuo labiau myli anykštėnai, tačiau ar vieta arklius maudyti prie pagrin-
dinio Anykščių miesto papūdimio. Ties šiuo klausimu susikirto žirgų mėgėjai ir priešininkai. Vieni 
teigia, kad pamatę žirgus žmonės šaukia iš baimės, o kiti - kad iš susižavėjimo. 

būt. Suprantu, kad žirgai gražu, 
kad juos reikia maudyt, bet ne-
jaugi nėra kitų vietų. 

Maudykit ten, kur nėra žmo-
nių. Kas bus, jei mes kurortą ar-
klidėmis paversim?“- stebėjosi 
R. Zlatkus. 

R. Zlatkus sakė, jog žirgai pri-
klauso kartingų savininkams, ta-
čiau paskambinus Romui Vitkui 
paaiškėjo, jog arkliai priklauso 
treneriui Donatui Imbrasui. 

„Gyventojai, jeigu turėjo pre-
tenzijų, galėjo ir tiesiai į mane 
kreiptis. Būtume sprendę pro-
blemą. Į pliažą niekur mes neli-
pom, o arklius maudyti vedėm, 
nes toje vietoje yra patogus nu-
lipimas. Bandėm ir turistams, ir 
gyventojams parodyti, kad žirgai 
yra gražu“, -aiškino D. Imbrasas. 
Trenerio teigimu, žmonės pama-
tę žirgus šaukdavo ne iš baimės, 
o iš susižavėjimo ir džiaugsmo. 
„Taip jau sutapo, kad buvo bar-
dų festivalis ir karštos dienos, 
todėl žirgus vesdavom kiekvie-
ną dieną maudyti. Suprantu, kad 

žmonės galėjo kiek supykti, nes 
žirgai apardė jų padarytus laip-
tukus“, -sakė D. Imbrasas. 

Jei žmonėms nepatinka žirgai, 
jie prieštarauja, kad vestume 
maudyti, tai ir nebevesim. Vie-
nas dalykas - atšalo orai, o antras 
- mes nebetelpam, tai po poros 
savaičių persikelsim į Keblonis, 
kur įkursime žirgyną“, - apie tai, 
kad problema išspręsta, kalbėjo 
D. Imbrasas. 

Apie tai, kad paplūdimyje ar-
kliams vis dėlto ne vieta, kalbėjo 
ir Anykščių valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos vyriau-
sioji veterinarijos gydytoja-ins-
pektorė Audronė Zdanevičienė. 
Ji sakė, jog arklius maudyti gali-
ma, bet reikia laikytis taisyklių. 
„Pagal fiziologiją arkliai yra tie 
gyvūnai, kuriuos reikia maudyti, 
tačiau kitas klausimas, kur gali-
ma. Higienos centras turi aiškias 
taisykles, kad paplūdimiuose ne-
gali būti jokių gyvūnų: nei šunų, 
nei kačių, tuo labiau arklių“, - 
sakė A. Zdanevičienė.

Žirgų maudynes Šventosios upėje galėjo stebėti Dainuvos slėnio lankytojai. 
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Šiuo taku prie upės besileis-
dami žirgai apardė padary-
tus laiptus.

Renaldo ZLATKAUS nuotr.

Ee: „Ee zmogai ar jums trugdo tie zirgai? juk taip grazu i juos paziureti , 
turetu kaip tik zmones dziaugtis juk cia pramoga juk zirgus ne betkur pama-
tysi !! pasipute kai kurie zmones nors zmones daug daugiau patys pridergia 
nei sitie zirgeliai geda zmones !! kam tokias nesamones rasyt.“

tai jau: „taip suprast,kad arkliai toj upej butinai ir tustinosi... ir teisingai 
sako-upe plauke ir nuplauke,labai jau visi jautrus pasidarem ir nepakan-
tus.“

Julius: „Baikit diskusijas. Į tą pačią upę, t. y. vandenį, kur kokia poniutė 
maudosi, arklys įbristi negali. Taigi, upė plaukė ir nuplaukė.“ 

didziausios tersejos: „ir yra poniutes su kosmetika, jų prie upės prileisti 
negalima, pirma atprausti reikia.“

Agnė: „Taigi, nė vieno gyvo sutvėrimo nėra nekakojančio. Man arkliai 
vis vien labai gražu...“

Anykštėnas: „Visiška nesąmonė. Čia vaikai maudosi, žmonės, kokie dar 
arkliai plauko? Šuniukams net negalima maudytis ten. O jeigu pridergs ar-
klys, norėčiau pamatyti, kaip jojikai surenka viską... Ilga ta mūsų Šventoji, 
galima maudyti arklius atokiau nuo pagrindinių pliažų. Dėmesio gal truku-
mas...“

Vietinis: „Žinok, upėje gyvenančios žuvys taip pat tuštinasi, gal jas pa-
siūlysi elektra išdaužyti, kad būtų švaru kaip tavo vonioje?“

(Komentarų kalba netaisyta – red. past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Virginija VANAGIENĖ, 
Anykščiuose viešinti kupiš-
kėnė:

- Filosofine prasme aš jau-
čiuosi laiminga. Turiu šeimą, 
darbą, mane supa mylintys ir 
mylimi žmonės. Mūsų šeima 
labai, labai draugiška. Esu lai-
minga, kad aš ir mano šeima 
gyvename Lietuvoje, kurią aš 
myliu ir ja didžiuojuosi. Man 
čia patinka, gera gyventi ir aš 
bei mano šeimos nariai niekur 
iš čia nenorime išvažiuoti. 

Vytautas VASILIAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Gyvenu ir jaučiuosi lai-
mingas. O jeigu taip jaučiuosi, 
vadinasi, nelabai ko ir betrūks-
ta. Pasiekti galima viską.

Bronius NAMAJUŠKA, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Kaip čia pasakius? Pensiją 
gaunu, gyvename su žmona 
dviese, kaip ir viskas gerai. 
Mūsų amžiuje dabar svarbiau-
sia sveikata, nes šioje žemėje 
jau esame svečiai... 

Užslėpta parama 
„Anykščių šilumai“?

Romaldas GIŽINSKAS, buvęs 
rajono Tarybos narys, apie tai, 
kaip pritraukti jaunus medikus į 
Anykščius:

„Kaip pritraukti gydytojus? Se-
niai sakiau, kad visų pirma reikia 
statyti kotedžus medikams...“

Tikras miestietis dėvi 
treningus ir sako „ką yr...“

Sonata VERŠELIENĖ, Anykš-
čių turizmo klasterio vadovė, apie 
besiskundžiančius žmones:

„Sulaukiam šiemet įnoringų, 
principingų, iš kaimo kilusių 
miestiečių. Tikras miestietis ki-
toks...“

Darbuotojų nebūna ir tada,
kai galimybės viršija 
atlyginimus

Valdas MAKAUSKAS, kavinės 
„Žiburys“ savininkas, apie dar-
buotojų stygių:

„Rasti virėją Anykščiuose – 
problema, atlyginimai kartais vir-
šija jų galimybes...“

Atsargiai su kinų ignoravimu 
– kokie turistų srautai užplūstų

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajo-
no meras, apie nepageidaujamus 
prekybininkus prie Lajų tako:

„Nepageidaujame, kad prekiau-
tų kiniškais žaislais, cukraus vata, 
žodžiu, kad nepadarytų cirko...“

Kitaip tariant – Turkijos
 paplūdimių lankytojai

Saulius RASALAS, savivaldy-
bės administracijos direktorės pa-
vaduotojas, apie Liberalų sąjūdžio 
elektoratą:

„Liberalų elektoratas – tie žmo-
nės, kurie dirba ir turi atostogas. 
O apklausiami tik tie, kurie randa-
mi vietoje...“

Mažiausiai dviejų kadencijų

Lukas PAKELTIS, Liberalų są-
jūdžio Anykščių skyriaus lyderis, 
apie savo liberalų valdžios darbą:

„Kad pasimatytų sisteminių 
darbų rezultatas – reikia laiko...“

Kam skaičiuot žmones – 
jų ir taip mažėja

Arūnas LIOGĖ, teisininkas, ra-
jono Tarybos narys, apie rinkos 
ekonomiką:

„Kai perėjom į rinkos ekonomi-
ką, visų pirma vertinam ne žmo-
gų, o skaičiuojam lovadienius, 
pinigus ir kitus dalykus...“



  

2015 m. rugpjūčio 22 d.iš arti

rievės

(Atkelta iš 1 p.)

Rytis KULBOKAS, filosofas

Visada jautriai žiūriu į drau-
dimus. O jei jie valdžios įvedami 
motyvuojant „visuomeniniu 
interesu“, „visuomenės saugumo 
užtikrinimu“, „propagandiniu 
karu“ ir panašiomis nesąmonė-
mis, tai apskritai ima panašėti 
į kažkokį beprotnamį, kuriame 
visi vaidina „napoleonus“ ir 
„cezarius“. Bent jau draudimus 
išpažįstantys politikai dažniau-
siai savo reikšmingumą pateikia 
tokia iškilminga beprotnamio 
maniera. 

Valstybė kuriama iš žmonių 
valios, valdžia renkama vykdyti 
piliečių valiai, kad apsaugotų jų 
laisves ir teises. Visa kita – išve-
džiojimai. Todėl, kai draudimai 
tampa nukreipti prieš pačius 
piliečius, jie prieštarauja pačiai 
pilietinės valstybės dvasiai. 

Bene reikšmingiausią įtaką 
atsirasti „viską uždrausti ir 
nubausti“ tipo politikams turėjo 
tuometinio „paksistų“ veikėjo, o 
dabar ne mažiau kontraversiškos 

Darbo partijos formalaus lyderio 
Valentino Mazuronio tapimas 
aplinkos ministru. Jam valdant 
draudimai ir neadekvačios 
baudos tapo turbūt pagrindiniu 
aplinkosaugos šūkiu. Žinoma, 
šūkauta, kad kovojama su ken-
kėjais, brakonieriais, bet kai kur 
nors žiniasklaidoje pamatydavai 
pranešimą, kad su meškeryte 
žvejojęs žmogelis, prisigaudęs 
kažkokių „kilbukų“, gamtai 
padarė daugiatūkstantinę žalą ir 
nubaustas kaip aršiausias bra-
konierius, tai klausimų daugiau 
nebekyla. Draudėjai argumen-
tuoja, kad brakonieriai bijos net 
prie upės artintis - tai gal geriau 
vietoje šaudyti pažeidėjus, va 
tada tai gamta iš tiesų suklestės 
kaip kokie vilkai ant ūkininkų 
sprando. Prisimenant istoriją, ir 
naciai savo laiku kovojo tik su 
„visuomenės parazitais“, bet visi 
žinome, kuo tai baigėsi.

Įdomių draudimų netrūksta 
visuose valdžios lygmenyse. Pats 
naujausias draudimas mūsų 
rajone, kuris man atrodo tiesiog, 
sakykim, kurioziškas – Anykščių 
savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotojo Sauliaus 
Rasalo pasirašytas draudimas 
fiziniams asmenims lankytis 
miškuose. Šaunu! Liberalai, 
praėjus penkiems mėnesiams nuo 
rinkimų, jau sumazuronėjo. Tai 
yra, pateko į tą politikų kategori-
ją, kai pačių sprendėjų bendrųjų 
kompetencijų klausimas kelia 
klausimus ir imamasi spręsti 
„globalias“ problemas – apsau-
goti buožgalvių populiacijas, 
stabdyti klimato kaitą, spręsti 

pasaulinės migracijos problemą, 
kovoti su rūkymu automobi-
liuose ar mokyti Afrikos vaikus 
skaityti. Suprantu, kad ne vienas 
S. Rasalas priėmė sprendimą 
drausti lankytis miškuose, ir 
miškininko sentimentai turėtų 
daryti savo, bet tokiu sprendimu 
visa Anykščių liberalų koman-
da sumazuronėjo, nes atsidūrė 
politikų gretose, kurie problemas 
sprendžia draudimais ir/ar nea-
dekvačiomis baudomis. Tiesa, dėl 
baudų, kokios jos nesilaikantiems 
draudimo nekelti kojos į mišką, 
dar neaišku, tiksliau, visai niekas 
neaišku. Aišku tik, kad galima 
lankytis Lajų take ir dviejuose 
rekreacinės paskirties sklypuose 
prie Dainuvos slėnio. O kaip su 
žmonių privačiais sklypais? Kaip 
traktuoti lankymąsi: jei žengsiu 
žingsnį nuo kelio į mišką - tai jau 
bus lankymasis ar reikia žengti 
du žingsnius? O jei iki mano 
namų kelias eina mišku – tai jau 
būsiu pažeidėjas ar dar legalus 
keleivis? O kas bus, jei į Anykš-
čių rajono teritoriją įžengsiu 
pats to nežinodamas iš gretimo 
rajono, kurio miškuose lankytis 
galima, gal miškus apjuos juosta 
„stop“? O jei nueisiu prie Lai-
mės žiburio, juk ten irgi miškas 
auga? O jei plauksiu baidare 
Šventąja, kuri vingiuoja mišku, 
tai aš būsiu miške ar ne, o jei 
pavargęs išlipsiu į krantą pailsėti 
prie Inkūnų „beždžionių tilto“? 
Jau nekalbu, jei nusiskinsiu 
riešutą nuo pakelėje augančio 
lazdyno. Absurdo daugiau nei 
galima įsivaizduoti. Žmonių va-
rymas iš miško tęsiasi. Uždrausta 

stovyklauti su palapinėmis miš-
kuose pasitraukus nuo civiliza-
cijos (nors toks poilsis dažnai 
rekomenduojamas gydytojų dėl 
švaraus oro ir ramybės, o teisės 
į poilsį ir sveiką aplinką pažeidi-
mas yra žmogaus teisių pažei-
dimas) motyvuojant tais pačiais 
miškų gaisrais ir šiukšlinimu, na 
ir dar žvėrių gąsdinimu (nors, 
ačiū Dievui, pas mus miškuose 
nesiveisia papūgos, nes jos nuo 
praplaukiančių „gamtos mylėto-
jų“ baidarininkų išmoktų daugia-
aukščių matų). Jau nekalbu, jei 
miške automobiliu sustosi ant 
žolytės – baisiausias aplinkosau-
ginis pažeidimas, žus kokia nors 
mikrobų populiacija! Automobilį 
statyti galima tik specialiai tam 
įrengtose aikštelėse ir kelkraš-
tyje (bet jokiais būdais net ratu 
negalima ant žolytės – „miško 
paklotės“ užvažiuoti), mašina 
turi būti pastatyta taip, kad 
nekliudytų kitiems pravažiuoti... 
Kaip tokių absurdiškų draudimų 
autorių galima pavadinti? Ar jis 
kada nors buvęs miškuose? Kur 
ten įrengtos automobilių statymo 
aikštelės?  

Nors nukrypau. Grįžkim prie 
draudimo lankytis miškuose. Kas 
kontroliuos ir baus tuos baisiuo-
sius įsakymo (panašiau, kad čia 
reikėtų vartoti žodį „ukazo“) 
nesilaikančius nusikaltėlius? 
Bjauriausia, kad šis „ukazas“ 
nukreiptas prieš tvarkingus pilie-
čius, kurie šiaip ar taip miškuose 
elgiasi atsakingai, netikiu, kad 
nors vienas iš tų, kurie mėto nuo-
rūkas ir kūrena laužus miškuose, 
paklus draudimui ir į mišką neis. 

Tradiciškai – tegu būna baudžia-
mi visi prevenciškai, tegu kenčia 
tvarkingi, jie viską iškęs.  

Paradoksaliausia, kad drau-
dimą lankytis Anykščių rajono 
miškuose pasirašė liberalas. Juk 
liberalai pasisako už žmogaus 
laisves. Ar tai ne tos laisvės, 
už kurias pasisako liberalai? 
Nebuvo jokių svarstymų su 
visuomene, ir draudimo liberalai 
griebėsi vieni pirmųjų (jei ne 
pirmieji) šalyje. Galų gale apie 
draudimą, nors pateikiama, kad 
miško gaisrų pavojus toks dide-
lis, kad būtina imtis drastiškų 
priemonių, nebuvo net tinkamai, 
kad žinia tikrai pasiektų rajono 
gyventojus, paskelbta. Draudimo 
motyvai tinkamai neišaiškinti, 
apsiribota fraze „dėl galimo 
gaisrų pavojaus“. Prieš keletą 
metų miškuose taip pat buvo 
labai sausa, ta pati savivaldybė 
nedrįso griebtis tokių drastiškų 
priemonių kaip draudimai. Tada 
miškininkai kreipėsi į gyventojus 
prašydami jų elgtis atsakingai, 
kalbėdami apie pavojų miškui ir 
jo gyventojams. Jie komunikavo, 
bet uždrausti nedrįso.

Jei viską drausim „dėl galimo 
pavojaus“, tai galiausiai teks vi-
sus į koncentracijos stovyklas su-
varyti kaip britų vykdytame būrų 
kare, kuriame gyventojus varė 
į koncentracijos stovyklas „dėl 
galimo pavojaus“, ar JAV, kuri 
Antrojo pasaulinio karo metu 
savo gyventojus japonus „dėl 
galimo pavojaus“ taip pat suvarė 
į koncentracijos stovyklas. Juk 
viskas „dėl galimo pavojaus“, 
maža ką kas gali padaryti. 

Mero, kuris buvo atrankos ko-
misijų pirmininku, teigimu, kan-
didatus vertino 8 asmenų komi-
sijos, į kurias be švietimo atstovų 
buvo įtraukti ir tėvų, mokytojų bei 
moksleivių atstovai.

„Iš viso dokumentus buvo patei-
kę daugiau kandidatų, negu atėjo 

Mokykloms vadovaus moterys
į atrankas. A. Vienuolio progim-
nazijos direktoriaus vietos siekė 
5, o A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos - 3 kandidatai. Tačiau į 
atranką į A. Vienuolio progimna-
zijos direktoriaus vietą atėjo 2, o į 
A.Baranausko pagrindinės moky-
klos – 1 kandidatas“, - sakė meras.

Pasak K. Tubio, atrankoje į A. 

Vienuolio progimnazijos direkto-
riaus vietą geriausiai pasirodė Jur-
gita Banienė, aplenkusi Egidijų Ši-
laiką, o A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos atrankoje buvo vertinta 
vienintelė kandidatė Dalia Kugie-
nė. „Teoriškai direktorius jau turi-
me, o faktiškai jie taps direktoriais, 
kai patvirtins rajono Taryba rugsė-
jo 3 dienos posėdyje. Jau daviau 
nurodymus rengti dokumentus“,- 
sakė K. Tubis.

Beje, reikėtų paminėti, kad kovoje 
dėl A. Vienuolio progimnazijos di-
rektoriaus vietos susigrūmė partie-
čiai - tiek E. Šilaika, tiek J. Banienė 
kartu kandidatavo į rajono Tarybą 
Socialdemokratų partijos sąraše.

J. Banienė yra baigusi anglų kal-
bos filologiją Lietuvos edukologi-
jos universitete, dirba anglų kalbos 
mokytoja, taip pat ji baigė ISM va-
dybos ir ekonomikos universitete 
magistrinį kursą švietimo lyderys-

tė ir vadyba.
Dalia Kugienė ilgą laiką dirbo 

A.Vienuolio progimnazijoje pradi-
nių klasių mokytoja, paskutiniu metu 
- Švietimo skyriuje tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatore.

Priminsiu, kad ir anksčiau šias 
Anykščių mokyklas valdė mote-
rys, taigi švietimas ir toliau Anykš-
čiuose lieka moterų rankose, nes ir 
J. Biliūno gimnazijai taip pat vado-
vauja direktorė. 

Šiemet mūsų pažintį ženkli-
no keli susitikimai - ir Svėdasų 
bažnyčioje, kur ji noriai paskaito 
pamaldų skaitinius iš dieviškos 
išminties knygų, ir šventoriuje po 
klevais, ir net siaurojo geležinke-
lio traukinuke. Apie savo Maltos 
pasaulį prabilo su didžiu džiuge-
siu. Išvažiavo ten tarsi norėdama 
pailsėti, atsipūsti nuo lietuviško 
negatyvo, galvojo keliems mė-
nesiams, o štai jau prabėgo keli 
metai.

„Malta nuostabi šalis - salos 
tarp Sicilijos ir Šiaurės Afrikos, 
švelnus, malonus klimatas, di-
dinga, sena kaip pasaulis istorija 
- juk čia pastatytos neolito laikų 
šventyklos senesnės ir už Egipto 
piramides, ir už Stounhendžą, sa-
las nuolat lankydavo, užimdavo 
finikiečiai, romėnai, ji priklausė 
Šv. Jono Jeruzalės - Maltos rite-

Gyvenimas Maltoje – tarsi 
nesibaigiančios atostogos Raimondas GUOBIS

Sakoma, kad lietuvį ir žvirblį sutiksi visame pasaulyje, dabar 
visame pasaulyje gali sutikti ir anykštėną, o gal ir svėdasiškį - jau 
kelerius metus Maltoje gyvenanti Inga Kuliavienė vasaros atosto-
gas leidžia vienkiemyje prie Svėdasų.

rių ordinui, o 60-aisiais mūsų eros 
metais prie Maltos krantų sudužo 
apaštalo Pauliaus laivas - paplito 
krikščionybė, vėliau viešpatavo 
anglai, o šalies nepriklausomy-
bė buvo paskelbta tik prieš pusę 
amžiaus - 1964 m., - pasakojo I. 
Kuliavienė. - Gyventojų 400 tūks-
tančių, o katalikiškų bažnyčių ir 
koplyčių 365 - ištisus metus kas-
dien gali eiti vis į kitą šventovę. 
Gali būti, kad tai labiausiai tikinti 
pasaulio valstybė - net 98 nuošim-
čiai gyventojų laiko save katali-
kais, 60 nuošimčių yra praktikuo-
jantys tiek, kad dažnas pamaldose 
dalyvauja kasdien. Daugelyje baž-
nyčių dirbantiems Šv. Mišios au-
kojamos labai ankstyvą rytmetį.“ 
I. Kuliavienė kalba ir jos balse pa-
juntu motyvą - kad taip Lietuvoje, 
Svėdasuose būtų. Yra ir trys Švč. 
Mergelės Marijos apsireiškimo 

vietos, daug stebuklais garsėjan-
čių šventovių, kur ypač mėgiamos 
cituoti šventraščio ištraukos apie 
Šv. Pauliaus atvykimą ir vietinių 
gyventojų nuoširdumą ir širdies 
gerumą, pagalbą sutaisant laivą. Ir 
šiokia tokia nuoskauda, kad apaš-

talų darbų, laiškų knygose nėra 
laiško maltiečiams.

Maltoje I. Kuliavienė darbuo-
jasi pagelbėdama atvykėliams, 
turistams bei piligrimams pažinti 
šią šalį, jos istoriją bei dvasią, pa-
rodyti tą ramybę, gyvenimo grožį, 

jos vyras Martynas Kuliavas kuria 
muziką, kompozicijas populiariau-
siems Lietuvos atlikėjams, sūnus 
Laurynas dar visai nedidelis mo-
kinukas. Nuolatos Maltoje gyvena 
apie 100 - 200 lietuvių: ir studentų, 
ir inžinierių, ir visokių kitokių. At-
lyginimai čia ne ypač dideli, bet ir 
gyvenimas nebrangus. Ten supra-
tę, kad gyventi galima be įtampos, 
tarsi atostogaujant, gyventojai nie-
kur neskuba, atlaidūs, bet ir darbš-
tūs, norėdamas užsidirbti maltie-
tis nepatingės atsikelti ir naktį. 
Vietiniai daug padėjo įsikuriant ir 
pritampant. Įsikūrė namuose ant 
aukštų uolų, smagu, kad net žiemą 
nereikia kūrenti krosnių - 8 laips-
nių šilumos „žvarba“ lietuviams 
nebaisi.

Šiemet į Lietuvą paviešėti atvy-
ko keli bičiuliai maltiečiai - jiems 
patiko Trakai, Kryžių kalnas, pa-
siplaukiojimas baidarėmis Šven-
tąja, pasivažinėjimas siauruku, 
žaluma, dideli medžiai, kibinai ir 
Anykščių kepyklėlėje kepta juoda 
duona. Įdomu, kad panašią duoną 
valgo ir Maltos gyventojai.

I. Kuliavienė pastebėjo, kad 
Svėdasų bendruomenė jai kaž-
kuo primena surastą Maltoje. Jai 
čia gera, taip pat žavios nedidelės 
krautuvėlės, juk ir Malta mažų 
parduotuvėlių, jaukaus bendravi-
mo šalis.

Inga Kuliavienė (dešinėje) džiaugiasi bičiuliams iš Maltos paro-
džiusi Lietuvą ir dovanojusi kelionę istoriniu siauruku.

Autoriaus nuotr.
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 LIūTAS
Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 23) – tai penktasis Zodiako žen-

klas, globojamas Saulės. Liūtas valdo mūsų savivertės jausmą. 
Tai, kas jiems nutiko ankstyvoje paauglystėje, gali daryti įtaką vi-
sam likusiam gyvenimui. Jei ankstyvame amžiuje iš Liūtų šaipėsi, 
jie gali užaugti žiaurūs ir patys tyčiotis iš kitų. Toks neigiamas 
auklėjimas gali nulemti, kad Liūtas bus linkęs dominuoti, valdin-
gas ir užsispyręs. Ir ne tik. Jis tikės, kad visuomet yra teisus, o kiti 
tiesiog nieko nesupranta.

Liūtui būdinga:

1. Liūtas – įžeidus. Kuomet 
Liūtai įsižeidžia, jie tampa pik-
ti, sunkiai tvardo emocijas, gali 
pasirodyti pernelyg arogantiški, 
tušti.

- Visas emocijas – ir teigiamas, 
ir neigiamas – patiriam kiekvienas. 
Kokiam Zodiako ženklui bepriklau-
sytų žmogus, jis ir supyksta, ir įsi-
žeidžia, ir džiaugiasi. Jeigu žmogus 
piktybiškai skaudina, aišku, nuos-
kauda lieka. Kantrybės aš turiu, bet 
jeigu ilgai ją bando, kartais ji trūks-
ta. Labai nepatinka veidmainiai 
žmonės. Stengiuosi valdyti emoci-
jas, bet būna visko.

2. Darbo pasirinkimas papras-
tai gana aiškus – toks, kuriame 
Liūtai gali būti pastebėti, o jiems 
niekas pernelyg daug neaiškintų.

- Baigęs vidurinę mokyklą, įstojau 
į buvusį Vilniaus inžinerinį statybos 
institutą (dabar Vilniaus Gedimino 

Vaikystėje skaitytų detektyvų siužetai 
virto pareigūno kasdienybe Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

„Kartais horoskopus perskaitau, bet dažniausiai jau „post factum“. Jeigu būna kokie malonumai ar 
nemalonumai, tai radęs spaudoje horoskopą lyg pasitikrinu. Bendrais horoskopais nelabai tikiu, bet 
asmeniniai gal turi kitą vertę, yra tikslesni. Manau, kad gyvenime yra kažkokia lemtis ar Aukščiausiojo 
valia, bet žmogui dažnai yra duodama galimybė rinktis – arba išnaudoji likimo suteiktą progą, arba ne“, 
– sakė Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis, paklaustas, ar tiki, jog dan-
gaus kūnų išsidėstymas žmogaus gimimo momentu nulemia jo gyvenimo būdą, charakterio savybes.

Policijos pareigūnas rugpjūčio 13 d. šventė 46-ąjį gimtadienį.

technikos universitetas – red. past.) 
ir įgijau inžinieriaus - mechaniko 
specialybę. Baigęs mokslus šiek 
tiek dirbau pagal specialybę – urė-
dijoje teko prižiūrėti rimtą techniką, 
tad tai buvo artima mano specialy-
bei. Vėliau gavau pasiūlymą dirbti 
policijoje. Vaikystėje skaičiau daug 
detektyvų, taigi tyrimo paslaptis, 
eiga, galimybė tyrime surasti tiesą 
visą laiką buvo įdomi. Taip ir su-
siviliojau tuo pasiūlymu. Pradėjęs 
dirbti policijoje, supratau, kad man 
ši profesija ir tinka, ir patinka, tad 
įstojau į Vilniaus universitetą ir  
įgijau teisės magistro diplomą. 10 
metų dirbau tyrėju, tardytoju, vy-
riausiuoju tardytoju, vėliau Nusi-
kaltimų skyriaus viršininku, Krimi-
nalinės policijos viršininku, o nuo 
2009 –ųjų einu dabartines pareigas.

Tikiu, kad įstaigos darbuotojai 
nebijo pas mane užeiti. Jeigu žmo-
gus pas mane ateina su problema, 
noriu, kad jis kartu ateitų ir su pa-
siūlymais. Sakoma, kad geras dar-

buotojas ateina ne tik su problema, 
bet mažiausiai su trimis galimais jos 
sprendimo būdais. Ir tada jau spen-
džiam, diskutuojam, šnekamės.

3. Liūtas gali pasiaukoti dėl 
draugo mūšyje, tačiau vargu ar 
pakęs ilgą bendravimą su nuobo-
džiu, humoro jausmo neturinčiu 
žmogumi.

- Žmonės, kurie yra patikimi, 
nuoširdūs, kurie neturi užslėptų 
minčių, yra atviri – tokie tampa 
mano draugais. Tikrųjų draugų ra-
tas nėra didelis, bet tai tie žmonės, 
kuriems gali paskambinti bet kada, 
ir žinai, kad jie tikrai tau padės. Ly-
giai taip pat stengiuosi elgtis ir pats. 
Aišku, mūšis tikriausiai parodytų, 
kas yra tikrieji draugai, tačiau tikiu, 
kad tuos žmones, kuriuos vadinu 
draugais, yra verti tokio vardo.

Nesu žmogus, kuriam nuolat 
reikia susibūrimų, kompanijų, bet 
nesu ir atsiskyręs. Aišku, būna, kad 
po darbo norisi nuvažiuoti prie eže-
ro, užmesti meškerę, pabūti su savi-
mi, pagalvoti... Ir laimikis nėra toks 
jau svarbus.

4. Liūtams gana sunku prisiim-
ti kaltę, jis mieliau trejus metus 
patyliukais atitaisinės savo klai-
dą, negu per dvi sekundes ištars: 
„Aš kaltas“.

- Jeigu kritika yra teisinga ir tikrai 
esu jos nusipelnęs, tikrai ją priimu 
ir išgyvenu dėl savo nesėkmių. Būti 
kritikuojam, aišku, nėra malonu, bet 
aš ją girdžiu ir stengiuosi taisytis. 
Ar kritikuoju kitus? Stengiuosi pas-
tabas pasakyti asmeniškai, bet apie 
kai kurias problemas turime kalbėti 
viešai, tad tenka ir pakritikuoti, ži-
noma, kartais darbe ir pratrūkstu, 
dėl to paskui ir pats ilgai jaučiuosi 
negerai ir gailiuosi tai padaręs.

5. Nesvarbu, ar tai būtų darbas, 
ar draugų ratas, ar šeima, Liūtas 

visuomet nori būti lyderiu.
- Man tai nėra svarbu. Draugų 

rate nemėgstu būti dėmesio centre, 
to nesiekiu ir taip nebūna. Nors bū-
damas vadovu, turiu būti lyderiu, 
pavyzdžiu, autoritetu. Įpareigoja ir 
pareigūno statusas – toks žmogus 
niekada negali pamiršti, kur jis be-
būtų, kad yra pareigūnas. Galbūt 
į pareigūnų elgesį ir visuomenė 
žiūri griežčiau, kas būtų leidžiama 
eiliniam piliečiui, pareigūnui – jau 
nebe. Man pačiam yra svarbu, kaip 
aš atrodysiu visuomenėje ir kaip 
žmogus, ir kaip pareigūnas. Vis 
dėlto, uniforma įpareigoja, tik man 
nereikia specialiai stengtis. 

Sau esu griežtas, reikalauju daug, 
iš kitų tikiuosi, pirmiausia, kad iš-
girs, ko aš noriu. Neužtenka žmogui 
pasakyt, ką daryt, reikia paaiškint, 
ir kam to reikia. 

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

- Manau, kad kiekvienam yra 
malonu, kai jo darbus pastebi, įver-
tina, o liaupsių ir pataikavimų man 
tikrai nereikia. Aš ir pareigūnams, 
jeigu kažką gero padarė, pasakau 
„šaunuoliai“. Nebūtinai iš karto turi 
būti kažkoks didesnis paskatinimas, 
dažnai žmogui užtenka ir žodinės 
padėkos.

7. Liūtams būdingas karališkas 
elgesys pasireiškia nuo mažumės. 
Jie greitai mokosi manipuliuoti 
tiek bendraamžiais, tiek suaugu-
siaisiais.

- Vaikas buvau judrus, turėjau 
daug draugų. Man keista dabar gir-
dėti jaunimą sakantį, kad neturi ką 
veikti, aš tokių „problemų“ neturė-
jau – jeigu buvo kamuolys, dviratis 
ir dar draugų būrys, tai visada buvo 
ką veikti. Patys pasidarydavom 
futbolo, krepšinio aikšteles, žiemą 
žaisdavom ledo ritulį. 

Šeimoje užaugau vienas, turėjau 
daug laisvės ir galimybių rinktis – 
niekas nekontroliavo, ar paruoštos 
pamokos, ar knygos sudėtos. Tėvai 
manimi pasitikėjo. Nuo 15 metų vi-
sas vasaras dirbdavau – pradžioj su 
mama rinkdavau vaistažoles, vėliau 
dirbau įvairiose įmonėse. Stengiau-
si, kad ir tėvams būtų lengviau, o 
jeigu ir pats norėdavau kokio daik-
to, turėjau pats užsidirbti. Nieko 
negavau ant lėkštutės, tad nuo pa-
auglystės išmokau vertinti daiktus, 
suvokiau darbo svarbą – tai ir for-
mavo mane kaip žmogų. 

Užaugau gražioje, darnioje šei-

moje, artimesni santykiai gal buvo 
su jau a.a. Tėvuku. Dabar turiu tik 
mamą ir man jau įprasta, kad kie-
kvieną vakarą susiskambinam, net-
gi turim savo laiką. Ji man pasipa-
sakoja, aš jai. Tik apie savo bėdas 
vengiu su mama kalbėti. Kam jai 
tos negatyvios, blogos mintys, nes 
kaip ir kiekviena mama dėl savo 
vaikų, nesvarbu, kokio amžiaus jie 
bebūtų, jaudinasi. 

8. Liūtui laisvalaikis ar poilsis 
– šventas reikalas, todėl paskam-
binę ne laiku galite susilaukti iš jo 
ir nemalonumų.

- Jeigu aš noriu turėti laisvo laiko, 
tai ir turiu. Darbus galima susipla-
nuoti taip, kad to laiko būtų. Anks-
čiau daug fotografuodavau, o dabar 
ypač pamėgau žvejybą. Man patin-
ka kažkieno pasakyta mintis, kad 
laikas, praleistas žvejyboje, nėra 
įskaičiuojamas į gyvenimo trukmę. 
Man patinka toks poilsis. 

O apie fotografiją... Pirmosios 
nuotraukos buvo padarytos dar bū-
nant 5-oje klasėje. Tuo metu foto-
grafijos procesas iki bus atspausdin-
ta nuotrauka nebuvo toks paprastas, 
ir būtent tas darbas savoje mažoje 
laboratorijoje, kol pamatai negaty-
ve, ar pavyko nuotrauka, buvo ypač 
laukiamas. Po to gilinausi į fotogra-
fijos procesus, net pats gamindavau 
reikalingus cheminius mišinius 
juostoms ir nuotraukoms ryškinti, 
fiksuoti. Mano automobilyje visa-
da yra fotoaparatas, mėgstu foto-
grafuoti gamtą. Joje viskas labai 
greitai keičiasi: šiandien -vienokia, 
rytoj - kitokia. Nors nuotraukų esu 
padaręs daug, tačiau tik apie kelias 
galėčiau pasakyti, kad jos geros. 
Kelinti metai galvoju, kad reikėtų 
namuose pakabinti nors kelias savo 
darytas nuotraukas, tačiau iki šiol to 
nepadariau. 

O dėl skambučių ne darbo metu 
– tai jų būna nemažai ir visiems 
darbuotojams visada sakau: jei 
kažkokia nestandartinė ar neaiški 
situacija – skambinkite bet kuriuo 
paros metu, pasitarsime, pagalvosi-
me, juk „viena galva gerai, bet dvi 
geriau...“

9. Artimiesiems kylančią grės-
mę Liūtai dažnai prilygina grės-
mei sau pačiam ir visa jėga stoja 
jų ginti, todėl artimieji visada gali 
jaustis saugūs, turėdami Liūtą 
šalia.

- Čia jau reikėtų jų pačių paklaus-
ti. Galiu pasakyti tik tiek, kad aš dėl 
jų padaryčiau viską.

Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis yra įsitikinęs, kad pareigūnas 
net ir po darbo valandų negali pamiršti savo statuso: „Uniforma įpareigoja atitinkamai elgtis tiek 
darbe, tiek laisvalaikiu.“             Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

4 detalės apie Rimantą ČEPULĮ

Autoritetas...
- Dabartinis policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Tai žmo-

gus, kuris ir patars, ir padės, tai pavyzdys ir pareigūno, ir žmogaus.

Knyga...
- Paskutiniu metu gal esu tapęs interneto auka... Nemažai skaitau teisi-

nės literatūros, vakarais namie peržiūriu teismų praktiką. Na, o paskutinė 
grožinė perskaityta knyga - dovanotas paties autoriaus ir draugo Algio 
Jakšto poezijos rinkinys. 

Automobilis...
- Svajonių automobilio neturiu, dabar vairuoju Seat Alhambra. Man 

svarbu, kad automobilis būtų didelis, praktiškas, patogus, talpus.

Atostogos...
- Kiekviena šalis palieka įspūdį. Vienos atostogos buvo, kurios skyrėsi 

nuo kitų – tai dar man dirbant Rokiškyje vienuolika darbuotojų susiorga-
nizavome kelionę į Tunisą. Tai buvo itin linksma kelionė.

Mano receptas
- Galiu pasidalinti rūkytos žuvies receptu. Tinka bet kokia žuvis, ska-

niausia, aišku, šviežia. Dedu česnako, žolelių, druskos, pipirų. 2-3 valan-
das reikia palaukti, kol pasimarinuos, ir dėti į jau įkaitintą rūkyklą. Rū-
kymui naudoju šiek tiek padžiūvusį juodalksnį ar paprastą alksnį. 30-45 
minučių - ir žuvis išrūkyta.
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Nuoširdžiai užjaučiame 
medžiotojų klubo „Svėda-
sai“ vadovą Donatą TUS-
KĄ, mirus mylimai Mamy-
tei.

Anykščių MŽD valdyba

Reikės padavėjų, kalbančių 
keliomis kalbomis

Po Lajų tako atidarymo padėtis 
Anykščiuose pasikeitė - automobilių 
kolonos iš didžiųjų miestų sudarė 
eismo spūstis Anykščių centre, tu-
ristai užgulė parduotuves ir blaškėsi, 
kur galėtų pavalgyti. Deja, Anykščių 

Padavėjas turistai išvadina kaimietėmis

maitinimo įstaigos negalėjo susidoro-
ti su tokiu srautu. Neradę kur paval-
gyti, turistai vyko užkąsti į Ukmergę 
ir Uteną. Prie autostrados, įvažiavimo 
į Ukmergę iš Anykščių pusės, „Lu-
koil“ degalinėje esančios kavinės sa-
vininkė Nijolė Liorenšaitienė džiau-
gėsi, kad atidarius Lajų taką ir jų 
maitinimo įstaiga sulaukia nemažų 
lankytojų srautų. 

Į pasitarimą sukviesti viešojo mai-
tinimo sektoriaus darbuotojai dali-
nosi problemomis ir pastebėjimais. 
Panašu, kad toks turistų srautas buvo 
staigmena ir šios srities žmonėms, to-
dėl spręsti problemų susirinko beveik 
pilna Anykščių savivaldybės salė. 
„Gerai, kad jūsų tiek daug susirinko, 
o sako, kad maitinti nėra kam“,- pa-
juokavo į salę įžengęs meras Kęstutis 
Tubis. Meras teigė, kad šio susitiki-
mo tikslas – paskatinti persitvarkyti 
ir teikti kokybiškesnes paslaugas 
miesto svečiams. „Norim, kad žmo-
nės būtų patenkinti, kad dar sugrįžtų. 
Turistui tenka valandą – dvi laukti, 
skundžiasi, kad padavėja net nepri-
eina. Norim kokybiškos paslaugos, 
kad mes pasirodytume europiečiais 
ir darbuotojai kalbėtų  ne viena kalba, 
reikia staigaus persiorientavimo“,- 
kalbėjo K. Tubis. 

Cirko prie Puntuko neleis 
padaryti

Meras kalbėjo, kad ir infrastruktūra 
prie Lajų tako dar nėra baigta sufor-
muoti, tai vis dar procesas. „Yra vie-
na įmonė, kuri turi leidimą prekiauti 
prie Lajų tako 3 metus, kitoms įmo-
nėms išduoti laikini leidimai, paskir-
sime dar dvi vietas prekiauti, kurioms 
surengsime aukcioną, kad procesas 
būtų maksimaliai skaidrus. Jau yra 
aštuoni kandidatai. Bet nepageidau-
jame, kad prekiautų kiniškais žaislais, 
cukraus vata, žodžiu, kad nepadarytų 
cirko“,- apie tai, kad gana sunku su-
derinti verslą ir gamtos vertybes, kal-
bėjo meras. 

„Atvirai pasakius, nelabai žino-
me, kaip sudėlioti infrastruktūrą, kad 
„nenumuštume“ regioninio parko 
vertės“ ,- pripažino ir savivaldybės 
administracijos direktorės pavaduo-
tojas Saulius Rasalas. Iš Lajų tako 
grįžusi Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė pa-
stebėjo, kad dėl lankytojų srauto kai 
kurios vietos prie Puntuko ištryptos, 
virto smėlynais. Jos nuomone, reikia 
pertvarkyti stovėjimo ir prekybos vie-
tas. Ledais prie Puntuko prekiaujantis 
verslininkas sakė, jog dabar verslinin-
kai turi elektrą gamintis generatoriais, 
todėl žmonės užuot mėgavęsi gamtos 
tyla priversti klausyti motorų zyzimo. 
Meras žadėjo elektros tiekimo ir van-
dentiekio klausimus išspręsti greitai. 

„Yra ir gerų žinių - šita „stichinė 
nelaimė“ privertė bendradarbiauti 
maitinimo įstaigas, pamiršti kon-
kurenciją“,- juokavo S. Rasalas. 
Paaiškėjo, kad turistų užteko ne tik 
Anykščių, bet ir Kavarsko, Svėdasų 
maitinimo įstaigoms. Net ir į Viešin-
tas pavalgyti užsuko trys latvių auto-
mobilių ekipažai. 

Beje, Anykščių turizmo klasterio 

vadovė Sonata Veršelienė ragino su-
sitikimo dalyvius  imti pavyzdį iš jų ir 
kurti klasterį, kuris apimtų maitinimo 
įstaigas. „Anykščių turizmo klasteris 
veikia jau dvejus metus, kartu dirba 
122 įmonės, jei reikės pagalbos, pa-
dėsim“, - ragino vienytis S. Veršelie-
nė.  

Padaugėjo skundų

Susitikime dalyvavusi ir Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausioji veterinarijos 
gydytoja-inspektorė Audronė Zda-
nevičienė pateikė statistinius duo-
menis. Pasak jos, viešojo maitinimo 
taškų Anykščių rajone, įskaitant ir 
mokyklas, yra per 90, o kavinių ir 
restoranų 23. „Mieste yra 16, rajo-
ne 7 įstaigos, palyginimui Molėtų 
rajone yra 17, Kupiškyje 9, Utenoje 
19“, - sakė A. Zdanevičienė, kuri 
šiuo metu pavaduoja atostogaujantį 
Dainių Žiogelį. Jos teigimu, kartu su 
turistų srautais padaugėjo ir skundų 
jų tarnybai. „2013 metais negavome 
nė vieno skundo, 2014 – vieną, 2015 
metais turime jau keturis, o trys iš jų 
gauti šiomis dienomis, tačiau nė vie-
nas skundas nepasitvirtino“, - sakė A. 
Zdanevičienė.  

Susitikime dalyvavusį  Anykščių 
ligoninės vyriausiąjį gydytoją Dalį 
Vaiginą taip pat ragino kalbėti: „Ir 
jūs „atviro maitinimo įstaiga“... „Mes 
– uždaro maitinimo, - su šypsena at-
kirto D. Vaiginas, - plačiąja prasme 
mums tenka likviduoti maitinimo 
paslaugų darbą.“ Didelių pastabų D. 
Vaiginas maitinimo atstovams netu-
rėjo, tik priminė, kad vasarą reikia 
būti atsargesniems. 

 
Reiklūs turistai

Kaip sakė susitikimo dalyviai, 
vidutiniškai turistas turi laukti pie-
tų apie valandą ar dvi, išimtis tik iš 
anksto susitarusioms organizuotoms 
grupėms. Maitinimo atstovų teigi-
mu, Anykščiai šiuo atžvilgiu ypač 
neišsišoka, nes ir Palangoje, ir Ne-
ringoje tiek pat reikia laukti. Tačiau 
jie pastebi, kad dabar į Anykščius 
važiuoja kiek kitokie turistai. „Sten-
giamės, kiek galim, siūlom ir kavos 
atsigerti, ir šypsomės, o mums vis 
tiek sako: „Greičiau sukis, kaimiete 
tu“,- teigė kavinės „Bangelė“ ats-
tovė. Beje, susitikimo dalyviai pa-
stebėjo, kad baisiausias klientas yra 
emigrantas, kuris po darbo kokiam 
vištyne grįžęs savaitei į Lietuvą stai-
ga pasijaučia „dievu‘. „Bet klientas 
visada teisus“,- bandė prieštarauti K. 
Tubis. „Ne visada. Tai seniai praėję 
laikai“, - apie tai, kad pasikeitė vers-
lo logika, sakė  kavinės „Žiburys“ 
savininkas Valdas Makauskas. 

„Sulaukiam šiemet įnoringų, prin-
cipingų, iš kaimo kilusių miestiečių. 
Tikras miestietis kitoks. O mes pas-
laugas teikiam kokybiškas, todėl ne-
bijokime, juk praėjo tokie srautai, tik 
trys skundai ir nė vienas nepasitvirti-
no“,- drąsino susitikimo dalyvius S. 
Veršelienė.

Beje, maitinimo įmonių atstovės 
pripažino, kad tenka net ir gudrauti. 
„Pasakom, kad teks laukti 40 minu-
čių, pasiteiraujam, ar lauks,  o kai 
patiekiam maistą po 20 minučių – 
žmonės būna labai patenkinti“,- sakė 
kavinės „Laumės vingis“ atstovė. Ta-
čiau ir gudravimas ne visada padeda, 
kai tokie srautai – susitikimo dalyvės 
aiškinosi apie 42 vietų autobusą, kurį 
siuntinėjo viena pas kitą, nes nebetu-
rėjo galimybių tiek žmonių pamaitinti 
iš karto.  

 Nebesitiki, kad darbuotojai 
ateis iš Darbo biržos

Susitikimo dalyviai iškėlė žinomas 
ir naujas problemas. Pirmiausia – dėl 
tualetų Anykščiuose trūkumo, gatvių 
apšvietimo, visi vieningai skundėsi 
žmogiškųjų išteklių stoka. Ne vienas 
iš susirinkusiųjų išsakė, kad neįma-
noma surasti žmonių, kurie norėtų 
ir galėtų dirbti virėjais ar barmenais. 
„Rasti virėją Anykščiuose problema, 
atlyginimai kartais viršija jų galimy-
bes“,- sakė V. Makauskas.  

Vienas iš susitikimo dalyvių Dei-
vidas Dilys pasakojo, kad apie ieško-
mus darbuotojus dėjo skelbimus vi-
sur, kur tik galėjo. „Žinot, niekas net 
nepasiteiravo apie darbą“, - stebėjosi 
verslininkas. 

Tuo tarpu kita dalyvė sakė, jog 
anykštėnams reikia keistis ir pradė-
ti vilioti darbuotojus iš kitų miestų. 
„Turėsim pradėti konkuruoti su kitais 
miestais dėl darbuotojų, nebebus taip, 
kaip buvom pratę, kad kas nors ateis 
iš Darbo biržos. Turėsim darbuotoją 
ir atsivežti, ir apgyvendinti“, - kalbėjo 
jauna moteris.

Beje, pakalbinti susitikimo dalyviai 
išties sakė, kad ateinantys darbintis iš 
Darbo biržos arba netrokšta dirbti, 
arba tai žmonės, kurie planuoja greitai 
išvykti į užsienį. Padėtį gelbsti vasarą 
į Anykščius sugrįžtantys studentai. 

„Mes išeinam, paliekam jus tartis 
dėl klasterio“, - baigiantis susitikimui 
dalyviams sakė S. Rasalas, tačiau 
dauguma dalyvių taip pat pakilo, ma-
tyt, Maisto klasteris atsiras tik tada, 
kai nebebus kitos išeities. 

Savivaldybės salėje susirinkę verslininkai elgėsi neįprastai. Nesigirdėjo viešiems susitikimams įpras-
tų pretenzijų valdžiai. Matyt, netikėti turistų srautai vienodai prislėgė visus, todėl buvo galvojama 
apie tai, kaip dirbti kartu, o ne konkuruoti.  

Kiekvienas į savivaldybę at-
vykęs verslininkas buvo iš-
klausytas. Prie Puntuko le-
dais prekiaujantis rokiškėnas 
pristatė ir savo įmonę, ir pro-
dukciją, pasisiūlė netgi vesti 
edukacines programas.  

Autoriaus nuotr. 

užjaučia

Z2Z: „Kaip ir minėjote, abi pusės turi savų argumentų. Tačiau daugybę 
kartų mačiau kaip priimti nauji darbuotojai iš visų jėgų stengiasi, ko pase-
koje praranda sveikatą, o tada būna išmetami kaip šunys. Todėl patarčiau 
geriau saugoti sveikatą, nes darbdavys jūsų sveikatos nesaugos.“

Jomajo: „Viskas labai dėsninga. Dešimtmeciais darbuotojus smaugėt, 
dusinot, net tyčiojotės iš jų tai ko dabar norit? Patys išnaikinot, o dabar 
skundžiatės. Tais metais prioritetu kėlet savo subinių reikmes užtai dabar 
neuždirbsit tiek, kiek galėtumėt. Kiekvienas iš susirinkusių savivaldybėje 
tikriausiai galėtų atpapūginti apie lazdą su dviem galais, bet kažin ar yra 
bent vienas tai suvokiantis, o apie reiškiniu vertinimą trijose asyse ir laike 
tai tikriausiai ne kiekvienas ir girdejo.“

Glušė: „Liberalai dirbkit o ne mulkinkit anykštėnus kaip prieš rinkimus.
Duokit pinigus papildę Verslo fondą o gal jums trūksta kompetencijos ar 
aplamai tik siekėte sau atlyginimų?“

Algis: „Visur tas pats- nėra žmonių. Mokėk nemokėjęs, belikę tik bum-
bantys pašalpiniai norintys į dieną po 50 eurų.“

Mot: „Nubusk, arba nebegerk. Aš nepašalpinė , bet už 50 eu dienai dirbčiau 
koki tu tik nori darba. Galiu ir pas tave “padirbėti” - nepriklausomai ar tu vyras 
ar moteris (50 eu x 22 d.d. = 1100 eu/men. - na o jei be išeiginių , tai iš vis kažko-
kia fantastika). Parašyk tel. Nr. atvažiuosiu rytoj nuo ankstaus ryto...“

 ALGA: „Ko jus visi (komentatoriai) įsikandot ta zodį ALGA - mano 
vardas IŠMALDA. Ir pykstu, kai mane šaukia pavarde DARBAS, nes mano 
tikroji pavardė VERGAS.“

M: „Būtų tų žmonių, jei elgesys darbdavių būtų padorus. Išnaudojo, ne-
mokėjo kiek priklauso, kas čia neaišku.Net bjauru klausytis tokių skundų.“

Ne Žmonių: „O teisingo atsiskaitymo už darbą trūkumas yra visaliaudi-
nė nelaimė ne tik maitinimo sferoje.“

Reikia: „Samdiniams mokėti padorias algas, ir nebus darbuotojų pro-
blemos. kai verslininkai brangiais džipais važinėja, o virėjoms moka tik gra-
šius, tai ir turime tokią skandalingą situaciją.“

Aborigenas: „Labai įdomi diskusija. Aišku, kaip ir visur visi teisūs 
ir nieko čia jau nepadarysi. Pas mus toks darbuotojų mentalitetas, kad 
visi dar įsivaizduoja darbuotojo pareiga ateiti į darbą. Stengtis dirb-
ti ir atnešti įmonei naudos? O kam, man gi mažą atlyginimą moka. 
Suprask darbdavys turėtų suprasti kad darbuotojas prastai dirba dėl 
algos ir pakelti atlyginimą atsižvelgdamas į tai ant kiek prastus rezulta-
tus darbuotojas pasiekė. Gal pirmiau dirbkit, stenkitės ir tuomet kai ma-
tysit kad sukuriate vertę įmonei, galėsite prašyti 1000 eur atlyginimo?  
Žodis verslininkas visiems yra žmogaus pilnomis kišenėmis pinigų sino-
nimas, bet 9 atvejais iš 10 taip toli gražu nėra. Pradedant verslą imamos 
paskolos, rizikuojama santaupomis, dirbama neskaičiuojant laiko kartais ir 
dvi darbo dienas per dieną ir užtai ne tik kad negaunant priedo, bet dažnai 
ir algos visai. Tad po metelių kitų tokių pastangų įmonei pradėjus nešti kad 
ir po 5000 eur pelno, žmogus turėtų sudėti skelbimus dėl darbo siūlydamas 
1000 eur atlyginimą? Kažkaip ne iš to galo mastot. Paskaičiuokit, jei turė-
tumėte 4 padavėjas kurios gautų 1000 eur atlyginimą, visos darbo vietos 
kaina 1310 eur, tai sumoje 5240 eur. Dienos pietūs visur kainuoja apie 4 eur, 
darykim prielaidą kad pelnas sudaro 20% tai nuo vienos porcijos lieka 0,8 
eur. Tam kad išmokėti atlyginimus reikia parduoti 6550 porcijas. arba 218 
porcijas per dieną. Turėkit galvoje kad čia neskaičiuota buhalterija, neskai-
čiuota direktoriaus ar vadybininko atlyginimas, patalpų nuoma, akcininkų 
pelnas, įrengimų nusidevėjimas . Visą šitą pridėjus gali suma pasidvigubinti, 
kaip ir porcijų kiekis. Turbūt ne man vienam atrodo kad nerealu tiek parduo-
ti, tad reiktų kelti kainas, bet ar sutiksit mokėti ne 4 eurus o 8-is? O jei sutik-
sit, tai gal palikit bent du eurus arbatpinigių kas kartą ir viskas, problema 
išspręsta.“   (Komentarų kalba netaisyta – red. past.)

balsai internete (anyksta.lt):

(Atkelta iš 1 p.)
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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 Premjera. Padūkėliai 
marsupilamiai 2. 
9.25 Premjera. Džiunglių bū-
rys 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. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingoji Afrika 
2 (subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 5. N-7.  
14.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
15.05 Gyvenimas.  
16.00 Žinios.  
16.20 Kaukazo legendos.  
17.05 Lietuvos valstybės atkū-
rimo kronika. Baltijos kelias.  
17.40 Baltijos kelias. 
18.40 Istorijos detektyvai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Giminės po 20 metų.  
21.50 Lietuviško kino vakaras. 
Atsisveikinimas.  
23.25 Alina Orlova “88”.  
0.30 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 5 (kart.). 
2.00 Kaukazo legendos.  
2.40 Baltijos kelias (kart.). 
3.35 Istorijos detektyvai.  
4.20 Mūsų miesteliai. Meteliai. 

I dalis. 
5.15 Klausimėlis.lt.  
5.30 Savaitė.

 
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 televi-
trina.  
9.30 “Paklydėlės papūgos 
sugrįžimas”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Geriausias žaidėjas”. 
11.45 “Nevykėlis”. N-7.  
13.30 “Nepaprastai garsiai ir 
neįtikėtinai arti”. N-7.  
16.05 Pričiupom!. N-7.  
16.35 “Toledas”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 Teleloto. 
20.30 Valanda su Rūta. 
Vasara. 
21.55 “Laiko kilpa” N14.  
0.15 PREMJERA “Karaliaus 
vardu 2. Du pasauliai”.

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 Nevykėlio dienoraštis.  
11.20 Greitis. N-7.  
13.55 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  

18.30 TV3 žinios.  
19.00 Paskutinis uošvių išban-
dymas. N-7.  
21.20 Slėptuvė. N-14.  
23.30 Einantis per ugnį. N-7. 

  
7.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
8.00 Skonis.  
10.00 FAILAI X. “Slapta misija. 
Tel Chalafo atradimas”.  
11.00 Sveikatos kodas.  
12.00 “Nacionalinė Geografija. 
Gėlavandenių monstrų me-
džiotojas”. N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė 
Šina”. N-7.  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Žurovas. Prieš rinki-
mus”.. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS. 
“Inga Lindstrom. Širdies prin-
cesė”. N-7.  
21.00 “Kultas”. N14.  
23.00 “Mėlynakė skerdikė”. 
N14.  
0.45 “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 žvaigž-
dės”.  
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”.  
17.00 Nemarus kinas. Zoro.  
19.25 “Magiškasis Rio”.  
19.55 “Nematomas žmogus”.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo 
vieta. Komisarė Lindholm.. 
N-7.  
22.50 Zombių žemė. N14. 
0.30 “Nekenčiu žvaigždės”. 
N-7. 

 Kultūra 
8.05 Duokim garo!  
9.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
10.00 Šventadienio mintys. 
10.30 Mūsų miesteliai. 
Ramygala.  
11.20 Prisiminkime.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Pagauk kampą. 
12.15 LRT Kultūros akademi-
ja. Kastytis Zubovas.  
13.00 Kompozitoriaus 
Anatolijaus Šenderovo 70-
mečiui.  
14.30 Lietuvių dokumen-
tikos meistrai. Edmundas 
Zubavičius.  
15.50 Susitikimai.  
16.45 Amžių šešėliuose.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Septynios Kauno die-
nos.  
19.15 Dvarai ir likimai. 1 d.  
19.45 Lietuvių kinas trumpai.  
20.10 Gyvoji grandis.  
21.00 Auksinis balsas.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  

23.00 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015.  
24.00 Džiazo muzikos vaka-
ras. 

 
6.00 Apie žūklę (k).  
6.25 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.55 Mes pačios. 
08.20 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). 
14.30 Mes pačios (k).  
14.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
18.20 24 valandos (k). N-7. 
19.30 “Patobulinti automobi-
liai”.  
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). 
00.20 Ne vienas kelyje (k). 
00.50 Šefas rekomenduoja 
(k).  
1.25 Mes pačios (k).  
1.55 Padėkime augti (k).  
2.25 KK2 (k). N-7. 
04.10 Dviračio šou (k). 

  
8.00 Pragaro kelias. N-7. 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Aukščiausia pavara.  
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
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 Pragaro kelias.   
17.15 Jokių kliūčių! N-7.  
18.30 6 kadrai. N-7.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Belgijos 
prizo lenktynės.  
21.30 TV3 žinios.   
22.00 Tėvynė. N-14.  
23.05 Vikingai. N-14.  
0.05 Krintantis dangus. N-14.  
1.00 24 valandos. 
Sekmadienis, rugpjūčio 23 d. 

. 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba. Laida 
žvejams.  
9.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Laikas inovacijoms. 
“Sveikatos ir biotechnologijos”.  
12.45 “Vandens žiurkės” N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Laikas inovacijoms. 
“Kūrybinės industrijos trans-
liavimas”. 
17.00 Žinios. 
17.30 “Laukinis pasaulis”.  
18.00 “24/7”.  
19.00 Žinios.  
19.30 “Išgyventi Afrikoje”.  
20.00 “Iššūkis”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Gaujos”. N-7. 
23.50 “Vaiduoklių namai”. S. 
1.30 “24/7”.  
2.10 “Vandens žiurkės”. N-7. 
4.25 “Vaiduoklių namai”. S.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Pasaulio dokumenti-
ka. Kaip sukurti planetą.  
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Paslaptingoji Afrika 2. 
13.00 Pasaulio panorama.  
13.30 Savaitė.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.30 Žinios.  
15.50 Puaro . N-7.  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Šlovės dienos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 5 minutės laisvės. 
0.25 Tikri vyrai.  
1.10 Puaro. (k.). 
2.40 Laba diena, Lietuva.  
4.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
5.15 Tikri vyrai.  

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”.  
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.50 Sniego šunys (k.).   
10.50 Policijos akademija 
6. Miesto apgultis (k.). 
12.30 “Tomo ir Džerio pa-
sakos”.  
13.20 “Keista šeimynėlė”. 

13.45 “Kung Fu Panda”.  
14.10 “Ponia Dila”. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Antroji šeima”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Kita svajonė”.  
21.30 Žinios.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Dingę be žinios 2. N-14. 
0.05 “Dalasas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.55 “Užribis”. N-7. 

 
6.40 Teleparduotuvė.  
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.  
11.05 Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga.  
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 Aklos vestuvės. N-7.  
21.00 Meilė ar pinigai? 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Atsarginis planas.  
N-7.  
0.40 Skandalas. N-14.   
1.35 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba. N-14.  
2.25 Detektyvė Fišer . N-7.  

 
6.35 Sveikatos ABC tele-
vitrina.  
7.00 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7.  
7.55 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
8.55 Žurovas. 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 ge-
riausia”.  
14.50 “Amerikos talentai”. 
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Laiko mašina. N-7. 
23.30 “Detektyvė 
Džonson”. N-7.  
0.25 “Mentalistas”. N-7. 
1.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. 
2.25 Bamba TV. S.  

  
6.30 “Uždrausta meilė”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Superdidvyrių ko-
manda”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.00 “Turkiški skanėstai”. 
11.35 “Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos”. 

12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  
14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. 
N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Karštas kubilas - lai-
ko mašina”. N-14. 
23.00 “Sekso magistrai”. 
N-14.  
0.05 “Visa menanti” . N-7.  
0.55 “Dūmas”. N-14. 

 Kultūra
8.05 Brolių Grimų pasakos. 
Žvaigždžių taleriai. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Septynios Kauno 
dienos. (k.). 
12.45 Kultūra +. (k.). 
13.15 Čia nebus mirties.  
15.55 ...formatas. Poetas 
Gintaras Bleizgys.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina. 
18.00 “Laumės juosta 
2015”.  
19.25 Futbolas. SMScredit.
lt A lyga. “Žalgiris” - 
“Atlantas”. Tiesioginė 
transliacija. 
21.30 Teatras.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Pamergė - slaptoji 
agentė. 
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.30 Panorama.  
1.30 Dabar pasaulyje. 

 
 

6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
8.30 “Pasaulio uostai”.  
9.30 Žinios.  
10.30 Pasaulis X. N-7.  
12.25 Valanda su Rūta. 
13.40 Padėkime augti. 
14.10 Yra, kaip yra. N-7. 
15.20 “Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu”. 
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. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).  

 
7.15 Teleparduotuvė.
7.30 Beverli Hilsas. N-7.  
8.30 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
9.30 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai 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 Pagieža 2. N-14.  
1.05 Paranormalūs reiški-
niai 3. S.  
2.30 Krokodilų medžiotojas 
. N-7.  

 
7.04 TV parduotuvė. 
7.20 Žinios (k.). 
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 Mūsų miškai.  
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 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris. 18.25 
Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos”. 
N-7.
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Mergina įeina į 
barą”. N-14. 
0.40 Reporteris.  
1.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
1.55 “Mergina įeina į barą”. 
N-14. 
3.10 “Laukinis pasaulis”.  
3.30 “Genijai iš prigimties”.  
4.00 Reporteris.  
4.25 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”. N-7. 
5.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.55 Reporteris.  
6.20 “Genijai iš prigimties”.  
6.50 Gamtos pasaulis. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Šlovės dienos. N-7.  
11.55 5 minutės laisvės. (k.). 
12.50 Bėdų turgus.  
13.40 Klausimėlis.lt.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.30 Žinios.  
15.50 Puaro. N-7.  
17.30 Kelias į laimę 2. N-7.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Stilius. 
22.20 Šlovės dienos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Premjera. Kryžiuočiai. 
N-14.  
1.10 Puaro. N-7. (k.). 
2.40 Laba diena, Lietuva.  
4.30 Bėdų turgus.  
5.15 Teisė žinoti. 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Nepaprastai garsiai ir 
neįtikėtinai arti. N-7.  
11.20 Nevykėlis. N-7. 
13.00 “Garfildas”.  
13.15 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Kung Fu Panda”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  

17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Kariškas vaizdelis”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Internete visi lygūs”.  
21.30 Žinios.  
22.10 VAKARO SEANSAS 
Visa griaunantis. N-14.  
0.25 “Dalasas”. N-7.  
1.20 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
2.15 “Užribis”. N-7.  
 

 
6.40 Teleparduotuvė.  
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 Aklos vestuvės. N-7.  
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 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Ta proga! N-7.  
21.00 Meilė ar pinigai?  N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Žmogus - šešėlis. 
N-14.  
0.25 Skandalas. N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.15 Detektyvė Fišer. N-7.  

 
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 

N-7. 
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
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 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7. 
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Ostinas Pauersas - 
auksinis narys. N-7.  
23.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.30 “Mentalistas”. N-7. 
1.30 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
2.30 Bamba TV. S.  

 
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 
virtuvės pamokos”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Melo pinklės”. 
14.05 “Akloji”.  

14.40 “Keksiukų karai”.  
15.40 “Visa menanti”. N-7.  
16.40 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.40 “Ugnis ir Ledas”. N-7.  
20.00 “Mentalistė”. N-7. 
21.00 “Velnio ašara”. N-14.  
22.45 “Sekso magistrai”. 
N-14.  
23.50 “Visa menanti”. N-7.  
0.40 “Dūmas”. N-14.  
 

 Kultūra
8.05 Namelis prerijose. (k.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.25 Gyvoji grandis.  
13.15 Lietuvių dokumentika. 
Medinės istorijos.  
14.10 Susitikimai. Poeto 
Justino Marcinkevičiaus 
kūrybos vakaras. (k.). 
15.10 Amžių šešėliuose. 
15.55 ...formatas. Poetas 
Gintautas Dabrišius.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pinigų karta.  
19.30 Pagauk kampą. (k.). 
20.00 Septynios Kauno 
dienos. 
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai.
21.00 ARTi. Freska.  
21.30 Istorijos detektyvai.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Lietuviško kino vaka-
ras. Atsisveikinimas. N-7.  
0.00 Naktinis ekspresas.  

0.30 Panorama.  
1.30 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. 
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. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k.).  

 
7.15 Teleparduotuvė.  
7.30 Beverli Hilsas. N-7.  
8.30 Nepaprastos lenkty-
nės. 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 Greisės nuopuolis. 
N-14.  
1.20 Naša Raša. N-14.  
 

 
7.04 TV parduotuvė. 
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 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos”. 
N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
22.52 Pažangi Lietuva. 
23.00 “Nepakaltinamas”. 
N-7. 
0.50 Reporteris.  
1.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.05 “Nepakaltinamas”. N-7. 
3.30 “Genijai iš prigimties”.  
4.00 Reporteris.  
4.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.55 Reporteris.  
6.20 “Genijai iš prigimties”.  
6.50 Gamtos pasaulis. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
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. (k.). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.30 Žinios.  
15.50 Puaro. N-7.  
17.30 Kelias į laimę 2. N-7.  
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Gyvenimas.  
22.20 Šlovės dienos. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Premjera. Kryžiuočiai. 
N-14.  
1.10 Puaro. N-7. (k.). 
2.55 Laba diena, Lietuva.  
4.40 Auksinis protas. 

 
6.25 “Garfildas”. 
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Mano vyras gali.  
10.25 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.  
12.20 Pričiupom! (k). N-7.  
13.15 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Kung Fu Panda”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. 
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Mama ir pamotė”.  
20.30 Tikras gyvenimas. 
“Vieno kraujo”.  
21.30 Žinios.  
22.10 Kurjeris. N-14.  
0.00 “Dalasas”. N-7.  
0.55 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.55 “Užribis”. N-7.  

 
6.40 Teleparduotuvė.  
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 Ta proga! N-7.  
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 Moterų laimė. N-7.  
20.00 Griūk iš juoko. N-7.  
21.00 Meilė ar pinigai? N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto. 
22.30 Į Romą su meile. N-14.  
0.50 Skandalas. N-14.  
1.45 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.35 Detektyvė Fišer . N-7.  
 

 
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  

7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
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 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7. 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Iš kur tu žinai? N-7.  
23.55 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.50 “Mentalistas”. N-7. 
1.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
2.50 Bamba TV. S.  

 
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 “Sodininkų pasaulis”.  
11.30 “Žiedų ritmai”.  
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.  
20.00 “Mentalistė”. N-7. 
21.00 “Midsomerio žmog-
žudystės V. Žmogžudystė 
mokykloje”. N-14. 
23.10 “Sekso magistrai”). 
N-14.  
0.15 “Visa menanti”. N-7.  
1.05 “Dūmas”. N-14. 

 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 Teatras.  
14.10 Baletas “Dezdemona”.  
15.30 Kultūra. Jurijus 
Smoriginas.  
15.55 ...formatas. 
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Pasauliniai meno 
šedevrai.  
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai. 
21.00 Kultūros savanoriai.  
21.30 Linija, spalva, forma.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 Elito kinas. Šventieji 
motorai. N-14.  
0.30 Panorama.  
1.30 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). 
15.50 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).  
 
 

 
7.15 Teleparduotuvė.  
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 Rezidentai. 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 Nevaldoma grėsmė. 

N-14.  
23.25 Namai namučiai. 
N-14.  
1.15 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  

 
7.04 TV parduotuvė. 
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 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos”. N-7. 
21.30 Pasaulis X . N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.00 “Kaip atpažinti savo 
šventuosius”. N-14. 
1.05 Reporteris.  
1.35 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.20 “Kaip atpažinti savo 
šventuosius”. N-14. 
4.00 Reporteris.  
4.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
5.55 Reporteris.  
6.20 “Genijai iš prigimties”.  
6.50 Gamtos pasaulis. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
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. (k.). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.30 Žinios.  
15.50 Puaro. N-7.  
17.30 Kelias į laimę 2. N-7.  
18.30 Šiandien. 
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Sarajevas. N-7.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.30 Premjera. Mamona, 
arba Pinigų galia. N-14.  
1.30 Puaro. N-7. (k.). 
3.15 Laba diena, Lietuva.  
4.30 Emigrantai.  
5.15 Gyvenimas. 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.50 Mano vyras gali.  
10.25 Norim dar! Su 
Radistais. N-7.  
12.25 Pričiupom! (k). N-7.  
12.55 Oplia! N-7.  
13.20 “Keista šeimynėlė”. 
13.45 “Kung Fu Panda”.  
14.10 “Ponia Dila”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Tikras gyvenimas. 
“Bejausmė”.  
20.30 Tikras gyvenimas. “Į 
tą pačią upę”.  
21.30 Žinios.  
22.10 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje. N-14. 
0.25 “Dalasas”. N-7. 
1.20 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 
2.15 Sveikatos ABC. (k).  

 
6.40 Teleparduotuvė .  
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 Griūk iš juoko. N-7.  
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.  
17.55 TV3 žinios.  
19.00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio varžybos. Lietuva 
- Turkija. Tiesioginė trans-
liacija.  
21.00 Meilė ar pinigai? 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Žudymo žaidimai. 
N-14.  
0.40 Skandalas. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba. N-14.  

2.25 Detektyvė Fišer. N-7.  
 

 
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
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 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Sekmadieniai pas 
Tifanį. N-7.  
23.15 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
0.10 “Mentalistas”. N-7. 
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
2.10 Bamba TV. S.  

 
6.15 “Uždrausta meilė”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”.  
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 “Mentalistė”. N-7. 
21.00 “Midsomerio žmog-
žudystės I. Mažo miestelio 
mirtys”. N-14.  
23.10 “Detektyvė Rizoli”. N-7. 
0.05 “Visa menanti”. N-7.  
1.00 “Dūmas”. N-14.  

 Kultūra
8.05 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Gustavo enciklope-
dija.  
12.15 Geofaktorius.  
12.30 Linija, spalva, forma. 
13.15 ARTi. Freska.  
13.45 Kultūros savanoriai.  
14.20 Muzika gyvai.  
15.35 Ieva Simonaitytė.  
15.55 ...formatas.  
16.10 Namelis prerijose. 
17.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.45 Koncertuojanti 
Europa. 
19.35 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai. 
20.50 Visu garsu.  
21.35 Legendos.  
22.20 Geofaktorius.  
22.30 LRT aukso fondas. 
Lietaus lašai.  
24.00 Naktinis ekspresas. 
0.30 Panorama.  

1.30 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. 
15.20 Dviračio šou (k.). 
15.50 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k.).  

 
7.15 Teleparduotuvė.  
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 Rezidentai. 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 Transporteris 2. N-7.  
23.10 Patruliai. N-14.  
1.25 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  

 
7.04 TV parduotuvė. 
7.20 Reporteris.  
7.50 Pasaulis X. 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 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Kulinaras”. N-7. 
20.25 “Kalinių žmonos”. N-7. 
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14. 
22.30 Reporteris.  
22.52 Įdomi Lietuva. 
23.00 “Kolumbo ratas”. 
N-14. 
0.50 Reporteris.  
1.20 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
2.05 “Kolumbo ratas”. N-14. 
3.30 “Genijai iš prigimties”.  
4.00 Reporteris.  
4.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.10 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7.
5.55 Reporteris.  
6.20 “Genijai iš prigimties”.  
6.50 Gamtos pasaulis.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
9.15 Komisaras Reksas. 
N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Vasaros festivalis 
2015. (k.). 
12.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (k.). 
13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.30 Žinios.  
15.50 Puaro. N-7.  
17.30 Kelias į laimę 2. N-7. 
18.30 Šiandien.  
19.05 Auksinis protas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Konanas griovėjas. 
N-14.  
0.20 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
2.40 Puaro. N-7. (k.). 
4.25 Delfinai ir žvaigždės.
(k.). 

 
6.25 “Garfildas”.  
6.55 “Keista šeimynėlė”. 
7.25 “Kung Fu Panda”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris”. N-7.  
8.50 Valanda su Rūta. (k.).  
10.15 Lietuvos supermies-
tas.  
13.15 “Keista šeimynėlė. 
13.45 “Kung Fu Panda”.  
14.10 “Ponia Dila” . N-7.  
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje. N-7.  
21.10 Naujieji samurajai. 
N-14.  
22.55 Vaško namai. N-14.  
1.05 Visa griaunantis. N-14.  

 
6.40 Teleparduotuvė.  
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 Vilnius gyvai.  
17.55 TV3 žinios.  
19.00 Kontrolinės vyrų 
krepšinio varžybos. Lietuva 
- Nyderlandai. Tiesioginė 
transliacija.  
21.00 Nuoma su priedais. 
N-7.  
22.50 Myliu tave, žmogau. 
N-7.  
1.00 Geriausias pasaulio 
magas. N-7.  

 
6.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
7.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 
7.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
8.55 Sekmadieniai pas 
Tifanį. 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 Info diena.  
18.25 Patrulis. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos im-
tynės”  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 57 keleivis. N-7. 
23.10 “Tikras kraujas”. 
N-14.  
1.15 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7. 
2.20 Bamba TV. S.  

 
6.10 “Karadajus”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Dreikas ir Džošas”. 
10.00 “Mano puikioji auklė”. 
11.05 “Nematomas žmo-
gus”.  
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.  
20.00 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 

PREMJERA “Bekas. 
Kartelis”. N-14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“United” prakeiksmas”. N-7.  
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.  
14.05 Mokslo sriuba.  
14.25 Lietuvių kinas trum-
pai. 
14.50 Džiazo muzikos va-
karas.  
15.40 Kultūra. 
15.55 ...formatas.  
16.10 Mūsų miesteliai. 
Ramygala. III dalis.  
17.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
17.45 Žinios. Ukraina.  
18.00 Dabar pasaulyje.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
18.50 A cappella šventė su 
Artūru Noviku. 
20.30 Magiški fėjų Vinksių 
nuotykiai. 
21.00 Pasaulio dokumenti-
ka. Gintaro kelias.  
21.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015.  
22.20 Geofaktorius. 
22.30 Viskas liepsnoja. 
N-14.  
23.25. Legendos. 
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Panorama.  
1.10 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 pasakoji-
mai”. 
12.00 “Pasaulio uostai”.  
13.05 Nuo... Iki... (k.). 
13.40 Dviračio šou (k.). 
14.10 24 valandos. N-7. 
15.20 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje.  
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. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
 22.00 Info diena (k.).  

 
7.15 Teleparduotuvė.  
7.30 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.30 Nepaprastos lenkty-
nės. 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 Rezidentai. 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 Drakonų tiltas. N-14.  
1.20 Nevaldoma grėsmė. 
N-14.  

 
7.04 TV parduotuvė. 
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 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios. 
17.20 “Viskas apie gyvū-
nus”.  
18.00 Reporteris.  
18.25 Kitoks pokalbis. N-7. 
19.25 “Vera. Vaiko nuotrau-
ka”. N-7.
21.30 “Kikboksininkas. 
Kerštas”. N-14. 
23.30 “Vieniša vieta numir-
ti”. N-14. 
1.40 “Kikboksininkas. 
Kerštas”. N-14. 
3.05 “Vieniša vieta numirti”. 
N-14. 
4.45 “Vera. Vaiko nuotrau-
ka”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Stilius. (k.). 
6.55 Gyvenimas. (k.). 
7.40 Rojus Lietuvoj. 
8.30 Gimtoji žemė.  
9.00 Padūkėliai marsupilamiai 2.  
9.25 Animalija. 
9.50 Petras Kurmelis. TV filmas. 
2 d.  
11.05 Mūsų miesteliai. Meteliai. 
II dalis.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Kaip sukurti planetą. 
12.55 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
13.45 Prisiminimai 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 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  
22.45 Kvailių vakarienė. N-14.  
0.10 LRT OPUS ORE.  
1.10 Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. N-7. 
2.00 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą. N-7.  
2.55 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas. 
3.10 Petras Kurmelis. TV filmas. 
2 d. (k.). 
4.15 Muzikinis projektas “Dainų 

daina”. (k.). 

 
6.30 “Superdidvyrių komanda”.  
6.55 “Zoro”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Smalsutė Dora”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Paklydėlės papūgos sugrį-
žimas. 
9.45 Bobikas svečiuose pas 
Barbosą. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. Ilgai ir 
laimingai 2.  
11.30 Robotukas Kodis. 
13.10 Mikio Metsono nuotykiai. 
N-7.  
15.15 Pričiupom!. N-7. 
16.45 “Toledas”. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.00 SUPERKINAS. Užkerėtoji. 
21.10 Širdžių ėdikas. N-7.  
23.15 Vampyrai užkniso juodai. 
N-14.  
0.50 Apiplėšimas Beikerio gatvė-
je (k.). N-14.  

 
6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 Monsunas. N-7.  
7.30 LOL. N-7.  
8.00 Pinokis.  
9.50 Raganaitės.  
11.40 Greitis 2. Laivo užgrobi-
mas. N-7.  
14.00 Gyvenimo bangos. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis .  
18.30 TV3 žinios.  

19.00 Naktis muziejuje. N-7.  
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
21.15 Kontrolinės vyrų krepšinio 
varžybos. Lietuva - Graikija. 
Tiesioginė transliacija.  
23.15 Kietas riešutėlis 4. N-14.  
1.50 Virusas. N-14.  

 
6.50 “Amerikos talentai. 
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Savaitės kriminalai (k.). N-7.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Penktoji pavara”.  
11.00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato 1 etapas.  
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Patrulis (k). N-7.  
13.00 “Džiunglių princesė Šina”. 
N-7.  
14.00 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.00 Žurovas.  N-7. 
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 Dainuok mano dainą.  
21.00 Hadsono vanagas. N-7.  
23.05 Raudonieji smėlynai. S.  
0.40 “Mano mylimiausia ragana”. 
1.40 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 žvaigž-
dės”.  
11.30 “Kalahario dykumos suri-

katos”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”. 17.05 “Akloji”.  
18.05 “Tabatos salonas”.  
19.00 “ Eliza”. N-7. 
21.00 “Paslaptys”. N-14.  
23.05 “Įtariamasis. Driu 
Pitersono gyvenimas”. N-14.  
0.50 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  

 Kultūra
8.05 Teatras.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  
9.15 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
9.30 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
9.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  
10.00 Krikščionio žodis. 
10.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
10.30 Linija, spalva, forma.  
11.15 Geofaktorius.  
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Kultūra +. 
12.15 LRT Kultūros akademija.  
13.00 Benai, plaukiam į Nidą 
2013. 
14.40 Pinigų karta.  
15.30 Lietuvių dokumentika. 
Peizažas.  
16.25 Kristupo vasaros festivalis 
2015.  
17.30 Dabar pasaulyje.  
18.00 Žinios.  

18.15 Muzika gyvai. 
19.35 “Herkus Mantas”.  
21.15 Legendos. (k.). 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Konanas griovėjas. N-14.  

 
6.00 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. 
17.35 Dviračio šou (k.). 
19.30 “Patobulinti automobiliai”.  
20.00 “Miesto skoniai”.  
20.30 “Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu”.  
21.30 Dabar pasaulyje. Išvados. 
Žinios rusų kalba 
22.00 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.  

 
7.45 Teleparduotuvė.  
8.00 Pragaro kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Krokodilų medžiotojas. 
N-7. 

 

12.30 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
13.30 Džeimio Oliverio patiekalai 
per pusvalandį.  
14.00 Jokių kliūčių! N-7.  
15.15 Aukščiausia pavara.  
16.40 Pragaro kelias. N-7.  
17.45 Jokių kliūčių! N-7.  
19.00 Įsikūnijimas. N-7.  
22.15 TV3 žinios.  
22.45 Kovotojai. N-7.  
1.35 Transporteris 2. N-7. 

7.39 TV parduotuvė. 
7.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.00 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Gyvenu čia.  
11.00 Spąstai tėčiui.  
13.15 “Viskas apie gyvūnus”.  
13.40 “Meilė yra viskas, ko rei-
kia”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “Tigrų sala”.  
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 “Platinos karštinė”. N-14. 
23.40 “Pragaro padaužos”. S. 
1.30 “Meilė yra viskas, ko reikia”. 
N-7. 
3.10 “Pragaro padaužos”. S. 
4.35 Spąstai tėčiui.  

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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Anykštėnai  dirbo ir turtėjo 

Vartant sovietmečio spaudą į 
akis krenta charakteringos kli-
šės, kurios randamos praktiškai 
visuose straipsniuose. Teiginiai 
vienpusiški – šioje santvarkoje 
žmonės dirba daug geriau ir na-
šiau, nes nebėra ponų, darbinin-
kai ir valstiečiai mėgaujasi lais-
ve, o produkcijos pagaminama 
vis daugiau ir daugiau. Apie tai 
kalba straipsnių pavadinimai ir 
ištraukos iš straipsnių. 

„Kyla liaudies gerovė“ („Ko-
lektyvinis darbas“, 1954 m. 26 
numeris), „Pasididžiavimas“, 

„Šioje šalyje žmogus kvėpuoja laisvai“. 
Tarybinė tikrovė 

Viena iš sovietmečiu populiarių dainų skelbė, „kad kito tokio krašto tu nerasi, kur žmogus taip 
laisvai kvėpuoja“. Vartant sovietmečio spaudą, skaitant literatūrą ar žiūrint filmus gali susidaryti 
klaidingas įspūdis, jog to meto  visuomenės gyvenimas buvo paremtas kūrimu ir optimizmu, o žmo-
nės gyveno vis geriau ir geriau. Tačiau iš esmės tai buvo tik migla. Tarybinė tikrovė slėpė amžiną 
nepriteklių, trūkumą ir vergišką  žmogaus padėtį.  

„Pavasario ir darbo šventė“, „Ne-
paliaujamai auga darbo žmonių 
gerovė“, „Plečiame statybas“, 
„Dirbsime dar geriau“ („Kolek-
tyvinis darbas“, 1954 m. 37 nu-
meris).

„Naujos kultūrinės įstaigos“, 
„Statomi visuomeniniai pastatai“, 
„Sektinas pavyzdys“, „Dideli 
kombainininkų uždarbiai“ („Ko-
lektyvinis darbas“, 1952 m.). 

„Senokai kolūkietis Valdas 
Adomonis dirba sandėlininku, 
tačiau tiek grūdų, kiek šiemet, 
jis neatmena“,- „Mūsų užmojai“ 
(„Kolektyvinis darbas“, 1964 m. 
1 numeris).

„Beveik du kartus viršijo mėsos 
pardavimo valstybei planą „Per-
galės“ kolūkio gyvulininkystės 
darbuotojai“, „Ketvirčio planai 
viršyti“ („Kolektyvinis darbas“, 
1964 m. 25 numeris).

„Šiemet už viršplaninį bulvių 
derlių numatome išmokėti 20-
25 procentus nuo viršplaninės 
užduoties gautos produkcijos 
vertės“,- („Kolektyvinis darbas“, 
1964 m. 47 numeris).

Taigi, faktiškai galima daryti 
išvadą, kad kokią sovietmečio 
spaudą bepaimsi, skaitai visada tą 
patį. Bent jau žinai, kuo straips-
nis prasideda ir kuo jis baigsis. 

Visuomenę formavo 
pagal principus

Visų pirma, turime atsiminti, 
Vertino tik vergus

Juozas DANILAVIČIUS, mo-
kytojas, vadovėlių autorius:

„Daug kas buvo paremta melu. 
Tarybinė santvarka pasižymėjo 
brutalumu. Viskas buvo valdoma 
ir „nuleidžiama“ iš viršaus. Net ir 
tai, ką ir kur sėti. Tiesos supratimas 
buvo iškreiptas. Net universite-
te studentams aiškindavo, kad jei 
straipsnyje yra 5 procentai tiesos, 
toks straipsnis jau turi vertę.

Buvo būtinas konformizmas. 
Man sakydavo, kad jei būčiau gi-
męs vergu, būčiau užkopęs iki 
ministrų kabineto. Bet aš gimiau 
laisvas. Tarybinėje santvarkoje, jei 
nebuvai nuolankus, nebuvai ir rei-
kalingas.

Iš kitos pusės negalima užginčyti, kad tuo metu nebuvo daug daroma, 
statoma, tačiau ne viskas buvo liaudies gerovei. Žmogus santvarkai ne-
rūpėjo. Oficialiai buvo skelbiama, kad Tarybų Sąjunga rūpinasi vaikais 
geriausiai pasaulyje. Mes auginom 5 vaikus, už juos kas mėnesį gauda-
vom 4 rublius. Buvo skelbiama, kad TSRS – tautų klestėjimo šalis, o iš 
tikro, norint išleisti knygą lietuvių kalba, reikdavo įveikti daug barjerų, 
tuo tarpu buvo skatinama leisti kuo daugiau knygų rusų kalba. Tikrovė ir 
deklaravimas visur skyrėsi, buvo daug vargo ir skurdo, kuris išvis nebuvo 
minimas.“

kad ano meto visuomenę forma-
vo leninizmo – marksizmo idė-
jos, Lietuvoje veikė net ir aukš-
toji partinė mokykla, kuri ruošė 
žmones, kaip pateikti tikrovę. 
Lengviausia suprasti, kodėl ta-
rybinis laikotarpis vaizduojamas 
būtent taip, galima pažvelgus į  
lenininę meno teoriją. Šią teoriją 
galima nusakyti trimis princi-
pais: meno partiškumas, meno 
masiškumas ir meno kokybė. 

Leninas pagrindine meno 
funkcija laikė tikrovės paži-
nimą, kuris būtinas, norint ją 
performuoti pagal socialistinius 
idealus. Menas jam buvo pasau-
lio performavimo instrumentas. 
Leninas teigė, kad neegzistuoja 
kultūra ar menas, atsieti nuo po-
litikos, jie neišvengiamai atsto-
vauja kuriai nors klasei ir geriau, 
kad ta klasė būtų darbininkų. 

Komunistų tikslas buvo žmo-
gaus perauklėjimas. Auklėti 
naują komunistinę bendruome-
nę reikėjo remiantis naujomis 
formomis, okupantai sprendė, 
kas žmonėms reikalinga, o kas 
ne, todėl visos gyvenimo sferos 
buvo reguliuojamos ir valdo-
mos, o kas nesileido valdomas, 
už tai skaudžiai mokėjo. Žino-
ma, pirma priemonė perauklėji-
mui buvo spauda. „Dabar Lie-
tuvoje priskaitoma daugiau kaip 
200 laikraščių ir žurnalų, kurių 
bendras tiražas prašoka vieną 
milijoną egzempliorių. Iš su-
minėtų 5000 pokario metais iš-
leistų knygų tik kelios dešimtys 
yra originalios literatūros knygų 
(pavyzdžiui, 1953 m. išleista tik 
13 originalių lietuvių autorių 
knygų, kurių kelios — nepasie-
kiančios šimto puslapių eilėraš-
čių bei apsakymėlių knygelės). 
Niekad šio šimtmečio būvyje 
lietuvių literatūra nebuvo taip 
skurdi ir bergždžia, kaip antro-
sios rusų okupacijos metais.... - 
rašoma Jono Aisčio 1955 metų 
straipsnyje „Kelios pastabos dėl 
Lietuvos atstatymo“. 

Kur tas patogus ir 
pasiturintis gyvenimas?

Beje, atidesni skaitytojai galė-
jo pastebėti, kad ne viskas, kas 

siekiama pateikti kaip tikrovė, 
atitinka tikrovę, tačiau propa-
gandos kerai buvo gana įtaigūs. 

„Sovietų Sąjungoje buvo siau-
bingai lakuojama tikrovė – bet 
būtent dėl to lakavimo šiandien 
daugelis vidutinio ir vyresnio 
amžiaus žmonių prisimena tuos 
laikus – paradoksas – su nos-
talgija. Propaganda nuo ryto iki 
vakaro skelbė, kad esame „ge-
riausi pasaulyje“, „esame visos 
žmonijos priešakyje“ – žmonės 
gaudavo savo minimalų šim-
tą rublių ir prekių pasirinkimas 
buvo apgailėtinas, tačiau jaus-
mas, kad „šalis žengia komuniz-
mo link“, „gyvena šviesia ateiti-
mi“, negalėjo nepaveikti vidinės 
žmonių būsenos. Juolab kad nuo 
ryto ligi vakaro skambėjo žva-
lūs maršai ir radijo taškas kėlė 
visą šalį – „Visiems į mankštą!“. 
Optimizmo, sporto, jaunystės, 
žvalumo kultas – nors jis buvo 
kuriamas dirbtinai ir, nepaisant 
pilkos tikrovės, žmogaus širdis 
nevalingai atsiliepdavo į bendrą 
nuotaiką šalyje. Ir tik kai galu-
tinai ištuštėjo parduotuvių len-
tynos, propaganda visai atitrūko 
nuo realybės, ir imperija žlugo“, 
- straipsnyje „Alternatyvioji 
Lietuva, arba Apie propagandos 
naudą“ rašo Jaroslavas Melni-
kas.

Reikėtų pridėti, kad socialisti-
nis realizmas nepakęsdavo jokio 
kitokio realizmo, kuris vaizduo-
davo tarybinė tikrovę tokią, ko-
kia ji yra iš tikro. Sakykim, rusų 
rašytojo Aleksandro Solženicy-
no istorija. 1962 metais išleidęs 
apysaką „Viena Ivano Denisovi-
čiaus diena“, kurioje realistiškai 
aprašė vieną Gulago kalinio die-
ną, buvo priimtas į TSRS rašyto-
jų sąjungą, tačiau greitai cenzūra 
susigaudė, kokią klaidą padarė, 
ir ši knyga greitai buvo uždraus-
ta, o už jos skaitymą buvo galima 
susilaukti ir nemažų nemalonu-
mų. Sakykim, išlikusiuose KGB 
Anykščių skyriaus dokumentuo-
se yra užfiksuota, kaip vienas iš 
agentų raportuoja užtikęs minėtą 
A. Solženicyno knygą anykštėnų 
namuose. Ši knyga vėliau buvo 
paimta.

-ANYKŠTA

„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

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

Siūlo darbą
Tarptautinių krovinių pervežimo 

įmonė Panevėžyje - vairuotojui - 
ekspeditoriui (darbas Europoje). 
Reikalavimai: CE kategorija, dar-
bo patirtis.

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

Įmonei reikalingi staliai-dailidės 
ir pagalbiniai darbininkai.

Tel. (8-640) 31320, (8-614) 02920. 

UAB „CESTA“ firminėje mėsos 
gaminių parduotuvėje Vilniaus g. 
1, Anykščiuose reikalinga parda-
vėja-kasininkė. Pageidautina, tu-
rinti darbo patirties prekybos srity-
je. Darbas slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-611) 22573.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.

Ieško auklės 5 m. berniukui. 
Saugojimas – pagal poreikį. 

Tel. (8-682) 57383.

Tarybiniai plakatai trykšta optimizmu ir perdėtu savęs vertinimu. „Tarybinis - vadinasi, puikus“,- 
skelbia tipiškas plakatas. 
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„Kai pamatome straipsnio pa-
vadinimą „Saugokime kultūros 
paminklus“, į mus padvelkia aka-
deminiu šalteliu: aišku, čia bus 
kalbama apie žilą senovę, apie 
kažkokius kapinynus, senovės sto-
vyklavietes ir gyvenvietes – visa 
tai, kas dažnam nūdieniam žmogui 
atrodo tolima, nelabai aišku ir nela-
bai reikalinga. 

O taip neturėtų būti. Kultūros 
paminklais domėtis ir jais rūpintis 
privalo visi.

Mes norime turėti savo istoriją, 
ir mes ją turime. Tiesa, ji dar nėra 
kaip reikiant ištirta: rašytinės žinios 
apie mūsų praeitį gausėja tiktai nuo 
X a., be to, jos dažniausiai neobjek-
tyvios, nes būdavo pateikiamos 
lietuvių priešų – kryžiuočių ir kala-
vijuočių kronikininkų, kurie iš viso 
lietuvių žmonėmis nelaikė. Tačiau 
mūsų mokslininkai, mūsų istorikai 
jau dabar daug ką išaiškino, daug 
ką ištyrė ir dar daug ką ištirs. Žino-
ma, visko iš karto jie negali aprėp-
ti. Krašto praeitis tyrinėjama siste-
mingai ir detaliai, einant nuo vieno 
objekto prie kito. Tai labai sudėtin-
gas ir sunkus darbas. Jį dirbdami, 
mokslo žmonės negali apseiti be 
plačiausios visuomenės pagalbos: 
be mūsų inteligentijos, darbininkų, 
kolūkiečių, moksleivių talkos. 

Kaip ta talka turi reikštis?
Pirmiausia – išsaugoti pamin-

klus.
Tačiau norint saugoti būtina ži-

noti, kokie paminklai yra, kokios 
pagrindinės jų rūšys.

Reikia pabrėžti, kad kultūros pa-
minklo sąvoka labai plati, o patys 
kultūros paminklai labai įvairūs. 
Skiriamos 4 pagrindinės jų kate-
gorijos: archeologiniai, istorijos, 
architektūros ir dailės.

Šiame straipsnyje norėtųsi pla-
čiau charakterizuoti pačius seniau-
sius kultūros paminklus – archeolo-
ginius, kuriuos vienas mokslininkas 
taikliai pavadino žemėje užkonser-

Žymi kultūrininkė auklėjo 
anykštėnus

Vartant senus „Kolektyvinio darbo“ numerius, maždaug nuo 7 – to praėjusio amžiaus dešimtme-
čio ima ryškėti vis didesnis dėmesys Anykščių krašto istorijai. Ne tik „revoliucinei“, bet ir senajai 
pagoniškajai. 1969 metų balandžio 1 dienos numeryje publikuotas vienos žymiausių Anykščių kul-
tūrininkių, kraštotyrininkės Teresės Mikeliūnaitės straipsnis „Saugokime kultūros paminklus“. Iš 
jo net dabar, praėjus beveik 50- dešimčiai metų, galima sužinoti daug ką įdomaus.

Pateikiame jo fragmentą.

vuotu lobiu. Tai iš tikrųjų lobis, ku-
ris laukia archeologo rankos, akies 
ir proto ir kuris, tos rankos palies-
tas, prabils apie tai, ko mes dar 
nežinome, ką dengia praeities ūka-
nos. Archeologiniams paminklams 
priklauso senovės sodybvietės ir 
gyvenvietės, gynybinės vietos – pi-
liakalniai, senovės kulto ir laidoji-
mo vietos, t.y. alkakalniai, senovės 
kapinynai, be to, įvairūs žemėje ap-
tinkami lobiai ir smulkesni archeo-
loginiai radiniai. 

Patys gražiau-
si ir įspūdin-
giausi iš mūsų 
archeologinių 
paminklų yra 
piliakalniai. Jie, 
sudarydami ne-
atskiriamą mūsų peizažo dalį, akį 
traukia savo didingumu ir paslap-
tingumu. Arti jų tarsi pajunti amžių 
kalbą, jautiesi šimtais gijų susijęs 
su tais, kurie prieš tūkstantmečius 
yra čia gyvenę, dirbę, kovoję. O 
kiek padavimų, legendų išgirstame 
apie juos, jeigu tik pasidomime.

Piliakalniai – buvusių pilių – 
tvirtovių vieta, gynybos vieta. 
Dažniausiai tai kalvos, kurios turi 
žymių, jog kadaise prie jų savo 
ranką pridėjo žmogus ir suteikė 
joms dirbtinę išvaizdą: sukasė sta-
čius šlaitus, supylė apsauginius 
pylimus, įrengė kitus įtvirtinimus: 
griovius, perkasus.

Nesuardytų, nesuartų piliakalnių 
paviršių dabar dengia juodos že-
mės sluoksnis, kuris yra vadinamas 
kultūriniu sluoksniu. Jame randa-
me senovės žmogaus egzistenci-
jos pėdsakų: lipdytų puodų šukių, 
akmeninių kirvukų, ietgalių, seno-
vinių papuošalų. Štai mūsų rajono 
Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnį 
1906 m. moksliškai tyrinėjęs dr. J. 
Basanavičius rado ginklų liekanų, 
ašarų puodelių, gerai išsilaikiu-
sią žalvario grandinėlę ir kitokių 
radinių. Visa tai padėjo nustatyti 

piliakalnio amžių. Manoma, kad 
Šeimyniškėlių piliakalnis yra anks-
tyvojo feodalizmo laikotarpio, taigi 
maždaug X-XIV amžiaus.

Nemaža radinių rasta ir Andrio-
niškio piliakalnyje: koklių fragmen-
tų, kardų, monetų, žalvarinių žiedų, 
segių. Nustatyta, kad jie maždaug 
XII-XIV amžiaus. Visi tie radiniai 
reikšmingi mokslui: jie daug pa-
sako apie visuomeninį, kultūrinį ir 
politinį mūsų krašto gyvenimą gi-

lioje senovėje. 
Pi l iakalnių 

mūsų rajone yra 
apie 20. Be pa-
minėtų, mes dar 
turime Storių ir 
Liudiškių pilia-
kalnius Storių 

apylinkėje, Ilgės – Šeimyniškių 
apylinkėje, Buteikių – Kurklių apy-
linkėje, Buivydų – Trumbatiškio 
apylinkėje, Vargulių – Staškūniškio 
apylinkėje, Varniškių – Debeikių 
apylinkėje, Kavarsko piliakalnį 
Budrių apylinkėje ir kt. Šie pilia-
kalniai nėra išsamiau moksliškai 
tyrinėti, jie dar saugo savo paslap-
tis, laukia „savo“ mokslininko.

Be piliakalnių mūsų rajone yra 
labai daug senkapių. Jų skiriamos 
dvi grupės: vadinamieji plokštiniai 
kapinynai ir pilkapiai. Plokštiniai 
kapinynais vadinamos tokios seno-
vinės kapinės, kurios dabar tiesiog 
nesiskiria nuo žemės paviršiaus ir 
kurių vietą galima nustatyti tiktai 
iš senų žmonių pasakojimų arba iš 
radinių. Mat senovėje čia žmonės 
būdavo laidojami, iškasant duo-
bę lygiame lauke, kartais, galbūt, 
supilant ant žemės nedidelį žemės 
kauburėlį, kuris vėliau išnyko. Taip 
ir liko, iš paviršiaus žiūrint, plyna 
vieta. Ir tik atsitiktinai, pvz., vėjui 
nupusčius smėlį ar vandeniui nu-
plovus viršutinį žemės sluoksnį, 
atsidengia kapinynas. 

Kaip minėta, plokštinių kapi-
nynų mūsų rajone yra labai daug. 

Tai Degionių, Piktagalio, Pusbač-
kių kapinynai Dabužių apylinkėje, 
Dauneikių, Legų, Varkujų – Varniš-
kių, Meldučių, Kalvelių ir kt. kapi-
nynai Debeikių apylinkėje, Klevė-
nų, Voversių, Gudiškių senkapiai 
Skiemonių apylinkėje ir t. t. Daug 
bėdos su šitais kapinynais turi ne-
patyrę visuomeniniai paminklų 
apsaugos inspektoriai, kurie, norė-
dami patikrinti šių paminklų būklę, 
ieško jų ir... kartais neranda. O taip 
atsitinka dėl to, kad ieškoma kapų, 
kažkuo primenančių dabartinius: 
su antkapiais, paminklais. O plokš-
tiniai kapinynai tokios atributikos 
neturėjo ir neturi. Kaip minėta, 
norint juos surasti, reikia teirautis 
senesnių žmonių arba remtis anks-
čiau paminklus tikrinusių žmonių 
pateiktais duomenimis.

Kita senovinių palaidojimų rū-
šis yra pilkapiai. Jie jau išsiskiria 
iš aplinkos, yra lengvai pastebimi. 
Pilkapiais vadinami tokie kapai, 
kur, palaidojus mirusį, viršum bū-
davo supilamas aukštas sanpilas. 
Pilkapiai kartais būdavo apkasami 
grioviais, o kartis apdedami akme-
nų vainikais. Šiuo metu pilkapiai 
žemės paviršiuje išsiskiria ma-
žesniais ar didesniais kauburiais. 
Žmonės juos mėgsta vadinti „mil-
žinkapiais“, „prancūzų kapais“, 
„švedkapiais“.

Mūsų rajone pilkapių taip pat ne-
maža. Palyginus su kitais, neblogai 
išsilaikę Legedžių pilkapiai, esan-
tieji Anykščių miesto pakraštyje, 
pagal Šventąją nusidriekusiame 
miškelyje. Be to, žinomi Šventupio 
pilkapiai Debeikių apylinkėje, Mi-
laikišių pilkapis Juostininkų apy-
linkėje, Šiaulių pilkapiai Rubikių 
apylinkėje, Mūrelio pilkapiai Sto-
rių apylinkėje, Grikiapelių pilka-
piai Svėdasų apylinkėje ir daugelis 
kitų.

Visi šitie senovės kapinynai 
– tiek plokštiniai, tiek pilkapiai - 
reikšmingi tuo, kad, tyrinėjant juos, 
iš mirusiųjų laidojimo būdo, įkapių 
galima labai daug ką pasakyti apie 
senųjų laikų visuomenės kultūrą 
ir gyvenimo būdą. Aišku, šiuos 
senkapius taip pat reikia išsaugoti 
mokslui.

Dar viena archeologinių pamin-
klų rūšis yra istoriniai akmenys: 
pėduotieji, su ženklais, aukurai 
arba tiesiog tokie, apie kuriuos 
žmonės pasakoja įvairiausių legen-
dų ir padavimų.

Labai įdomūs yra pėduoti akme-

nys. Lietuvoje jų priskaičiuojama 
apie 150. Mūsų rajone žinomas 
Mogylų kaimo akmuo su iškalta 
pėda, pėduotas Paelmio akmuo, 
Zabielynės k. akmuo su arklio ir 
jaučio pėda, Kunigiškių kaimo 
akmuo su „velnio pėda“. Archeo-
logų nuomone, dauguma šitų pėdų 
buvo iškaltos akmens amžiuje, kai 
dar viešpatavo totemistinės pažiū-
ros ir buvo paplitusi magija. Jos 
vaizdavo ne kokių nors dvasių, bet 
gyvų žmonių pėdas. Manoma, kad 
tokiais pėduotais akmenimis buvo 
ženklinamos genties žemių ribos. 
Matriarchato laikotarpiu tam pa-
ženklinimui galėjo būti kalamas 
motinos – giminės pradininkės 
– kojos pėdos atvaizdas, patriar-
chato laikotarpiu – tėvo. Tai buvo 
savotiškas tabu ženklas, saugąs 
šeimyninės bendruomenės žemes 
ir vandenų plotus. Patriarchato lai-
kotarpiu, matyt, tais pačiais tikslais 
buvo iškaltos ir kai kurių naminių 
gyvulių ar žvėrių pėdos. 

Yra akmenų su kitokiais žen-
klais, rombais, saulėmis, lygiakraš-
čiais kryžiukais, kurie senovėje 
simbolizavo saulę. Manoma, kad 
tie akmenys yra susiję su senovės 
lietuvių religija.

Be to, yra tiesiog akmenų – au-
kurų. Buvusiu aukuru laikomas 
ir garsusis mūsų Puntukas. Pasak 
padavimų, einančių iš lūpų į lūpas, 
senovėje ant jo buvo aukojamos 
aukos. 

Maždaug šitaip atrodo svarbes-
nių mūsų archeologinių paminklų 
mozaika, tokius paminklus mes 
turime išsaugoti. Deja, praktiškai 
ne visur šie paminklai yra saugo-
mi. Pasitaiko faktų, kad paminklai 
žalojami, net sunaikinami. Gal dėl 
nežinojimo, o gal ir dėl nihilistinės 
pažiūros į paminklus prieš keletą 
metų statyboms buvo panaudotas 
Žiogų kaimo akmuo su iškaltais 
ženklais, išardytas Riklikių pilia-
kalnis netoli Kavarsko, suartas Re-
meikių kaimo senkapis Skiemonių 
apylinkėje, Mackonių kaimo pilka-
pis Staškūniškio apylinkėje. 

Suorganizavus paminklų būklės 
patikrinimą 1968 m. pabaigoje, 
paaiškėjo, kad kai kurie archeo-
logijos paminklai ardomi ir dabar: 
suarta dalis Budrių senkapio „At-
žalyno“ kolūkyje, ariamas Sto-
rių kaimo kapinynas, vadinamas 
„Kapeliais“, Užugojų senkapio 
apsauginė zona „Puntuko“ kolū-
kyje, ariamas Pagrušės senkapis 
Naujasodžio tarybiniame ūkyje 
ir Mackonių kaimo radinių vieta 
Jakšiškių tarybiniame ūkyje. Ka-
sant duobes bulvėms, ardomas 
Liudiškių kaimo kapinynas Sto-
rių apylinkėje ir Kilėvos senkapis 
Trumbatiškio apylinkėje.“ 

- ANYKŠTA

Ypač daug Anykščių kultūrai ir muziejininkystei nusipelniusi Teresė Mikeliūnaitė stengėsi išsaugoti 
ir Anykščių rajono archeologinius paminklus.

1969 metais kalbėta, kad Puntuko akmuo galėjo būti pagonišku 
aukuru. Dabar tokios minties ir su žiburiu nerasi.

... „Dauguma šitų pėdų 
buvo iškaltos akmens am-
žiuje, kai dar viešpatavo to-
temistinės pažiūros ir buvo 
paplitusi magija“...
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Funkcinės sveikatos diagnos-
tika: kas tai?

Pirmą kartą skaitantiems no-
rėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu 

AR JūS VISKĄ ŽINOTE APIE SAVO SVEIKATĄ? 
Šių metų rugsėjo 2 d. (trečiadienį)  FUNKCINĖ SVEIKATOS 

DIAGNOSTIKA bus atliekama Panevėžyje, Nemuno g. 73, RO-
MOS verslo centre, (I a., į kairę koridoriaus gale). Priimami tik  iš 
anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. 8-608-08807, darbo die-
nomis nuo 09.30 - 18.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka). Tad kviečia-
me visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

yra tiriama organų veikla, atlie-
kant šią diagnostiką matoma, 
kokiose kūno vietose yra sutriki-
mų, vystosi ligos, uždegiminiai 

procesai, audinių pakitimai. Visi 
sveikatos duomenys yra matomi 
judesyje. Stebima, kaip funkcio-
nuoja smegenys, skrandis, plau-
čiai, skydliaukė, inkstai, širdis, 
žarnynas, kokia stuburo ir sąna-
rių būklė, hormoninės sistemos 
veikla, ar yra kirminų, virusų, ku-
rie sukelia lėtines ligas, alergijas 
ir chronišką nuovargį. 

Didelis šios diagnostikos pri-

valumas prieš kitas diagnostines 
programas yra tas, kad organiz-
me vykstantys pakitimai fiksuo-
jami jau ankstyvoje stadijoje, kai 
dar nieko neskauda. O sudėtin-
gais atvejais, kai žmogų vargina 
skausmai ir ne viena liga, šia 
diagnostika galima greičiau nu-
statyti papildomas negalavimo 
priežastis ir skirti efektyvesnį 
gydymo būdą ar negaištant laiko  

Skiepų atsisakymas – didelis 
žingsnis atgal

Pastarosiomis savaitėmis vyksta 
aršios diskusijos dėl vaikų skiepų. 
Dalis tėvų teigia, kad nėra jokio 
reikalo vaikus skiepyti tam tikro-
mis vakcinomis, nes galimos kom-
plikacijos daug baisesnės už pačią 
ligą, nuo kurios skiepijama. Dau-
guma gydytojų pasisako už pri-
valomus skiepus ir net teigia, kad 
neskiepijantys savo vaikų tėvai 
ramiai gyvena kitų – paskiepytųjų 
- sąskaita.

Apie tai pirmiausia šnekėjomės 
ir su didelę darbo patirtį turinčia 
vaikų gydytoja A. Baltušiene. 

„Kai ateina mama ir sako, kad 
neskiepys vaikų, klausiu kodėl. Ar-
gumentai dažniausiai būna tokie – 
mačiau laidą, kažkur perskaičiau ir 
t.t. Bet čia – argumentai. Suprantu, 
kad galima remtis mokslinių tyri-
mų rezultatais, konsultuotis, disku-
tuoti su gydytojais, bet ne sakyti, 
kad kažkur apie tai išgirdau. 

Kitas mano klausimas būna toks 
– žydai protinga tauta ar ne? Sako: 
protinga. Kodėl tada jie nesvarsto 
skiepyti vaikus ar ne? Dabar, kai į 
Izraelį iš Sirijos per vandenį atėjo 

Iš darbo išėjusi vaikų gydytoja 
telefono neišjungs Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Balandžio pabaigoje Anykščių pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) Vaikų skyrių paliko ilgametė mažųjų pacientų gy-
dytoja Angelija Baltušienė. 39-erių metų darbo stažą Anykščiuose 
turinti gydytoja sako, kad apsispręsti išeiti iš darbo nebuvo len-
gva. „Ir kojos laiko, ir galva dar veikia, tačiau teko priimti tokį 
sprendimą. Paskutinėmis darbo savaitėmis ne viena mama reiškė 
susirūpinimą, kaip dabar bus su jų vaikų gydymu. Bet, mamos 
brangiosios, aš juk nenumiriau!“ – šypsosi gydytoja A. Baltušie-
nė, kuriai sausio mėnesį suėjo 67-eri metai. 

poliomielitas, vaikus būtų išgul-
džiusi ši liga. To neatsitiko, nes 
vaikai buvo paskiepyti.“

Pasak gydytojos, skiepas saugo 
ne tik vaiką nuo galimų ligų, bet 
ir šalia jo būnančius suaugusius. 
„Jeigu šeima nusprendžia neskie-
pyti kūdikio, jau automatiškai jis 
nebus paskiepytas nuo tuberku-
liozės, nes šis skiepas atliekamas 
dar gimdymo skyriuje. O tuber-
kuliozė nėra išnykusi iš mūsų 
aplinkos ir, kai jauni žmonės 
miršta nuo tokių ligų, kurių tikrai 
galima išvengti, labai apmaudu. 
Nors tai pavieniai atvejai, bet jų 
būna kasmet. Pagaliau juk vaikas 
pats neturi apsisprendimo teisės, 
migracija didelė, mes važiuojam, 
pas mus važiuoja. Vienas papras-
tas atvejis – 34 metų moteris lau-
kiasi antro kūdikio, pirma dukra 
eina į darželį ir suserga raudoniu-
ke, mergaitė neskiepyta, o mama 
laukiasi. Jeigu mama persirgs 
besimptome raudoniuke iki trijų 
mėnesių, kūdikiui – šimtapro-
centinis apsigimimas. Štai kodėl 
reikia nuo kai kurių ligų persi-
skiepyti“, – pavyzdžiais iš prak-
tikos savo argumentus iliustruoja 
vaikų gydytoja.  

Gimdymas namuose – rizika 
dėl dviejų gyvybių

Paklausta, ką mano apie pasauly-
je plačiai paplitusią, Lietuvoje dar 
tik plintančią „madą“ – gimdymą 
namuose, pašnekovė sako, kad tiek 
skiepų atsisakymas, tiek gimdymas 
namuose yra grįžimas atgal. „Aš 
nesuprantu, kodėl mamos tokiam 
atsakingam žingsniui, kada jos 
kūdikis turi ateiti į pasaulį, renkasi 
tokį nesaugų būdą. Gydytojai – ne 
dievai, jie negali užtikrinti absoliu-
čiai sklandžios gimdymo eigos, tad 
kokia ji gali būti namuose? Gali 
rizikuoti, kai medikų brigada lau-
kia kieme, bet kitu atveju... Juk iš 
karto kalbama apie dviejų žmonių 
gyvybes. Mama jau atsako ne tik 
už save, bet ir už ateinantį kūdikį, 
tad suaugęs žmogus savo sveikata 
gali rūpintis, gali nesirūpinti, bet 
taip nesaugoti mažo žmogaus gy-
vybės... Man baisu“, – kalba gydy-
toja A. Baltušienė. 

Vis dėlto gydytoja džiaugiasi, 
kad „jos mamos“ buvo protin-
gos, apsiskaičiusios, su gydytoja 
dažniausiai ateidavo ne ginčytis, 
o diskutuoti. „Ypač pirmąjį ma-
žylį pagimdžiusios mamytės turi 
daugiausiai klausimų, daugiausiai 
baimių. Tad mano pareiga buvo 
ne tik pasirūpinti vaiko sveikata, 
bet ir nuraminti, viską mamoms 
paaiškinti. Tai tarybiniais laikais 
mus mokė griežtai – 6 mėnesių 
kūdikis atsisėda, 10-ies – pradeda 
vaikščioti, būdamas metukų – turi 
turėti tiek ir tiek dantų. Bet juk kie-
kvienas vaikas kitoks – nebijokit, 
ir atsisės, ir vaikščiot pradės, juk 
kiekvienas vystosi individualiai. 
Aišku, vaiko raidą reikia sekti, bet 
reikia jam duoti laiko augti“, – ma-
mas ir tėčius ramina gydytoja. 

Giminėje vienintelė medikė

Pačios medikės darbe ramybė, 
kaip ji ir pati sako, atsirado su pa-
tirtimi. Tik pradėjus dirbt buvo ir 
baisu, ir sunku. Medicinos moks-
lus baigusi Vilniaus universitete, 
paskyrimą dirbti gydytoja gavo į 
Kupiškį. Ten praleido daugiau nei 
metus ir persikėlė į Anykščius. 
Gydytojų A. Baltušienės šeimoje 
nebuvo, tad paklausta, kodėl pa-
sirinko tokią specialybę, pašneko-
vė ima pasakoti graudžią istoriją: 
„Užaugau Vilniuje. Su tėveliais ir 
dar trimis seserimis gyvenome da-
bartinėje Vokiečių gatvėje. Buvau 
dar vaikas, kai mūsų kaimynystėje 
mirė nedidelė mergaitė. Mačiau 
gulintį tą vaiką karstelyje, tokia 
graži man ji atrodė, nesilioviau 
galvoti, nejaugi jai nebuvo galima 
padėti, negi medikai negalėjo jos 

išgelbėti... Matyt, tokie vaikiškos 
patirties išgyvenimai irgi lėmė 
profesijos pasirinkimą. Mokiausi 
gerai – ir chemijos, ir fizikos tu-
rėjau penketus. Dar mąsčiau stoti 
į teisę, tik kažin ar būčiau galėjusi 
tą darbą dirbti... Dėl savo pasirin-
kimo niekada nesigailėjau“, – apie 
profesijos pasirinkimą pasakoja 
gydytoja.

A. Baltušienės tėtis buvo kilęs 
iš didelės šeimos, mokslų nebai-
gęs, tačiau itin smalsus, bendruo-
meniškas, skaityti mėgęs žmogus. 
„Tėtis ne tik daug skaitė, jis pir-
miausia išmokė gerbti knygą. Jis 
būdavo bent jau laikraščiu knygą 
aplenks, kad nesusipurvintų, kam-
pų niekada nelankstydavo. Mama 
augino mus, keturias dukras. Buvo 
baigusi guvernančių kursus Varšu-
voje. Mokslas mūsų šeimoje buvo 
labai svarbus. Viena sesuo baigė 
biofiziką, kita – pedagogiką. Mano 
pačios vaikai – sūnus Donatas ir 
dukra Rūta – su medicina nieko 
bendro nenorėjo turėti, abu pasi-
rinko informacinių technologijų 
sritį“, – apie savo šeimą pasakoja 
A. Baltušienė.

Supykusiam negalima 
eiti prie kūdikio

Su gydytoja susitikome pasikal-
bėti apie jos gyvenimą, patirtis, bet 
nuo savęs pašnekovė vis grįžta ir 
grįžta prie „savo vaikų“. Ne vienas 
jų jau užaugęs pas gydytoją atveda 
savus vaikus, kiti – emigravę į už-
sienį savajai gydytojai skambina, 
sunegalavę klausia patarimo. 

Ilgą darbo patirtį turinti gydyto-
ja sako, kad ne kartą teko mirusį 
vaiką ir pas panatomus palydėti. 
„Naktį ne visada pavykdavo ramiai 
išsimiegoti. Atsiguli ir galvoji, ar 
viską dėl vieno ar kito vaiko pada-
rei. Buvo toks atvejis, kai sunkiai 
sergantį dviejų mėnesių mažylį 
turėjau išsiųsti konsultuotis pas 
sostinės medikus. Mamai tik pasa-
kiau, kad reikia važiuoti, o plačiau 
nelabai ką aiškinau. Tiesiog nega-
lėjau... Vėliau ta mama sakė, kad 
iš mano akių supratusi, kad padėtis 
rimta ir reikia kuo skubiau vykti 
pas gydytojus“, – kalba medikė.

A. Baltušienė sako, kad sau ne-
leisdavo vienintelio dalyko – prie 
kūdikio prieiti tada, kai ji jausdavo-
si blogai, būdavo supykusi. „Maži 
vaikai labai jaučia žmones, todėl 
ir tėveliams sakau, kad prie tik gi-
musio kūdikio nereikia iš karto 
sukviesti visos giminės ir draugų. 
Tegu vaikas apsipranta aplinkoje, 
tegu mama pripranta prie vaiko. 
Ateis laikas bus galima ir aplankyti, 
bet pirmuosius mėnesius, many-
čiau, reikia pasaugoti vaiką. „Viena 

mama manęs klausia, kas gali būti, 
kad jos kūdikis pamatęs senelį ver-
kia, juk jis nei piktas, nei dar kaž-
koks, bet vos jį pamato, verkia. Iš-
sikalbėjus paaiškėjo, kad kai vaikas 
pirmą kartą pamatė tą senelį, kai į 
kambarį jis buvo įėjęs su kepure. 
Vaikas išsigando, nes iš karto nesu-
laukė akių kontakto. Be to, senelis 
buvo neseniai palaidojęs žmoną, 
sutrikęs, vaikas jautė pažeistą sene-
lio biolauką. Labai svarbu, ką atėjęs 
žmogus ne tik sako, bet ir galvoja, 
kaip nusiteikęs jis ateina. Arba dar 
absurdiškesnis atvejis – ateina drau-
gai lankyti kūdikio, vyrai pasistato 
butelį ir švenčia, mama pavargusi, 
jai iš karto bloga nuotaika, ir rezul-
tatas aiškus – nemiegota naktis ir 
mamai, ir kūdikiui“, – kaip elgtis 
pirmaisiais kūdikio gyvenimo mė-
nesiais, pataria gydytoja.

Pastebėti reikia kiekvieną 
„damą ir kavalierių“

A. Baltušienė sako, kad būdama 
vaikų gydytoja, pamažu ji tampa 
šeimos nare ir juokaudama pridu-
ria, kad turėdama tokį statusą dau-
giau sau ir leidžianti – ir pasibarti, 
ir griežtesnį žodį pasakyti. „Mane 
iki šios dienos stebina toks atvejis 
– profilaktiškai vaikui pas gydyto-
ją ateiti reikia kartą per metus, bet 
ir tam vienam kartui ne visi tėvai 
randa laiko. Klausiu tėvelių, kodėl 
jo nepalydit. Sako, tegu įpranta, 
tegu mokosi savarankiškumo.O 
kam aš tada turėčiau papasakoti 
apie vaiko ligą? Man skauda širdį 
– tampi vaiko advokatu prieš tė-
vus. Aš nesiekiu, kad tėvai elgtųsi 
taip, kaip noriu aš, mūsų pareiga – 
tiek tėvų, tiek mano kaip gydytojos 
– elgtis taip, kad pirmiausia būtų 
gerai vaikui. Diskutuokim, kalbė-
kimės, barkimės, bet prisiminkim, 
kad ieškome geriausio sprendimo 
vaikui“, – sako medikė.

Užauginusi daugybę vaikų, gy-
dytoja sako, kad prie kiekvieno 
reikia rasti būdą, kaip prieiti, kie-
kvieną reikia pastebėti, pagirti. 
„Man labai keista, kai tėveliai at-
siveda vaiką ir, jaunimo žargonu 
tariant, pradeda ant jo visaip „va-
ryti“. Tėveliai, mielieji, juk tai jūsų 
pačių vaikas. Tai vaikas tą padarė, 
tai aną, bet ar jūs įsiklausot, apie ką 
jis kalba, kodėl taip kalba. Ateina 
„damočka“ trejų metų ir gydytoja 
turi pamatyt, kad jos bateliai nau-
ji ar kaspinas įsegtas. Anksčiau, 
būdavo, vaikus pavaišinu saldai-
nukais, tai vaikai jau žinodavo, 
kuriame stalčiuje jų ieškoti. Vieną 
kartą atsitiko taip, kad saldainių 
pritrūkau – atėjo berniukas ir sako 
man: „aš turiu dantukus“, aš kažką 
kalbėjau su mama, atsisukau, kaž-
ką pasakiau ir vėl su mama kalbu, 
vaikas dar kartą pakartojo, kad turi 
dantukus, paskui man sako, kad 
saldainio jis nori – aš gi nesupratau 
jo. Vieną kartą vaikas nugurkė tą 
saldainį, išsigando, ir aš išsigandau 
– baigėsi mano saldainiai“, – apie 
savo vaikus pasakoja medikė.

Buvusi Anykščių PSPC vaikų ligų gydytoja Angelija Baltušienė 
sako, kad norėdami gerų santykių su vaikais, tėvai pirmiausia 
turėtų atsiplėšti nuo kompiuterių ir telefonų ir daugiau bendrau-
ti su savo atžalomis.                         Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

nukreipti reikalingo specialisto 
konsultacijai. Todėl ir profilak-
tiškai, ir įsisenėjusių negalavi-
mų atveju funkcinė diagnostika 
atneš neabejotiną naudą kiekvie-
nam. 

Funkcinės sveikatos diagnosti-
ką jau aštuonerius metus atlieka 
Kauno Bioinformacinės Medici-
nos konsultacijų ir diagnostikos 
centras „Žolių Salonas“.
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įvairūs

parduoda

Automobilis jūsų 
šventei

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

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

 (8-646) 09955.

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

Pramonės g. 3, Panevėžys

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

kiti metalo gaminiai.
 Pieno valytuvų, vakuumo 

siurblių, mobilių melžimo 
agregatų remontas.
 Prekyba šienainių plėvelėmis, 

tinkleliais, siloso uždangalais.

 NEMOKAMOS KONSULTACIJOS miško savininkams 
 PERKAME mišką išsikirtimui ir su žeme 
 PERKAME apvalią medieną 
 ATLIEKAME miško kirtimo ir išvežimo paslaugas 
 ATLIEKAME miško priežiūros darbus 
 RENGIAME miškotvarkos projektus

Tel . :  5 -93-93 ,  (8 -698)03584,  J .  B i l iūno g .  22-3  ,  Anykščia i

Kita

Šiltnamiai įvairių dydžių: arkiniai, 
šlaitiniai, dengti polikarbonatine 
danga.

www.siltnamis.info, www.metali-
ka.lt, Nemuno g. 51, Panevėžys, 
tel.: (8-45) 42-91-08, (8-656) 
69123, (8-655) 05745.

Kviečius.
(8-673) 46078.

Kviečius, miežius. Gali sumalti. 
Atveža.

Tel. (8-686) 17201.

Bulvių kasamąsias, rotacines 
šienapjoves, lėkštinius skutikus, 
grūdų šnėkus, valomąsias, plūgus 
„Kverneland“, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato.

Tel.: (8-608) 41785, 
(8-658) 69775.

230V/400V malūnus, traišky-
tuvus, granuliatorius, separato-
rius, motoblokus – šienapjoves, 
sulčiaspaudes, aliejaus presus, 
rankinius kultivatorius. AKCIJOS. 
Atveža! Ieško partnerių. 

Tel. (8-643) 85888.
www.VisiMalunai.lt

Įvairių veislių braškių daigus 
D. Lingienės ūkyje. Kavarskas, 
Anykščių raj.

Tel. (8-687) 45219. 

VIŠOS, VIŠTAITĖS! Rugpjūčio 23 d. (sek-
madienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiauši-
nius dedančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 
EUR), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, pre-
kiausime kiaušiniais (kaina - 30 vnt./2,50Eur) 
(tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 
16.35, Staškūniškyje 16.45.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios siste-
mos.

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-679) 90305.

Kokybiškiausiai ir nebrangiai 
dažo medinius namus bei atlieka 
kitus statybos darbus.

Tel. (8-647) 59686. 

Įvairūs statybos ir remonto dar-
bai, namų dažymas, stogų dengi-
mas, skardinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182. 

Meistras gamina laiptines ir visų 
tipų baldus.

Tel. (8-615) 45845. 

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

Tel. (8-698) 47767.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo siste-
mų montavimas. Suteikia garan-
tiją. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-647) 48473.

Kasa, valo šulinius. Suranda 
vandenį, nustato gylį.  

Tel. (8-605) 77049.  Utena

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Pjauna pavojingai pasvirusius 
medžius prie pastatų, elektros li-
nijų, sodybose. Karpo, formuoja 
gyvatvores, geni šakas. 

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-656) 77315.

Įrengia nuotekų surinkimo tal-
pas gelžbetoniniais rentiniais (1,5 
m, 2,2 m pločio, sandarūs, įlieti į 
betono pagrindą, smaluoti). Kasa 
tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus.

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

Montuoja „August ir ko“ biologi-
nius nuotekų valymo įrenginius. 
Įveda vandentiekį, kanalizaciją, 
drenažą. 

Tel. (8-639) 69837. 

Dengia, remontuoja stogus. 
Stato terasas, priestatus, malkines 
ir t.t. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

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

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

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Autokrano nuoma. Keliamoji ga-
lia 15 t.

Tel. (8-686) 34284.

Veža siuntas, krovinius ir pake-
leivius į Airiją, Angliją.

Tel. (8-670) 51916.

Dovanoja

Šiaudus susirinkti patiems. Apie 
40 ha Pagirių – Ažuožerių k.

Tel. (8-673) 49410.

Rasta

Rasti raktai.
Tel. (8-686) 79428. 
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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.

Tel.: 8 610 21793

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.

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.

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

Mielas Tėveli,

Metus skaičiuojam įvairiai:
Medžių metus išduoda rievės, 
Savo metus sparneliuose nešioja boružėlė,
O kaip savo metus turi skaičiuoti žmogus?
Skaičiuok juos pagal darbus,
Pagal gerą žodį išdalintą,
Pagal sukauptą patirtį, medelį pasodintą.
O pats geriausias būdas - skaičiuoti pagal širdį,
Nes tiktai ji viena tikrus metus atspindi.

80-ojo gimtadienio proga Vaclovą BRAŽIŪNĄ sveikina
sūnūs, marčios, anūkai

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, priekabas. Gali būti 
be T.A., nevažiuojantys. Pasiima. 
Sutvarko dokumentus.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Žemę arba mišką nuo 3ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaito iškart. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, upės 
ar miško, gali būti išlikę pamatai. 
Žinantys siūlykite.

Tel. (8-684) 44444.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai įvairų mišką su žeme ir bir-
žes išsikirsti. Apmoka notarų išlaidas.

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - automobilius, sunk-
vežimius, mikroautobusus. Gali 
būti daužti, nevažiuojantys. 
Pasiima, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskai-
to iškart, automobilį pasiima 
patys.

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

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, at-
siskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Be tarpininkų arklius, karves 
(iki 1,20 Eur/kg), telyčias (iki 
1,35 Eur/kg), bulius (iki 1,40 
Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.  

„Bartynco“ visus veršelius au-
ginti. Moka PVM. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

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

Avižas. 
Tel. (8-682) 38108.

Vėjovartas, malkas, įvairią tech-
niką, tinkančią į metalo laužą.

Tel. (8-638) 87800.

Pradedamas obuolių supirkimas. 
Didesnį kiekį gali paimti iš namų. 
Adresas: Kalno 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323. 

Senovinius pinigus, medalius, 
ženkliukus, statulėles, prieškario 
nuotraukas, ąsočius, kitas senie-
nas...

Tel. (8-619) 20517.

Tauriojo elnio medžioklę.
Tel. (8-675) 86050.

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
geras privažiavimas, būtinas kapi-
talinis namo remontas. Kaina 13 
800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Renovuotame name Ramybės 
mikrorajone 1 k. butą, bendras plo-
tas 28,30 kv.m. Kaina 8,600 Eur.

Tel. (8-604) 21825.

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

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Anykščių rajone Umėnų 
vienkiemyje (visi ūkiniai pastatai 
ir 54 arai pasodybinės žemės). 
Papildomai galima pirkti 6 ha. 
dirbamos žemės aplink sodybą. 
Smulkesnė informacija teikiama 
telefonu (8-608) 20755.

Sklypą -žemės/miško - 0,5 ha 
prie Šventosios upės, Arklio mu-
ziejaus link. Kaina 4 700 Eur. Taip 
pat 0,6 ha sklypą, kaina 7 600 
Eur.

Tel. (8-619) 87093.

Kuras

Malkas kaladėlėmis (alksnis, 
beržas). Biokurą, čipsus.

Tel. (8-645) 19855.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Turi beržinių, juodalks-
nio, maišytų. Kaladėlėm nuo 25 
cm ilgio. Atveža nemokamai. Nuo 
3 iki 12 erdmetrių. Paskambinkit 
mums!

(8-678) 26080.

Malkas kaladėmis, skaldy-
tas. Atraižas pakais, supjautas. 
Kaladukus. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

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

Tel. (8-629) 76 267.

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

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

Pradedamas naujas lietuviškų 
durpių briketų gamybos sezonas.

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių briketų kaina.

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Romanovų veislės avis. Veisti 
arba skerdienai. 

Tel. (8-699) 82736.

Parduoda 6 m. ramų darbinį ar-
klį. Galima keistis. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

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

Nuolat perka

Moka PVM.
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Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

šiandien

rugpjūčio 23 d.

rugpjūčio 24 d.

rugpjūčio 22-24 d. priešpilnis.

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

Baltramiejus, Michalina, Vieš-
vilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus, 
Mykolė.
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iš arti

Skrieja blondinė 240 km/h grei-
čiu. Ją sustabdo kelių inspekto-
rius: 

- Tu ką, visai pakvaišai? Tu jau 
nevažinėji, tu skraidai! Duok do-
kumentus! 

Blondinė: 
- Neduosiu, jie padirbti... 
Policininkas įsiuto: 
- Lipk iš automobilio! 
- Nelipsiui, mano kišenės pilnos 

narkotikų. O jei juos išbarstysiu? 
Policininkas net paraudo iš įsiu-

čio: 
- Atidaryk bagažinę! 
- Negaliu, lavonas ten, savaitė 

kaip vežiojuos, dvoks labai... 
Policininkas išsikviečia Arą. 

Blondinę išvelka iš automobilio. 
Rankos ant kapoto, apieško: doku-
mentai tvarkingi, jokių narkotikų, 
bagažinė tuščia. Aro būrio vadas 
klausia kelių inspektoriaus: 

- Kokius niekus čia mali? Kokie 
narkotikai, kokie lavonai? 

Blondinė: 
- Jūs daugiau klausykit šito... Jis  

tuoj pasakys, kad aš 240 km/h grei-
čiu lėkiau...

Anykščių vandenlenčių parke 
,,WAKE POND“ plaukiojanti bū-
sima abiturientė Dagnė Baniūkš-
tytė pasakojo: ,,Čempionatui 
ruošiausi jau antrą sezoną. Nega-
liu sakyti, kad tikėjausi laimėti, 
nors, žinoma, norėjau parodyti 
viską, ką galiu“. 

D. Baniūkštytė sakė, kad in-
formaciją apie pirmąjį Lietuvos 
vandenlenčių čempionatą susira-
do internete ir užsiregistravo.

Per keturis etapus (Vilniaus 
mieste, Sudervėje, Kazlų Rūdoje, 
o didysis čempionato finalas vyko 
Marijampolėje) anykštėnė įveikė 
14 konkurenčių. ,,Visuose etapuo-
se stengiausi pasirodyti kaip įma-
noma geriau. Pirmus tris etapus 
užėmiau 1-ąją vietą, o ketvirtajame 
buvau antra“, – sakė mergina. Pa-
sak jos, visų keturių etapų užduo-
tys buvo vienodos, varžybų tikslas 
- kaip įmanoma geriau atlikti triu-
kus. Vienintelis kiekvieno etapo 
skirtumas – nevienodos kliūtys. 

Ši vasara sportininkei itin sėk-
minga -  savaitgalį Dagnė da-
lyvavo tarptautinėse Latvijoje 
vykusiose Baltijos šalių vanden-
lenčių varžybose ir užėmė trečią-
ją vietą.

Paklausta apie ateities planus, 

Anykštėnė tapo Lietuvos vandenlenčių 
sporto čempione Austėja ŠMIGELSKAITĖ

Pagojės tvenkinyje įrengtame vandenlenčių parke ,,WAKE 
POND“ čiuožia daug šios ekstremalios sporto šakos entuziastų, o 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokinė Dagnė Baniūkštytė iško-
vojo pirmąją vietą pirmajame Lietuvos vandenlenčių čempionate. 

mergina prasitarė, jog norėtų, 
kad vandenlenčių sportas jos gy-
venime išliktų ne tik kaip hobis, 
bet ir kaip rimtesnis užsiėmimas. 
Tačiau kur studijuos, baigusi 
gimnaziją,viena geriausiai savo 
klasėje besimokančių merginų 
dar nežino. ,,Žiūrėsim, kaip čia 
bus, tačiau norėčiau sieti ateitį 
su vandenlentėmis, nes šis spor-
tas man labai patinka“,– kalbėjo 
Dagnė.

Po poros savaičių mergina pla-
nuoja dalyvauti ,,RedBull“ ren-
giamose vandenlenčių varžybose.

,,WAKE POND“ vandenlen-
čių sportu užsiimančio žmogaus 
kojos pritvirtinamos prie lentos, 
jam duodamas lyno ,,baras“, o 
tada plaukiantysis lynu greitai 
traukiamas vandens paviršiumi 
iki kito tvenkinio kranto. 

Vandenlenčių sportas – brangus 
užsiėmimas. Vandenlenčių kainos 
svyruoja nuo 300 iki 600 eurų. 
Taip pat brangios ir treniruotės – 
20 minučių plaukimas Anykščių 
vandenlenčių parke kainuoja 12 
eurų, o sezono abonementas, kai 
kiekvieną dieną gali plaukti po 
20 minučių, moksleiviams kai-
nuoja 200 eurų, o suaugusiems 
– 289 eurus.

Aštuoniolikmetė Dagnė Baniūkštytė tapo pirmojo Lietuvos van-
denlenčių čempionato moterų grupės laimėtoja.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

Vandenlenčių parke entuziastai skraido ir ore, o nemokantį 
čiuožti jie žada išmokyti per 10 – 15 minučių.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Amiliutė 
Net nemanė,
Kad jinai
Yra veganė.

Amiliutė ne savo noru tampa 
vegane

Duoną šlamščia 
Su salotom,
Nes neįperka 
Ji šprotų.

Pieno neperka 
Ir sūrio, 
Nes jau pensijos
Neturi.

Bet užtat dabar - 
Kaip žirgas- 
Laksto daug
Liekna kaip smilga.


