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Išvyko užsidirbti, grįžo skolingas
Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi anykštėnas Arvydas ir teigė buvęs apgautas įdarbinimo agentū-

ros UAB „Eurodarbai“, veikiančios Vilniuje. Į Vokietiją su dviem kolegomis išvykę ieškoti geresnio 
gyvenimo, jau po pusės paros vyrai pasijuto apgauti ir tuščiomis kišenėmis grįžo namo.

Anykštėnas Arvydas, kartu su vilniečiu ir molėtiškiu per įdarbinimo agentūrą UAB „Eurodarbai“ 
išvykęs dirbti statybininku į Vokietiją, iš jos taip ir grįžo nesulaukęs darbo pasiūlymo. Vyras teigia 
buvęs apgautas, nors įmonė pinigus ir grąžino.         

Autorės nuotr.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Dydžiai
Kaip greitai viskas pasua-

lyje keičiasi. Pasakose dūšią 
velniui žmonės parduodavo 
už auksinius, evangelijose 
– už sidabrinius, o štai mes 
parsiduodam už banalius po-
pierinius. 

Galvoju ir nesuprantu – ar 
tai mes atpigome, ar popierius 
taip pabrango? 

Linas BITVINSKAS

Miesto erdvėse liks mažiau 
medžių

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Kai kuriose viešosiose miesto ir rajono miestelių bei kaimų erdvėse bus kertami medžiai - tie, 
kurie kelia pavojų gyventojų ir pastatų saugumui. 

Liepė laukti

Dirbti statybų įmonėje Vokieti-
joje susigundė ir vilnietis bei mo-
lėtiškis – vyrai į užsienį susitarė 
vykti kartu. „Viskas buvo pateikta 
labai gražiai ir legaliai – „Euro-
darbai“ mus įdarbino per Darbo 
biržą, – pasakojo anykštėnas, – jo-
kių įtarimų neturėjau. Pasirašėme 
darbo sutartį, įmokėjome po 200 
eurų, kaip mums buvo pateikta, už 
administracines išlaidas, ir laukė-
me, kada atsiras darbo“. 

O jo, pasak Arvydo, atsirado ne-
greitai – kol bus galima vykti į su-
tartą vietą, vyrai laukė mėnesį lai-
ko. „Mums vis buvo žadama, kad 
darbo greitai atsiras. Laukėme“, – 
istoriją tęsė anykštėnas. 

Lietuvius Vokietijoje buvo ža-
dama ne tik įdarbinti, bet ir apgy-
vendinti viešbutyje – viskas, pasak 
darbdavių, buvo suderinta, tereikė-
jo sulaukti dienos, kada bus galima 
vykti į vietą. „Vieną dieną mums 
tiesiog įbruko žemėlapį į rankas ir 
pasakė: „Viskas, važiuojat“. Paė-
mėme Miuncheno žemėlapį ir iš-
vykom“, – sakė 
vyras.

Medžių prie Anykščių muzikos mokyklos ir A.Vienuolio progimnazijos laukia bio-
kuro ateitis.

VRK siūlo keisti 
apygardos 
ribas

Vadovė draugus renkasi 
atsargiai

Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo pirmininkė Rita 
Kripaitienė sakė, kad geriausi 
draugai jos gyvenime yra šei-
ma. 

Šviesias vietos valdžios ateities vizijas 
drumstė kasdienės problemos

Anykščių miesto centrinėje 
aikštėje įrengtos sūpynės tarnavo 
mažiau nei penkerius metus. Sū-
pynių įsigijimo kaina – 2 938 Eur 
arba 10 144 Lt. 

Plečia. Anykščių bibliotekoje 
atidarytas „Paukštukas Pūga“ ka-
vinės padalinys. Čia galima išgerti 
kavos, pasimėgauti šokoladinėmis 
gėrybėmis. 

Protas. Visoje Lietuvoje vyks-
tantis “Auksinio proto” turnyras 
sulaukė populiarumo. Anykštėnų 
garbei reikia pasakyti, kad po 5 
turų iš 20 daugiausiai taškų mažųjų 
miestų grupėje surinkusių koman-
dų net 4 yra iš Anykščių  

Avarija. Trečiadienį Debeikių 
seniūnijos Čekonių kaime automo-
bilis „Ford Focus“ nuskriejo į šali-
kelę, nes į kelią išbėgo briedis. Pri-
reikė specialiųjų tarnybų pagalbos, 
nes automobilyje buvo prispausta 
moteris. Moteris buvo išlaisvinta ir 
perduota medikams.

Nuosprendis. Lietuvos Aukščiau-
siasis Teismas paliko galioti teismo 
nuosprendį, kuriuo buvęs savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas  
Antanas Katliorius ir šio skyriaus 
specialistas Alvydas Timinskas pri-
pažinti kaltais dėl korupcinių nu-
sikaltimų. Jiems skirtos baudos, o 
A.Katlioriui dar ir atimta teisė metus 
dirbti valstybės tarnyboje.

Lūkesčiai. Utenos teritorinės 
darbo biržos atlikto jaunų asmenų 
ir absolventų integravimo į darbo 
rinką galimybių vertinimo analizė 
rodo, kad Anykščių jaunimo lau-
kiamas atlyginimas yra nuo 325 iki 
500 Eur (neatskaičius mokesčių).

Paveldas. VšĮ“Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ paprašė savival-
dybės pakeisti turto panaudos su-
tartį ir perleido jai patikėjimo teise 
valdomą tvartą Surdegyje, nes jis 
yra blogos būklės ir menkina kul-
tūros paveldo komplekso vertę.

Prenumeratorių žiniai. Nuo 
kito šeštadienio, spalio 31 dienos, 
laikraštį „Anykšta“ prenumerato-
riai redakcijoje šeštadieniais galės 
atsiimti nuo 8 val. 30 min. iki 12 
valandos.

Ateina žiema. Šį sekmadienį 
laikrodžių rodykles reikia pasukti 
1 valanda atgal. Atšaukiamas vasa-
ros laikas.
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spektras

Kanalo “TV - MIX” generali-
nio direktoriaus pavaduotoja bei 
korespondentė Jelena Ušakova 
kurdama reportažus keliauja po 
visą pasaulį, ji pastebėjo, kad vi-
suomet miela atvykti į Lietuvą. 
Jau ne pirmą kartą besilankanti ir 
Anykščiuose, kur jaučia ypatin-
gą dvasią, neįprastai sakralią ra-
mybę. Nuostabiausia vieta mūsų 
mieste jai - siaurojo geležinkelio 
stotis, kur susipina senoji caro 
Nikolajaus II laikų imperijos, tar-
pukario, sovietmečio ir naujosios 
Lietuvos istorija. Miela žengti 
akmenimis grįsta aikšte, milijonų 
kojų liestomis originaliomis grin-
dų plytelėmis, patyrinėti bran-
daus socializmo laikų maršrutų 
lentelę, sužinoti, už kiek rublių 
nusipirkus bilietą, persėdant iš 

Siaurukas  - viename iš didžiausių
Rusijos televizijos kanalų Raimondas GUOBIS

Ne taip seniai Anykščių siaurojo geležinkelio muziejuje lankėsi 
žurnalistai iš vieno didžiausių Rusijoje turistines keliones skati-
nančio, pasaulio įdomybes transliuojančio televizijos kanalo „TV 
– MIX“ , kurie parengė reportažą apie rusams istoriškai savą ir 
mielą, dar caro imperijos laikais nutiestą geležinkelį. 

traukinio į traukinį, buvo galima 
nukakti į Maskvą, Sočį, Ašcha-
badą, Taškentą ar Vladivostoką. 
Ypatinga stoties viršininko kabi-
neto dvasia patriotizmą žadina, 
nuo sienos iš paveikslo žvelgia 
pats Vytautas Didysis, kuris ru-
siškas žemes užvaldydamas savo 
imperiją plėtė... 

Rusiškas nuoširdumas, žur-
nalistinis lipšnumas, puikiai pa-
vykęs pokalbis ir paslaptingai 
netikėtais rakursais patyrusio 
operatoriaus Sergejaus Strelkovo 
nufilmuoti vaizdai. Po keleto die-
nų malonumas išskirtinis -  kai 
tarp Egipto, Jeruzalės, Massados, 
Tibilisio, Tibeto kalnynų šmės-
teli ir keliolikai minučių užburia 
mieli siaurojo geležinkelio mu-
ziejėlio vaizdai.

Vytauto Didžiojo fone noriai fotografavosi kelionių televizijos 
kanalo „TV – MIX“ korespondentai Jelena Ušakova ir Serge-
jus Strelkovas.             Autoriaus nuotr.

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jolan-
ta Pleškienė džiaugėsi dosniais 
anykštėnais ir teigė, kad kraštie-
čiai aukoja noriai. 

„Pastebėjau, kad kitų nepri-
tekliui anykštėnai nėra abejingi 
– kiekvienais metais maisto pro-
duktų paaukojama vis daugiau. 
Norėčiau visiems geradariams iš 
visos širdies padėkoti asmeniš-
kai“, – sakė J. Pleškienė.

Rudeninėje, 20-oje „Maisto 
banko“ akcijoje dalyvavo ke-
turios Anykščių organizacijos: 
Anykščių vaikų ir jaunimo už-
imtumo centras (aukas rinko 
„Norfoje“ Žiburio g.), Anykščių 
socialinės gerovės centras („Nor-
fa“, Vilniaus g.), Anykščių „Ca-
ritas“ („Maxima“ A.Baranausko 
a.), Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centras („Iki cento Ši-

„Maisto banko“ akcijos metu 
aukojami ir skanėstai

Spalio 16-17 dienomis visoje Lietuvoje vyko jubiliejinė – 20-oji 
– „Maisto banko“ akcija. Šios akcijos metu Lietuvoje suaukota re-
kordiškai daug maisto, anykštėnai taip pat neatsiliko dosnumu. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

lelis“, J.Biliūno g.). Akcijoje taip 
pat dalyvavo ir VšĮ „Gelbėkit 
vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos 
centras, tačiau aukas jis rinko Pa-
nevėžio rajone.

Anykščių vaikų ir jaunimo už-
imtumo centrui surinkti produktai 
bus skirti vaikų maitinimui, soci-
alinės gerovės centras paskirsto 
produktus socialinės rizikos ir 
sunkiai besiverčiantiems žmo-
nėms, socialinių paslaugų centras 
maisto paketus skirs Motinos ir 
vaiko krizių tarnybos gyvento-
jams ir vaikų dienos centro vaikų 
maitinimui. Parapija („Caritas“) 
maisto produktus taip pat pa-
dalins sunkiai besiverčiantiems 
žmonėms. Maisto produktus 
stengiamasi išdalinti iki Naujųjų 
metų. 

Daugiausia, pasak J.Pleškienės, 
yra aukojami ilgą galiojimo laiką 

turintys produktai. Vienas kitas 
geradarys nuperka kavos, šoko-
lado, kondensuoto pieno ar sausų 
pusryčių. 

Vykusios akcijos metu aukas 
rinko 74 savanoriai, kai kurie 
vaikai – iš seniūnijų. „Ten tiesiai 
maisto produktai ir išvažiavo. 
Seniūnijose dirbančios sociali-
nės darbuotojos maisto produk-
tus išdalins sunkiai besiver-
čiantiems gyventojams“, – sakė 
J.Pleškienė. 

Šios akcijos metu buvo su-
rinkta 3230 maisto produktų už 
2676,56 Eur (pavasarinės akcijos 
metu – 2928 maisto produktai už 
2533,70 Eur).

Lietuvoje 406 šalies parduo-
tuvėse geradariai paaukojo 372 
tūkst. ilgai negendančių maisto 
produktų už 329 tūkst. eurų.

Jei nespėjote sudalyvauti rudeni-
nėje „Maisto banko“ akcijoje, nepa-
siturintiesiems galite padėti skam-
bindami ar rašydami SMS trumpuoju 
numeriu 1343 (auka 2 eurai).

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė 
Jolanta Pleškienė džiaugėsi, 
kad kasmet anykštėnai tampa 
vis dosnesni nepasiturintiems 
žmonėms – aukoja ilgai ne-
gendančius maisto produktus, 
vienas kitas nuperka ir kavos, 
šokolado ar sausų pusryčių.

Nepripažino. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas nemano, kad prieš 
sovietinę okupaciją pasipriešinusių 
Lietuvos partizanų žudynės yra ge-
nocidas. Ačiū bent už tai, kad ne-
pavadino šio reiškinio herbicidu ar 
aspirinu. O šiaip dar kartą pasitvir-
tina faktas, kad vakariečiai ne itin 
varginasi domėtis mažųjų tautų ir 
mažųjų valstybių istorijomis. Nors 
jos čia pat. Didžiųjų pašonėje. Ne-
bent ta tauta - jau seniai išnykę 
hetitai. 

Iššūkis. Chaosas Artimuosiuose 
Rytuose buvo sukeltas dirbtinai, 
nesiskaitant su Europos interesais, 
nors būtent Europa, išgyvenanti 
didžiausią savo istorijoje migran-
tų krizę, nuo to labiausiai kenčia, 
- interviu teigia Getingeno univer-
siteto profesorius politologas Pėte-
ris Šulcė: “Mes kasdien skaitome 
pranešimus iš Vokietijos ir iš jų su-
sidarome įspūdį, kad šalies visuo-
menė anaiptol nepritaria kanclerės 
optimizmui... Paprasti vokiečiai 
pirmuosius migrantus tikrai sutiko 
reikšdami užuojautą ir kuo galėjo 
stengėsi jiems padėti. Tačiau situ-
acija keitėsi tiesiog akyse ir dabar 
padėtis šalyje sunkiai kontroliuoja-
ma - migrantų pilna visur ir susida-
ro toks įspūdis, kad niekas nežino, 
ką su jais reikia daryti“. 

Grėsmė. “Kelerius metus dė-
liojamas scenarijus, kaip susido-
roti su manimi. Visa tai jau kelia 
grėsmę mano ir artimųjų gyvy-
bei”,- pareiškė Druskininkų meras 
ir Socialdemokratų partijos pirmi-
ninko pavaduotojas Ričardas Ma-
linauskas. Daugiau kaip 15 metų 
Druskininkams vadovaujantis 
politikas neabejoja, kad praėjusią 
savaitę Specialiųjų tyrimų tarny-
bos (STT) pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl galimai neteisėtai nau-
dojamų Druskininkų savivaldybės 
lėšų sveikatinimo ir poilsio centre 
“Aqua” - neatsiejama jo ir kurorto 
žlugdymo plano dalis. 

Mokesčiai. Praeitame posėdyje 
Seimas po pateikimo patyliukais 
pritarė progresinių mokesčių idė-
jai. Politologų nuomone, projekto 
iniciatoriai ir palaikytojai tesiekia 
gauti politinių balų, mat tvirtino, 
esą naujovės padės labiau skurstan-
tiems žmonėms, o “nuskausmins” 
tik turtinguosius. Tačiau nei skurs-
tantiems bus lengviau, nes jiems 
mokesčio tarifas nemažinamas, nei 
oligarchais galima laikyti žmones, 
uždirbančius kiek per tūkstantį eurų.  

Įkaitai. Pentagono duomeni-
mis, JAV ir Irako pajėgos, su-
žinojusios apie įkaitų laukian-
čią neišvengiamą egzekuciją, 
išgelbėjo dešimtis “Islamo vals-
tybės” (IS) įkaitų, skelbia BBC. 
Vykdant operaciją buvo sužalotas 
ir mirė JAV kariškis, tai yra pirmas 
JAV karys, žuvęs nuo operacijos 
Irake pradžios.Ankstyvą ketvir-
tadienį karinė operacija surengta 
Havijos kaime, Šiaurės Irake. Anot 
Pentagono, per operaciją karinės pa-
jėgos sučiupo penkis IS kovotojus. 
Kariams pavyko išgebėti apie 70 
įkaitų, tarp kurių buvo Arabijos su-
nitų, 20 Irako saugumo pajėgų narių 
ir IS kovotojų, sulaikytų dėl įtaria-
mo šnipinėjimo. Tačiau kurdų žval-
gybos šaltinis BBC pranešė, kad 
per operaciją buvo išgelbėta tik 17 
žmonių, visi jie buvę IS kovotojai.  

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Vyriausiosios rinkimų komisija 
paskelbė rinkiminių apygardų per-
tvarkymo projektą. Jei jam bus pri-
tarta, mūsų rinkiminė apygarda bus 
pervadinta į Deltuvos. Anykščių 
rajonas nebūtų skaidomas į dalis 
ir išsaugotų visą teritoriją vienoje 

VRK siūlo keisti apygardos 
ribas

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Konstituciniam teismui išaiškinus, kad rinkiminės apygardos 
negali skirtis daugiau kaip 10 procentų rinkėjų skaičiumi, rinki-
muose į Seimą Anykščių–Kupiškio rinkiminės apygardos laukia 
rimtos permainos.

apygardoje, tačiau mūsų apygarda 
netektų Kupiškio rajono dalies. Vie-
toj Kupiškio rajono dalies į apygar-
dą būtų prijungta Panevėžio rajono 
dalis iki pat Panevėžio miesto. 

Teoriškai Anykščių–Kupiškio 
apygarda galėtų ir beveik nesikeis-

ti, nes jos nuokrypis nuo leistos 10 
procentų normos yra minimalus. 
Apygarda mažesnė už vidurkį tik 
10,15 procentų, o tai reiškia, kad 
iki leistino vidurkio trūksta tik 0,15 
procento rinkėjų. Tačiau dabarti-
nėms rinkimų apygardos riboms 
koją kiša Rokiškio apygarda. Joje 
nuokrypis nuo šalies vidurkio sie-
kia 16,93 procento, tai yra beveik 
7 procentais didesnis už leistiną. 
Todėl apygardą reikia didinti kitų 

sąskaita. 
Neaišku, kaip pakoreguotų rinki-

mų rezultatus toks perskirstymas, jei 
jam bus pritarta, tačiau faktas, jog 
kai kurios partijos pasikeitimus pa-
justų. Pavyzdžiui, 2012 metų rinki-
muose į Seimą Anykščių–Kupiškio 
rinkiminėje apygardoje „valstiečių“ 
kandidatas Vidmantas Paliulis liko 
tik šeštas, tačiau daugumoje Kupiš-
kio rajono rinkiminių apylinkių jis 
buvo pirmas arba antras. 

Temidės svarstyklės
Laidai. 2015-10-14 pastebė-

ta, kad nuo elektros perdavimo 
linijos, esančios Kavarsko se-

niūnijoje, pavogti elektros laidai. 
Nuostolis – 167,64 eurai.

Įrankiai. 2015-09-21, apie 8 
valandą, bendrovės darbuotojai, 
atvykę į darbą, esantį Anykščiuo-

se, pastebėjo, kad pagrobti įvai-
rūs darbo įrankiai. Nuostolis – 1 
185 eurai.

Tyrimas. 2015-10-22 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteis-

minis tyrimas dėl moters, gi-
musios 1949 m., rastos savo 
namuose, esančiuose Traupio 
seniūnijoje, mirties priežasties 
nustatymo.
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savaitės citatos???

Ar 
aukojate 
„Maisto 
bankui“?

(Atkelta iš 1 p.)
Sudaryta komisija

Dalis medžių, kuriuos žadama 
nukirsti, pasak S.Rasalo, yra nu-
džiūvę. Kai kurie medžiai nenu-
džiūvę, bet keliantys pavojų. 

„Manau, kad labiausiai ken-
kiantis yra medis, augantis prie 
A.Vienuolio progimnazijos įva-
žiavimo. Jis visiškai supuvęs. Bus 
nukirstas ir gluosnis, augantis prie 
Muzikos mokyklos. Tai medis, ku-
rio šakos, krisdamos nuo menkiau-
sio vėjo, gąsdina mokyklos ben-
druomenę. Jis yra pasmerktas, nes 
ant jo auga vien kempinės, o jei 
ant medžio auga grybai, vadinasi, 
jis išpuvęs“, – sakė administracijos 
direktorės pavaduotojas.

Anykščių rajono želdynų ir 
želdinių apsaugos ir priežiūros 
komisija, kurią sudaro S.Rasalas, 
architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Vita Bubliauskaitė, ekologė 
Inga Žukauskienė, vietinio turto 
ir valdymo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Algis Žalkauskas 
ir „žaliasis patrulis“ Rolandas 
Lančickas, pasak pavaduotojo, 
dirba atsakingai ir kartu spren-
džia, kurį medį reikia nukirsti, 
kurį palikti. 

Ši komisija, pasak S.Rasalo, kar-
tais kviečia ir kitų institucijų asme-
nis. Tai priklauso nuo to, kokioje 
teritorijoje yra apžiūrinėjami me-
džiai. Jei regioninio parko teritori-
joje, kviečiamas parko atstovas, jei 
kultūriniame objekte – kultūros pa-
veldo atstovas. Gali būti pakvies-
tas ir aplinkos apsaugos agentūros 
specialistas bei kelininkas. Komi-
sija suformuota liepos 7 dieną. 

Visų medžių neišsaugosi...

Paklaustas, ar pačiam negaila 
medžių kirsti, S.Rasalas atsakė: 
„Mano, kaip miškų inžinieriaus 
išsilavinimą turinčio žmogaus, 
kompetencija leidžia teigti, kad 
medis duoda naudos tada, kada jis 
yra augantis. Kai jis miršta, tampa 
pavojingas. Žinoma, kad gaila tų 
medžių, mes esu tas žmogus, ku-
ris su pasigėrėjimu džiaugiasi prie 
A.Vienuolio-Žukausko memoria-
linio muziejaus išsaugotu beržu, 
kuris primena 1863 metų sukilimą. 
Bet jei visus medžius pririšinėsim 
ir rašysim projektus jiems išsaugo-

Miesto erdvėse liks mažiau 
medžių

ti, kas tada bus?“. 
S.Rasalo pasiteiravus, kaip yra 

atrenkami medžiai, kuriuos reikia 
pašalinti, direktorės pavaduotojas 
sakė: „Prie kiekvieno medžio gali-
ma rasti iniciatorių. Kai kuriuos aš 
asmeniškai, kaip jau minėtą gluos-
nį, esu nužiūrėjęs, kai kuriuos pra-
šė nupjauti gyventojai. Su komisija 
apžiūrim kiekvieną medį, pasigin-
čijam ir priimam sprendimą“. 

Ruošiamas konkursas

Kas pjaus medžius, dar nėra aiš-
ku. „Sutartis yra sudaryta su viena 
įmone, bet jie visiškai nediferenci-
juoja medžių kirtimo sudėtingumo: 
pagal sutartį visus medžius reikia 
pjauti naudojant bokštelį. Bet dalį 
šių medžių, dirbant profesiona-
lams, galima nupjauti gerokai pi-
giau, paprastesnėmis priemonėmis 
ir kita kaina. Dėl to ruošiame kon-
kursą ir tikimės išsirinkti laimėto-
jus pagal tris kainas. Planuojame 
sutartis sudaryti metams. Vieni bus 
aukštalipiai, kurie nupjauna me-
džius nuo viršaus, kiti – pigiausias 
variantas – kurie paprastai nupjau-

na medį, treti, kurie nuverčia medį 
naudodami bokštelį“, – aiškino 
S.Rasalas.

Viskas bus finansuojama rajono 
savivaldybės lėšomis.

Bus pasodinta naujų 

Rajono savivaldybės architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė teigė nežinanti, 
kurie konkrečiai medžiai bus ker-
tami, nes nepriklauso minėtai ko-
misijai. Tačiau vedėja mano, kad 
bus nukirsti tie medžiai, kurie iš 
tiesų kelia pavojų aplinkiniams. 
„Nemanau, kad bus drastiškai ker-
tami medžiai. Jei jie yra supuvę, 
savivaldybės administracija visada 
išduoda leidimus kirsti“, – teigė D. 
Gasiūnienė.

Be to, miesto erdvėse šiais me-
tais bus pasodinta 60 naujų mede-
lių. „Mes kaip atsvarą iškirstiems 
medžiams organizuojame naujų 
medelių sodinimą: jų bus pasodin-
ta J.Biliūno gatvėje, A.Vienuolio ir 
Vilniaus gatvių pradžioje. Sodinu-
kais užpildome ir pavienes zonas“, 
– pasakojo D.Gasiūnienė.

www: „Prasinešti reiktų per Kudirkos g. džiungles...
Tamsu: „Tai gal galėtumėt nupjauti žilvytį tarp Biliūno 10 ir Ladygos 22, 

prie gėlių kioskelio. Šis medis užstoja šviesą, kambariuose tamsu ir saulė 
visai neįeina. Jau kelios šakos guli ant kioskelio stogo, o jeigu vėjas didelis 
būna, tai baisu, kad nevirstų į namo pusę, nes tikrai išdaužtų langus. Labai 
prašau NUPJAUKIT ir nebereikės visą dieną įjungus šviesą būti kambary-
je“.

Zaliasis: „Labai „gražus“ klevas – stuobrys stovi Dariaus ir Girėno g. ir 
Gėlių g. sankirtoje. Pusė jo sausas, šaknys nukirstos tiesiant komunikacijas.
Tuoj turėtų griūti ant namų stogų. Pjaukit, kol nevėlu.

Anykštėnė: „Prieš sodinant jau reikia galvoti ar nereikės kirst. Dabar 
Ramybės rajone po langais tiek medžių prisodinta, kad jiems užauga nei 
šviesos, uodai skrenda į butus, o virtuvės langą atsidarius gali skinti giles 
nuo ąžuolo !!!!!! kuris tuoj išvers pamatus“.

As: „Gal Volupio gatvę galit išgenėti, kol avarija neįvyko“.
Betkas: „Drauge nekenktu pagalvoti apie gyventojų želdinius kurie yra 

okupavę šaligatvius.Žmonės yra stumiami į važiuojamą gatvės dalį.Be to 
per lietų,sniegą kliūna galvos,skėčiai į virš galvos esančius želdinius.Būtų 
labai gerai“.

Vytautas: „Šaunuolis. Tai pirmoj eilėj iškirskit medžius (jei taip galima 
pavadinti juos) Anykščių centre - išvalykit aikšte ir Anykščių vaizdzelis žy-
miai pagerės“.

LT: „o kiek stovės nudžiovinti Vienuolio gatvės stuobriai? Gal tai pamin-
klai tiems, kurie tai padarė, ir tiems, kurie nieko nepadarė, kad išsiaiškint ir 
nubaust?“.

Joo rašo: „Sveiki, atvykę į Taganrogą! Iškirskit visus medžius ir iš Anykš-
čių liks tik sovietinės architektūros balaganas. Kokie baisūs Anykščiai žiemą, 
kai nėra lapų, bet svarbu uodas pro langą neįskris. Ir iš kur tokių protingu 
atsiranda?...“.

balsai internete (anyksta.lt):

Rajono savivaldybės architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė teigė, 
kad įvairiose mieste erdvėse bus pasodinta 60 
naujų medelių.

Vienas iš Anykščių rajono želdynų ir želdinių 
apsaugos ir priežiūros komisijos narių, savival-
dybės administracijos direktorės pavaduotojas 
Saulius Rasalas teigė, kad komisija atsakingai 
rinko, kuriuos medžius reikia pašalinti.

Antanas JANKAUSKAS, 
troškūnietis:

- Aukoju, tik šiemet nepa-
vyko, nes tas dienas nebuvau 
parduotuvėje. Pernai paauko-
jau būdamas Vilniuje.

Rita BABELIENĖ, anykš-
tėnė:

- Šitam neaukojau, buvau iš-
vykusi. Tačiau, kai galiu, visa-
da kažką nuperku. Manau, kad 
tokios akcijos yra reikalingos 
ir reikia pasidalinti su kitais.

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė:

- Neaukoju, nes tai yra ne-
sąmonė. Akcija yra akcija. Jei 
matai, kad kaimynui yra blo-
gai, nuėjai ir padėjai – tai yra 
pagalba. O tos kruopos man 
yra juokinga... 

Nenusiminkit, motyvuokit 
pinigais

Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių 
rajono vartotojų kooperatyvo pir-
mininkė, apie pasikeitimus: 

„Ateina jauni žmonės, nori įsi-
darbinti, o dirbti tingi... Užaugo 
išlaikytinių karta, nežinau, kas 
prie to privedė.“

Vokietijoje – visai kaip
 Anykščiuose

Arvydas, anykštėnas, kurį ap-
gavo Vokietijoje: 

„Mums vis buvo žadama, kad 
darbo greitai atsiras. Laukėme“.

Gal bendruomenei reikia 
daugiau validolio, o ne 
medį kirsti?

Saulius RASALAS, adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas, 
apie tai, kodėl bus kertamas me-
dis: 

„Bus nukirstas ir gluosnis, au-
gantis prie Muzikos mokyklos. 
Tai medis, kurio šakos, krisda-
mos nuo menkiausio vėjo, gąsdi-
na mokyklos bendruomenę.“

Jie tiesiog nerado kito 
būdo aplankyti areštinės 

Aušra STAŠKEVIČIENĖ, 
Kriminalinės policijos skyriaus 
viršininkė, apie latvių ir lietuvių 
muštynes: 

„Latviai buvo atvykę aplankyti 
Medžių lajų tako ir kitų lankytinų 
Anykščių vietų“. 

Anksčiau iniciatorius 
vadindavo partizanais

Saulius RASALAS, adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas, 
apie tai, kodėl bus kertami me-
džiai: 

„Prie kiekvieno medžio gali-
ma rasti iniciatorių. Kai kuriuos 
aš asmeniškai, kaip jau minėtą 
gluosnį, esu nužiūrėjęs, kai ku-
riuos prašė nupjauti gyventojai.“ 

Eureka – štai kaip 
užlaikysime turistus

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, apie Anykščiuose 
ketinamą rengti žiedinę sankry-
žą:

„Iš žiedinės sankryžos Vilniuje 
niekas nemoka išvažiuoti, o link 
Turizmo informacijos centro mo-
kės įvažiuoti?“. 

Būtų buvę pakankamai vyno, 
jau būtų ir pastatyta

Antanas VERBICKAS, muzie-
jaus direktorius, apie pilies staty-
mo peripetijas:

„Žinodamas, kad jiems labiau-
siai rūpėjo išreklamuoti naują 
natūralų juodųjų serbentų vyną 
„Voruta“, suabejojau, ar vynas 
gali būti siejamas su Anykščių 
rajono savivaldybės ketinimais 
statyti medinę pilį ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio.“

Kalbino Sigita Pivorienė 
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rievės

Gražina ŠmIGELSKIENĖ

Už  viską esu dėkinga partijai 
ir Leninui. 

Ups... kaip pasakytų mūsų 
Jaunųjų žurnalistų mokyklos mo-
kiniai. Leninas jau kuris laikas 
ilsisi. Gal norėjote pasakyti - 
Kubiliui ar Butkevičiui?

Kaip ten yra dėl dėkingumo 
Butkevičiui, tai aš dar nesu iki 
galo apsisprendusi. Kadangi 
gerą dešimtmetį turėjau bilietą 
su raudona rože (raudoniems 
šalikams tais atšiauriais laikais 
socdemai dar, matyt, neturėjo 
rezervų), kažkur giliai, sąmonės 
kamputyje, kaip sliekas gėlių 
vazone vis sujuda marksistinė 
mintis, kad iš kiekvieno - pagal 
galimybes, o kiekvienam - pagal 
poreikius. Dėl šitos priežasties 
niekad neatstumiu prašančio. Net 
jeigu gavęs pragers. 

O dėl dėkingumo Kubiliui esu 
visiškai tikra. Tik šio įžvalgaus ir 
toliaregio politiko dėka esu ir dar 
ilgai būsiu darbingo amžiaus, 
o todėl ir jauna. O kas gali būti 
moteriai svarbiau už jaunystę? 

Juk jaunystė tiesiogiai susijusi 
su grožiu. Pamenate, ko karalius 
pasakoje mokė savo dukteris?  
Gali būti darbšti, protinga, bet 
gali ir nebūti, tačiau graži būti 
privalai.

Bet kai labai gerai pagalvoju, 
tai už viską, ką dabar turiu, esu 
dėkingiausia Liberalų partijai ir 
merui Kęstučiui Tubiui. Rimtai. 
Nes jis ir Leninas, ir Butkevičius, 
ir Kubilius viename asmeny-
je. Tiek siaurąja, tiek plačiąja 
prasme. Tiek man asmeniškai, 
tiek mūsų darniai, susitraukusiai 
į savo kiautą bendruomenei. 

Kas galėtų paneigti, kad mūsų 
meras pagal naudojamą retoriką 
nepanašus į Leniną? Gal jis ma-
žesnis demagogas? Štai paklaus-
tas, ką darys, kad Lajų takas 
turistams būtų lengviau pasie-
kiamas, Tubis sako: „Konkretūs 
darbai bus labai konkretūs“, į 
savivaldybę atėjusiems gimna-
zistams pareiškia: „mes labai 
panašiai mąstome, nežiūrint į 
mūsų amžiaus skirtumą. 60 proc. 
išvardintų dalykų mes padary-
sime“. O kai per teatrų festivalį 
„Pakeleivingi“ meras iškart po 
spektaklio užlipęs ant scenos pa-
spaudžia ranką dvidešimties ak-
torių trupei, amo netektų ir batu 
į Jungtinių Tautų tribūną beldęs 
Nikita Chruščiovas. Nejaugi taip 
norėjosi įsitikinti, ar Rolandas 
Kazlas yra tikras...

 Universitete mokslinio komu-
nizmo studijų sugadinta mano 
klausa kaipmat įsijungia traškan-
tį radiją : „A Lenin - tokoj mo-
lodoj i junij. Oktebr v peredi...“ 
(išverčiu į radijo „Nykščiai“ 

laidos, užpirktos už mokesčių 
mokėtojų pinigus, propagandinę 
leksiką: „O Tubis toks jaunas, o 
Pakeltis beldžias į duris...“)

Kodėl Tubis panašus į soci-
aldemokratus, vieša paslaptis. 
Todėl, kad socialdemokratai į 
valdiškas kėdes visada sodino 
savus. Anykščiuose juokaujama, 
kad socialinių paslaugų centro 
vadovė į Socialdemokratų partiją 
įstojo su visais savo darbuo-
tojais, kurių, sako, būta net 
aštuoniasdešimties. Geičiausiai 
tai idėjinių partijos priešų pra-
manai, nes kodėl tada šio centro 
palėpėje erelio sparnus užsiau-
gino liberalų koalicijos partneris 
darbietis Donaldas Vaičiūnas? 
Tačiau liberalų 
polinkis įdar-
binti koalicijos 
ir partijos 
narius bei na-
rių partnerius 
visiems yra  
akivaizdus.

Palankiu 
merkurijaus 
judėjimu Juodojo mėnulio 
trajektorija  nepaaiškinsi darbų 
koalicijos partneriams Arūnui 
Liogei, Antanui Baurai, libera-
lei Danutei mažvylienei, kuri 
neišlaikiusi testo būti mokyklos 
vadove kažkodėl yra labiausiai 
tinkama tapti mokyklos direk-
torės pavaduotoja... O kur dar 
liaunoji ir tik kolegiją baigusi 
monikutė.. 

O va žinia, kad savivaldybėje 
vieną pensininką vairuotoją pa-
keitė kitas vairuotojas pensinin-
kas - jau iš Andriaus Kubiliaus  

repertuaro. Tiesa, jaunas pen-
sininkas vairuotojas yra senas 
policininkas pensininkas. Tačiau 
negi vežant merą, kuris taip pat 
yra policijos pensininkas, jam 
reikės pro mašinos langelį šaudy-
ti į kelio ženklus, kad policininko 
patirtis taptų lemiamu privalumu 
gauti darbą? 

Ir vis dėlto yra dalykų, už 
kuriuos turėčiau būti dėkinga 
tik liberalams ir tik asmeniškai 
K.Tubiui. 

Tiesa, savo pasakėčioms apie 
rajoną ištikusius pokyčius savi-
valdybė mokesčių mokėtojų pini-
gus leidžia per „Nykščių“ radiją, 
kurio nebegirdėti už miesto ribų. 
Tačiau tai suprantama - vienas iš 

radijo savinin-
kų yra Liberalų 
partijos narys, 
Anykščių SPA 
savininkas Val-
das Trinkūnas. 
Už kiekvieną 
reklaminę laidą 
savivaldybė iš 
mūsų kišenės 

„Nykščiams“ sumoka apie šimtą 
euriukų. Kuklokai kaip už tokį 
darbą. Neginčysiu. 

Tačiau neginčytinai yra 
demokratiška, kad po kelių 
metų pertraukos savivaldybė 
pasirašė reklamos sutartį ir su 
didžiausia rajono žiniasklai-
dos leidinių grupe -„Anykš-
tos“ redakcija. Sutartis, tiesa, 
yra aptaki ir tik dėl reklamos 
laikraštyje. Joje nenumatyta, 
kiek ir kokios reklamos bus 
viešinama, ir net yra punktas, 
kad savivaldybė neįsipareigoja 

nieko viešinti. 
Žurnalistams leidžiama su-

siprasti – rašysite apie valdžią 
gerai, užsakymų gal ir duosim. 
Rašysite blogai, „Nykščiai“ ir 
„Šilelis“ parašys gerai. Tačiau  
„Anykštos“ žurnalistai triūsia  
net atsiraitoję rankoves, rašyda-
mi apie žadėtus pokyčius, ir rajo-
no valdžios kol kas dar nenuvylė. 
Todėl “Anykštoje” savivaldybė  
ir yra išspausdinusi, regis, net 
trijų švenčių programas, o meras 
į laikraštį įdėjo savo sveikinimą 
pedagogams. 

Progresyvu. Skaidru. Vieša. 
Kaip ir žadėjo liberalai - Po-

kyčiai. 
Nuoširdus ačiū, mere. Steng-

simės ir ateityje Tėvynės labui ir 
žmonių gerovei.

 Tačiau didžiausia padėka, kad 
veiklos viešinimui pasirinkę ben-
drapartiečiui priklausančią radi-
jo stotį, o tai visiškai yra oligar-
chinėje valstybėje suprantama, 
„Anykštos“ leidiniams netaikote 
ekonominio spaudimo kaip tai 
darė (šviesaus jam amžino atilsio 
tvenkinių  pavėsyje) Kapitonas, 
kad nekviečiate įmonių vadovų ir 
neliepiate jiems išsiimti skelbimų 
apie pasikeitusias karšto vandens  
ar šiukšlių surinkimo kainas 
iš žiniasklaidos, kurią žmonės 
skaito, tačiau kuri apie valdžią 
rašo kritiškai. O gal tik kol kas 
nekviečiate...

 Feodalinių santykių visuo-
menėje, kokia pamažu virsta 
Lietuva, ponas, nemušantis savo 
vasalo už tai, kad šis nenori 
kukuoti kaip gegutė, yra labai 
progresyvus.

...už viską, ką dabar turiu, 
esu dėkingiausia Liberalų 
partijai ir merui Kęstučiui 
Tubiui. Rimtai. Nes jis ir Le-
ninas, ir Butkevičius, ir Ku-
bilius viename asmenyje...

- Kaip gimė ši knyga, ar seniai 
rašote eilėraščius?

- Eilėraščius rašau seniai, gal nuo 
kokių 7 metų, giminaičiai sako, kad 
dar nuo seniau, bet pats to nepamenu. 
O į šią knygą sudėti keleto paskuti-
niųjų metų eilėraščiai. Dalį jų buvo 
galima skaityti „Anykštoje“, dalis 
yra nepublikuotų. Knygą paskatino 
leisti bibliotekininkė Audronė Bere-
zauskienė, ji parašė projektą, rajono 
Kultūros taryba patikėjo, skyrė finan-
savimą, ir štai – knyga pagaminta. 

- Ar visada rašėte eiles vaikams?

Vaikiškame parke vietos yra 
ir suaugusiems

Spalio viduryje leidykloje „Petro ofsetas“ išleista pirmoji poezi-
jos kūrėjo, „Anykštos“ žurnalisto Lino Bitvinsko knyga „Vaikiškas 
parkas“. Ją iliustravo dailininkė Justina Sinickienė. Knyga, išleista 
500 egzempliorių tiražu, yra skirta vienu metu ir vaikams, ir vyres-
niems skaitytojams. Į kolegų klausimus atsako knygos autorius. 

- Tikrai ne. Rašiau tiesiog eiles. 
Eilėraščiai vaikams gimė iš žaidimo 
ir tam tikro pasipriešinimo. Būdavo 
labai sunku rasti eilėraštį, kuris tinka-
mas deklamuoti, kai mano vaikams 
reikėdavo pasiruošti kokiai šventei. 
Tai per sudėtingi, tai nesirimuoja, 
sunkiai išmokstami arba labai ba-
nalūs. Taigi, iš vienos pusės ėmiau 
kurti dėl to, iš kitos – „Anykštoje“ 
buvo priedas „aNykštukas“, kuriame 
laikas nuo laiko galėjau publikuoti 
vaikiškus eilėraščius, nes atsirasdavo 
laisvos vietos. Taip pat geru žodžiu 

galiu paminėti rašytoją Rimantą Va-
nagą, kuris perskaitęs, kelis eilėraš-
čius padrąsino: „Klausyk, tu gali, 
žinok, vaikams dabar knygas leidžia 
daug rašytojų, kurie net vaikų neturi“. 
Pamaniau, kad vaikų turiu, tai tikrai 
galiu jiems ir ką nors parašyti. Be to, 
smagu žaisti žodžiais. 

- Knyga yra  skirta vaikams, o 
kaip joje atsidūrė poezijos suaugu-
siems?

- Teoriškai nedalinu skaitytojų, nes, 
manau, kiekvienas suaugęs savyje 
turi išsaugojęs dalį vaiko, o vaikai 
supranta daugiau, negu suaugusieji 
mano. Todėl nebrėžčiau aiškios ribos 
pagal amžių. Savaime aišku, vaikai 
dalies suaugusiųjų pasaulio negali 
priimti, bet tik dėl patirties stokos.  
Už visus negaliu kalbėti, bet kai savo 
vaikams skaitydavau knygas, paste-

bėjau, kad jiems greit nusibosdavo 
knygos, kurios parašytos specialiai 
vaikams, turint išankstinę nuomonę, 
ką vaikas gali suprasti, ko ne, koks 
turėtų būti jo pasaulis ir t.t. Kiekvie-
nas rašytojo bandymas sumodeliuoti 
vaikui, kaip jis turėtų suprasti ir koks 
turėtų būti jo pasaulis, nežiūrint kny-
gos kokybės, autoriaus pavardės, kri-
tikų įvertinimo, mūsų miegamajame 
patirdavo triuškinančią nesėkmę. Tuo 
tarpu vaikai ramiai galėdavo klausyti 
kad ir Č.Dikenso „Pasakojimo apie 
du miestus“. Iš to mokiausi, kad vai-
kai tokie pat kaip mes, o mes – tokie 
pat, kaip vaikai. 

- Knygą iliustravo dailininkė 
Justina Sinickienė. 

- Pirmiausia reiktų pasakyti, kad 
pavardė Sinickienė mažai ką Anykš-
čiuose sako, geriau žinoma pavardė 

yra Vilkončiūtė.  Justina yra Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklos di-
rektoriaus Arūno Vilkončiaus dukra. 
Ji Vilniaus universitete yra baigusi 
tarptautinės ekonomikos studijas, Vil-
niaus dizaino kolegijoje - mados di-
zainą. Anykščių menų inkubatoriuje 
J.Sinickienė turi savo dizaino studiją. 
Galima sakyti, kad ji atsirado visiškai 
netyčia, ji paskaitė mano eilėraščius ir 
sutiko. Beje, kaip ir aš, ji augina tris 
vaikus, todėl mes, kaip saikingi dau-
giavaikiai, greitai radom bendrą kalbą. 
Be to, abu esam anykštėnai, taigi kny-
gelė visapusiškai išėjo anykštėniška. 
Jai tai irgi yra debiutas. Aš Justiną tik 
galiu pagirti už piešinius ir padėkoti, 
mano galva, turėdama mažai laiko, ji 
iliustravo maksimaliai gerai.  

- Kaip pats vertinate savo kny-
gą?

- Aišku, savo kūrybą pačiam sun-
ku vertinti, o kaip atrodo kitiems, 
čia jau kitas klausimas. Gyvenam 
Anykščiuose, žinom, kaip anykš-
tėnai mąsto, tai neišvengiamai bus 
visokių atsiliepimų. Man įstrigo 
vienas momentas, kai maketuojant 
knygą teko išmesti nemažai eilėraš-
čių, nes nesutilpau į biudžetą. Kai 
pasakiau, kad metam dalį, vilnietė 
maketuotoja ištarė: „Labai gaila“, 
tada kažkaip ir patikėjau, kad su 
knyga nebus labai blogai. Pavyko ar 
nepavyko, nežinau, bet nenorėčiau, 
kad pavartęs knygą žmogus pajustų 
sunkumą, gautų kažkokių neigiamų 
emocijų krūvį. Iš kitos pusės, neno-
rėjau, kad būtų tik žaidimas, todėl 
kitoje knygos dalyje ir iliustracijos 
nespalvotos, ir eilėraščiai daugiau 
skirti suaugusiems. Oficialiai knyga 
bus pristatyta gruodžio mėnesį.

- Ar planuojate dar kokią kny-
gą leisti?

- Man vaikystėj viena poetė, per-
skaičiusi mano eilėraščius. sakė: 
“Jei gali nerašyti - nerašyk”. Galiu 
ir nerašyti. Bet ne visada kitų klau-
sau. 

Žurnalisto Lino Bitvinsko knygos „Vaikiškas parkas“ puslapis.

Knygos autorius Linas Bitvinskas mano, kad jei vaikiška poezija 
neįdomi suaugusiajam, ji bus neįdomi ir vaikui. 



  
2015 m. spalio 24 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

 SKoRPIoNAS
Skorpionas (spalio 24 – lapkričio 22). Astrologinis simbolis la-

bai panašus į Mergelės, tik užriestas galas baigiasi geluonimi.

- Skorpiono charakteris stiprus, 
o gyvenimas įdomus, nes visais gy-
venimo atvejais yra maištininkas 
ir individualistas.

- Jokiu būdu nesu maištininkė. 
Dėl stipraus charakterio – tą galė-
čiau sau prisitaikyti. Niekada manęs 
niekas iš savo kelio nenupūtė, kur 
galėjo nupūsti. Aš visada laikiausi 
savo linijos, savo taktikos, pozicijų, 
pažiūrų ir niekada nebandžiau pri-
sitaikyti. Kai kada galbūt ir reikėjo 
prisitaikyti, gal būčiau kitaip pasirin-
kusi. Tačiau niekada nenorėjau būti 
lyginama su kažkuo. Kiek įmanoma, 
norėjosi būti savimi. 

Aš nuo 32 metų dirbu vadove. 
Turbūt toks žmogus nėra labai silpno 
charakterio, nes į tave daugiau žiūri-

Vadovė draugus renkasi 
atsargiai Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Rita Kripaitienė, Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo pir-
mininkė, ekonomistė, pagal Zodiako ženklą – Skorpionas, teigė, 
kad dažniausiai horoskopą paskaito dėl „sportinio intereso“, o 
labiausiai tikinti, kad žmogaus charakterį lemia ne horoskopai, 
o genai, išsiauklėjimas, išsilavinimas. „Sako, kad labai sunku gy-
venti su Avinu, bet mano mamytė, mano gyvenimo didžiausias 
autoritetas, buvo Avinas. Ji buvo ypatingai švelni, ypatingai atlai-
dus, šiltas žmogus. Mano vyras – Avinas, tačiau mes net nesipyks-
tame“,  – savo nuomonę apie Zodiako ženklus išsakė pašnekovė.

ma, esi labiau po padidinamuoju sti-
klu. Turint nemažą kolektyvą reikia 
ir kažkaip susitarti, o kai šalia manęs 
dauguma žmonių buvo gerokai vy-
resni... Jaučiausi ne viską supran-
tanti, ne viską sugebanti, neturinti 
tiek praktikos kiek kiti, bet išlaikyti 
poziciją, kad esi vadovas, reikėjo bet 
kokiu atveju. Turi klausyti kitų nuo-
monės, bet sprendimus turi priimti 
pats. Šiuos dalykus, manau, ir lėmė 
stiprus charakteris. 

- Viską, ko imasi, atlieka nepa-
prastai aistringai, nebijo jokių 
kliūčių ir visada eina iki galo.

- Negalėčiau sakyti, kad kažko 
labai daug gyvenime pasiekiau, bet 
galvoju, kad norint kažką pasiekti, 
turi būti tam tikros aplinkybės, turi 

atsidurti reikiamu metu reikiamoje 
vietoje. 

Aš visada turiu kažkokį tikslą. Ži-
nau, kad turiu padaryti, žinau, kad už 
mane niekas kitas nepadarys. Nie-
kada nesistengiu kažkam permesti 
savo pareigų. Man ženkliai geriau 
žinoti, matyti, padaryti, pačiai su-
gebėti. Taip stovėdamas ant žemės 
jautiesi tvirčiau. 

Kad visko imčiausi labai aistrin-
gai, negalėčiau pasakyti. Prieš dary-
dama aš daug pagalvosiu. Šito turbūt 
išmokė ir pareigos. Turiu  pasakyti, 
kad būna daug nemigo naktų, kai 
matai, kad kažkas ne taip. Savyje turi 
labai daug ką perkratyti, permąstyti 
tam, kad galėtum kažką pasakyti ir 
priimti sprendimą. Niekada nesinori 
kažką įžeisti, kad žmonės pasijaustų 
nustumti, nesuprasti.

Nešoku kaip ugnis, daugiau sve-
riu, ką galima ir kaip galima pada-
ryti. Aš visada save truputį prilaikau 
ir nežinau, ar tai pliusas, ar minusas. 
Sėdėti ir nereaguoti, neįkišti savo tri-
grašio negaliu, tačiau nuošalyje būti 
man taip pat sudėtinga. Esu žmogus, 
kuris negali pasyviai stebėti, norisi 
patarti, pastumti. Man reikia veiks-
mo. Stengiuosi save prilaikyti, ne-
prisikrauti to, ko nereikia. 

Man šventas dalykas yra šeima, 
tai – mano tvirtovė. Jai skiriu daug 
laiko. Turiu savo daržą, savo gėles, 
tam man būtinai reikia laiko. 

- Šio ženklo moterys renkasi to-
kias profesijas, kurios reikalauja 
taktinių sugebėjimų bei diploma-
tinių įgūdžių.

- Čia, kur esu, esu atsidūrusi dėl 
to, kad taip lėmė aplinkybės. Pabai-
gusi mokyklą, aš iš viso nežinojau, 
kuo būsiu. Man norėjosi gyvenimą 
sieti su muzika. Taip išėjo, kad aš 
net nebandžiau stoti į konservatoriją. 
Amžiną atilsį Dūmanas su manimi 
labai daug dirbo, dainavau ir „Dainų 
dainelėse“ – man to norėjosi. Matyt, 
pritrūko ryžtingumo bandyti... 

Antras dalykas – kai gimiau, 
mano tėvai buvo pakankamai „am-
žiuje“ – mamytei buvo 39 metai. Ji 
jau buvo susidūrusi su ne viena liga 
ir... Esu labai stiprios pareigos žmo-
gus. Mačiau, kad ji be galo nenori, 
kad aš išvažiuočiau. Tai mane ir 
laikė namuose. Aš studijavau nea-
kivaizdžiai aukštojoj, o mama dirbo 
parduotuvėse ir visada buvau labai 
arti to. Man tai tiko. Pradėjau nuo 
labai žemai, nuo buhalterijos. Dau-
giau rinktis ir nesirinkau. Ką galėjau 
daryti, tą ir dariau. Ir dariau, matyt, 
ne taip jau ir prastai, kad atsisėdau į 
šią kėdę šiame kabinete. 

Diplomatiniai sugebėjimai, ži-
noma, svarbūs. Ypač – šiuolaikiniu 
metu. Ateina jauni žmonės, nori 
įsidarbinti, o dirbti tingi... Užaugo 
išlaikytinių karta, nežinau, kas prie 
to privedė. Turi išlaikyti šaltą protą, 
rasti darbuotojų.

Mūsų kolektyvas yra labai šaunus, 
mes gyvename kaip šeima, turime ir 
savo šventes, ir margutį drauge susė-
dam sudaužyti, ir Užgavėnių blynų 
suvalgyti, ir Moters dieną tortą su-
valgom. 

- Ginče neretai jos tampa užsi-

spyrusios ir sunkiai pakeliamos 
netgi paties artimiausiems žmo-
nėms.

- Savo nuomonę turiu visada ir vi-
sada jos laikausi. Bet kad užsiimčiau 
ginčais – tikrai ne. Savo poziciją 
išlaikysiu, stengsiuosi savo nuomo-
nę apginti, bet kito poziciją taip pat 
išklausysiu. Tuščiai nesiginčiju, kad 
įrodyčiau, jog yra tik mano tiesa. 
Turi suprasti, kad išgirdęs kitą argu-
mentą, galbūt galėsi sutikti su kito 
nuomone. 

- Visi Skorpionai nekalbūs ir 
dažnai vadovaujasi tik jiems vie-
niems suprantama logika.

- Visada buvau labai komunikabi-
li ir labai lengvai bendrauju. Tikrai 
nesu tylenė, nesu uždara.

Komunikabilumą laikau labai di-
deliu pliusu, nes net priimant į darbą, 
kai matai, kad žmogus labai laisvai 
bendrauja, supranti, kad taip bus ir 
prekyboje – parduotuvėje jis ben-
draus, o ne tik stovės už prekystalio. 

- Rinkdamosi drauges, moterys 
Skorpionai labai išrankios, tačiau 
dažniausiai išsaugo draugystę per 
visą gyvenimą.

- Visada sakau, kad draugai yra 
tik draugai. Šeima, giminės – savi 
žmonės. Draugas man gali būti ne 
bet kas. Esu gyvenime bendravusi su 
žmonėmis, kurie mane labai nuvylė. 
Galvojau, kad tai – pakankamai geri 
draugai, bet klydau. Tokiu draugu, 
kuriam galėsiu išsipasakoti, tikrai 
galės būti ne kiekvienas. Mieliau 
rinksiuosi savo bendradarbę, kurią 
pažįstu daugybę metų.

Į draugus žiūriu labai atsargiai. 
Savo sūnums sakau lygiai tą patį. 
Dabar jis tau yra draugas, o po metų 
gal net gatvėje nesisveikins. Žmogų 
pažinti nėra taip lengva, jį matyti rei-
kia įvairiose situacijose.

Jaunystėje draugų ratas buvo pa-
kankamai didelis. Dabar su daugeliu 
žmonių yra malonu susitikti gatvėje, 
pasisveikinti, pabendrauti, bet drau-
gai – tie, kurie yra ištisai bendrau-
jantys. Turbūt turiu ne vieną artimą 
draugą, su kuriuo man tikrai gera 
susitikti, pasėdėti prie kavos puode-
lio, bet net ir jam iki apatinių baltinių 
neišsirengsiu. Ribą aš išlaikau.

- Šio ženklo žmonės be galo 
romantiški ir jausmingi. Meilė – 
Skorpionų varomoji jėga.     

- Meilė turbūt kiekvienam yra va-
romoji jėga. Kur žmogus gali nueiti 
su neapykanta? Su meile, supratimu, 
vertinimu gali kažką pasiekti, būti 
įdomus kitam. 

Ar esu jausminga? Per „Titaniką“ 
tikrai neverksiu, tačiau jei kam atsi-
tiko nelaimė, tam esu neabejinga ir 
tikrai apsipilsiu ašaromis. Reaguoju 

ne tik į savo nuoskaudas, nelaimes, 
bet ir į artimų žmonių. Mano ašaros 
būna nesuvaidintos, tik tai toli gražu 
ne visi mato.

Taip pat labai ilgai išgyvenu, 
„kramtau“ tai, kas buvo ne taip pasa-
kyta. Akių niekada nedraskysiu, bet 
širdy nuoskaudą laikysiu labai ilgai. 

Nesu kerštinga. Yra labai geras 
posakis: Dievas ne ūmus, bet „pa-
metlyvas“. Aš stengiuosi tuo vado-
vautis. Negalima kitam norėti blogo. 
Jei tau atiduos, tai dar nieko, bet gali 
tavo vaikams atiduoti... O jiems už 
ką? Labai ne kaip žiūriu į žmones, 
kurie yra į save lenktais pirštais, 
daug norintys, „skūpūs“. Mamytė 
sakydavo, kad su visais reikia gra-
žiuoju. Tuo tikiu ir esu įsitikinus, kad 
visi blogi darbai anksčiau ar vėliau 
atsigręžia prieš tave patį. 

- Daugeliu atvejų šio ženklo at-
stovės šeimoje tampa puikiomis 
žmonomis ir rūpestingomis moti-
nomis.

- Mano sūnūs tikrai pasakytų, kad 
esu per daug rūpestinga. Kaip žmo-
na, manau, irgi esu labai gera. Tegul 
tik visos būna tokios rūpestingos ir 
geros (juokiasi). 

Mano sūnūs jau suaugę, stovintys 
ant savo kojų, bet negaliu nepatarti, 
kažko nepamokyti. Tik gero norėda-
ma – jie jauni, maksimalistai, kartais 
reikia juos prilaikyti. 

Niekada nemokėjau būti ponia, 
jau ir nebeišmoksiu. Aš skalbiu, ruo-
šiu maistą. Kai žinau, kad atvažiuos 
vaikai, visko priruošiu kalnais. Kad 
ir pavalgytų, ir įsidėtų. 

Tikrų marčių dar neturiu, bet dar 
esu „prote“ ir suprantu, kad nieko 
perauklėti – tuo labiau marčių – ne-
galėsiu, nes jos atsineš patirtį ir su-
pratimą iš savo mamų. Tik visada sa-
kau, kad niekada nenorėčiau gyventi 
kartu. Labai džiaugiuosi, kad vaikai 
įsikūrę, gyvena savarankiškai. 

Kai aš buvau jauna, į daug ką ki-
taip žiūrėjau, visai kitaip priėmiau 
mamytės pamokymus. Savo kailiu 
reikia viską išbandyti. Vienintelis 
mano pasakymas vaikams – atsimin-
kit, kai būsit mano metų, ką aš jums 
sakiau. Tada įvertinsit. Esu mama, 
privalau pasakyti, pamokyti, prašau 
mane išklausyti, nors ir žinau, kad 
darys savaip. Bet aš būsiu rami, kad 
perspėjau, pamokiau. Vaikai juokia-
si iš šių mano pasakymų. O marčių 
iš paskutiniųjų stengsiuosi neliesti. 
Vien dėl to, kad tai neatsigręžtų prieš 
mano sūnus. 

- Skorpionas mėgsta skaniai ir 
sočiai pavalgyti, tačiau gaminti 
nemoka.

- Esu smagurė. Labai mėgstu py-
ragus, tortus, negaliu atsispirti. Ga-
minu daug ką. Galbūt man patiktų 
kuo mažiau gaminti, bet kadangi esu 
atsakingas žmogus, privalau tai da-
ryti. Mano mamytė buvo puiki šei-
mininkė, mano sūnūs taip pat puikiai 
gamina, jų negaliu pasivyti. Mano 
vaikai nelankė darželio, juos augino 
močiutė, tai ir gamindavo tai, kas 
kam patinka. Ir aš buvau įstatyta į tas 
vėžes – taip ir gaminau – vienam sū-
nui vienaip, kitam – kitaip. Ir dabar 
taip išliko. Vienas mėgsta vienokį 
pyragą, kitas – kitokį. Kai atvažiuo-
ja, iškepti būna du pyragai. Ir dabar 
vyro paklausiu, ko jis nori. Tą ir pa-
gaminu. Ir tai man nėra sunku.

4 detalės apie Ritą Kripaitienę:
 

Naminis gyvūnas...
Turime du katinus, kuriuos mylime kaip mažus vaikus, jie mums va-

dovauja, tik tiek, kad kalbėti nemoka. Tai – labai mieli padarėliai, kurių 
kartais norėčiau ir neturėti (juokiasi). Gyvūnėlis – savotiška aura šeimoje, 
iš jų visada gauni švelnumo, pasisemi teigiamų emocijų.

Filmas...
Negaliu žiūrėti žiaurių filmų. Filmas man turi būti savotiškas „relak-

sas“. Sudėtingas gali būti, bet ne žiaurus. Filmas turi teikti tik geras emo-
cijas.

Vaikystė...
Vaikystė... Iš karto asociacija su mamyte. Tai – šviesus spindulys. Gy-

venau ten, kur ir tebegyvenu, buvo daug vaikų, kvadratas, slėpynės. Tai 
– šviesa, mamytės šilta šypsena.

Sapnas...
Sapnuoju labai retai. Jei sapnuoju, visada suklūstu: kas bus? Paprastai 

sapnai kažką reiškia, pranašauja, tą esu patyrusi ne kartą. Jei susapnuoju 
mažą vaikutį, tai reiškia ligą – tuo ne kartą įsitikinau.

Receptas
Vienas skaniausių patiekalų man yra sumuštiniai, jie gali būti tris kartus 

per dieną. Bet gali pasidalinti labai senoviniu, dar mano bobutės, receptu. 
Šis patiekalas yra skirtas Užgavėnėms. Tai – baltų raugintų burokų da-
žinys su dideliais lietiniais blynais. Paprastą baltą buroką reikia nulupti, 
supjaustyti į keturis ar šešis gabalus, sukišti į puodą ar stiklainį ir paraugti 
– užpilti paprasčiausiu vandeniu. Reikia laikyti kambario temperatūroje 
apie porą savaičių. Po to juos reikia tušinti kaip kopūstus, įpilti gana daug 
spirgučių ir į šį dažinį dažyti didelius sausus lietinius blynus.

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo pirmininkė Rita Kripai-
tienė sakė, kad geriausi draugai jos gyvenime yra šeima. Tuo 
vadovautis ji skatina ir du savo sūnus.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Rajono Tarybos nariai 
prastai pažįsta miestą

Anykščių turizmo informacijos 
centro pastatą, kuris, anot savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjos Daivos Gasiūnie-
nės, „jau nebeatlaiko kritikos“, pla-
nuojama statyti miesto apžvalgos 
aikštelėje. Prieš keletą metų dis-
kutuota, kad Turizmo informacijos 
centras turėtų įsikurti teritorijoje 
kitapus autobusų stoties, kur stovi 
buvęs tiro pastatas.

„O kur čia ta aikštelė?“, - galvas 
kraipė kai kurie rajono Tarybos 
nariai. Jiems paaiškinta, kad ji yra 
kitoje pusėje prekybos centro „Bi-
kuva“. Iš šioje aikštelės atsiveria 
nuostabi miesto panorama.

Be to, šioje vietoje ketinama 
įrengti ir autobusų sustojimo vietas. 
Ateityje čia galėtų sustoti net elek-
tromobiliai, žadėjo D.Gasiūnienė...

„Ar bus patogu, kai autobusų su-
stojimo vieta bus kitoje pusėje ke-
lio. Čia vis dėlto eismas  didelis. Ar 
darysite požeminę perėją?“, - teira-
vosi rajono Tarybos narys Donatas 
Krikštaponis.

Tuo tarpu rajono Tarybos narys 
Arūnas Liogė nuogąstavo, kad nau-
jai pastatytas turizmo informacijos 

Šviesias vietos valdžios ateities vizijas 
drumstė kasdienės problemos Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį sušauktas 8-asis rajono Tarybos posėdis, kuriame 
kalbėta apie turizmo plėtrą Svėdasų link, priimti sprendimai dėl mo-
kinių pavežėjimo bei aiškintasi valdininkų suvokimo problemos.

centras miesto panoramą gali už-
gožti ir siūlė naująjį statinį statyti 
ant buvusių „Spartako“ valymo 
įrenginių.

„O įgyvendinant šią idėją žiedi-
nės sankryžos idėja lieka ar nebe-
lieka? Iš žiedinės sankryžos Vilniu-
je niekas nemoka išvažiuoti, o link 
Turizmo informacijos centro mokės 
įvažiuoti?“, - domėjosi rajono Ta-
rybos narys, socialdemokratas Dai-
nius Žiogelis.

„Yra dabar Trečiojo amžiaus 
universitetas“, - kur būtų galima 
pasimokyti, juokavo meras Kęstutis 
Tubis.

Kurortiniais malonumais bus
galima mėgautis ir Svėdasuose

Rajono Tarybai pristatyta nauja 
Anykščių rajono teritorijos bendro-
jo plano koncepcija.

Tai – svarbus dokumentas, kuria-
me apibrėžiama tolimesnė rajono 
raida. Paskutinį kartą rajono terito-
rijos bendrasis planas buvo pristaty-
tas prieš aštuonerius metus.

 Be kita ko, šioje koncepcijoje 
numatyta, kad, pavyzdžiui, turizmo 
plėtra rajone bus vykdoma kitomis 
kryptimis, nei buvo iki šiol. Posė-
dyje minėti Svėdasai.

„Kas paskatino keistis? Ar čia dėl 
to, kad valdžia pasikeitė?“, - domė-
josi „valstietis“, rajono Tarybos na-
rys Algirdas Ananka.

„Gyvenimas“, - rajono Tary-
bos nariui paaiškino Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė.

Naujosios Anykščių rajono teri-
torijos bendrojo plano koncepcijos 
parengimas rajono biudžetui kaina-
vo 54 000 Lt.

“Ši suma yra per maža bendrajam 
planui, dėl to jis gali būti nelabai 
kokybiškasi padarytas. Mes jo ren-
gėjus labai prižiūrime, spragų dar 
nesimato”, - ramino D.Gasiūnienė.

Kažkam pritrūko suvokimo

Nemažai diskusijų kilo svarstant 
sprendimo projektą dėl rajono mo-
kyklų mokinių ir vaikų globos įstai-
gų gyventojų vežiojimo ir važiavi-
mo išlaidų kompensavimo tvarkos 
aprašo pakeitimų.

Šis sprendimas parengtas atsi-
žvelgus į sporto klubų vadovų, 
trenerių prašymą, siekiant su-
daryti palankesnes sąlygas mo-
kiniams,  gyvenantiems kaimo 
vietovėse, lankyti neformaliojo 
vaikų švietimo programas vyk-
dančių įstaigų, laisvųjų mokytojų 
užsiėmimus, nes kai kurių moki-
nių tėvai negali sumokėti savo 
vaikų kelionės išlaidų. Važiavi-
mo išlaidos bus kompensuojamos 
sumokant už praėjusį mėnesį įsi-
gytus bilietus.

Posėdyje paaiškėjo įdomių deta-
lių. A.Liogė atkreipė dėmesį, kad 
su numatomais aprašo pakeitimais 
sporto klubų vadovams bei trene-
riams skirta labai mažai laiko susi-
pažinti su nauja tvarka.

„Vaikams iš kaimų buvo pasaky-
ta, kad už kelionės išlaidas nebus 
kompensuojama. Jie vaikams taip 
sakė, nes nesuprato“, - apie mįslin-
gus savivaldybės raštus pasakojo 
D.Žiogelis.

„Čia suvokimo problema“, - gy-
nėsi Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė.

„Čia Švietimo skyriaus darbo su-
vokimo, o ne sporto klubų vadovų 
problema“, - konstatavo A.Liogė.

Naujajame rajono mokyklų mo-
kinių ir vaikų globos įstaigų gyven-

tojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų 
kompensavimo tvarkos apraše nu-
matyta, kad kelionės išlaidos kom-
pesnuojamos bendrojo   ugdymo 
mokyklų mokiniams, lankantiems 
sporto klubų ir kitų neformaliojo 
vaikų švietimo programas vykdan-
čių įstaigų, laisvųjų mokytojų (to-
liau – NVŠ) vedamus užsiėmimus, 
važiuojantiems į juos iki 40 km ir 
atgal tų užsiėmimų vykdymo die-
nomis.

Mokiniai, vykę  į NVŠ  teikė-
jų  vykdytus užsiėmimus, įsigytus 
važiavimo reguliaraus susisiekimo 
autobusais pateikia NVŠ teikėjui. 
NVŠ teikėjai, patikrinę, ar mokinių 
pateikti bilietai  atitinka užsiėmimų 
grafikus ir mokinių lankomumą pa-
tvirtinančio dokumento duomenis,  
apskaičiuoja kompensuojamas va-
žiavimo išlaidas bei kompensuoja 
mokiniams patirtas važiavimo iš-
laidas.

Prabangiosios sūpynės 
nurašytos

Anykščių miesto centrinėje aikš-
tėje įrengtos sūpynės tarnavo ma-
žiau nei penkerius metus. Vienas 
sūpynes rajono Taryba nusprendė  
nurašyti.

„Tolimesnė sūpynių eksploataci-
ja negalima, jos sugadintos nepatai-
somai“, - nurodyta rajono Tarybai 
pateiktame sprendimo projekte.

Sūpynių įsigijimo kaina – 2 938 
Eur arba 10 144 Lt. 

Priminsime skaitytojams, kad 
šios atrakcijos sumanytojas buvo 
tuometinio rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėjas Sergejus Jo-
vaiša.

Naujienų portalo anyksta.lt skai-
tytojai siūlė šias sūpynes dar ban-
dyti remontuoti, kiti piktinosi vietos 
valdžios neūkiškumu, tačiau anykš-
tėnų išrinktieji sprendimą priėmė be 
diskusijų.

Sprendimus priims 
ligoninės vyr.gydytojas

Šią savaitę posėdžiavusi  rajono 
Taryba žadėjo imtis rimtų pertvarkų 
Anykščių ligoninėje – optimizuoti 
ir perprofiliuoti stacionaro skyrių 
lovų kiekį.

 „Vertinant 2013 – 2014 metų 

Anykščių rajono savivaldybės ligo-
ninės veiklos duomenis, chirurgijos 
skyriuje buvo neužimtos 7 lovos, 
ortopedijos-traumatologijos  7 – 8 
lovos, nervų ligų skyriuje 6 – 7 
lovos, vaikų ligų skyriuje 5 lovos, 
akušerijos ir ginekologijos skyriuo-
se 4 – 5 lovos. Tačiau dienos stacio-
naro ir stebėjimo paslaugų poreikis 
tuo pačiu laikotarpiu augo, slaugos 
ir palaikomojo gydymo paslaugų 
poreikis taip pat didėjo. Tokios pa-
čios tendencijos išlieka ir šiais me-
tais, įvertinus 9 mėnesių rodiklius“, 
- informuota rajono Taryba.

Skelbta, kad stacionaro skyrių 
lovų kiekio optimizavimo ir jų per-
profiliavimo į slaugos ir palaiko-
mojo gydymo, reabilitacijos lovų 
didinimo bei ambulatorinių - dienos 
stacionaro ir stebėjimo lovų didini-
mo klausimas išdiskutuotas ir ap-
svarstytas spalį vykusiuose Anykš-
čių rajono savivaldybės ligoninės 
administracijos, Gydymo tarybos, 
Slaugos tarybos, Lietuvos gydytojų 
sąjungos Anykščių ligoninės sky-
riaus, skyrių vedėjų ir vyresniųjų 
slaugytojų  bendruose posėdžiuose.

Bendras lovų skaičius, rajono Ta-
rybai priėmus teigiamą sprendimą, 
Anykščių ligoninėje būtų išlikęs 
nepakitęs.

Vis dėlto sprendimų šiuo klausi-
mu rajono Taryba nepriėmė po Vy-
riausybės atstovo išsakytų pastabų.

Paaiškėjo, kad šiuos klausimus, 
vadovaudamasis galiojančiais teisės 
aktais, priims pats Anykščių ligoni-
nės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas.

Kai kurie rajono Tarybos 
nariai nori ilgesnių posėdžių

Pastaruoju metu rajono Tarybos 
posėdžiuose ryškėja nauja tene-
dencija – sprendimus anykštėnų 
išrinktieji priima be didesnių disku-
sijų. Joms įsismarkavus, politikus 
tuoj pat suskumba nutraukti meras 
K.Tubis, ragindamas balsuoti.

Šiame posėdyje „kas užduos 
daugiau klausimų“, varžėsi du ra-
jono Tarybos nariai -  D.Žiogelis ir 
A.Liogė.

„Norisi, kad posėdis tęstųsi bent 
valandą, o tai po to neužskaitys 
ir valandos, kurią dirbau“, - dėl 
per didelio aktyvumo teisinosi 
D.Žiogelis.

„Anykštėnų akims ir mintims 
vėl krypstant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio link ir ten jau regint kylan-
čias medinės Vorutos pilies sienas, 
rūpi prisiminti bene paskutinę vi-
suomenės akciją, šią idėją ne tik 
moraliai, bet ir savo pinigais pa-
rėmusią.

2007 metų rugpjūčio 4-ąją, šeš-
tadienį, Anykščių Dainuvos slė-
nyje vyko tuo metu jau tradicine 
tapusi Vyno šventė, kuriai tąkart 
jos organizatoriai pasirinko „Vo-
rutos pilies“ temą.

Žinodamas, kad jiems labiausiai 

Diskusijos internete muziejaus direktorių 
paskatino atsiversti 2007-ųjų “Anykštą”

Naujienų portale anyksta.lt tęsiasi diskusijos apie medinės pi-
lies statybas ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Komentarą šia tema 
portale paliko ir muziejaus direktorius Antanas Verbickas.

rūpėjo išreklamuoti naują natūralų 
juodųjų serbentų vyną „Voruta“, 
suabejojau, ar vynas gali būti sie-
jamas su Anykščių rajono savival-
dybės ketinimais statyti medinę 
pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio. 
Tokios pilies statybos idėja tuo 
metu jau buvo visiškai subrendu-
si, techninis projektas parengtas, 
telikę tik kviesti statybininkus, 
tačiau ties starto linija dvejota, ar 
išvis imtis tokios projekto.

Tikriausiai dėl to, kad būtų kiek 
išsklaidytos dvejonės, sutikau 
dalyvauti reklaminėje „Anykš-

čių vyno“ ir „Vorutos pilies“ ak-
cijoje. Muziejininkai Dainuvos 
slėnyje pastatė butaforinį pilies 
bokštą, prie kurio šventės vakarą 
sukiojosi tikras pilėnas Kastytis, 
o kiekvienas, nepagailėjęs lito, 
gavo atminimo lipduką „Aš statau 
Vorutos pilį“, o parėmusieji trim 
litais – dar ir balionų su tokiu pa-
čiu ženklu.

Dabar, po aštuonerių metų, 
smalsu atsiversti tų metų rugpjū-
čio 7-osios „Anykštą“, kuri tuo-
met skelbė: „Dainuvoje – Vorutos 
pilies dvasia“ ir išsamiai pasako-
jo, kaip pavyko surinkti 1042 litus 
ir 71 centą. Po šventės šie pinigai 
buvo įnešti į Muziejaus sąskaitą 
banke ir panaudoti tuo metu vyk-

dytiems Šeimyniškėlių piliakalnio 
istorinio komplekso plėtros suma-
nymams: buvo leidžiamos eduka-
cinės priemonės, buvo tveriama 
nauja papilio komplekso tvora.

Kukli paramos suma tuo metu 
buvo simbolinis indėlis, svarbiau-
sia, paliudijęs anykštėnų norą sta-
tyti pilį. Rugpjūčio 4-osios vakaro 
reklaminė akcija buvo tarsi viešu-
mo viršūnė – nuo to laiko daugiau 
nieko ryškesnio šia tema Anykš-
čiuose ir neįvyko.

Nors tuo metu statybininkai į 
piliakalnio viršūnę ir neužkopė, 
bet idėja, kol kas puoselėjama 
papilio teritorijoje, liko bręsti“, - 
rašo A.Verbickas.

-ANYKŠTA

„Anykštos“ komplektas 
muziejaus direktoriui An-
tanui Verbickui padėjo 
prisiminti, kiek anykštėnai 
buvo suaukoję pilies staty-
bai. 

rezonansas

Kaip nepriklausomas kandidatas į rajono Tarybą išrinktas Arū-
nas Liogė šiame posėdyje buvo ypač aktyvus.

Autoriaus nuotr.



2015 m. spalio 24 d.

pirmadienis 2015 10 26

sekmadienis 2015 10 25

 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
6.55 Stilius.  
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Padūkėliai marsu-
pilamiai 2. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. Apie 
žvejį ir jo pačią. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Brazilijos laukinės gam-
tos įdomybės. 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pasaulio gamtos ste-
buklai.  
13.50 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Pavojingi jausmai.  
22.00 Premjera. Žydroji bedugnė. 
N-14.  
0.55 Pasaulio dokumentika. 
Brazilijos laukinės gamtos įdo-
mybės. 
1.50 Pasaulio dokumentika. 
Pasaulio gamtos stebuklai.  
2.40 Auksinė Agatos Kristi kolekci-

ja. Mis Marpl 2. N-7.  
4.15 Savaitė. Visuomenės aktua-
lijų laida.  
5.05 Pavojingi jausmai. 

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuotykiai 
Arktyje”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. Dora 
ir draugai”.  
7.45 “Keista šeimynėlė”.  
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI “Piteris 
Penas”. 
12.10 “Načas Libras”. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
21.55 “Tamsiausia valanda”. N14.  
23.40 “Legionas”. N14.  
1.30 “Ką išdarinėja vyrai”. S. 

   
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti.  
10.00 Svajonių sodai 
11.00 Kalakutai.  
12.50 Brangioji, aš sumažinau 
vaikus.  
14.40 Trys vyrai ir kūdikis.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 X Faktorius.  
21.45 Tai reiškia karą. N-14.  

23.35 Tu esi čia. N-14. 

   
7.00 Brydės (k).  
7.30 Lietuva - Europa. Galiūnų 
varžybos (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 FAILAI X. Nusikaltimo vieta 
Oilau. Trylikos griaučių paslaptis.  
12.00 “BBC dokumentika. Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai”.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
17.00 Žurovas. 122 centimetrai. II 
dalis. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Kedrų 
įlanka 5 N-7.  
21.00 “PREMJERA Sostų karai”. 
N14.  
23.35 Gremlinai 2. Nauja gauja. 
N-7.  
1.45 “Mitiajaus pasakėlės”. N-7.  

   
6.20 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai”.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
14.05 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.05 Nemarus kinas. Žiuljeta ir 
Žiuljeta. N-7.  

18.55 “Derenas Braunas. Įvykiai”. 
N-7.  
20.00 “Vangelija”. N-7.  
21.00 SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS Nusikaltimo vieta. 
Sveikas atvykęs į Hamburgą. N14.  
23.00 Kruvinoji Valentino naktis. S.  
1.05 “Didžiosios Britanijos” vieš-
butis”.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Muzikos savaitė.  
9.30 ARTS21. Meno ir kultūros 
žurnalas (ARTS21).  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Po laukinę gamtą. 
10.30 Premjera. Kijevo senovė.  
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui. 
Mūsų miesteliai. Seredžius.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00. Piotras Čaikovskis. Opera 
“Oneginas”.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Padūkėliai marsupilamiai 
2 (kart.). 
17.15 Rusų gatvė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Literatūrologės profesorės 
Viktorijos Daujotytės sukaktuvinis 
kūrybos vakaras.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė “Ir 
visa tai kas yra gražu yra gražu”. 
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Nacionalinis bardų festivalis 

“Purpurinis vakaras 2015”.  
2.15 Režisieriaus Algimanto 
Puipos filmų retrospektyva. 
Nebūsiu gangsteris, brangioji.  
3.30 Piotras Čaikovskis. Opera 
“Oneginas”. 

   
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios (k).  
8.30 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.30 Statyk! (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7.  
13.25 Apie žūklę (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
15.30 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Patobulinti automobiliai”.  
20.30 “Ufologų pasakojimai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Tauro ragas (k). N-7.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.15 Nuo... Iki... (k).  
0.55 Mes pačios (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Mano kiemas (k).  
2.25 KK2. N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.50 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Lietuvos golfo čempionatas.  
10.30 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  

13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
19.00 Mano mamos meilužis. N-7.  
20.55 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo JAV prizo 
lenktynės.  
23.00 TV3 žinios.   
0.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba. N-14.  
1.40 24 valandos. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 “Už vaikystę”.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Ginčas. 
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku.  
21.00 Žinios. 
21.35 “Bręstantis blogis”. N-14. 
22.45 Ar žinai, kad?...  
22.50 “Bręstantis blogis”. N-14. 
0.00 Ar žinai, kad?...  
0.05 Premjera. “Džeinės Mensfild 
automobilis”. N-14. 
2.30 “Bręstantis blogis”. N-14. 
4.00 “Džeinės Mensfild automobi-
lis”. N-14. 
6.00 “24/7”.  
6.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 .  
11.35 Istorijos detektyvai.  
12.30 Savaitė.  
13.30 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Lietuva gali.  
23.00 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
23.50 Trumposios žinios.  
23.55 Vyriausiasis ginkluotųjų 
pajėgų vadas Ovaliajame ka-
binete.  
0.40 Trumposios žinios.  
0.45 Komisaras Reksas. N-7.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Teisė žinoti.  
5.10 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Ilgakojis Džekas. 
10.45 Monstrų viešbutis. 
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Agentas Šunytis”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “PREMJERA Meilės 
randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Galutinis tikslas 5. N14.  
23.50 “Kortų namelis”. N14.  
0.55 “Sekso magistrai”. N14. 
2.05 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Barbė rožiniais bateliais.  
11.40 Gražuolės iš pieninės. 
N-7.  
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 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Pavojingi aukštakul-
niai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Melas ir paslaptys. N-14.  
0.30 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14.  

1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.45 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 Atlygis. N14.  
0.00 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV”. N14.  
1.00 “Mentalistas”. N-7.  
1.55 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Stebukladarys”. 
15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  

19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 “Mylėti(s) smagu”. N-7.  
23.30 “Pabaiga”. 
0.25 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  
1.20 “Nikita”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Šventadienio mintys.  
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Po laukinę gamtą. 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Viljamas Šekspyras. 
Vindzoro šmaikštuolės.  
14.55 Birutės Baltrušaitytės 
eilės.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 IQ presingas.  
18.30 Šerlokas 3. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Muzikos valanda.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx. 
22.30 Pašėlę pirmieji metai. 
N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 Kristupo vasaros festivalis 
2015.  
1.50 Legendos.  
2.35 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra 
Gražu”.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų festiva-

lis “Purpurinis vakaras 2015”.  
5.30 Didžioji Lietuva.  

   
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “Aukso imperija”  
9.00 “Miesto skoniai”.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.20 Autopilotas.  
13.50 Apie žūklę (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (k).  
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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  

21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Amerikietiška siaubo 
istorija. N-14.  
23.00 Šlykštynė. S.  
0.50 Detektyvinės Raili 
Kalėdos. N-14.  

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas. N-7. 
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 Dalyvaujam!  
12.00 Svarbi žinia.  
12.50 Mūsų miškai.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis”. N-7. 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.42 Mano Europarlamentas. 
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
12.20 Vyriausiasis ginkluotųjų pa-
jėgų vadas Ovaliajame kabinete. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Tikri vyrai.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.20 Trumposios žinios.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.15 Trumposios žinios.  
1.20 Klausimėlis.lt.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Tikri vyrai.  
5.05 Emigrantai.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  

6.55 “Agentas Šunytis”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.45 Piteris Penas. 
10.55 Načas Libras. N-7.  
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “PREMJERA Meilės ran-
dai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas žaidimas. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.10 “Sekso magistrai”. N14.  
2.15 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai 
7.25 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Barbė ir jos sesės ponių 
istorijoje.  
11.35 Vaiduoklių gaudytoja. N-7.  
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 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Prieš srovę.. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   

22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Nuodėmių daktaras. N-14.  
0.35 CSI kriminalistai N-14.  
1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.20 Naujokė. N-7.  
2.45 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 “Tango ir Kešas”. N14.  
23.40 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV”. N14.  
0.40 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Vangelija”. N-7. 

15.00 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7. 
21.00 “Mirties upė”. N14.  
22.50 “Pabaiga”. 
23.45 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  
0.40 “Nikita”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Peliukas Lukas.
7.15 Čaplinas. 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė. Žinios.  
13.00 Muzikos valanda.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Brolių Grimų pasakos. 
Velnias su trimis aukso plaukais. 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. 
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. 1 s.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Žydroji bedugnė. N-14.  
1.20 Dabar pasaulyje.  
2.00 Šerlokas 3. N-7.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  

4.15 Režisieriaus Algimanto 
Puipos filmų retrospektyva. 
Nebūsiu gangsteris, brangioji.  
5.30 IQ presingas.  

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mano kiemas (k).  
11.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (k).  
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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Tavo augintinis..  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  

21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Kolumbiana. N-14.  
0.10 Ronalas Barbaras.  
1.45 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Muzikinis gimtadienis. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 “Akis už akį” (1/5). 
Veiksmo serialas. Vaid. 
T.Olyphant, N.Searcy, J.Carter. 
JAV. 2010 m. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Bręstantis blogis”. N-14. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.
4.05 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Emigrantai.  
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.20 Mokslo ekspresas.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Auksinis protas.  
5.30 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

8.50 Seni bambekliai. N-7.  
11.00 Artūras ir minimukai. 
13.05 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “PREMJERA Meilės ran-
dai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Super 8. N-7.  
0.20 “Kortų namelis”. N14.  
1.25 “Sekso magistrai”. N14.  
2.30 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai 
7.25 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Barbė Mariposa ir Fėjų 
princesė.  
11.40 Auklė. N-7.  
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 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva.N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto. 
22.30 Vyras su krepšiu. N-14.  
0.40 Elementaru. N-7.  
1.35 Amerikiečiai. N-14.  

2.30 Naujokė. N-7.  
2.55 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Visados kaip pirmą kartą”. 
N14.  
23.35 “PREMJERA Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV”. N14.  
0.35 “Mentalistas”. N-7.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Sodininkų pasaulis”.  
11.35 “Sostinės keksiukai”.  
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. N-7. 
14.35 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  

16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės IV. Elektrinė 
vendeta”. N14.  
23.10 “Pabaiga”. 
0.05 “Gyvenimas pagal Harietą”. 
N-7.  
1.00 “Nikita”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.00 Istorijos detektyvai.  
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.45 Didžioji Lietuva.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Kai aš mažas buvau.  
18.00 Šlovės dienos. N-7.  
18.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita.  
19.00 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Volgogrado 
“Krasnyj Oktiabr”. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos. 
21.00 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 

Išgyvena tik mylintys. N-14.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Banchetto musicale 2015.  
2.00 Literatūrologės profesorės 
Viktorijos Daujotytės sukaktuvi-
nis kūrybos vakaras.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
5.05 LRT Kultūros akademija.  

   
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Statyk!.  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 Dviračio šou (k).  
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).  
2.00 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  

15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Ji man - ne pora. N-14.  
0.05 Tarpininkai. N-14.  
2.05 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Dar pažiūrėsim.  
12.25 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 2015/2016. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - 
Saratovo “Avtodor”.  
20.50 Dar pažiūrėsim. 
21.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. spalio 24 d.

ketvirtadienis 2015 10 29

penktadienis 2015 10 30

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6 
(kart.). 
11.25 Gyvenimas.  
12.20 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30  Bornholmo gatvė. N-14.  
23.15 Durys atsidaro.  
23.45 Trumposios žinios.  
23.50 Komisaras Reksas. N-7.  
0.40 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Gyvenimas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Seni bambekliai 2. N-7.  
10.55 Keturkojai didvyriai. 

12.40 “Na, palauk!”. 
13.05 “Madagaskaro pingvinai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “PREMJERA Meilės 
randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.00 VAKARO SEANSAS 
Užkratas. N14.  
0.10 “Kortų namelis”. N14.  
1.10 “Sekso magistrai”. N14.  
2.15 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

   
6.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai 
7.25 Simpsonai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Monstrų vidurinė moky-
kla. Baimė! Kamera! Veiksmas! 
N-7.  
11.40 Auklė 2. N-7.  
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 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Rytoj, kai prasidėjo karas. 
N-14.  
0.35 Kaulai. N-14.  
1.35 Amerikiečiai. N-14.  

2.25 Naujokė. N-7.  
2.55 S dalelių paslaptys. N-7.  

   
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 Žurovas. Nekaltas. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Mentalistas”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Paskutinis veiksmo filmų 
herojus”. N-7.  
00.05 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV”. N14.  
1.05 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Svajonių sodai”. 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. N-7. 

14.35 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS “Prieblanda. 
Kaimas prie karjero”. N14.  
23.05 “Sekso magistrai”. N14.  
0.10 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
1.05 “Nikita”. N-7 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Anželikos Cholinos šokio 
teatras.
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Mokslo sriuba. 
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 
(kart.). 
13.45 Literatūrologės profeso-
rės Viktorijos Daujotytės sukak-
tuvinis kūrybos vakaras.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Šlovės dienos. N-7.  
18.05 Operetė “Madam 
Pompadur”.  
19.15 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
19.30 Operetė “Madam 
Pompadur”.  
21.00 Operos solistės Irenos 
Jasiūnaitės 90-mečiui.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Pažvelk į profesiją kitaip.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 XX Pažaislio muzikos festi-
valis. Gabriel Faure “Requiem”.  
1.30 Elito kinas. Išgyvena tik 
mylintys. N-14.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika. 
Žmogus - Arklys.  
5.05 Istorijos detektyvai. 

   
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Autopilotas (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.10 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki...  
16.30 Dviračio šou (k).  
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).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7. 
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Šeima. N-14.  
0.15 Eurolygos rungtynės. 
Izmiro “Karsiyaka” - Kauno 
“Žalgiris”.  
1.55 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Ginčas. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 „Akis už akį”. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Užmirštas grožis. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 
6 (kart.). 
11.25 Specialus tyrimas.  
12.20 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 6. 
16.35 Senis. N-7.  
17.40 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo!  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Muzikinis projektas 
“Vario audra”.  
22.45 Mirtinas grožis . N-14.  
0.35 Komisaras Reksas. N-7.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Trumposios žinios.  
4.20 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

8.50 Sutrikusi mafija. N-7.  
10.50 Makinzio sala. N-7.  
12.40 “Na, palauk!”. 
13.05 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “PREMJERA Meilės 
randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 PREMJERA Nakties 
šešėliai. N14.  
23.20 Ledo žmogus. N14.  
1.25 Super 8. N-7.  

   
6.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai 
7.25 Simpsonai. N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Monstrų vidurinė moky-
kla. Keista sintezė. N-7.  
11.40 Auklė 3. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Karališka drąsa. N-7.  
21.15 Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas. N-14.  
23.55 Mes valdome naktį. 
N-14.  
2.05 Vyras su krepšiu. N-14.  

6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  

9.15 Žurovas. Nekaltas. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Pinigų traukinys”. N14. 
23.45 “Sausas įstatymas. 
Atviras karas”. N14. 
0.55 “Sausas įstatymas”. N14.  
2.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi 
vaikų”.N-7. 
11.00 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?” 
12.05 “Mentalistė”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. N-7. 
14.35 “Penki ingredientai”.
 15.30 “Nikita”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 

N-7.  
19.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
19.55 “Mentalistė”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 3. 
Advokatas”. N14.  
22.50 SNOBO KINAS “Mano 
vaivorų naktys”. N14.  
0.40 “Nikita”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. 
7.05 Lietuvos kronika (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas.  
12.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
13.45 Dainų dainelė . 2014.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina.  
17.30 Kultūrų kryžkelė.  
17.55 Futbolas. SMScredit.lt 
A lyga. Klaipėdos “Atlantas” - 
Vilniaus “Žalgiris”.  
20.00 Ralio klasika.  
20.15 Mokslo ekspresas.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Teatras. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Bornholmo gatvė. N-7.  
24.00 Prisiminkime.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 Koncertuojanti Europa. 

1.45 IQ presingas.  
2.15 Aš - laidos vedėjas.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.  

   
6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.10 Tauro ragas (k). N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.40 Statyk! (k).  
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.15 Mes pačios (k).  
15.40 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Mano kiemas.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).  
2.00 Info diena (k).  
 

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. 
N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  

14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Krizė. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Pavojai gelmėse 2. 
N-14.  
0.20 Gražuolė ir bastūnas. 
N-14.  
2.00 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Mesingas. Aplenkiantis 
laiką”. N-7. 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7. 
12.50 Dalyvaujam!  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Ar žinai, kad?...  
22.40 Premjera. “Vagišiai”. 
N-14. 
1.10 “Trylika vaiduoklių”. S. 
2.55 “Vagišiai”. N-14. 
4.40 Muzikinis gimtadienis.  
6.05 Dar pažiūrėsim. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



KILKIM, BROLIAI, SAKALAIS!

Lapkričio 4 d. Anykščių kultūros centre grupė „Thundertale“, Lietuvos 
kariuomenės orkestras bei ansamblis „Lietuva“ pristatys naują, ekspre-
syvią, uždegančią programą „Kilkim, broliai, sakalais!“. 

„Kūnas tiesiog pagaugais eina repetuojant šią programą. Visiškai skir-
tingų muzikinių žanrų samplaikoje, rodos, atsiskleidžia visa Lietuvos di-
dybė. Tai tarsi parodo kokia stipri ir galinga gali būti mūsų šalis“, – savo 
įspūdžiais apie naująją programą dalinosi grupės „Thundertale“ lyderis 
Laurynas Baškys. Sunkusis metalas, kariškas pučiamųjų orkestras pro-
gramoje persipina su stilizuota liaudies muzika bei autentišku folkloru. 
Grupė „Thundertale“ kartu su ansamblio choru šioje programoje atlieka 
geriausius bei naujausius savo kūrinius, kurie aranžuoti liaudies instru-
mentų bei pučiamųjų orkestrams. Autentiškumo programai suteikia kon-
certuose keisiančios viena kitą išskirtinio balso folkloro atlikėjos Rasa 
Serra ir Veronika Povilionienė.

Teatralizuota siužeto linija iškalbingomis mizanscenomis palydi žiūrovą 
Lietuvos istorijos vingiais. Svarbiausi istoriniai įvykiai, mūšiai ir euforija 
iškovojus laisvę perteikia neįkainojamą mūsų krašto nepriklausomybės 
vertę, leidžia pajusti kovos už laisvę skonį, įkvepia tautinį  pasididžiavi-
mą ir meilę Lietuvai.

Programos režisierė – ilgametė Lietuvos dainų švenčių ansamblių va-
karo meno vadovė Leokadija Dabužinskaitė, programos meno vadovas 
- kompozitorius Giedrius Svilainis, vyr. dirigentas - Lietuvos kariuome-
nės orkestro vadovas, kapitonas Egidijus Ališauskas.

Programoje dalyvauja: Ansamblis „Lietuva“, Lietuvos kariuomenės 
orkestras, grupė „Thundertale“ bei vokalistai Laurynas Baškys ir Jonas 
Chockevičius, solistės Rasa Serra ir Veronika Povilionienė.

Koncertas vyks lapkričio 4 dieną (trečiadienį) 18 valandą Anykščių 
kultūros centre.

Programos trukmė – 1.30 val. be pertraukos.
Bilietų kainos: 7, 8, 9 EUR 
Bilietus platina KC kasa ir www.bilietupasaulis.lt
Daugiau informacijos – www.ansamblis-lietuva.lt
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.50 Specialus tyrimas.  
7.45 Mažasis princas. 
8.10 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika. 
8.35 Vakavilis .
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Pietinių jūrų žvejai. 
2.55 Pasaulio dokumentika. 
Didysis Kanjonas. Amerikos 
gamtos šedevras . 
13.55 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
15.40 Mokslo ekspresas.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Lietuva gali.  
17.15 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Muzikinis projektas 
“Dainų daina”.  
22.45 Didis grožis. 
0.25 Pasaulio dokumentika. 
Pietinių jūrų žvejai. 
1.20 Pasaulio dokumentika. 
3.10 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. 
5. Specialus tyrimas.  
5.30 Durys atsidaro.  

 
6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuo-

tykiai Arktyje”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Dora ir draugai”.  
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Na, palauk!”. 
9.40 KINO PUSRYČIAI. 
Vėžliuko Semio nuotykiai. 
11.25 Hugo išradimas.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Monstrai prieš ateivius. 
21.20 PREMJERA Eilinis 
Džo. Kerštas. N-7.  
23.30 Myliu tave, žmogau. 
N14. 
1.35 Užkratas. N14.  

7.00 Beibleidai. Metalo meis-
trai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Aristokatės.  
12.40 Asteriksas ir Obeliksas. 
Jos didenybės tarnyboje. 
N-7.  
14.50 Užsispyrėlės sutramdy-
mas. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  

18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 UNICEF šou “Už kie-
kvieną vaiką”.  
23.00 Skrydis. N-14.  
1.45 Mirties įrankiai. Kaulų 
miestas. N-14.  

7.05 “Amerikos talentai”.
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Lietuva - Europa. 
Galiūnų varžybos.  
12.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
12.30 Aš myliu kaimą.  
13.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
14.00 “Mitiajaus pasakėlės”. 
N-7.  
15.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
17.00 Žurovas. N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 Labai juokinga laida 
(k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.15 MANO HEROJUS 
“Mirties traukinys”. N14.  
0.20 AŠTRUS KINAS 
“Ašmenys”. N14.  
2.10 “Mitiajaus pasakėlės”. 
N-7. 

   
6.20 “Didingasis amžius”. 
N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai”.  

11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”. 
13.00 “Sodininkų pasaulis”. 
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.05 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Stebukladarys”. N-7.  
18.00 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
19.00 “ROMANTIKA Eliza”. 
N-7. 
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.20 “Galvok kaip vyras”. 
1.45 “Sekso magistrai”. N14. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias. Laida evange-
likams.  
10.30 Premjera. Kijevo se-
novė.  
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Didžioji Lietuva.  
11.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
12.30 Viljamas Šekspyras. 
Otelas.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis. 1 s.  
17.15 Atspindžiai.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Gustavo 
Mahlerio “Prisikėlimo” sim-
fonija.  
19.30 Lietuvių dokumentika.  
20.15 Kelias į namus.  

20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Muzikos valanda.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
2.00 Mokslo sriuba.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Teatras.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas. 

   
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Apie žūklę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.30 Dviračio šou (k).  
19.30 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
20.30 “Ufologų pasakojimai”.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7. 
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

 
7.00 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Gyvenimas iš naujo. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  

12.30 “Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu”.  
13.30 Jokių kliūčių!  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Vilniaus 
“Lietuvos rytas”.  
19.00 Naktis ‘Roksberio’ klu-
be. N-7.  
20.30 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Amerikos nindzė 2. 
N-14.  
0.15 Priešas už vartų. N-14.  

 
7.25 Kelionių vėjai.  
7.55 Šiandien kimba. Laida 
žvejams.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
11.30 “Detektyvas Morsas”. 
N-7. 
13.30 “Iššūkis”. N-7. 
14.30 Muzikinis gimtadienis.  
17.00 Žinios. 
17.30 Dalyvaujam!  
18.30 “Moterų svajos apie 
tolimus kraštus”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Ginčas. N-7. 
23.35 Premjera. “Nuotaka”. 
N-14. 
2.10 “Detektyvas Morsas”. 
N-7. 
3.40 “Nuotaka”. N-14. 
5.40 Ginčas. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

„Anykštos redakcija“ 
skelbia prenumeratos 

akciją
Iki lapkričio 1-osios 2016 metams  užsisakiusiems visos savaitės
 laikraščio „Anykšta“ numerius ir atsiimantiems juos redakcijoje 

(Vilniaus g. 29, Anykščiai) suteiksime penkių eurų nuolaidą!

 Su šia nuolaida laikraščio „Anykšta“ prenumerata kainuos 40 Eur, 
o pensininkams ir neįgaliesiems – 30 Eur. 

Drauge su metine „Anykštos“ prenumerata dovanų gausite žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“
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Investicija į akių šviesą
„Išmečiau akinius. Net nenoriu į jų pusę pažiūrėti“, – sako kau-

nietė buhalterė Danutė Šimanauskienė. Nors po operacijos, per 
kurią Medicinos diagnostikos ir gydymo centre jai buvo implan-
tuoti dirbtiniai daugiažidiniai lęšiai, praėjo keli mėnesiai, moteris 
negali atsidžiaugti matomomis vėl ryškiomis pasaulio spalvomis. 

„Pirmosiomis dienomis po ope-
racijos vis ieškodavau akinių, 
bet pakeldavau akis ir pamaty-
davau ryškų vaizdą. Tai neįti-
kėtinas jausmas“, – sako ponia 
Danutė. Daug laiko prie kompiu-
terio praleidžianti moteris pasa-
koja, kad regėjimas ėmė blogėti 
prieš dešimt metų: „Darbe įžiū-
rėdavau ir mažiausius skaičius, 
o išėjusi į gatvę pradėjau jausti, 
jog vaizdas liejasi“. Jai atrodė, 
kad akys pavargsta dėl įtampos 
dirbant kompiuteriu. Apie gre-
siančią ligą net nepagalvojo. 

Kai poniai Danutei pradėjo lie-
tis ir vaizdas televizoriaus ekra-
ne, ji apsilankė pas akių gydy-
toją ir įsigijo akinius, tačiau re-
gėjimas vis blogėjo. „Reikėjo ko 
nors imtis, – prisimena tą siau-
bingą laiką, kai atrodė, jog akys 
silpsta kasdien. – Apsilankiau 
pas oftalmologą. Gydytojas nu-
ramino – vyresniame amžiuje 
taip būna. Manęs toks nurami-
nimas nepaguodė. Nejau tikrai 
negalima nieko padaryti?!“

Grįžusi iš gydytojo moteris pra-
dėjo domėtis moderniomis re-
gėjimo korekcijos galimybėmis:  
„Daug skaičiau apie regėjimo 
korekciją lazeriu, netgi parašiau 
keletą laiškų į medicinos klini-
kas, – prisipažįsta ji, – tačiau iš 
visų gavau vienodą atsakymą 

– vyresniame amžiuje tokias ko-
rekcijas daryti netikslinga.“

Nepaprastas moters užsis-
pyrimas nugalėjo. Ji kreipėsi į 
Medicinos diagnostikos ir gydy-
mo centro gydytoją oftalmologą 
Paulių Rudalevičių. „Pasitikėjau 
šio medicinos centro gydytojais, 
jie man diagnozavo riešo ligą, 
sėkmingai operavo, – pasakoja 
ji. – Šį kartą gydytojas irgi ne-
nuvylė. Jis suteikė viltį: išeitis 
– daugiažidinio lęšiuko implan-
tavimas.“

Grįžusi iš gydytojo ponia 
Danutė perskaitė daug infor-
macijos apie modernias akies 
lęšiuko implantavimo techno-
logijas, išsiaiškino, kaip šio gy-
dytojo darbą vertina buvę paci-
entai. „Apie daktarą Rudalevičių 
išgirdau vien tik gerus žodžius, 
– šypsosi ponia Danutė. – Taigi 
apsisprendžiau. Juk vieną kar-
tą, žmogau, gyveni. Vyrai keičia 
automobilius, o mums, mote-
rims, reikia į save investuoti. Aš 
investavau į akių šviesą. Kuris 
iš mūsų žinome, kiek skirta gy-
venti? Geriau tiek, kiek skirta, 
nugyvenkime patogiai ir oriai.“  

Po operacijos Medicinos diag-
nostikos ir gydymo centre po-
nia Danutė praleido dvi dienas. 
„Priežiūra buvo aukščiausio 
lygio, – sako ji. – Po nejautros 

greitai atsigavau, kiekvieną mi-
nutę jaučiau medikų rūpestį.“ 

Dar po savaitės moteriai buvo 
atlikta ir antros akies operaci-
ja. „Iš pradžių reikėjo mokytis 
iš naujo gyventi su visiškai pa-
sikeitusiu regėjimu. Akinių ne-
nešioju, puikiai matau gatvėje, 
parduotuvėje kartais reikia rasti 
tinkamą apšvietimą, kad per-
skaityčiau, kas parašyta etike-
tėse, vėl vairuoju automobilį be 
akinių. Mano gyvenimo kokybė 
labai stipriai pasikeitė“, – sako 
akių lęšiukų implantacijai pasi-
ryžusi Danutė Šimanauskienė.

Akių mikrochirurgo, 
med. dr. P. Rudalevičiaus 
komentaras

Įprastai žmogus iš įvairių ats-
tumų mato gerai, bet bėgant 
metams lęšiukas tampa stan-
desnis, nebe toks judrus, todėl 
imame jausti neigiamus regėji-
mo pokyčius. Šį fiziologinį pro-
cesą medikai vadina presbio-
pija. Itin daug keblumų patiria 
toliaregiai – blogai matę arti 
esančius objektus dėl presbiopi-
jos pradeda blogai matyti ir žiū-
rėdami į tolį. Naudojamos dvi, o 
kartais ir trys poros akinių: vieni 
– skaitymui, antri – vairavimui, 
treti reikalingi, kad žmogus ge-
rai matytų vidutiniu nuotoliu.

Nenorintiems arba negalin-
tiems nešioti akinių gali būti 
implantuojamas daugiažidi-
ninis intraokulinis lęšiukas. 
Pažangiomis technologijomis 
pagaminamas specialus, indi-
vidualią akį atitinkantis lęšis, 

kuriame yra skirtingo optinio 
stiprumo zonos. Jos šviesos 
spindulius ant tinklainės sufoku-
suoja iš skirtingo nuotolio. Taip 
atkuriamas matymas iš įvairių 
atstumų, ir pacientai tampa ma-
žiau priklausomi nuo akinių.

Registracija ir informacija 
Tel.: (8 5) 233 3000, 8 698 00 000

Medicinos diagnostikos ir
gydymo centras

V. Grybo 32A, Vilnius
www.medcentras.lt

Užsak. Nr. 1696

med. dr. P. Rudalevičius

Katarakta – lęšiuko 
sudrumstėjimas

Katarakta – akių liga, išsi-
vystanti dėl lęšiuko skaidrumo 
sumažėjimo, drumsčių formavi-
mosi. Tai viena iš ypač sparčiai 
plintančių akių ligų. Katarakta 
dažniausiai užklumpa vyresnio 
amžiaus žmones, kadangi bėgant 
metams akies lęšiuko struktūra 
keičiasi, jis darosi mažai elas-
tingas todėl mažėja lęšiuko skai-
drumas. 

Ankstyvose ligos vystymosi 
stadijose akies lęšiukas drums-
tėja po truputį, todėl staigaus 
regėjimo pablogėjimo galima ir 
nepastebėti.

Kataraktos simptomai

Pagrindinis ligos simptomas – 
palaipsniui blogėjantis regėjimas 
viena arba abiem akimis.  Daž-
nai sergantieji katarakta skun-

Negydant kataraktos gresia aklumas
Kiekvienas žmogus turi rūpintis savo akimis, nes rega – vienas 

svarbiausių žmogaus jutimų. Tačiau yra tokių akių ligų, kurios 
regėjimą gali atimti. Viena iš jų – katarakta.

džiasi rūku prieš akis, daiktai 
matomi neryškiai, dvigubinasi 

daiktų atvaizdai, sunku vairuoti 
automobilį tamsiu paros metu, 
blogiau matyti saulėtą dieną. 
Katarakta gali sukelti jautrumą 
ryškiai šviesai, spalvos tampa 
blankios, gali prireikti dažnai 
keisti akinius. 

Sergant katarakta tampa sudė-
tinga atlikti įprastinius kasdie-
nius darbus, užsiimti mėgstama 
veikla (skaitymu, mezgimu, 
rankdarbiais, maisto gaminimu). 
Kai lęšiuko skaidrumas ima 
trukdyti įprastinei veiklai reiktų 
ilgai nedelsiant pasikonsultuoti 
su gydytoju.

Šiuolaikiškas kataraktos 
gydymas

Pradėjus vystytis kataraktai me-
dikamentais jos sustabdyti neįma-
noma, vienintelis gydymo būdas 
– chirurginė akies lęšiuko pakei-

timo operacija. Daugeliu atvejų 
kataraktos operacijos atliekamos 
netaikant bendrosios anestezijos, 
o vietiškai, vaistų pagalba nujau-
trinant akį. Todėl operacijos metu 
žmogus išlieka sąmoningas, tačiau 
visiškai nejaučia skausmo. 

Anksčiau atliekant tokią ope-
raciją tekdavo akyje padaryti 
gana didelį pjūvį, kurį susiuvus, 
ragenos randas gydavo apie pusę 
metų. Tuo tarpu dabar, naudo-
jant šiuolaikišką mikrochirurgi-
nę įrangą – fakoemulsifikatorių, 
sudrumstėjęs lęšiukas išsiurbia-
mas pro 2-3 mm dydžio pjūvį ir 
vietoj jo implantuojamas dirb-
tinis. Kataraktos operacija ne-
skausminga, pjūviai labai maži, 
todėl jų siūti nereikia. Operacija 
paprastai užtrunka apie 30 min., 
po operacijos nereikalingas sta-
cionarus gydymas, pacientas 
gali vykti namo. 

Modernios ir saugios operacijos
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą turintis 

specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas. „Akių chi-
rurgijos centras“ suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant 
eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gy-
dytojai profesionalai, atlikę tūkstančius kataraktos operacijų. Visa naudojama įranga yra labai patikima, 
pagaminta savo srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite 
savo regos problemas šios srities profesionalams. Dažnai pacientai į gydytoją kreipiasi ligai toli pažengus 
– esant tik  šviesos jutimui, kas gali neigiamai įtakoti operacijos rezultatus. Atstatyti regėjimą vėlyvosio-
se kataraktos stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga visada sunkesnė, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Todėl ypač svarbu laiku atkreipti dėmesį į 
pirminius ligos požymius, neleisti kataraktai progresuoti iki aklumo. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali 
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

vietoj tabletės
Artėjant žiemai neretai susil-

pnėja imuninė sistema, puola 
peršalimo ligos. Patarimai Jums, 
kaip stiprinti imunitetą natūra-
liomis priemonėmis.

Vaisiai ir daržovės. Antioksidato-
riai, ypač A, C ir E grupės vitaminai, 
išvalo organizmą nuo laisvųjų radi-
kalų – t.y. potencialiai kenksmingų 
medžiagų, galinčių pažeisti sveikas 
ląsteles. Specialistų teigimu, daržovės 
bei vaisiai padidina antioksidatorių, 
kurie sunaikina laisvuosius radikalus 
dar nespėjus jiems pakenkti, kiekį.  

Spanguolės. Šiose uogose yra 
daug imunitetą stiprinančių vitami-
nų C, P, PP ir B grupės, taip pat me-
džiagų, kurios naikina  bakterijas ir 
virusus, slopina uždegimus. Naujausi 
mokslininkų tyrimai rodo, kad span-
guolės padeda atsinaujinti žarnyno 
mikroflorai. Kuo daugiau organizme 
yra gerųjų bakterijų, tuo atsparesni 
esame ligoms ir infekcijoms.

Bitės. Kasdien suvalgykite po de-
sertinį šaukštą medaus ar po šaukštelį 
žiedadulkių (reikėtų vartoti kuo įvai-
resnių bičių produktų: bičių duonelės, 
preparatų su propoliu). Tai ne tik su-
stiprins, bet ir suteiks energijos. Bičių 
produktuose gausu aminorūgščių, 
mineralų, vitaminų, fermentų, fiton-
cidų, kai kurių hormonų, infekcijas ir 
virusus naikinančių medžiagų.

Pirtis. Tai ne tik švara, bet ir svei-
katinimo procedūra. Ji taip pat stipri-
na imunitetą. Temperatūrų kaita, kon-
trastinis dušas grūdina organizmą. 
Dar Hipokratas teigė, kad pirtis gerai 
veikia virškinamąją, kvėpavimo, ner-
vų sistemas. Negalima garintis per 
ilgai: paprastai seansas trunka 5–8 
min. Kartoti sveika ne daugiau nei 
3–4 kartus. Garintis negalima sergant 
vėžiu, širdies ligomis, tuberkulioze.  

Jūros kopūstai. Mitybos speci-
alistai pataria į valgiaraštį įtraukti 
jūros kopūstų, nes jie ne tik stiprina 
imunitetą, bet ir mažina blogojo cho-
lesterolio kiekį, neleidžia kauptis lais-
viesiems radikalams ir sunkiesiems 
metalams, kurių gauname su maistu, 
kvėpuodami užterštu oru. Jūros ko-
pūstuose gausu biologiškai aktyvių 
medžiagų: kalio, kalcio, bromo, jodo, 
magnio, geležies, aminorūgščių, pek-
tinų, karoteno, vitaminų C, D ir B 
grupės.

Žalioji arbata. Žaliosios ir juodo-
sios arbatžolės – tai to paties arbatme-
džio lapai, tačiau skirtingai perdirbti. 
Vieni jų fermentuojami (juodoji), kiti 
ne (žalioji). Žalioji arbata natūrales-
nė. Puodelyje žaliosios arbatos yra 
vitaminų C, E, provitamino A, kalio, 
mangano, fluoro, geležies, karotino. 
Jei per dieną išgersime 5 žaliosios 
arbatos puodelius, galime sumažinti 
tikimybę susirgti vėžiu, hipertonija, 
ateroskleroze, patirti širdies infarktą, 
insultą. Taip pat pagerinsime virškini-
mą, sustiprinsime imunitetą.

Cinamonas. Tai ne tik puikus 
prieskonis, bet ir natūralus vaistas. 
Ištirta, kad jame yra eterinių aliejų, 
kurie naikina bakterijas ir virusus, 
šalina toksinus, slopina grybelių dau-
ginimąsi ir uždegimus. Cinamonas 
padeda ne tik nusilpus imuninei siste-
mai, bet ir sutrikus virškinimui, esant 
antsvoriui, sąnarių ligoms, peršalus, 
sergant gripu ar cukriniu diabetu. Šis 
prieskonis gerina kasos veiklą, regu-
liuoja insulino išsiskyrimą ir mažina 
gliukozės kiekį kraujyje.

Parinko S.P.



  
2015 m. spalio 24 d.KAUKĖS

(Pabaiga. Pradžia „Anykšta“ Nr. 
57)  

Iš Aluksnės

1989 11 23 

*Jau Aluksnėj. Nuo Vilniaus 480 
kilometrų.  Liūdniausia buvo Vilniu-
je ant narų. Drybsai kaip mėsa, nieko 
neveiki ir lauki, kur tave tėkš. Dabar 
mus „samopatgotovka“, tad gali laiš-
kus rašyti, laikraščius skaityti (jeigu 
turi). Kai kas siuva antpečius, skiria-
muosius ženklus.  

*Valgom tris kartus per dieną. 
Duoda visokių košių. Šiandien pi-
etums davė kažkokios neaiškios 
kilmės sriubos, kotletų ir daug daug 
grikių košės. Jau dabar sveriu 73 ki-
logramus. O kas bus toliau? Juk fizi-
nio krūvio praktiškai nėra. Vienintelis 
džiaugsmas rytinė mankšta – bėgam 
3 km ir lankstomės. Yra sporto salė, 
bet į ją daugiau 2-3 kartų (per pusme-
tį) patekti nėra šansų.

*Šiandien sumetėm jefreitoriui po 
„trajaką“.  Jis nupirko pastos batams, 
dantims. Taip pat ir vieniems, ir an-
triems po šepetį, siūlų. Žodžiu, ko 
kam reikėjo. Ant visų savo asmeni-
nių daiktų užsirašėme pavardes (ant 
vokų, muilo, šepetėlių. Jei kada kas 
važiuotų, gerai būtų, kad atvežtų nu-
pirkę kokį laikrodį ir barzdai skustis 
priemonę, nes pamato kokį plauką 
ant žando ir liepia skustis. „Ūsus“ jau 
nusiskutau...“

*Tu, gerbiamas direktoriau, mane 
iš darbo jau atleidai? Jeigu ne – siųsk 
atlyginimą.“

*Čia kaip negyvenamoj saloj. Jokių 
žinių. Laikraščiai tik rusiški. Iš televi-
zijos laidų turėtume žiūrėti „Vremia“, 
bet dažniausiai žiūrim Latvijos TV 
programą „Labanakt vaikučiai“ (abi 
prasideda 8 valandą).

Kaip mes išsivaikščiojome...
Kariuomenėje mėgau rašyti laiškus. Ko gero, buvau įsitikinęs, 

kad dienoraščius rašo tik puspročiai, o užrašyt tai, kas vyksta, vis 
tiek norėjosi. Sesuo, Alytė obelevičienė, išsaugojo pluoštą mano 
iš Aluksnės, Rygos ir Kaliningrado rašytų laiškų. Pats stebiuosi, 
kad neatradau nė vieno laiško, kuriame nebūtų datos. Matyt, jau-
nas buvau tvarkingas...

*Gaila būtų, jeigu toks super ilgas 
laiškas jūsų nepasiektų (nežinau in-
dekso). Bet nors laiško ir negautumėt, 
būtinai parašykit atsakymą. 

1990 01 25

*Šiandien gavau siuntinį. Tad dabar 
labai prasta nuotaika. Supraskit patys: 
gauni maisto ir pats ne ką daugiau su-
valgai nei kiti. Išaiškinkit tėvukams, 
kad jie nesiųstų tų siuntinių.

1990 02 01

*Guliu atseit ligoninėje, bet tem-
peratūros praktiškai nebėra. Iki šitos 
ligoninės nieko nesapnavau. O kai 
buvo pakilusi temperatūra, pradėjau 
sapnuoti visokius košmarus. Daž-
niausiai tai malūnsparniai ant manęs 
nusileidinėja...

*Na, galiu dar parašyt, kad pasiil-
gau... Visų pasiilgau.  

1990 02 09

*Tik ką gavau jūsų laišką. Labai 
sunervino tas teiginys, kad mane nuo 
armijos galėjo išgelbėti keli asmenys. 
Ach, kaip jiems ačiū! Pasirodo, gimi-
nės ir kaimynai buvo pasiruošę padėt, 
bet galvojo, kad pagalba nereikalinga 
(pasitikėjo mano jėgomis). Galėtų 
susiprast ir dabar nebesigirt savo pla-
čiomis pažintimis. Tiesa, girdėjau, 
kad V.Sakalauskas atsistatydino. Taip 
ir reikia meiteliui! 

*Po “naredo” buvome pirtyje. Ten 
vienas azerbaidžanietis pradėjo kabi-
nėtis prie gan tokio “šustro” lenko. 
Tai tas juodašiknį sudaužė kaip obuo-
lį. Dabar visaip nagrinėja tą įvykį, 
įdomu, kuo baigsis”

*Mokėmės dainuoti “Rosija”, už-
sirašėm žodžius. Žinai, taip praside-
da: “Nad polemi nieobjatnymi, nad 

liesami…” ir t.t.  Vakar stovėjom 
kazarmoj 120 snukių ir dainavom. 
Vaizdas, aišku, debiliškas, bet ne nuo 
mūsų priklauso. Kai kam gražu…”

1990 02 23

*Vakar iš „karaulo“ grįžę kito bū-
rio kareiviai pasakojo, kad buvo toks 
atvejis – kai reikėjo priduoti patalpas 
ir inventorių, ant vienos „fufaikos“ 
(jas velkasi po šineliu, kad būtų šil-
čiau) rado šešias sagas (turi būti pen-
kios), tai gal valandą aiškinosi padėtį. 
Geriausia būtų buvę, jei būtų imta 
aiškintis, kuris niekšas prisiuvo šeštą 
sagą. 

*Kažkurią dieną skutom bulves ir 
su chebra diskutavom nacionaliniu 
klausimu: likau patenkintas rusų to-
lerancija ir noru suprasti mus. Tiesa, 
visi niekaip nesutinka su tuo, kad Lie-
tuvos įstojimas į SSSR buvo privers-
tinis. Paskui vienas iš rusų išaiškino, 
kad jis labiau nei lietuvių nemėgsta 
ukrainiečių ir ta proga papasakojo 
anekdotą: „Vienas ukrainietis – geras 
žmogus.  Du ukrainiečiai – partizanų 
būrys. Trys ukrainiečiai – vienas ge-
ras žmogus ir būrys išdavikų.“ 

1990 03 05 

*Buvom dirbtuvėse, ten visą dieną 
dirbom su trosu (fe, kaip biauru). Tro-
sas nestoras, bet kai bandai atlikt su 
juo užduotą darbą, pradedi suprasti, 
kad jis ne toks jau elastingas. Susi-
draskiau visas rankas (abi rankas) ir 
gavau ketvertą. Įdomiausia, kad šiuos 
užsiėmimus veda tetulė.

*Po užsiėmimų mus (mane ir dar 
keturis tipus) pasiėmė praporščikas. 
Kartu su juo nuvažiavome į miestą 
ir sunešėme visą jo turtą į mašiną. 
Mat jis išvažiuoja į Lenkiją. Buvau 
pritrenktas, kaip jie (karininkai ir 
praporščikai) žiauriai gyvena. Reikia 
įsivaizduoti turtą, kuris telpa į vieną 
sunkvežimį. (Butas – du mažiukai 
kambariukai, praporščikas turi žmo-
ną ir du vaikus).  Tiesa, toje laiptinėje, 
kur gyveno mūsų „praporas“, durys 
nudažytos kokių 12 rūšių dažais. 

1990 03 16

*Pas mus visi tik apie Lietuvą kal-
ba. Prieš keletą dienų sužinojome, 
kad Lietuva atsiskyrė nuo SSSR, tad 
labai apsidžiaugėme, juk kalba ėjo ir 
apie įstatymo dėl visuotinės karinės 
prievolės atšaukimą. O šiandien su-
žinojom, kad Mikas ant visko padėjo 
geležinę leteną. Tad šiuo momentu 
mums gana sunku, nesuprasi, kuo 
viskas baigsi, bet, matyt, Lietuva atsi-
skirs („Nesustabdysi upės bėgimo“). 
Ir, matyt, mes grįšime į Lietuvą. Ti-
kiuosi jau rudenį įsidarbinti kur nors.   

1990 03 24

*Perskaičiau 22 dienos „Za rodi-
nu“, tai net plaukai šiaušias. Ach, kaip 
nepatenkinta lietuvių liaudis kelių 
atplaišų išsišokimu. Po visų kalbų ir 
perskaitytų sovietų laikraščių baisiai 
norisi dėstyti istoriją. Jei pavyks iki 
rudenio grįžt, bandysiu įsitrint į kokią 
mokyklą dirbti. 

Iš Rygos

1990 03 27

*Rašau pirmą laišką iš Rygos, iš 
ligoninės. Iš Aluksnės atvažiavome 
autobusu. Ligoninė yra pačiam mies-
to krašte (kuriam krašte – nežinau). 

Palatoje 7 žmonės.

1990 03 28

*Rašau jums antrą laišką iš Rygos. 
Bet išėjo taip, kad abu laiškus išsiųsiu 
viename voke, nes neturiu vokų (šian-
dien „susišaudžiau“ vieną voką).

*Skaitau rusiškus laikraščius, žiū-
riu „Vremia“ ir pamažu prarandu 
viltį balandžio mėnesį grįžt namo. 
Ko gero, ir Mindaugas spės atitarnau-
ti, kol bus kas naudingo nuspręsta. 
(Mindaugas – sesers sūnus, jam tada 
buvo devyni mėnesiai – aut.past.) 

* Kažkoks tipas skambina į Krem-
lių ir klausia:

- Jums generaliniai sekretoriai rei-
kalingi?

- Tu gal kvailas?
- Taip, taip. Ir kvailas, ir senas, ir 

ligotas...
Geras anekdotas, ane? 

Iš Aluksnės

1990 05 12

*Kad Jūs neatvažiuosit, man mama 
išaiškino. Daug priežasčių vardino. 
Mano supratimu, rimčiausia priežas-
tis – benzinas. Suprantu ir aš, kad 
H2O dar mašinos nevaromos.

1990 05 15

*Buvo „pasistatymas“ ant pla-
co.  Viską tikrino. Paskui žygiavom, 
dainavom ir t.t. Tai paskutinė ir svar-
biausia apžiūra. Mažai ką jaudina jos 
rezultatai. Nebent tuos, ant kurių ant-
pečių mažesnės ar didesnės žvaigž-
dės. 

*Parašyk, kas gero Lietuvoje – iš 
laikraščių nedaug ką suprasi: iš vie-
nos pusės raudona propaganda, iš 
kitos – spalvota, tad rast vidurį labai 
sunku.

1990 05 17

*Tik ką grįžau iš sargybos posto ir 
nutariau dar kai ką sukurt. Atstovėjau 
dvi valandas, liko dar šešios, bet nieko 
baisaus, atstovėsiu.  Karaulas - geras 
dalykas, stovi ir galvoji, galvoji...  Per 
kiekvienas dvi valandas ir atostogų 
grįžtu, ir demobilizuojuos, ir pabėgu 
iš armijos. Matyt, iki šių metų rugsėjo 
grįžti nespėsiu, nors šiandien Kazi-
miera ir buvo susitikus su Michailu.  

*Apie išsiuntimą iš Aluksnės nieko 
negirdėt. Tik žinau, kad kuo ilgiau čia 
pavyks išsilaikyt, tuo trumpiau teks 
važiuoti traukiniu. 

Iš Kaliningrado

1990 08 26

*Mano manymu, labai sunorma-
lėjo ‚Atgimimas“. L.geras laikraštis 
„Vasario -16“. ‚Respublika“ toliau iš-
lieka įdomiu, bet nerimtu laikraščiu.

*Planuoju pradėt ruoštis darbui – 
mokysiuos istoriją, geografiją. Dar 
būtų galima stot į „pedagoškę“, bet ją 
baigčiau jau būdamas baisiai senas... 
Žodžiu, šūdas gaunas.

*Pradedu neskaityti politinių 
straipsnių, baigiu domėtis politika. 
Mūsiškė Vyriausybė eina labai pana-
šiu keliu kaip ir raudonieji po spalio 
revoliucijos. Paėmei valdžią – valdyk, 
kitaip mąstančius – maišyk su žeme, 
naikink. Neduok reikštis opozicijai.

*Kai siųsi spaudą, įmesk keletą 
lietuviškų vokų. Aišku, koks skirtu-
mas, kokie vokai, bet juk jums malo-
niau gauti laišką, ant kurio koks nors 
Lietuvos miesto herbas. Laiškas, ant 
kurio nupieštas tarybinis lėktuvas, la-
biau panašus į ultimatumą. Ir iš viso, 
jeigu toliau siųsiu tokius laiškus, tai 
Obelevičius manęs į darbą tikrai ne-
bepriims.  

1990 10 21

*Visą savaitę mūsų garnizone dir-
bo komisija. Pasikeitė mūsų vadovy-
bė. Sako, kad priklausom dabar kaž-
kokiai pėstininkų gvardijai. Prasidėjo 
patikrinimai. Dėl šitų patikrinimų dir-
bom nuo tamsos iki tamsos, tvarkėm 
teritoriją, grėbėm lapus, pjovėm žolę 
(!). Ta teritorija gal jau keli penkme-
čiai niekas neužsiėmė 

*Tiesa, dar. Gavau nuo lietuvio 
„aluksniečio“ laišką. Tai tas pateko į 
Kurilų salas, dar pora mūsiškių gy-
vena ir dirba Prano Juozapo žemėje. 
Romantika, egzotika...

*Nesirašo. Niekaip žodžių į saki-
nius nesudėlioju (paskaitę matysit, 
kad ir ne visas raides į žodžius sudė-
jau). 

1990 12 02

*Nuo pirmadienio keičiu darbą, 
vietoj „kačegarkės“  (šilta vieta 
visom prasmėm) nuo šiol sėdėsiu 
būdelėj aerodrome nuo ryto iki va-
karo. Darbas toks: ryte ateini pas 
sargybinius, pasirašai ir eini į savo 
namuką. Visą dieną reikia trintis 
aerodrome – arba namuke miegi, 
bulves kepi, arba eini į gamybi-
nes patalpas žiūrėti televizoriaus.  
Vakare užantspauduoji malūns-
parnius, vėl pasirašai ir trauki į 
kazarmą.

1991 02 25

*Visaip laukiu kovo mėnesio. 
Žiauriai daug pinigų mokės, gal net 
30 rublių. Net neaišku, ką su tokia 
krūva pinigų daryti.

*Trečiadienį labai nesėkmingai 
pažaidžiau futbolą. Pačioj žaidimo 
pradžioje labai gražiai stryktelėjau ir 
patempiau raiščius.. Ketvirtadienį vi-
sai negalėjau vaikščioti, bet dabar jau 
praėjo, šiandien jau visai „spakainiai“ 
įkišau kojas į kerzokus, tiesa, vaikš-
tau susiveržęs koją bintu.

1991 03 14

*Karts nuo karto išeinam į mies-
tą pasivaikščiot. Praėjusį šeštadienį 
buvo didelis mitingas. Tik nesupra-
tau, ar tai Rusija nori nuo Sąjungos 
atsiskirti, ar Kaliningradas nuo Ru-
sijos.

1991 05 23

*Dembelius“ išleido į namus. O 
jaunimo nėra, tad dabar mūsų liko 
dvylika. Užvakar 11 iš 12 esančių 
kazarmoje nusikutome plikai, labai 
gražiai atrodome. 

1991 07 23

*Gavę mano laišką, atsiųskit spau-
dos. Nes įdomu, kas pas jus vyksta 
(reikia gi nors teoriškai pradėti ruoštis 
normaliam gyvenimui...). Girdėjau, 
kad „šnapsas“ pigs, o cukrus brangs. 
Ar teisybė?

Vidmanto Šmigelsko sesei rašyti laiškai - lyg jo tarnybos dienoraštis. 

Vidmantas ŠmIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
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kultūra

SITUACIJA

Beveik 2,5 val. trukęs renginys 
buvo skirtas vienam žymiausių 
ir paslaptingiausių Dali darbų 
– paveikslui „Haliucinogeni-
nis toreadoras“. Tai brandžiojo 
jo kūrybos laikotarpio kūrinys, 
tapytas 1968–1970 m. Pats ge-
nijus teigė, kad šiame paveiksle 
yra visas Dali. Tai menotyrinin-
ką R.Gapšį paskatino paveikslą 
patyrinėti giliau, o tų tyrinėjimų 
išvada visiškai sutapo su paties 
Dali pareiškimu. „Šis paveikslas 
– lyg daugiasluoksnis pyragas, 
o vaizdiniai, sukloti vienas ant 
kito tiek vertikaliomis, tiek hori-
zontaliomis plokštumomis, kuria 
erdvės iliuziją ir keistas haliuci-
nacijas, – kalbėjo menotyrinin-
kas. – Pagal vyraujančius dailės 
kompozicijos principus galima 
būtų spręsti, kad esminė paveiks-
lo dalis yra ta, kuri iš karto pa-
traukia akį. Bet Dali nebūtų Dali, 
jeigu viskas būtų taip paprasta. 

Sakralinio meno centre matėme visą Dali 
„Iš tikrųjų kartais jaučiuosi lyg detektyvas, narstantis kiekvieną detalę, kol išsiaiškinu, kas vis 

dėlto yra žudikas“, – šeštadienį Sakralinio meno centre kalbėjo žinomas menotyrininkas, meno 
istorijos mokytojas Raimondas Gapšys. Anykštėnams jis atvežė vieną iš savo meno ciklo dalių – pas-
kaitą apie didįjį siurrealizmo genijų Salvadorą Dali (1904–1989). Tokių paskaitų apie menininkus ir 
meno sroves istorikas yra sukūręs net kelias dešimtis. Sutapo, kad šiuo metu Vilniuje taip pat vyksta 
renginiai, skirti Salvadorui Dali. Sostinėje yra eksponuojami keli jo paveikslai, rodomi filmai. Šešta-
dienio popietę Aykščių Sakralinio meno centre vyko paskaita „Visas Dali viename paveiksle“.

Nors taip pat reikia pripažinti, 
kad paveikslas atitinka klasikinės 
tapybos kompozicijos standartus, 
o visi elementai tarpusavyje susi-
ję, papildo vieni kitus ir paklūsta 
pagrindinėms dominantėms.“ Di-
džiai paskaitos klausytojų, kaip 
galbūt kažkada ir viso pasaulio, 
nuostabai paaiškėjo netikėta kūri-
nio prasmė. Nors pats Dali teigė, 
kad jo paveiksluose nėra tiek pa-
slėptos informacijos, kiek ten jos 
ieškoma, reikia pripažinti, kad be 
simbolinės ar tiesioginės prasmės 
jis nieko šiaip sau nevaizdavo. 
Galiausiai Venerų fone ir jų kon-
tūruose išryškėjo pagrindinis per-
sonažas toreadoras – pats Dali, 
nukovęs bulių – savo vaikystės 
baimes bei iracionalumą. 

Ne mažiau nei „Haliucinogeni-
nis toreadoras“, paskaitos klausy-
tojus intrigavo paties Dali asme-
nybė ir gyvenimas. Ne veltui šis 
žmogus yra laikomas ryškiausiu 

siurrealizmo atstovu – juk jis la-
biau nei kuris nors kitas užsiėmė 
savireklama ir savęs garsinimu, 
drąsiai save vadino genijumi ir 
meno gelbėtoju. „Siurrealizmas 
– tai aš! Šiuolaikinio meno iš-
gelbėtojas – aš! Aš – vienintelis 
siurrealistas pasaulyje“, – sakė 
Salvadoras Dali, kai buvo paša-
lintas iš tuometinės siurrealistų 
bendruomenės už tai, kad plaukė 
prieš srovę ir nepakluso iraciona-
lumui. Visas jo gyvenimas buvo 
garsus ir triukšmingas, kupinas 
protestų ir konfliktų, kaip ir pati 
Dali asmenybė. „Nesvarbu kaip, 
svarbu tik tai, kad apie mane kal-
ba“, – kartą yra pasakęs šis ge-
nijus.

Gimus jam buvo suteiktas prieš 
metus mirusio septynmečio bro-
lio vardas. Salvadorą ilgai slėgė 
mintis, kad jis gyvena vietoj bro-
lio ir kad visos liaupsės skiriamos 
ne jam. „Gimęs aš užėmiau nu-

mirėlio vietą, bet nužudydamas 
viduje tikrą savo brolį, išsikovo-
jau nemirtingumą.“ 1963 m. jis 
nutapė paveikslą „Mano mirusio 
brolio portretas“. „Siurrealistinis 
grožis turi būti šiurpinantis“, – 
tokia buvo šio genijaus logika.

Pirmąją savo paveikslų parodą 
Dali surengė būdamas keturioli-
kos metų. Nors sakoma, kad jis 
buvo laisvamanis ir netgi ateistas, 
vaikystėje Dali buvo ypač drovus 
ir kompleksuotas narcizas, iš su-
mišimo bijodavęs pereiti gatvę, 
nuolat kovojęs su tėvo autoriteto 
baime. Jis netgi yra pasakęs, kad 
gyvenime herojus yra tas, kuris 
atsilaiko prieš savo tėvo autori-
tetą ir jį nugali. Vėliau vaikiškas 
baimes keitė paaugliškos, o šalia 
augo ir didybės manija. Kartą 
per egzaminą Dailės akademijo-
je Dali pareiškė, kad nesiruošia 
atsakinėti į klausimus, nes salėje 
nemato nė vieno, žinančio dau-
giau už jį. Vėliau pasipriešinda-
mas tėvo prakeiksmams ir pasi-
rinkdamas išvarymą iš namų, jis 
savo gyvenimą amžiams, tiksliau 
53 metams, sujungė su Gala – 
švelniuoju savo genijaus varikliu 
ir siurrealizmo mūza. Kaip sakė 
pats Dali, ji padėjo jam atsikra-
tyti daugelio fobijų, sunaikino 
polinkį į nusikaltimus ir išgydė 
beprotybę. „Svarbiausia pasauly-
je – tai Gala ir Dali“, – visą laiką 
sakydavo jis. Šį gyvenimo etapą 
1929 m. jis pavaizdavo drobėje 
„Aistrų būstai“. Tai buvo Dali 
pergalė prieš tėvą. 

Pirmuosius pinigus jis užsidirbo 
dirbdamas reklamos versle Ame-
rikoje, vėliau – kino srityje. Pir-
masis siurrealistinis filmas buvo 
pastatytas taip pat su Dali pagal-
ba – tai jo ir Bunuelio bendras 
darbas „Andalūzijos šuo“ (1929). 
Dirbo su tokiais režisieriais kaip 
Hičkokas, Viskontis, Disnėjus. 
Taip pat kūrė dekoracijas teatrui, 
kūrė drabužius, keramiką. Yra 

parašęs ne vieną knygą, žinoma, 
apie save, – ir visur jam sekėsi. 
Tačiau visada lieka neaišku, kur 
jis kalba nuoširdžiai, kur yra ti-
kras, o kur tik siekia sukelti naują 
skandalą. „Aš – didžiausias geni-
jus. Tiesa, dar buvo Nyčė, bet jis 
išprotėjo.“

Taigi viename paveiksle paži-
nome visą ekscentriškąjį Dali – jo 
gyvenimą, mūzą ir kūrybą. Aišku, 
kodėl iš paveikslo į paveikslą ke-
liauja siužetai, vaizdiniai ir per-
sonažai, kurių dažniausi – mažas 
berniukas jūreiviškais drabužiais 
(pats Dali), Gala, Miloso Venera, 
gimtųjų vietų pakrantės ir uolos, 
toreodoro veidas. Tai lyg citatos 
iš kitų kūrinių. Tai naikina iraci-
onalumą. Paveiksle taip pat buvo 
pavaizduoti pėdsakai. Tai Salva-
doro Dali pėdsakai pasaulio meno 
istorijoje. Dali būtų patenkintas – 
pėdsakai liko, apie jį kalbama.

Menotyrininkas R.Gapšys pa-
žadėjo grįžti ir atsivežti daugiau 
savo paskaitų. Sekite Sakralinio 
meno centro informaciją, nes dar 
tikrai bus galimybių pasiklausyti 
puikių pasakojimų  apie didžiuo-
sius pasaulio genijus. 

(Atkelta iš 1 p.)
Už kelionę mokėjo patys

Arvydas teigė, kad darbdaviai 
iš „Eurodarbų“ už kelionę jiems 
nemokėjo – liepė tiesiog susirink-
ti kvitus, liudijančius mokestį už 
degalus ir kelių mokesčius. Po ke-
lionės buvo žadėta atsiskaityti. 

„Su visais daiktais, pasiruošę 
dirbti, nuvykome į nurodytą vieš-
butį. Ten laukė pirma staigmena 
– viešbučio administratorė pa-
reiškė, kad jokie kambariai nėra 
rezervuoti ir kad ji apie mus pir-
mą kartą girdi. Visa laimė, kad aš 
galiu susišnekėti vokiškai, o jei 
visi trys būtume nemokėję kalbos, 
nežinau, ką būtų tekę daryti“, – 
piktinosi anykštėnas. Administra-
torė, pasak vyro, dar skambino 
viešbučio vadovui, kad įsitikintų, 
ar neįsivėlė klaida – šis taip pat 
patvirtino, kad jokios vietos lie-
tuviams viešbutyje nerezervuotos 
ir niekas apie „Eurodarbus“ nėra 
girdėjęs.

„Paskambinome į Lietuvą, 
mums tiesiog liepė laukti ir nie-
ko neklausinėti, nes taip tik dar 
labiau pabloginsime padėtį. Taip 
pralaukėm 12 valandų – nesulau-
kėm nei nakvynės, nei mus turė-
jusio pasitikti darbdavio“, – sakė 
Arvydas.

Išvyko užsidirbti, grįžo skolingas
200 eurų negrąžina

Tiesiog lauke išlaukę pusę pa-
ros, vyrai nusprendė neberizikuoti 
ir važiuoti atgal į Lietuvą. „Kai tik 
paskambinom ir pasakėm, kad ne-
belaukiam ir važiuojame namo, po 
kokios valandos mums perskambino 
ir liepė vykti į kitą viešbutį, visiš-
kai kitoje vietoje. Patikrinom, toks 
viešbutis ir toks adresas iš tikrųjų 
egzistuoja, bet rizikuoti ir grįžti atgal 
nebeketinom“, – sakė vyras.

Arvydas yra įsitikinęs, kad „Eu-
rodarbų“ jis su kolegomis buvo 
apgauti. „Esmė yra tokia, kad 200 
eurų įmokos, jei į vietą neatvyksta 
darbdavys, įdarbinimo firma ne-
grąžina. O jis ir neatvyko. Iš karto 
supratom buvę apgauti. Bet aš taip 
nepaliksiu – jau kreipiausi ir į šalies 
žiniasklaidą, ir į STT. Mes pinigų 
nebeatgausim, bet noriu perspėti ki-
tus, kad neužkibtų ant tokio kabliu-
ko“, – pyko vyras.

Neteko socialinių garantijų

Negana to, kad teko už nieką su-
mokėti 200 eurų, vyrams dar buvo 
liepta nusipirkti vienodus darbo dra-
bužius, šalmus, kai kurią statyboms 
reikalingą įrangą. „Aš ėmiau pasko-
lą, kad už viską galėčiau sumokėti, 
o dabar neįsivaizduoju, kaip ją reiks 

grąžinti, – skundėsi su gyvenimo 
drauge 4 atžalas auginantis vyras, 
– netekau visų socialinių garantijų, 
vaikai mokykloje nebegauna nemo-
kamo maitinimo, kadangi išvykau 
uždarbiauti į užsienį...“.

Apsigauti, pasak Arvydo, buvo 
labai lengva: „Jūs neįsivaizduoja-
te, kaip gražiai mus „apdirbo“, jie 
tikri psichologai. Viešbutis nekai-
nuoja, darbo užmokestis didelis, 
tik važiuok ir dirbk. Be to, manau, 
jie tyčia mėnesį laiko mus laikė 
„ant įtampos“, visą tą laiką mes 
gyvenom susikrovę daiktus, nes bet 
kurią minutę galėjo tekt išvažiuoti. 
Taip ir buvo“.

Įvyko nesusipratimas

Praėjus kelioms dienoms po 
Arvydo apsilankymo „Anykštos“ 
redakcijoje, pabandėme susisiek-
ti su UAB „Eurodarbai“ įdarbi-
nimo firma. Atsiliepęs vyras iš 
pradžių nesuprato, apie ką eina 
kalba, tačiau, paminėjus anykštė-
ną Arvydą, paaiškino: „Jau viskas 
išsiaiškinta. Viskas yra gerai, jei-
gu žmogus norės, jis papasakos 
daugiau. Aš jį suprantu, jis buvo 
apimtas panikos, viskas vyko „ant 
karštųjų“. Mes tikrai viską išsiaiš-
kinom, visus nuostolius vyrams 
atlyginome. Viskas yra gerai, 

žmogus liko patenkintas. Manau, 
taip įvyko iš nežinojimo, nes kai 
žmogus nežino, tada jis ir bijo...“, 
– sakė „Eurodarbų“ atstovas. 

Susisiekus su Arvydu ir paklau-
sus, ar iš tiesų nuostoliai buvo 
atlyginti, vyras teigė: „Taip, pi-
nigai mums grąžinti, bet aš vis 
tiek galvoju, kad mus apgavo. Kai 
pradėjom grasinti žiniasklaida 
ir teisėsauga, tik tada jie ėmė su 
mumis kitaip kalbėti“, – neatlyžo 
anykštėnas Arvydas.

Apgavo ir daugiau?

Internetiniame tinklalapyje 
skundai.lt, kur galima rašyti atsi-
liepimus apie įvairiausias įmones, 
apie firmą UAB „Eurodarbai“ – 
beveik vien neigiami komentarai.  
„Najo“ (2012 m.) rašo: „Taigi ti-
kėkit tom firmom ir liksit ant ledo. 
Visos jos vienodos, taip pat ir di-
dieji sukčiai kaip AULINA, TO-
PJOB, EUROSTAF. Sukasi kad 
tik pinigus išlupt o po to net tele-
fonu nekelia ir net atpažint nenori. 
Uždraustų visas šitas firmas“.

„Efera“ (2012 m.): „Nesikreip-
kit tik į šitą aferistų firmą, sumo-
kėjau už vertimus ir neatsiunčia 
niekaip jau 3 mėnesius, gryni afe-
ristai!!!“

„Apgavo“ (2012 m.): „Netikė-

kit nei šita nei kita agentūra!! Pati 
esu išvažiavus per šitą agentūrą ir 
apgavo juodai, o dar ir problemų 
begalybė kilo dėl jų „darbdavio“‘ 
gyvenančio UK!!!“

„Ieva“ (2012 m.): „Apie įdarbi-
nimo agentūrą Euro Darbai galiu 
parašyti tiek, kad į ją nesikreip-
kit, nes galit būti labai apgauti. 
Aš pati su draugu kreipėmės į ją. 
Joje reikėjo iš karto sumokėti po 
400 litų užstatą už apgyvendinimą 
ir, jei darbas patiks, tai tada per 3 
mėnesius dar po 1200 Lt. Buvo 
žadėtas apgyvendinimas Anglijo-
je ir darbas. Dabar rezultatas ga-
vosi toks: atvykau į Angliją (ačiū 
Dievui, su savo mašina ir draugu) 
o ten, pasitiko toks „pacanas“, nu-
vedė kažkokiu skersgatviu į namą 
ir parodė kambarį, kuriame buvo 
kažkieno daiktai. Tik atvažiavus 
pradėjo aiškinti, kad jį spaudžia 
nuomos agentūra ir jam būtinai da-
bar reikia už nuomą pinigų (suma, 
kurią pasakė buvo apie 300 svarų) 
ir vėliau žadėjo nuvest į agentūrą. 
Pasirodė, kad nei darbo, nei bent 
kažkiek padoraus apgyvendinimo 
ten nebuvo. Todėl iškarto sėdom 
į mašiną ir išvažiavom pas gimi-
naitį, gyvenantį Anglijoje. Ma-
nau, laiku pabėgom, kol nelikom 
be nieko“.

„Eimantas“ (2015): „O mum pa-
dėjo. Su draugu kreipėmės – davė 
išsirinkti iš turimų pasiūlymų. Po 
savaites išvarėm dirbt“. (Komen-
tarų kalba netaisyta,- red.past.)

Gintarė OBELENĖ

Menotyrininkas, meno istorijos mokytojas Raimondas Gapšys pasakojo apie Dali kaip gealų tapytoją.

S. Dali, Haliucinogeninis to-
readoras, 1968-1970. Drobė, 
aliejus, 400x300 cm 

Nuotrauka iš thedali.org
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įvairūs

parduoda

SKELBIMAI

PARDUoDAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

Transporto įmonei reikalingi:
autovežių ir vilkikų vairuotojai.
Vairuotojus be patirties apmokome.

Sudarome sąlygas įgyti 
vairuotojo pažymėjimus 

C, CE kategorijoms.
info@bleiras.lt
(8-698) 00701.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Spalio 28 d. (trečiadienį): 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 Leliūnuose, 

13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (miesto turguje), 14.30 Ažuožeriuose, 
14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose (turguje), 
15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (52 Eur), dvigules (58 Eur), vaikiškas (33 Eur) antklodes, vilnonius 
čiužinius (paklotus) įvairių išmatavimų (45-62 Eur), vilnones pagalves (18 Eur),  
patalynės komplektus (26-29 Eur), vilnonius suktus siūlus 18 Eur/kg. 

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

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

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

www.jonroka.lt
Renkamės spalio 29 dieną 17 val.,

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

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

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

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

(8-698) 51269

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Akcija „Augintiniai ir mes 2015“
2015 m. spalio 23–30 dienomis Anykščių rajono savivaldybės 

administracija kartu su Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komi-
sariato Anykščių rajono policijos komisariatu ir Ignalinos visuome-
nės sveikatos biuru vykdys tęstinę akciją „Augintiniai ir mes 2015“.

Akcijos tikslai – patikrinti, kaip Anykščių miesto gyventojai, turintys 
augintinių, laikosi gyvūnų laikymo Anykščių rajono savivaldybės te-
ritorijose gyvenamosiose vietovėse taisyklių; priminti, kad nuo 2016 
m., vadovaujantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 7 straipsnio 
2 dalimi, katės, šunys ir šeškai privalo būti ženklinami mikroschemo-
mis ir registruojami gyvūnų augintinių registre; patikrinti, ar gyvūnų 
savininkai nešiojasi maišelius susirinkti šunų fekalijoms.

Stabiliai veikianti įmonė AB “Vilkma” siūlo darbą 

Sukirpimo cecho vadovui
Reikalavimai:
Aukštasis techninis/technologinis išsilavinimas
Privalumai: 
Vadovavimo patirtis drabužių gamybos įmonėje 
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Iniciatyvumas, pozityvumas, atsakomybė, savarankiškumas ir gebė-

jimas dirbti komandoje.
Įmonė siūlo 
Įdomų ir atsakingą darbą perspektyvioje įmonėje, gerą atlyginimą,
apmokamos kelionės išlaidos.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu Deltuvos g. 21, Ukmergė, 
el.paštas Genovaite.Barysiene@vilkma.com, faksas (8-340) 63797 
tel.: (8-340) 60283, 60280.

Nuolat siūlau patikimą darbą rimtiems 
žmonėms sandėliuose VOKIETIJOJE 
(krovėjams, krautuvo vairuotojams, 
prekių surinkėjams, palečių remontinin-
kams).

Uždarbis nuo 8,50 eur/val, suteikiamas 
geras būstas (yra internetas). Jokių įdar-
binimo mokesčių.

Daugiau informacijos: +37066611127

siūlo darbą
Ieško 2 kambarių buto geroje 

miesto vietoje, su vaizdu pro lan-
gus. 2 arba 3 aukštas. Gali būti 
ir be remonto. Siūlyti visus vari-
antus.

Tel. (8-677) 73210.

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

Tel. (8-630) 10200.

Rado

Dantų protezus.
Tel. (8-646) 54436.

Baldų gamyba ir remontas

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankioja-
mos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio ma-
kiažo procedūra: antakiai 80 
Eur, akys 70 Eur, lūpos 80 Eur. 
Korekcija 30 Eur. Būtina išanks-
tinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Privačios psichologo konsulta-
cijos. Priima individualiai ir poras 
- šeimas.

Išsamesnė informacija tel. 
(8-686) 87466.

Kvalifikuota specialistė gali pri-
žiūrėti senyvo amžiaus žmones.

Tel. (8-671) 14801.

Veža siuntas, krovinius, auto-
mobilius ir pakeleivius į Airiją, 
Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Autoservisas remontuoja au-
tomobilius. Ruošia techninei ap-
žiūrai. Kompiuterinė automobilio 
diagnostika. Elektrinės dalies re-
montas.

Adresas: 
Mindaugo 23 A, Anykščiai.
Tel. (8-682) 12052.

Veža krovinius iki 10 tonų su 
kranu ir savivarčiu iki 5 tonų. 
Priima užsakymus durpių brike-
tams iš Šepetos.

Tel. (8-612) 93386.

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

Tel. (8-679) 90305.

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

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

(8-687) 97797.

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

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

Skubiai reikalinga moteris prižiū-
rėti senelius kaime. Yra atskiras 
kambarys gyventi. 

Tel.: (8-389) 49749, 
(8-619) 31640.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo kaminus ir krosnis, jas re-
montuoja. Dažo, tapetuoja, klijuo-
ja akmeniu. 

Tel. (8-675) 92410.

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-
tija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-647) 48473.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus 
pobūdžio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Ratiniu ekskavatoriumi - krau-
tuvu kasa, lygina, tvarko kelius, 
privažiavimus, valo kūdras, pa-
jungia vandentiekį, kanalizaciją.

Tel. (8-670) 12913.

Atlieka kasimo darbus mini eks-
kavatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Reikalingi miško ruošos darbi-
ninkai.

Tel.: (8-698) 82555, 
(8-616) 93661.Pieno ūkyje reikalinga melžėja. 

Suteikia gyvenamąjį plotą. 
Tel. (8-682) 18574.

Dovanoja laikos ir labradoro 
veislės mišrūno šuniuką.

Tel. (8-622) 22629

UAB „Narma“ š.m. lapkričio 9, 10 d. vykdys valstybinių miš-
kų, esančių Anykščių raj., Anykščių ir Kurklių sen. kadastriniu-
as matavimus. Į Airiją išvykusios Mildos Klipšienės (skl.kad.
Nr.3456/0002:0152) lapkričio 9 d. 13.00-13.15 val., mirusios Teklės 
Karalienės (skl.kad.Nr.3456/0003:0013) lapkričio 10 d. 8.30-8.45 
val., gyventojų  registre neregistruotos Evitos Kamrauskaitės (skl.
kad.Nr.3456/0003:0055)  lapkričio 10 d. 9.30-10.00 val. artimuosius 
ar įgaliotinius būti prie minėtų sklypų. Informacija tel.:8-657-54720.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIo 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Tel.: 8 610 21793

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

perka
Brangiai – įvairius automobi-

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ka išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje 
(su žeme ir išsikirtimui, už suteiktą 
informaciją sumoka grynais ). 

Tel.: (8-686) 82974, 
(8-686) 82976.

Žemės ūkio paskirties žemę. 
Domina didesni plotai, gali būti su 
mišku.

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-650) 16017.

Nekilnojamasis turtas

7,5 ha žemes ūkio paskirties 
žemę Ramaškonių kaime 1500 
Eur/ha.

Tel. (8-698) 35044.

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 
36.0, unikalus 3464-0002-0042) 
žemės sklypas ir medinis gyve-
mamasis namas 60 kv. m ben-
dro ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pasta-
tas, tvenkinys, geras privažiavi-
mas, 200 m iki upės, būtinas ka-
pitalinis namo remontas. Kaina 
13 800 Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose, Vairuotojų g.

Tel. (8-600) 59169.

Parduoda arba išnuomoja vie-
no kambario bendrabučio tipo 
butą (atskira virtuvė ir tualetas, 
galima įsirengti dušą, Ramybės 
g. 16, III a.).

Tel. (8-677) 66588, Tomas.

Butą.
Tel. (8-600) 59901.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

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

Tel. (8-645) 19855.

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

Tel. (8-629) 76267.

Pasiūlymas sutaupyti! Gera 
beržinių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Automobiliai, technika

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

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

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

Kita

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

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Nebrangiai - sausas eglines 
malkas. 

Tel. (8-630) 57490.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

Naują nenaudotą automatinę 
skalbimo mašiną “BEKO”. Kaina 
250 Eur.

Tel. (8-603) 25608.

Karpių mailių.
Tel. (8-671) 67395.

Bulves, kopūstus, burokėlius. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Maistines bulves. 1 kg - 0,20 Eur. 
Atveža į namus.

Tel.: (8-681) 68975,
(8-641) 50768.

Maistines bulves 15 ct/kg, grū-
dų mišinį 100 Eur/toną, avižas 
90 Eur/toną.

Tel. (8-678) 73465.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, 
puselėmis 40-60 kg, kiauliena 
svilinta. Gali atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

Skerdykla Molėtų rajone - svilintą 
kiaulienos skerdieną ir subproduktus. 

Tel.: (8-698) 02399, (8-383) 44105.

Tris karves, žieminius kviečius, 
šiaudus kitkomis.

Tel. (8-678) 31295.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo). Greitas pristatymas, 
konsultuoja dėl montavimo, gali pa-
statyti. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt

MTZ-80M, traktorinę savivartę prie-
kabą.

Tel. (8-603) 74080.

Elmininkų bandymų stotis
darbo dienomis

parduoda bulves.
Tel.: (8-657) 84781, 

(8-381) 48560.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 25 d. (se-
kmadienį) prekiausime paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius 
dedančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, 
prekiausime kiaušiniais (tel. 8-608 69189): 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55,Juostininkuose 8.05, 
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.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta mARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Antanas, Daugailas, Švitrigailė, 
Rapolas, Gilbertas.

šiandien

spalio 25 d.

spalio 26 d.

spalio 24 - 26 d. priešpilnis.

Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, 
Darija, Inga, Krizas.

Liudginas, Mingintė, Evaris-
tas, Liaudginas, Vita.

oras

+10

+6

IŠ ARTI

Amiliutė nuo virusų valys
 gatves

Gena piktą žinią vėjas
Iš Europos bus atėjęs
Virusas dar nematytas
mokslo sunkiai nustatytas. 

Pagalvokit, neseniai
Krito keturi šernai.
Prieš riestauodeges – karas
Tiesiog siaučia kiaulių maras.

Kiemuose - užkalti vartai,
Be gyvybės stovi tvartai.
Amiliutė nebežino,
Ar lietuvis ką augina.

Bet jinai nepasiduos
Ir gatves dezinfekuos -
Šluota, muilas, šepetys
Visus virusus išvys. 

Konkursas 
„Mano augintinis“
Naujienų portalas anyksta.lt sulaukė neįtikėtinai daug nuo-

traukų, kuriose anykštėnai įamžino savo augintinius. Tačiau gai-
la, kad mielų vaizdų nelydi pasakojimai apie gyvūnų nuotykius, 
išdaigas, jų teikiamą džiaugsmą ir šilumą. 

Konkursas tęsis iki lapkričio 
13 dienos. Kviečiame skaitytojus 
el.pašto adresu info@anyksta.lt 
siųsti savo augintinių nuotraukas ir 
pasakojimus apie tai, kuo jūsų vėž-
liai, katinai, papūgos yra išskirtiniai. 
Nuotraukas skelbsime naujienų por-
tale anyksta.lt, o gražiausias spaus-

dinsime „Anykštoje“.
Išrinksime tris gražiausias nuo-

traukas ir jų autorius apdovanosime 
laikraščio „Anykšta“ prenumerata. 
I - osios vietos laureatas gaus 6 mėn. 
2016 m “Anykštos” prenumeratą, o 
kiti du -3 mėn, prenumeratą.        

- ANYKŠTA

Anykštėnės Zitos du iš trijų augintinių. Čiujus – , kaip ji rašo, 
“šiek tiek tinginys, bet yra ryžtingas kaip liūtas”, o štai “Rainis 
yra tikras pelių siaubas”.

“Mano katytės vardas Ašarėlė. Kai pamačiau ją gyvūnų prie-
glaudoj, ji ramiai miegojo, o akyčių kampučiuose patamsėjimai 
atrodė lyg ašarėlės. Vėliau paaiškėjo, kad ji iš tiesų yra verks-
niukė. Jei tik mažoka dėmesio, žiūrėk, jau ir nurieda ašarėlė”, 
- pasakoja skaitytoja Zita.O čia Oksanos išdykėlis.


