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Taupymas
Šuns pasaulis paprastas: val-

goma, nevalgoma – viso gero. 
Abu ėdam. Mėsą. Tiksliau aš 
kramtau, o jis į mane žiūri (maž-
daug kaip mes į Seimo narį) 
nors mėsos pats turi, bet įtaria, 
kad manoji yra skanesnė. Ir ne 
be pagrindo. „Ir tegu“, - pagal-
voju ir kramtau toliau. 

Kitą dieną randu sugraužtą 
kompiuterinę pelę už 200 litų. 
Tai va, niekada netaupykite 
šuns sąskaita, ar girdite, Seimo 
nariai? 

Linas BITVINSKAS

Druskininkų skandale minima ir Dariaus 
Gudelio pavardė
Šalies žiniasklaidai pradėjus analizuoti  politikų ir aukštų valstybės pareigūnų maudynių Druski-

ninkų SPA istorijas, minima ir buvusio Anykščių mero Dariaus Gudelio pavardė.

Darius Gudelis ir  Valdas Trinkūnas yra jungtis tarp Druski-
ninkų ir Anykščių. Buvęs Anykščių meras D.Gudelis leidžia 
Druskininkų laikraštį „Mano Druskininkai“, o verslininkas 
V.Trinkūnas yra UAB „Atvirai“, abejuose miestuose (Anykš-
čiuose ši stotis vadinasi „Nykščiai“) turinčią po radijo stotį, ben-
drasavininkis.               Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kiekvienais metais lapkričio 1-ąją sužimba tūkstančiai ugnelių. 
Tyliai mirgėdamos jos primena Juos – Išėjusius. Tyliai stovime 
prie artimųjų, mylimųjų amžino poilsio vietų, uždegame plazdan-
čią žvakelę ir mintyse būname su Tais, kurių šioje žemėje nebė-
ra... Bandome susitaikyti, gyventi be Jų, bet vis atsigręžiame ir 
prisimename. Juos, pas kuriuos visi kada nors iškeliausime.

Prašė neparduoti meilės uosto
Rugsėjo 12-ąją suėjo šešeri metai, kai Kavarsko kapinės amži-

nam poilsiui priglaudė rašytoją, publicistą, „Anykštos“ autorių, 
pedagogą Kęstutį Arlauską. 

Nusipirko valdišką laikraštį

Kelis metus Druskininkų savi-
valdybė, vadovaujama mero soci-
aldemokrato Ričardo Malinausko, 
pažeisdama įstatymus leido valdiš-
ką laikraštį „Mano Druskininkai“.

 O nuo balandžio mėnesio šį 
laikraštį leidžia viešoji įstaiga 
„Kantri medija“, kurios steigėjas 
– D.Gudelis. Pagrindinis buvusio 
Anykščių mero ir buvusio Prezi-
dento Valdo Adamkaus patarėjo 
verslas - viešųjų ryšių bendrovė 
„VIP viešosios informacijos par-
tneriai“. 

Be Jų, bet su Jais...

Ant rašytojo Kęstučio Arlausko kapo užrašyti 
jo eilėraščio žodžiai: „O žmonės!/Buvote geri,/
Be Jūsų nieko/ Neturėjau!../ Per širdį/Vėjai 
keturi/Dvelksmu / Tikėjimo praėjo.

Viena paskutinių mūsų kolegos Kęstučio Arlausko nuotraukų 
švenčiant Spaudos dieną... Šalia jo -  žmona Irena Arlauskienė.

Per dvejus metus netekti... visko
Meteorologė Audronė Galvo-

naitė per vieną savaitę  turėjo 
išgyventi dvejas laidotuves – 
tragiškai žuvusio brolio Vy-
tauto Galvono ir iš gyvenimo 
išėjusios mamos Stasės Galvo-
nienės. 

Vienišo žmogaus 
baigtis – 
nuogas ant šaltų 
grindų

Lėlių suknelės architektei kainavo 
šimtą rublių

Išgyventi juodą laikotar-
pį padeda vidinis žinojimas, 
kad po nesėkmių būtinai ateis 
šviesus ir džiaugsmingas perio-
das“, – sako vyriausioji rajono 
architektė.

Stirna. Trečiadienio vakarą kely-
je iš Anykščių į Svėdasus, ties Le-
liūnų kaimu, automobilio užmuštos 
stirnos gabalai pakelėje, kraupinda-
mi link autobusų stotelės einančius 
vaikus, mėtėsi iki vakar dienos ryto. 
Bendruoju pagalbos telefonu apie šį 
įvykį pranešusio vairuotojo nuomo-
ne, stirnos liekanas turėjo pašalinti 
Debeikių medžiotojai, kurių plotuo-
se atsitiko šis įvykis. 

Parduotuvė. Trečiadienį Anykš-
čiuose „Žiburio“ parduotuvėje kilo 
gaisras. Degė elektros instaliacija, 
sudegė prailgintuvas. Gaisras išplisti 
nespėjo, jam užgesinti pakako par-
duotuvės gesintuvo. Gesinti gaisro 
išskubėjo trys ugniagesių ekipažai, 
Kurklių ugniagesių komandos auto-
mobilis atšauktas pakeliui. 

Pirmininkas. Partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ Anykščių skyrius vis 
dar neišsirinko naujojo skyriaus 
pirmininko. Šias pareigas laikinai 
eina Rimas Steponėnas. Kalbama, 
kad iš esamų partijos skyriaus na-
rių niekas nenori prisiimti pirmi-
ninko pareigų.

Konkursai. Savivaldybė bai-
gė priiminėti pretendentų doku-
mentus dalyvauti konkurse užimti 
Andrioniškio seniūnijos seniūno 
pareigoms. Gauti trijų pretendentų 
dokumentai. Paskelbtas konkursas 
į Kavarsko seniūnijos seniūno pa-
vaduotojo pareigas.

Apšvietimas. Pirmadienį kai-
muose tapo šviesiau – įjungtas 
gatvių apšvietimas. Šviesesnėmis 
gatvėmis kaimo žmonės gali pasi-
džiaugti vos porą valandų – maž-
daug nuo 18 iki 20 valandos. Tokiu 
režimu gatvės pradėtos apšviesti 
prasidėjus kriziniam laikotarpiui ir 
jis tęsiasi jau ne vienerius metus.

Klaida. Antradienio numeryje, 
straipsnyje apie Bajorų kaimą, įsi-
vėlė klaida: titulinėje nuotraukoje 
ne Petronėlė Dagytė, bet jos sesuo 
Antanina Dagytė–Gineikienė su 
dukra Alma Švelniene.

Paguodai. Užuojauta „Anykš-
toje“ - 11,50 Eur. Nekrologas arba 
informacija  apie laidotuves - 1 kv. 
cm 0,20 Eur. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Dviratis. 2015-10-26, apie 8 

valandą, pastebėta, kad įsibrauta 
į namo sandėliuką Anykščių se-
niūnijoje, iš kurio pagrobtas vy-
riškas dviratis. Nuostolis – 300 
eurų.

Partrenkė. 2015-10-27, apie 
12 valandą, kelyje Kaunas–Za-
rasai–Daugpilis, 106-ame ki-
lometre, Rusijos Federacijos 
pilietis, gimęs 1960 metais, 

krovininiu automobiliu partrenkė 
ta pačia kryptimi važiavusią dvi-
ratininkę, gimusią 1959 metais, 
gyvenančią Skiemonių seniūni-
joje, kuri paguldyta į ligoninę. 
Pirminiais duomenimis, vyriškis 
vairavo blaivus.  

Smurtavo. 2015-10-27, apie 
20 valandų 50 minučių, Kavarsko 
seniūnijoje, neblaivus (1,48 pro-
milės) vyras, gimęs 1967 metais, 
konflikto metu smaugė neblaivią 
(1,51 promilės) žmoną, gimusią 

1985 metais, keikė necenzūriniais 
žodžiais, suplėšė megztinį. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.   

Arklys. 2015-10-28, apie 7 va-
landos 30 minučių, pastebėta, kad 
iš ganyklos, esančios Viešintų se-
niūnijoje, pavogtas 12 metų am-
žiaus arklys. Nuostolis – 900 eurų.

Įrankiai. 2015-10-28, apie 8 
valandą, pastebėta, kad iš dirbtu-
vių, esančių Svėdasų seniūnijoje, 
pavogti įvairūs įrankiai. Nuostolis 

tikslinamas.

Priežastis. 2015-10-28 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas dėl vyriškio, gimusio 
1949 metais, mirties priežasties 
nustatymo.

Ratlankiai. 2015-09-29 gautas 
pranešimas, kad iš Anykščiuose 
stovėjusio automobilio bagažinės 
buvo pavogti keturi lengvojo ly-
dinio ratlankiai su padangomis. 
Nuostolis – 300 eurų.

„Nežinau. Pirmą kartą apie tai 
girdžiu. Autobusų stotį savivaldy-
bė mums yra išnuomojusi iki 2039 
metų, tai mūsų žemė. Neįsivaiz-
duoju, kaip ką nors galima dary-
ti be mūsų žinios“, -„Anykštos“ 
paklaustas, ką mano apie rajono 
valdžios planus tvarkyti autobusų 
stotį, sakė V.Preidys.

Šį rudenį vykusių dirbtuvių metu 
trys architektų komandos - „Studi-
ja 2a”, „Vilniaus archprojektas” ir 
„Vilniaus architektūros studija”, 
kūrė senosios Anykščių autobusų 
stoties teritorijos sutvarkymo urba-
nistines, architektūrines – menines 
koncepcijas, kaip būtų galima ur-
banistiškai sutvarkyti labai svarbią 
miesto įvaizdžiui dalį. Pirmadienį 
Anykščių L.ir S.Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje autobusų stoties 
sutvarkymo projektai pristatyti 

Miesto autobusų stotį pasiūlyta iškelti į 
A.Baranausko aikštę

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rajono valdžia susirūpino miesto autobusų stoties įvaizdžiu, 
brandina idėjas, kaip ji turėtų atrodyti, tačiau UAB „Autovelda“, 
kuriai yra išnuomota autobusų stotis, direktorius Vladislovas 
Preidys tikina apie tai nieko nežinantis.

viešai. 
UAB „Autovelda“ direktoriaus 

V.Preidžio pristatyme nebuvo.
Siūlomos idėjos  išryškino vieną 

bendrą - dabartinė Anykščių au-
tobusų stoties vieta yra išskirtinė, 
todėl iš čia autobusų stotį reikia 
iškelti į miesto centrą.

„A.Baranausko aikštėje auto-
busų stoties neįsivaizduoju. Vie-
ninteliame Panevėžyje autobusų 
stotis yra miesto centre, tačiau ir 
ten svarstoma ją iškelti į miesto 
pakraštį“, - pastebėjo V.Preidys.

Pagal architektų sumanymus, 
ateityje autobusų stoties teritorijo-
je galėtų būti pastatytas informa-
cinis arba Anykščių bendruome-
nės centras su mišrios paskirties 
patalpomis miesto gyventojams 
ir lankytojams, miesto apžvalgos 
platforma, pėsčiųjų tiltas per Šven-

Projekto „Brasta“ autoriai – UAB „Vilniaus architektūros stu-
dija“ autobusų stoties teritoriją siūlo skirti prekybinos bei turiz-
mo reikmėms.

tosios upę.
Be to, esą ši vieta turėtų tapti 

finišu keliaujant po Anykščius au-
tomobiliais – iš čia į miestą būtų 
galima patekti tik pėsčiomis arba 

dviračiais.
Architektų projektai pavadinti 

„Centro takas“, „Brasta“ ir „Mies-
to terasa“. Jie pristatomi specialiai 
išleistuose lankstinukuose.

Ypač sėkminga buvo jos knyga, 
esė „Emigrantės dienoraštis“, kurią  
leidykla „Alma littera“ perleido kelis 
kartus bendru 10 tūkst. egzempliorių 
tiražu.

Rašytoją kalbinęs „Anykštos“ 
žurnalistas Vidmantas Šmigelskas 
dėstė, kad „Paveikslą“ jis pradėjo 
skaityti kaip meilės romaną, o bai-
gė kaip istorinį veikalą, kuriame 
atskleisti Atgimimo ir pirmųjų Ne-
priklausomybės metų Lietuvos žmo-
nių paveikslai. Z.Čepaitė sutiko, kad 
detektyvinė romano linija iš tiesų yra 
tik tarp kitko, o pradėdama romaną 
dar nežinojo, kuo jis baigsis.

Z.Čepaitė Sąjūdžio metais buvo 
viena iš patriotinio savaitraščio „At-
gimimas“  vadovių, praėjusiame 

Rašytojai teko padirbėti ir valytoja
Anykščių L.ir S.Didžiulių bibliotekoje trečiadienio vakarą pri-

statyta žurnalistės, rašytojos, politikės Zitos Čepaitės knyga „Pa-
veikslas“. Londone gyvenančios Z.Čepaitės detektyvinis romanas 
„Paveikslas“ – dešimtoji šios autorės knyga.

dešimtmetyje ji tapo Darbo partijos 
nare, dirbo kultūros ministro Vladi-
miro Prudnikovo patarėja, o neteku-
si šių pareigų 2006-aisiais emigravo 
į Angliją. V.Šmigelsko paklausta 
apie neišvengiamą socialinio statuso 
praradimą pasirenkant emigraciją 
rašytoja atskleidė, kad savo karjerą 
Anglijoje pradėjo nuo valytojos dar-
bo. Dabar ji yra internetinio portalo 
anglija.lt redaktorė.

Diskusijoje mielai dalyvavo ir į 
knygos pristatymą susirinkę anykš-
tėnai. Beje, Z.Čepaitė, kurios rašy-
mo stilius yra ironiškas, kartais ir 
sarkastiškas, pasirodė esanti daug 
trapesnė nei atrodytų iš jos tekstų. 
Paprašyta priminti „mažo žmogaus“ 
istoriją iš „Emigrantės dienoraščio“, 

Anykščių L. ir S.Didžiulių bibliotekoje pristatyta dešimtoji ra-
šytojos Zitos Čepaitės knyga „Paveikslas“. Rašytoją kalbino 
„Anykštos“ žurnalistas Vidmantas Šmigelskas.

kai Londono lietuvių „firma“, vogu-
si daiktus iš dėvėtų drabužių kontei-
nerių, konteineryje paliko mažą savo 
bendradarbį (dideli į juos netelpa), o 
tas naktiniame Londone tarmiškai 

rėkė: „Ratavokit“, situaciją vertino 
kaip tragišką, nors šiaip jau atrodytų, 
kad žmogelis žinojo, jog susideda su 
vagimis...   

-ANYKŠTA

Be V.Daujotytės – Pakerienės, 
Lietuvos rašytojų sąjunga Anta-
no Baranausko premijos skyrimo 
komisijai buvo pateikusi  rašyto-

Antano Baranausko literatūrinė premija 
paskirta Viktorijai Daujotytei-Pakerienei

Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūros 
premija šiemet  skiriama Viktorijai Daujotytei-Pakerienei už 
knygas „Gyvenu vina. Gyvenu viena” ir „Tata pariejau. Tai parė-
jau”, pasirašytas žemaitišku autorės vardu Viktorija Daujotė. 

jų Henriko Gudavičiaus ir Aliaus 
Balbieriaus kandidatūras.

Šių metų laureatė įvertinta už  
žemaičių tarmę  ir bendrinės kal-

bos polifoninius sąskambius.
Premiją  planuojama įteikti  

gruodžio 11 dieną Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

Antano Baranausko literatūrinė 
premija 2010 m. įsteigė Anykščių 
rajono savivaldybė, bendradarbiau-
dama su Lietuvos rašytojų sąjunga. 
Ji skiriama už grožinės literatūros 

kūrinius – knygas, skiepijančius 
meilę Lietuvos gamtai ir Antano 
Baranausko gimtinės aplinkai, at-
skleidžiančius žmogaus ir gamtos 
dvasinį ryšį, arba profesionalios 
literatūrologijos kūrinius, skirtus 
A. Baranausko kūrybai. Premijos 
dydis yra 10 000 Lt.

-ANYKŠTA

Mažumos. Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos vadovo, europarlamen-
taro Valdemaro Tomaševskio įsitiki-
nimu, gyvenančios mažumos turėtų 
siekti panašių teisių kaip Lenkijoje. 
O ar išskirtines teises dalintųsi su 
atvyksiančiais pabėgėliais iš Afrikos 
šalių? “Teises turi turėti tautos, ku-
rios daug metų gyvena šalyje, o ne 
migrantai. Juos reikia mokyti mūsų 
valstybinės kalbos ir jie turi moky-
tis. Emigrantai platesnių teisių, kaip 
turėtų turėti lenkai ar totoriai Lietu-
voje, negali turėti pagal tarptautinę 
teisę, nes jie yra emigrantai”, - dėstė 
europarlamentaras. 

Valgis. 2011 metų balandį vykusių 
britų princo Viljamo ir jo išrinktosios 
Keit vestuvių vakarienės valgiaraštis 
aukcione sudomino tik vieną intere-
santą. JAV aukcionų namų „Nate D. 
Sanders” Los Andžele duomenimis, 
jis meniu įsigijo už 1 250 dolerių (1 
135 eurų). Vestuvių vakarienę suda-
rė trys patiekalai: užkandis -lašiša ir 
jūros grėbės su salotomis; pagrindi-
nis patiekalas - ėriena su daržovėmis 
ir bulvėmis ir desertas - ledai su py-
ragu.Aukcionų namų duomenimis, 
meniu parduoti nusprendė vienas 
karališkųjų vestuvių svečias.

Augimas. SEB banko ekonomis-
tai mano, kad nėra pagrindo blo-
ginti SEB banko prognozuojamo 
2015 metais Lietuvos BVP augimo 
dydžio - 1,8 procento. 2016 metais 
šalies ekonomika ūgtelės 2,8 proc., 
2017 m. - 3,2 procentais. Trečią šių 
metų ketvirtį šalies BVP ūgtelėjo 
1,8 proc., palyginti su tuo pačiu pra-
ėjusių metų laikotarpiu. Nors tai tik 
pirmasis įvertis, jis atskleidžia, kokia 
nuotaika mūsų ekonomika palydės 
šiuos metus, sako SEB banko pre-
zidento patarėjas Gitanas Nausėda.
Jo teigimu, jau ne kartą minėta, kad 
vidaus rinka šiuo metu yra tas gel-
bėjimo ratas, kuris laiko BVP plėtrą 
virš vandens paviršiaus. 

Teismas. Radviliškio rajono poli-
cijos komisariato patrulę Ligitą Ba-
niulytę pražudęs vilkiko vairuotojas 
Gintaras Badauskas netrukus stos 
prieš teisėjus. Šiaulių apskrities kri-
minalinės policijos Sunkių nusikalti-
mų tyrimo valdybos pareigūnai bai-
gė ikiteisminį tyrimą ir baudžiamąją 
bylą perdavė nagrinėti Radviliškio 
rajono apylinkės teismui. Pasak iki-
teisminį tyrimą kontroliavusio Šiau-
lių apylinkės prokuratūros prokuroro 
Gintaro Girgždžio, tragiškos avarijos 
sukėlėjui B. Badauskui gresia nelais-
vės bausmė nuo trejų iki dešimties 
metų. Tuojau po avarijos Pakruojo 
rajono gyventojui nustatytas viduti-
nis - 2,01 promilės - girtumas. 

Veislynas. Vilkaviškio ir Marijam-
polės valstybinių maisto ir veterinari-
jos tarnybų inspektoriai išaiškino ne-
legaliai vykdomą gyvūnų augintinių 
veisimo ir prekybos veiklą. Marijam-
polės valstybinė maisto ir veterinari-
jos tarnyba (Marijampolės VMVT) 
gavo prašymą iš rajono gyventojos 
išduoti gyvūnų augintinių pasus ke-
turiems mopsų mišrūnų šuniukams. 
Paprašius šuniukų kilmę patvirtinan-
čių dokumentų, buvo paaiškinta, kad 
jie įsigyti be kilmės ir įsigijimo doku-
mentų. Marijampolės VMVT inspek-
toriai nuvyko pas prašymą pasams 
gauti pateikusią savininkę apžiūrėti 
augintinių ir patikslinti jų amžių. Pa-
aiškėjo, kad nurodytu adresu mopsai 
niekada nebuvo laikomi, jų tikroji lai-
kymo vieta - Keturvalakių miestelis, 
Vilkaviškio rajone.

Parengta pagal 
ElTA informaciją
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

kalbino ir fotografavo 
Jonas Junevičius

Šis bendrovė paskutiniais metais 
per rinkimus dirbo socialdemokra-
tams. Portalas 15min.lt  rašo, kad 
D.Gudelio naująjį pirkinį finansuoja 
Druskininkų savivaldybė. „Į dienos 
šviesą lenda naujos detalės apie Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) akira-
tyje atsidūrusį Druskininkų vandens 
parką. Aiškėja, kad savivaldybės val-
doma įstaiga tiesiogiai finansuoja bu-
vusio politinio socialdemokratų kon-
sultanto verslą. Visa tai sukasi apie 
merą Ričardą Malinauską savotiškai 
išgarsinusį leidinį „Mano Druskinin-
kai“. Kai savivaldybė buvo priversta 
atsisakyti šio lei-
dinio kontrolės, 
jis tapo privatus, 
bet nuo Lietuvos 
socialdemokratų 
partijos (LSDP) 
toli nepabėgo. O 
skandalo centre 
atsidūręs vandens 
parkas sėkmin-
gai finansuoja šį 
leidinį, pramintą 
R.Malinausko 
propagandos ruporu“, – rašoma 
15min.lt.

Laikraštis savivaldybei 
kainavo pusę milijono

15min.lt D.Gudelio Druskininkuo-
se leidžiamą laikraštį „Mano Druski-
ninkai“ apskundė šios savivaldybės 
tarybos narys, opozicijos atstovas, 
konservatorius Vilius Semeška. 

 Priminsime, kad Druskininkų ta-
ryboje absoliučią daugumą turi soci-
aldemokratai – opozicijoje yra tik keli 
konservatoriai ir liberalai, tarp kurių ir 
SPA Vilnius Anykščiai savininkas bei 
žiniasklaidos grupės UAB „Atvirai“ 
akcininkas Valdas Trinkūnas.   

„Tai, kad privačiu leidiniu tapę 
„Mano Druskininkai“ yra išlaikomi 
skandalų purtomo vandens parko, iš-
siaiškino kurorto Tarybos narys, kon-
servatorius Vilius Semeška. Tiesa, 
oficialų atsakymą dar iki STT vizito 
jam pateikęs vandens parko vado-
vas Edmundas Antanaitis detalėmis 
nelinkęs dalintis. „Leidinys „Mano 
Druskininkai“ bendrovei suteikia 
geriausias galimybes Druskininkų 
miesto bendruomenei pristatyti Drus-
kininkų vandens parke ir Druskinin-
kų gydykloje organizuojamus rengi-
nius, supažindinti druskininkiečius su 
naujienomis, pateikti jiems specialių 
kainų ir/ar nuolaidų pasiūlymus ben-

drovės paslaugoms. Todėl bendrovė 
abipusiai naudingais marketinginiais 
pagrindais šiuo metu teikia paramą 
leidiniui „Mano Druskininkai“, – tei-
giama V.Semeškos 15min.lt atsiųsta-
me E.Antanaičio rašte. 

Pusė milijono litų per metus – tokią 
sumą, anot V.Semeškos, vandens par-
kas mokėjo „Mano Druskininkams“ 
iki leidinio privatizavimo. Kiek pi-
nigų vandens parkas skiria buvusio 
LSDP konsultanto rankose atsidūru-
siam leidiniui, V.Semeškai nepavyko 
išsiaiškinti. 

Konservatorius 15min.lt teigė galįs 
įvardinti tik ankstesnes sumas, kurios 

iš vandens parko 
keliavo dar savi-
valdybės kontro-
liuotam leidiniui. 
„Kai jį leido sa-
vivaldybės švie-
timo centras, 
mes maždaug 
turėjome tuos 
duomenis. Apie 
pusė milijono 
litų kasmet“, – 
sakė V.Semeška. 

Politiko teigimu, privačiu tapęs lei-
dinys savo turinio iš esmės nepakeitė. 
„Iš esmės tai yra propagandos įrankis 
– arba organas. (...) Turinys visiškai 
nepasikeitė. Priešingai – atakuojama 
dar intensyviau opozicija, kadangi 
ji yra sustiprėjusi po savivaldos rin-
kimų. Ir tos atakos yra labai negra-
žios. Aukštinami valdžios vyrai, po 
5-6 mero nuotraukas kiekviename 
leidinyje“, – „Mano Druskininkų“ 
turinį nupasakojo V.Semeška. Pašne-
kovas taip pat neatmetė galimybės, 
kad vandens parko parama „Mano 
Druskininkams“ – savotiškas atlygis 
D.Gudeliui už darbą su socialdemo-
kratų rinkimų kampanijomis. .“ – 
rašo 15min.lt.

Darius Gudelis tikisi uždirbti
 parduodamas laikraštį

Portalas 15min.lt pakalbino ir patį 
D.Gudelį. Šis teigė, kad „Mano Drus-
kininkai“ - ne pirmas jo nusipirktas 
laikraštis, o kokią dalį laikraščio paja-
mų sudaro savivaldybės vandens par-
ko lėšos, jis 15 min.lt sakė nežinąs. 

 „Aš ten per daug nesigilinu į ba-
lansus, tai yra labai smulkus dalykas. 
Dabar negaliu pasakyti – mes nese-
niai pradėjome dirbti, dar pirmi metai 
net nepraėjo. Balansus matysiu, kai 
uždarinėsime 2015 metus“, – 15 min.
lt kalbėjo buvęs Anykščių meras.

Paklaustas, kodėl nutarė iš savival-
dybės perimti savotišką reputaciją tu-
rintį leidinį, viešųjų ryšių specialistas 
tai grindė savo verslo filosofija – esą 
„Mano Druskininkai“ kainavo ne-
brangiai, o pastačius leidinį ant kojų, 
jį bus galima parduoti.

„Mano tokia filosofija – pirkti, 
kai yra pigu ir parduoti tada, kai yra 
brangu. Tai ne pirmas leidinys, kurį 
aš įsigyju regioninėje žiniasklaido-
je. Ir ne pirmas, kuris turi finansinių 
srautų problemų, turinio problemų 
ar dar kažkokių dalykų. Mano tokia 
filosofija – pirkti, kai yra pigu, ir par-
duoti tada, kai yra brangu“, – portalui 
15min.lt savo verslo filosofiją aiškino 
D.Gudelis.

15 min.lt primena, kad legendo-
mis Druskininkų vandens parkas 
apaugo po STT vizito. „Komplekse, 
kaip paaiškėjo, nemokamai laiką lei-
do įtakingi politikai, tarp jų – Seimo 
pirmininkės Loretos Graužinienės se-
kretoriato vadovas, buvęs STT vadas 
Žimantas Pacevičius. V.Semeška taip 
pat atrado, anot jo, slaptus prabangius 
apartamentus administraciniame pas-
tate,“- rašo portalas 15min.lt.

Visų politikų žiniasklaida –
 į save riesta…

Priminime, kad aršus social-
demokrato Druskininkų mero 
R.Malinausko politinis oponentas, 
liberalas V.Trinkūnas taip pat nėrė į 
žiniasklaidos verslą. Jis tapo UABm 
„Atvirai”, kuriančios „Nykščių“ por-
talą ir „Nykščių“ radiją,  vienu iš savi-
ninkų, o ši bendrovė įsteigė ir „Kuror-
to radiją”, girdimą Druskininkuose. 

Druskininkų „Kurorto radijas“ yra 
akivaizdžiai opozicinis vietos social-
demokratų valdžiai, o tų pačių šeimi-
ninkų rankose esantis „Nykščių“ ra-
dijas tapo Anykščių valdžioje esančių 
liberalų gerų darbų garsintoju. 

Anykščių valdžia su „Nykščiais’ 
yra sudariusi reklamos sutartį, pagal 
kurią kiekvieną savaitę Anykščių sa-
vivaldybės administracijos darbuoto-
jai, savivaldybės skyrių vedėjai pri-
valoma tvarka turi eiti į „Nykščius” ir 
girtis, kaip gerai  dabar dirba liberalų 
vadovaujama mūsų savivaldybė. 

Liberalų valdoma Anykščių sa-
vivaldybė savo partiečio liberalo 
V.Trinkūno valdomiems „Nykš-
čiams“ už gražių žinių apie jų darbus 
skleidimą atsiskaito mokesčių mokė-
tojų pinigais. 

-ANYKŠTA

Druskininkų skandale minima 
ir Dariaus Gudelio pavardė

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos 
atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Sontesa“, Fabijoniškių g.99, LT-07101 Vilniaus m. 

sav., tel. (8 607)69662 , el.p .uab.sontesa@gmail.com
2. PŪV pavadinimas: Hidrotechnikos komplekso ant Šventosios upės Tilto g. 6A, Anykščių mieste, įren-

giant hidrojėgainę, rekonstrukcija.
3. PŪV veiklos vieta: Esama užtvanka ant Šventosios upės, Anykščių mieste, Tilto g. 6A, žemės sklypo 

kadastrinis nr. 3403/0008:47 .
4. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyrius 2015-10-23 raš-

tu Nr. (15.3)-A4-11792 priėmė atrankos išvadą, kad UAB“Sontesa“ planuojamai ūkinei veiklai - Hidrotechnikos 
komplekso ant Šventosios upės Tilto g. 6A, Anykščių mieste, įrengiant hidrojėgainę, rekonstrukcija - poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo Šio skelbimo paskelbimo UAB 
„Sontesa“ buveinėje, Fabijoniškių 99, Vilnius, LT-07101 Vilniaus m. sav., 9-16 val., tel. (8 607) 69662, kont. 
asmuo - M. Andriulevičius.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos 
apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriui, Metalo g. 11, Utena, LT-
28217 Utenos m. sav., 8-17 val., tel. (8 389) 68784, kont. asmuo - V. Margelytė.

7. Su PŪV poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 20 darbo 
dienų nuo Šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento 
Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena, LT-28217 Utenos m. sav., 8-17 val. ir „Sontesa“ buveinėje, Fabijoniškių 
99, Vilnius, LT-07101 Vilniaus m. sav.

...Druskininkų „Kuror-
to radijas“ yra akivaizdžiai 
opozicinis vietos socialde-
mokratų valdžiai, o tų pačių 
šeimininkų rankose esan-
tis „Nykščių“ radijas tapo 
Anykščių valdžioje esančių 
liberalų gerų darbų garsin-
toju... Vytautas GRUZINSKAS, 

autoserviso Anykščiuose savi-
ninkas: 

- Mano nuomone, geriau 
žmonės tegu alkoholinius gė-
rimus perka degalinėse, negu 
pas bobutes. Valstybei didesnė 
nauda bus. Sklinda kalbos, kad 
reikia uždrausti prekiauti alko-
holiu degalinėse, tačiau dėl to 
niekam naudos nebūtų. Kurie 
nori nusipirkti gėrimų, suranda 
bet kuriuo paros metu. 

Valentinas VAŠKELIS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Kaip čia pasakius? Kas 
ieškos, vis tiek suras. Dieną ar 
naktį. Tad draudimas prekiauti 
alkoholiu degalinėse proble-
mos neišspręs. 

Rimantas PAKĖNAS, Ažuo-
žerių kaimo (Anykščių sen.) 
gyventojas:

- Manau, kad nereikėtų pre-
kiauti alkoholiu degalinėse, 
būtų mažiau pagundų. Kuo 
mažesnis alkoholinių gėrimų 
pasiekiamumas, tuo geriau. 
Juk vienu metu buvo sausas 
įstatymas ir buvo gerai.  

Ką manote 
apie 
prekybą 
alkoholiu 
degalinėse?

Nacių holokausto versija 
medžiokliškai

Leonas ALESIONKA, medžio-
tojas, apie naktinius taikiklius: 

„Pati naktinių taikiklių idėja at-
rodė lyg ir gera – visus šernus iš-
šaudysim ir tada maras sustos, ne-
bebus kur plėstis ir panašiai“.

Taip, ir dar „selfį“ pasidarys...

Leonas ALESIONKA, medžio-
tojas, apie naktinius taikiklius: 

„Tikitės, kad medžiotojai bus to-
kie kilnūs, aristokratiški ir šventi, 
kad jie tą taikiklį trauks iš karto ki-
šenėn ir į tą elnią net nepažiūrės?“

Tikroji pusiausvyra – 
apginkluoti žvėris

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, medžiotojas, apie naktinius 
taikiklius: 

„Naktiniai taikikliai pažeistų pu-
siausvyrą, gyvūnai turi turėti gali-
mybę apsisaugoti“.

Prezidentė gali ir perskaityti...

Nijolė BARKAUSKIENĖ, koo-
peratyvo „Žalioji lanka“ direktorė, 
apie pieno supirkimo kainas: 

„Pasakyčiau tai pačiai preziden-
tei – imk karvutę ir išgyvenk iš 
jos“.

O kaip kitaip valdininkai
įrodys, kad dirba?

Nijolė BARKAUSKIENĖ, koo-
peratyvo „Žalioji lanka“ direktorė, 
apie reikalavimus žemdirbiams: 

„Neišeina kitur, tai bent nepa-
grįstų ir žlugdančių reikalavimų 
srityje pirmaukim...“

O, šventas naivume...

Vladislovas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius, apie 
Anykščių autobusų stotį:

„Autobusų stotį savivaldybė 
mums yra išnuomojusi iki 2039 
metų, tai mūsų žemė. Neįsivaiz-
duoju, kaip ką nors galima daryti 
be mūsų žinios“.

Svarbu, kaip įsivaizduoja 
valdžia!

Vladislovas PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ direktorius, apie 
Anykščių autobusų stotį:

„A.Baranausko aikštėje autobu-
sų stoties neįsivaizduoju“.
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rievės

Gražina ŠMIGElSkIENĖ

„Didieji praeities karaliai žiūri 
į mus iš viršaus. Ir jeigu tu kada 
pasijusi vienišas, prisimink, kad 
visi karaliai šviečia iš viršaus ir 
rodo kelią. kada nors ir aš ten 
būsiu“, - sako liūtas Simbai. 

Todėl, kol esame gyvi, šiandien 
tebūnie Hakūna matata“!

Esame  maitinimosi grandi-
nės viršūnėje, ėdam antilopes... 
Tačiau kažkada  mūsų kūnai 
taps žole ir mes tapsim antilopių 
maistu.

„kai mano kapą užžels žolė,/ 
Tai bus ženklas, kad atėjo metas 
mane amžinai pamiršti./ Gamta 
nieko neprisimena, todėl ji gra-

ži./ Bet jeigu jums kiltų liguistas 
noras paaiškinti žalią žolę ant 
mano kapo,/ Tebus pasakyta, 
kad aš žaliuoju ir esu realus.”-  
rašo ir mano mylimiausias iš 
mylimiausių, po kurio kiekvienu 
žodžiu pasirašyčiau, nes jis kalba 
apie tai, ką jaučiu, ir ko, deja, aš 
vis dėlto niekada nesugebėčiau 
taip tobulai paprastai parašy-
ti, portugalų poetas Fernando 
Pessoa. 

Nieko nėra amžinesnio už 
žolę...

Garsiausia lietuvos ragana 
– profesorė Eugenija Šimkūnaitė- 
paprašė ant jos kapo gimtuosiuo-
se Tauragnuose pasodinti vyšnią. 
Prasmių profesorės testamente 
galima įžvelgti daug – sakura 
(kaip nedaug ji skiriasi nuo mūsų 
vyšnios) japonams simbolizuoja 
gyvenimo trapumą ir trumpu-
mą. Vyšnių uogos - maistas 
paukščiams – mūsų simbolikoje 
– sparnuotiems tarpininkams 
tarp dangaus ir žemės. Arba tarp 
nežinomybės ir nežinomybės. 
Tarp vietos, kur, pasak Meksikos 
indėnų išmintį užrašinėjusio 
karloso kastanedos, nei pabu-
dęs, nei sapnuodamas niekada 

nepamatysi saulėlydžio ir net 
neprisiminsi, kaip jis atrodo...

O mano bobutės pažadai 
sumaišyti su, matyt, pagoniška 
tikėjimo pomirtiniu gyvenimu 
tradicija, ir Šventojo Rašto 
žodžiais, kad Jericho trimitui 
sutrimitavus kelsimės visi iš 
dulkių – vyrai ir moterys, vaikai 
ir seniai – visi vienodo 33 metų 
amžiaus kaip 
Viešpaties 
sūnus Jėzus 
ir rinksimės 
visi Juozapo-
tos pakalnėj 
paskutiniam teismui, kad teisieji 
būtų atskirti nuo neteisiųjų – 
vieni paskirti į kairę, kiti – į 
dešinę, kad tada jau gyventume 
per amžius taip, kaip nusipelnė-
me šioje žemėje... kaip ir kasmet 
per Vėlines šitą bobutės sektą 
legendą pasakosiu savo dukrai, 
kad, gink Dieve, ji žodžių „Jeri-
chas“ ir „Juozapotos pakalnė“ 
neužmirštų ir būtinai, kai jau 
mano pačios kaulai gulės šalia 
mano protėvių, nesumaišydama 
ir nesutrikdama, ramiu ir nusi-
šalinusiu balsu pakartotų savo 
vaikams.

kiek daug metaforų apie 
paguodą ir kiek mažai paguodos. 
Tas pats visose kultūrose, visuose 
kraštuose, nepriklausomai nei 
nuo išminties, nei nuo intelekto. 
Visur ta pati viena nuožmi tiesa 
- galų gale visų mūsų kelias iš 
rūmų ir iš lūšnyno, vieškeliu ar 
raudonu kilimu, pūslėtom kojom 
ar laineriu, atves ten pat – į 

kapą. Todėl ar 
didelis skirtu-
mas kokį - su 
akmeniu, su 
žolėmis, su 
vyšnia?

Vėlinių dieną dauguma sugrį-
šime ten, kur guli mūsų šaknys.

Aš taip pat stovėsiu Salake, 
kalnų kalnelių išraižytose senose 
kapinėse, akmenyne, kur žemė 
niekam daugiau nebuvo tinkama, 
tik laidoti mirusiems, klanelyje, 
kur yra visas Stacevičių giminės 
panteonas. Mūsų po žeme yra 
kelis kartus daugiau nei žiūrinčių 
į žvaigždes. 

kaip ir daugelis vėlų vakarą 
apeisiu pažįstamų, kaimynų ka-
pus. Uždegsiu žvakelę ir ubagėlei 
Galeniūtei, kurią atsimenu ne ką 
ryškiau, negu vaikai atsimena 

laumę, prie lopšio lėmusią (be 
abejo... žinoma... o kaip kitaip)  
gražų ir laimingą gyvenimą. 
Sulinkusią ir raišą, gyvenusią po 
dideliu beržu dūminėje trobelėje 
girios pakraštyje, bet, matyt, ne 
mažiau už kitus troškusią žemiš-
kos, ne pomirtinės laimės.

 Prisiminsiu ją gal net ne 
kaip moterį, o žmogiško vieni-
šumo idėją, nes gėrė vandenį 
iš versmelės, kuri kažkodėl 
išdžiūvo, kai ji numirė. Tarsi ne 
požemių vanduo ją būtų maitinęs, 
o ji vandenį. 

keisčiausia, kad prie Gale-
niūtės kapo sustos turbūt visi 
mano beišnykstančio kaimo 
žmonės. Ir nuravėtas tas kapas 
bus, ir žvakių bus uždegta. Tarsi 
tas kapas būtų koks simbolis 
visų žemėje esančių užmirštų ir 
apleistų kapų, o „amžiną atilsį“ 
sukalbėtas prie jo sumažintų 
neatperkamą gyvųjų kaltę prieš 
numirusius.

Nors, kas žino. Gal jiems ten, 
kur nėra saulėtekių ir saulėly-
džių, kaip tik yra geriau. Gal jie 
kaip filmuke iš „liūto karaliaus“ 
dabar yra mus stebinčios, kad 
nesijaustume vieniši, žvaigždės.

...Mūsų po žeme yra kelis 
kartus daugiau nei žiūrin-
čių į žvaigždes...

Apie senuko mirtį taip išdėstė 
Algimantas Eiva: „Visai netoli 
mano namų, už kelių šimtų me-
trų, gyveno kaimynas. Na, gerai, 
jo charakteris gal buvo truputį sa-
votiškas. Bet kieno ne savotiškas? 
Žmogus gyveno vienas. Jį  keletą 
metų lankė socialinės darbuoto-
jos padėjėja. Bet vyras išvažiavo 
į Svėdasų senelių namus. Jam ten 
nepatiko – „kodėl turiu gyventi ne 
vienas patalpoje, o trise?“. Na, ne 
kiekvieną po vieną gali apgyven-
dinti, tokios sąlygos. Bet ne tame 
esmė. 

Antroj dienoj iš Svėdasų Ru-
džionių kaimo gyventojas parėjo 
namo. Bent jau taip kalbėjo, kad 
parėjo. Kai grįžo namo, sužinojo, 
kad jam nutraukta socialinio dar-
buotojo lankymo paslauga į na-
mus, kad reikia iš naujo sutvarkyti 
visus dokumentus. O jis, sugrįžęs į 

Vienišo žmogaus baigtis – 
nuogas ant šaltų grindų

„Anykštos“ redakcijoje apsilankęs Anykščių rajone žinomas žmogus – buvęs kolūkio pirmininkas 
Algimantas Eiva papasakojo apie vieno vienišo septyniadešimt devynerių metų senuko Valdemaro 
Duraso iš Troškūnų seniūnijos Rudžionių kaimo mirtį. 

Spalio 18 dieną mirusio žmogaus tragiškos paskutinės gyvenimo dienos sukrėtė aplinkinių kaimų 
žmones.

namus, matyt, galvojo, kad jam vėl 
skirs lankymą iš naujo. 

Praėjo beveik du mėnesiai, bet 
niekas nevyko, jokios paramos 
vienišius Valdemaras negavo. Juk 
siuntimo jo lankyti  socialinės dar-
buotojos padėjėjai nėra, už tai pi-
nigų jai niekas nemoka, todėl žmo-
gaus ir nelankė. Dar  jis pas mane 
atėjęs kalbėjo: „Pas mane turi at-
važiuoti, prižiūrėti“. O priežiūros 
šiam žmogui tikrai reikėjo. Kol 
nebuvo išvykęs į Svėdasų senelių 
namus, socialinė darbuotoja jį lan-
kydavo antradieniais ir ketvirtadie-
niais. Po to žmogus liko vienas. 

Vyras taip ir gyveno. Kaimynė 
jam atnešdavo valgyti. Nežiūrint 
į tai, kad jam kaimynė atnešdavo  
valgio (ji nebuvo giminė, tik kai-
mynė), tas žmogus kuo toliau, tuo 
labiau silpo. Vėliau ir kaimynė iš-
važiavo į Vilnių. 

Po kiek laiko kitas kaimynas 
nuėjo pažiūrėti Valdemaro. Rado 
tą žmogų gulintį nuogą ant grindų 
šaltuose namuose. Kiek jis ten taip 
gulėjo – negaliu pasakyti. Tada jį 
nuvežė į Anykščių ligoninę. Po 
dviejų ar trijų valandų gydytojai 
pasakė, kad jau viskas - atvežėte 
mirštantį žmogų.

Tai buvo spalio 18 dieną. 
Kaip jį rado?  Pas mane atva-

žiavo kaimynas ir aš jo paprašiau 
pažiūrėk, kaip jis, nes nesimatė jo 
niekur. 

Jūs tik įsivaizduokit –  yra savi-
valdybė, yra seniūnija, net etatai 
yra sukurti rūpintis socialiniais 
žmonių reikalais. Aš  pats buvau 
nuėjęs į  Anykščių socialinių pas-
laugų centrą, o man sako:  „Mes 
viską padarėme, tai Troškūnai ne-
padarė“. Nežinau, ar tam žmogui 
buvo galima padėti, o gal jau ir  

nebegalima, bet taip palikti... Ką 
turėjo padaryti Troškūnų seniūni-
ja?  Aš, manau, paruošti ir sutvar-
kyti dokumentus, kad jį vėl lankytų 
darbuotoja. Specialiai užvažiavau į 
Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centrą – gal kur kitur buvo 
padarytos klaidos? Ne, sako, tai tik 
seniūnijos reikalas. Socialinių pas-
laugų centro darbuotojos tvirtino, 
kad  jos  padarė viską, ką privalė-
jo padaryti. Man jos taip kalbėjo: 
„Mes pačios sakėm Troškūnų se-
niūnijai  – sutvarkykit dokumen-
tus, tokiam žmogui reikia padėti“.  

Sakysite, juk pats žmogus išėjo 
iš senelių namų... Bet kas žmogui 
gali garantuoti, kad jam pačiam ry-
toj panašiai nepasirodys? Kad tas 
žmogus buvo savotiškas – to ne-
neigiu, bet ar dėl to buvo galima jį 
palikti be priežiūros? Manau, kad 
mano buvęs kaimynas turėjo likti 
Svėdasuose, ten jau buvo nusiųsti 
jo dokumentai. Gal todėl, kai jis 
pats sugrįžo namo, niekas pas jį ir 
nesilankė. 

Mano žinio-
mis, tai nebe 
pirmas atvejis 
rajone, kai visai 
nebekreipiamas 
dėmesys į vie-
nišus, globos 
reikalaujančius 
asmenis. Panašiai yra buvę ir su 
kitais žmonėmis. Kaimo žmonės 
labai pasipiktinę – negalima su 
žmonėmis elgtis kaip su daiktais, 
pas mus dabar tik apie tai ir kalba. 
Daugiausiai piktinasi, kad seniū-
nija nepadarė, to, ką turėjo pada-
ryti. Tikrai labai apmaudu. Šiam 
žmogui taip įvyko sekmadienį. 
O gal kitą pirmadienį ir man taip 
atsitiks? Su žmogaus gyvybe taip 
nežaidžiama. 

Esu girdėjęs, kad iš V. Duraso 
giminių kažkur gyvena tik jo bro-
lio žmona, gal dar pusseserė. Tik 
tokią giminę šis žmogus turėjo. Ji 
buvo atvažiavusi į laidotuves. Ir 
laidotuvėse dalyvavo tik apie 10 

žmonių. 
Man atrodo, kad už tokį dalyką 

seniūniją reikėtų „nuteršti“ kaip 
reikiant. Kaip taip galima dirbti?  
Juk ir automobilį jie tokiems reika-
lams turi. O čia sergantis  žmogus 
nuogas ant grindų guli... Niekas 
nežino, kiek laiko jis taip gulėjo...

Labai norėtųsi, kad vienišus, 
senus žmones seniūnijos sociali-
niai darbuotojai labiau prižiūrėtų. 
Juk visko būna gyvenime, bet kad 
žmogus savo kambary sušaltų (o 
kas gali žinoti, ar ne dėl to mirė?) 
– to jau per daug“ , - kalbėjo apie 
kaimą sukrėtusio vienišo žmogaus 
mirtį A. Eiva.

Prašymui išspręsti seniūnijai 
neužteko laiko

Antanas JANKAUSKAS, Troš-
kūnų seniūnijos seniūnas:

 „Kodėl lankymo paslauga ne-
buvo atnaujinta? Jis (V.Durasas, 
- red. past.) buvo į senelių namus 
išvežtas ir paskui iš ten sugrįžo. 
Ten gyventi atsisakė kategoriškai. 
Bėgo iš tų namų. Jis buvo savotiš-
kas žmogus.

 Man pačiam teko su juo kalbė-
ti. Pripažino jis tik vieną socialinę 
darbuotoją, sakė: „Jūs man nerei-
kalingi, nesimaišykit po kiemą.“ 
Toks atvejis, kai žmogus atsisako 

pagalbos, yra 
retas. Žinau 
visą šią situa-
ciją. Durasas 
mane labai ge-
rai pažinojo, 
būdavo, kad su 
juo aš dar kaip 

nors susišneku, bet socialinę dar-
buotoją jis išvarydavo iš namų... 

Kada jis buvo išvažiavęs į sene-
lių namus, kada ir ką jam siūlėm, 
kada paslaugų atsisakė – viską su-
rašėm.

Svėdasų senelių namuose jis 
gyveno nuo rugsėjo 3 dienos. Būti 
senelių namuose atsisakė ir grįžo 
namo. 

Spalio 8 dieną seniūnija gavo 
prašymą dėl pagalbos į namus. Bet 
kadangi spalio 18 dieną, po dešim-
ties dienų, V. Durasas mirė, klausi-
mas nebuvo išspręstas. 

Tokiems prašymams spręsti ski-
riamas mėnuo laiko. 

- ANYKŠTA

Šiame sename name įvyko drama – nuogas leisgyvis vyras gulėjo ant grindų, kol jo nerado kaimy-
nas. 

...jį nuvežė į Anykščių li-
goninę. Po dviejų ar trijų 
valandų gydytojai pasakė, 
kad jau viskas - atvežėte 
mirštantį žmogų...
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 SKORPIONAS
Skorpionas (spalio 24 – lapkričio 22). Skorpiono asmenybė – 

tai permainingas visiškai priešingų jėgų derinys. Siela ir kūnas 
nuolatos grumiasi tarpusavyje, todėl šie žmonės kartais atrodo 
esą tikros „velnio išperos“, o kartais – nepriekaištingi šventuoliai 
ir skaistuoliai.

- Šio ženklo atstovas yra šiek tiek 
nemirtingas – kad ir kokių negan-
dų krečiamas, jis tarsi Feniksas gali 
pakilti iš pelenų.

- Aš tikiu, kad žmogaus likimą, 
gyvenimo kelią kažkas nulemia ten, 
aukščiau. Tačiau ir pačiam žmogui 
yra duota galimybė kurti ir dėlioti 
savo gyvenimo mozaiką, jeigu tik jis 
sugeba suprasti siunčiamus ženklus, 
signalus bei teisingai juos perskaityti. 
Tada žmogus gali labai daug.  

Atrodytų, kad po Skorpiono ženklu 
gimusiems žmonėms turėtų būti bū-
dingas pesimizmas, niūrios, depresiš-
kos nuotaikos – juk jie į pasaulį ateina 
vėlų rudenį, kada gamta apmiršta, 
nurimsta, ruošiasi ilgam, tamsiam 
žiemos periodui. Bet iš tikrųjų yra 
atvirkščiai. Skorpionams būdingas di-
džiulis optimizmas. Mano gyvenime 
yra taip – jeigu jau susikaupia galybė 
problemų, jeigu užgriūva bėdos vie-
na po kitos, aš žinau ir ruošiuosi gerų 

Lėlių suknelės architektei kainavo 
šimtą rublių Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė gimtadienį švęs lapkričio 14-
ąją. Ji sako horoskopų neskaitanti, tačiau yra įsitikinusi, kad gimė 
po laiminga žvaigžde. „Išgyventi juodą laikotarpį padeda vidinis 
žinojimas, kad po nesėkmių būtinai ateis šviesus ir džiaugsmingas 
periodas“, – sako vyriausioji rajono architektė.

įvykių bangai. Ir toks požiūris padeda 
išgyventi tuos sunkius periodus. 

Turiu penkeriais metais jaunesnę 
seserį Astą, ji pagal horoskopą yra 
Mergelė – ir štai kaip mes skiriamės: 
jeigu ant stalo stovės puspilnė van-
dens stiklinė, tai aš visada pasakysiu, 
kad ji yra beveik pilna, o mano sesuo 
sakys, kad to vandens iš viso beveik 
nėra.

- Skorpionas gali nusivilti aplin-
kiniais, bet savimi – labai retai.

- Esu labai savikritiška, nes nuolat 
abejoju. Iš savęs reikalauja maksi-
maliai gero rezultato. Sakykim taip, 
jeigu galiu savo darbą įvertinti nuo 
90 iki 100 procentų, tada būsiu paten-
kinta. Aukštą kartelę pirmiausia keliu 
sau, iš kitų reikalauju mažiau – jau 
geriau pati baigsiu kažkieno nepa-
darytą darbą, negu išsakysiu kritiką. 
Vengiu kritikuoti kitus žmones, o 
jeigu tai ir darau, žodžius „įvynioju į 
vatą“. Man nesmagu priversti žmogų 

pasijusti blogai, sugadinti jam nuotai-
ką... Nors pati kritikos nevengiu ir la-
bai teigiamai į ją reaguoju. Gal todėl, 
kad nuolat, nuo pat vaikystės, gyvenu 
tarp kritikuoti mėgstančių Merge-
lių – po šiuo ženklu gimę labai daug 
mano artimųjų: mama, sesuo, vyras, 
dukra. Tačiau yra vienas „bet“... Man 
labai svarbu, kokiu tonu ta kritika iš-
sakoma – jeigu balsas nekeliamas, aš 
viską labai puikiai girdžiu ir tai prii-
mu, bet jeigu tik balsas pakeliamas, 
aš nieko negirdžiu – nuo tam tikro 
decibelų aukštumo mano klausa „ne-
dirba“. Man pačiai atrodo, kad aš irgi 
pakeliu balsą, tačiau, kai tai pasakiau 
vienam kolegai, su kuriuo dirbu jau 
aštuoniolika metų, jis man pasakė, 
kad dar niekada negirdėjo manęs rė-
kiančios... Tai net ir nežinau, moku 
pakelti balsą, ar ne.

- Perpranta pašnekovą iš pirmo 
žvilgsnio, lengvai patenka į kitų 
žmonių sielas, tačiau jo siela dažnai 
taip ir lieka niekam neįžengiama 
tvirtove.

- Aš labai tikiu žmonėmis. Mano 
artimieji man net sako, kad būčiau 
atsargesnė, taip greitai nepasitikė-
čiau žmonėmis. Dėl savo tokio pa-
sitikėjimo ir tikėjimo žmonėmis esu 
ir nudegusi, bet nesigailiu dėl nieko. 
Paauglystėje būdavo labai jautriai 
reaguodavo į klasės draugų, bendra-
amžių žodžius, elgesį, būdavo labai 
svarbu, ką apie mane pagalvos. Par-
ėjusi namo grauždavausi, kad gal 
kažką ne taip pasakiau, geriau būčiau 
patylėjusi. Tačiau kartą uždaviau sau 
klausimą: kas man yra lengviau – ar 
nekreipti dėmesio, nesijaudinti, ar nu-
stoti kalbėti, niekur nedalyvauti, būti 
pilka, tylia pelyte? Vis dėlto nuspren-
džiau, kad pirmas variantas man yra 
priimtinesnis.  

Aš mėgstu bendrauti, bet pasako-
ju žmonėms tik tai, kas man nutinka 
gero. Nei mano draugai, nei juo la-
biau artimieji nežino apie mano bė-
das, nesėkmės. Aš saugau juos. Jeigu 
dėl kažko išgyvenu, kam man dar 
reikia papildomo streso, žinant, kad 
dėl manęs išgyvena ir kiti? Aš labai 
gerai jaučiuosi, kai artimieji galvoja, 
kad man viskas puikiai sekasi.

- Šis Zodiako ženklas kompro-
misų nepripažįsta, tai – kraštutinu-
mų žmogus. Jam arba balta, arba 
juoda.

- Man tai netinka. Nuolat stengiuo-
si ieškoti kompromisų. Labai dažnai 
diskutuodama su kitais perimu jų nuo-
monę, idėjas. Aš nesu visažinė, kad 
negirdėčiau kitų. Gyvenime tikrai yra 
autoritetų, kurie formavo mane kaip 
asmenybę, kurių nuomonė, išsakytos 
idėjos man iki šiol labai svarbios. 

Aš toleruoju įvairius žmones, įvai-
rias nuomones. Pavyzdžiui, netgi 

profesinėje srityje, kada susiduriu su 
visišku diletantu, aš priimu jo nuo-
monę – kiekvienas mąstom ir matom 
skirtingai. Vienas iš mano autoritetų 
– buvęs Architektų sąjungos pirmi-
ninkas Vytautas Dičius – tokiais atve-
jais sakydavo: „Tokia demokratijos 
kaina“.

- Įskaudintas ar išduotas gali ne-
šiotis nuoskaudą daugybę metų ir 
netikėtai smogti į jautriausią prie-
šininko vietą jam palankiu metu.

- Stengiuosi nesinešioti jokių nuos-
kaudų, tiesiog fiziškai to nenoriu. 
Tačiau ne kartą esu pastebėjusi, kad 
mane vienaip ar kitaip įskaudinu-
siam žmogui, likimas pats „išrašo“ 
atitinkamą sąskaitą. Viskas grįžta 
bumerangu... Todėl savo skyriuje esu 
pasakiusi: „Apie mane blogai net ne-
galvokite“ (juokiasi). 

Nežinau, ar tai yra gerai, bet žmo-
nėms duodu ne tik antrą, bet ir pen-
kioliktą šansą. Visi mes klystame, ir 
visi turime turėti šansą pasitaisyti, o 
tai padaryti ne visada pavyksta iš kar-
to. Esu pakankamai karšto charakte-
rio ir įsiskaudinti, įsižeisti galiu grei-
tai, bet gyvenimiška patirtis išmokė 
kantrybės ir laiku sustoti.

Labiausiai mane skaudina neteisy-
bė. 

- Neverta Skorpionui meluoti, jis 
visada supras tiesą.

- Tikrai taip. Galima man kiek nori 
kabinti makaronus, bet aš puikiai 
atsirinksiu, kur yra tiesa, kur melas. 
Tačiau klausydama sudarysiu įspūdį, 
kad tikiu, bet žinosiu savo... Manau, 
kad yra baltas ir juodas melas. Man 
pačiai geriausia išgirsti skaudžią tiesą 
nei bet kokį melą. Tačiau tam tikros 
situacijos, tam tikros žmonių savybės 
kartais verčia pasinaudoti ir tuo baltu 
melu. 

Tiek darbe, tiek asmeniniame gy-
venime vengiu sukelti stresines situa-
cijas, aš taip nugludinsiu kampus, kad 
net ir aštriausia, sudėtingiausia situa-
cija neatrodys tokia baisi. Tad gal čia 
net ne melas...?

- Vaikai Skorpionai yra stiprūs, 
ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai. 
Jie visada gali pastovėti už save ir 
apginti savo nuomonę.

- Man atrodo, kad mano vaikai 
šimtus kartų geresni, nei buvau aš. Ir 
iš viso, manau, kad dabartinė vaikų 
karta yra kur kas geresnė. Jie gyvena 
normalioje, sveikoje visuomenėje, 
santvarkoje, kurioje gali laisvai reikš-
ti savo nuomonę, mintis.

O pati būdama maža tikrai mokė-
jau „pastovėti už save“. Toks atvejis 
– man reikėjo lėlėms pasiūti rūbus ir 
pritrūko medžiagos. Spintoje buvo 
sudėtos naujos medžiagos, aš gražiai 
nuo kiekvieno gabalo nurėžiau po 
kokių penkiasdešimt centimetrų, kad 

labai nesimatytų. Neužteko ir jų... 
Sumąsčiau, kad galima patrumpinti 
užuolaidas, nes jos buvo ilgos, gulėjo 
ant grindų. Atėjo mama, pamatė, kad 
kambario interjeras pasikeitęs... Ne 
tik paklūpėti teko. Mano auklė – mo-
čiutės sesuo – mane labai mylėjo ir iš 
savo pensijos man kažkiek vis duo-
davo pinigų, kuriuos aš taupydavau. 
Turėjau susitaupiusi šimtą rublių. 
Mama paskaičiavo, kiek kainavo 
patrumpintos užuolaidos, sukarpy-
tos medžiagos, išėjo šimtas rublių. Ir 
teko juos mamai atiduoti... Tačiau po 
kiek metų laikraštyje radau skelbimą, 
kad parduodamas senas pianinas, o 
jeigu jau man ko prireikė, būtinai tai 
turėjau gauti. Mama atidavė tą šimtą 
rublių ir pianiną nusipirkau.

Užaugau labai liberalioje šeimoje 
ir atrodė, kad tėvai leido viską, ko 
norėjau. Tačiau, pasirodo buvo visai 
ne taip... Vidurinėje mokykloje buvo 
profesinis orientavimas. Į klasę atėjo 
kažkurios profesinės mokyklos atsto-
vai papasakoti apie įvairias specialy-
bes, ir po jų kalbų nusprendžiau, kad 
man labai tiktų dažytojos profesija. 
Lankiau dailės mokyklą, gerai sekėsi 
piešimas, tad pasišoviau būti dažyto-
ja. Bet tėvai „pareguliavo“, tad tokios 
savo minties atsisakiau.

- Į savo vaikus Skorpionės ma-
mos žvelgia ne kaip į gležnus daige-
lius, o kaip į stiprias, savarankiškas 
asmenybes.

- Tiek Kotryna (Vilniaus dailės 
akademijos interjero dizaino specia-
lybės antrakursė –aut.past.), tiek Mil-
da (Anykščių A.Vienuolio progimna-
zijos aštuntokė – aut.past.) yra labai 
savarankiškos. Tiesą sakant, aš ne tik 
nežinodavau ir nežinau, ar paruoštos 
jų pamokos, bet nežinau, ar vaikai 
pavalgę būna. 

Manau, kad esu pakankamai libe-
rali mama. Nors mano vaikai berži-
nės košės nėra gavę, tačiau paklūpėti 
yra tekę.

- Labai ilgai ir atsakingai renkasi 
draugus. Gali praeiti daug laiko, 
kol Skorpionas įtrauks jus į drau-
gų sąrašą.

- Turiu labai mažai draugų, norė-
čiau, kad jų būtų daugiau. Nežinau, 
kur yra to priežastis – ar pati sunkiai 
prisileidžiu žmones, ar aš daug kam 
nepatinku. 

Aš žinau, kad bėdos, nelaimės 
atveju galiu skambinti ir prašyti ne 
tik draugų, bet ir pažįstamų pagalbos. 
Nemanau, kad už pagalbą reikia kaž-
kaip atsidėkoti, geriausia padėka ir 
yra galėjimas padėti. Pritariu minčiai, 
kad geriau duoti, negu imti.

Mano receptas
- Gaminti nemėgstu, bet pasakysiu labai paprastos, bet skanios kiau-

šinienės receptą. Reikia svieste iki beveik vientisos masės apkepti po-
midorų riekeles. Sudėti supjaustytus svogūnų laiškus ir krapus ir įmušti 
kiaušinius.

4 detalės apie Daiva GASIŪNIENĘ

Dailininkas... „Ispanų dailininkas Pablo Picasso. Man atrodo, 
kad aš jį suprantu. Man priimtinas jo štrichas, linija. Tai dailininkas – genijus“.

Šiurpą keliantis architektūrinis objek-
tas... „Beveik Tauragės centre esantis bendrabutis. Net nusifotografavusi 
jį turiu. Tai namas – mozaika. Kiekvienas balkonas skirtingas, kiekviena 
apdailos detalė skirtinga. Vienas šiurpus objektas yra ir Anykščiuose“.

Svajonių namas... „Namas turi būti maksimalistinis, o 
stilius – minimalistinis. Bet aš jau turiu savo svajonių namą...“

Įsimintiniausia šalis... „Albanija. Visa valstybė – 
didžiulis šiukšlynas, šimtą metų neremontuoti keliai, begalinis skurdas, o už 
viso to – narkobiznio magnato namas paauksuotais turėklais. O pati gražiausia 
šalis – Norvegija, su savo įspūdingu kraštovaizdžiu, po to būtų Ispanija – ten 
visada jaučiuosi ypač jaukiai“.

Vyriausioji rajono architektė Daiva Gasiūnienė džiaugiasi at-
radusi ypatingai įdomią knygą: „Antrą kartą skaitau Roberto 
Muzilio knygą „Žmogus be savybių“. Aš ją net konspektuoju. 
Pavyzdžiui, viena mintis: „Dabarties žmogus gimsta ir miršta li-
goninėje. Todėl tegu ir gyvena kaip klinikoje“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

užjaučia

Gražinai GRIGALIŪNAITEI
Mirtis - tai slenkstis, bet 
ne pabaiga
Išeina brangūs žmonės, 
mus palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia
 šviesa.
Jie atminty ilgai gyvi išlieka.
Tegu mūsų nuoširdi užuojauta 

palengvina Tavo netekties skaus-
mą, mirus mylimam broliui Al-
giui.

Vl. Jakeliūnienė, T. Karvelie-
nė, A. Karvelienė, A. Peldžienė, 
Z. Jakeliūnienė, P. Strazdienė, M. 
ir P. Kemekliai, V. ir J. Karveliai, 
K. Meldaikienės šeima
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Teršiama ant kapo?

Paskambinusi moteris guodėsi, 
kad dėl savo amžiaus negali atva-
žiuoti į Anykščius ir lankyti arti-
mųjų kapų tiek, kiek reikėtų tą da-
ryti. Negana to, panevėžietė sakė, 
kad, tvarkydami kapus, pjaudami 
žolę, darbininkai teršia ant kapo, 
taip jį ir palieka – apkratytą žolė-
mis... Moteris nežinojo, kur kreip-
tis ir kieno pagalbos paprašyti, 
kad kapai būtų bent minimaliai 
sutvarkyti, tad dėl šios situacijos 
kreipėmės į UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“, kuris atsakingas 
už kapų priežiūrą, direktorių Kazį 
Šapoką.

Direktorius, išgirdęs situaciją, 
teigė: „Taip tikrai būna – pjaunant 
žolę jos pakliūna ir ant kapo, bet 
privačių kapų mes netvarkome...“. 
Paklaustas, ką daryti esant tokiai 
situacijai ir kokia galėtų būti išei-
tis, direktorius patarė moteriai 
pasisamdyti žmogų, kuris galėtų 
padėti kape-
lį prižiūrėti. 
„Skelbimų len-
toje šalia kapų 
būna skelbimų, 
kuriuose žmo-
nės už nedidelį 
atlygį siūlosi 
prižiūrėti tokius 
nelankomus ka-
pus“, – išeitį pasiūlė K.Šapoka.   

„Anykštos“ žurnalistams nuvy-
kus į abejas Anykščių kapines, jo-
kių skelbimų nebuvo matyti...

Atliekos vežamos pagal 
grafiką

UAB “Anykščių komunalinis 
ūkis” direktorius papasakojo, kaip 
yra prižiūrimos kapinės, kokios 
yra bendrovės pareigos.

„Kapinės vasaros metu yra šie-
naujamos pagal poreikį, o prieš 
šventes yra sudarytas kapinių 
tvarkymo ir šiukšlių išvežimo 

grafikas pagal seniūnijas. Šiuo 
metu, artėjant Vėlinėms, pagal 
grafiką visose veikiančiose mies-
to ir seniūnijų kapinėse išveža-
mos atliekos. Darbas vyksta jau 
nuo praėjusios savaitės“, – sakė 
K.Šapoka.

Pasak K.Šapokos, kapinių 
priežiūra – tai šienavimas, lapų 
grėbimas, šiukšlių tvarkymas. 
„Rūšiuojame ir į konteinerius iš-
mestas šiukšles – plastmasę, sti-
klą. Beveik kiekvienose kapinėse 
yra prižiūrėtojai, dirbantys šį dar-
bą. Kapines tvarko ir viešuosius 
darbus atliekantys asmenys“. 

Privačių kapų neprižiūri

Pasak direktoriaus, kapinės yra 
tvarkomos nuolat, darbai vyksta 
ištisus metus. „Žinoma, didžiau-
sias dėmesys kapinių tvarkymui 
yra skiriamas prieš Vėlines rudenį 
ir pavasarį prieš Motinos dieną. 
Tuomet žmonės daugiausiai lanko 

kapus“, – sakė 
K.Šapoka. 

Paklaus tas , 
ar daug atliekų 
tenka išvežti, 
direktorius tei-
gė, kad išveža-
mi išties dideli 
atliekų kiekiai 
ir kiekvienais 

metais jie kinta. „Dar ir gyvento-
jai pasinaudoja kapinių konteine-
riais... Šiukšlių išvežimui yra su-
daryti grafikai, bet jos išvežamos 
ir pagal poreikį“, – apie šiukšlių 
išvežimą kalbėjo K.Šapoka.

Pačius kapus, anot K.Šapokos, 
prižiūri patys artimieji – komu-
nalininkai šienauja ir prižiūri 
bendras teritorijas – takus, aplink 
kapines. „Labai retai, vienetiniais 
atvejais, gauname prašymų iš gy-
ventojų prižiūrėti kapą. Tačiau 
tokiais dalykais neužsiimame, nes 
ir taip yra labai didelės darbų ap-
imtys“, – sakė K.Šapoka.

Palaidotus nori išsivežti

Nusprendėme pasiteirauti, kaip 
tvarkomos kapinaitės ir kitose ra-
jono gyvenvietėse. Kurklių seniū-
nijos seniūnas Algimantas Jurkus 
pasakojo, kad kapinėms Kurkliuo-
se yra skiriamas nemažas dėmesys 
ir kiekvienas gyventojas prieš Vė-
lines stengiasi kaip įmanydamas 
sutvarkyti artimųjų kapą.

„Šiuo metu kapai labai intensy-
viai tvarkomi – sakyčiau, žmonės 
labiau kapus tvarko nei savo kie-
mus. Prieš šventes UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ mums labai 
daug padeda – išveža šiukšles. Su 
jų technika išvežama žalioji masė, 
esame labai patenkinti jų darbu“, 
– kalbėjo A.Jurkus. 

Paklaustas, ar Kurklių kapinėse 
yra daug apleistų kapų ir kas juos 
tvarko, seniūnas pasakojo: „Būna 
situacijų, kada žmonės skambi-
na net iš Klaipėdos, nežino, kaip 
tvarkyti kapus, nes į Kurklius at-
vyksta kartą ar du per metus. Mes 
jiems pasiūlome gerą išeitį – juk 
yra žmonių be darbo, bet dirbti 
norinčių. Yra rūpestingų motery-
čių, kad ir turinčių darbą, bet už 
kažkokį atlygį sutinkančių sutvar-
kyti tuos kapelius“, – apie išeitį, 
kaip tvarkyti kapus, pasakojo 
A.Jurkus. 

Seniūnas sakė, kad yra pasitai-
kę net tokių situacijų, kada arti-
mieji, kuriems yra sunku atvykti 
į Kurklius tvarkyti artimųjų kapų, 
nusprendžia juos išsikelti ten, kur 
patys gyvena. „Tokiu atveju ar-
timuosius mes visada bandome 
perkalbėti – juk žmogus visą gy-
venimą buvo kurklietis, tai kodėl 
jį reikia perkelti į kokį Panevėžį? 
Tuomet pasiūlome žmones, kurie 
galėtų tvarkyti kapus, taip proble-
ma išsisprendžia – artimieji persi-
galvoja. Tie žmonės, kurie pade-
da, dar niekada mūsų nenuvylė“, 
–  palaidotais kurkliečiais rūpinasi 
A.Jurkus.

Papasakojus apie minėtą pane-
vėžietę ir jos situaciją, A.Jurkus 
teigė, kad ir jų gyvenvietėje yra to-
kia problema: „Kai trimeriais pjau-
nama žolė, tikrai yra aptaškomi 
ir kapai. Kad taip nebūtų, esame 
padarę ir skydą, kad žolių nedrabs-
tytų. Norisi kaip geriau, tvarkome 
kapinaites, bet būna pretenzijų, 
kad va, užbyrėjo žolių ant kapo... 
Kartais būna ir apmaudu“.

Seniūnas sakė pats labai daug 
dėmesio skiriantis kapams: „Ži-
nau, kuris kapas apleistas, kurių 

artimieji yra išvykę. Prašau žmo-
nių ir jie bent minimaliai kapelį 
aptvarko – žolę nurauna, išlygina. 
O šiais metais policija su jaunimu 
vykdė labai gražią akciją – tvarkė 
kapus. Net tokius, kuriuose palai-
doti visiškai neturintys artimųjų. 
Tai buvo pilietiškas jaunų žmonių 
auklėjimas, o ir policija labai ini-
ciatyviai darbavosi. Mūsų kapinės 
Kurkliuose yra kaip pavyzdinės, 
net kunigas pagiria, žmonės labai 
stengiasi“, – džiaugėsi Kurklių 
seniūnas.

A.Jurkus sakė, kad Kurklių apy-
linkėse yra penkerios veikiančios 
kapinės, o prižiūrėtojai yra du – 
likusias trejas prižiūri tik patys 
gyventojai. „Kapinėmis rūpinuosi 
pats su žmonių pagalba – gyven-
tojai noriai tvarko, padeda. Mes 
skiriame nuolatinį dėmesį kapi-
nėms – jos turi būti gražios, nu-
šienautos. Turime peržiūrėti visus 
kapelius - ar nuravėti, ar aptvar-
kyti. Džiaugiamės, kai ant apleis-
to kapo per Vėlines dega žvakutė 
– vadinasi, ją uždegė neabejingas 
kaimynas“, – kalbėjo A.Jurkus.

Apleistų kapų nėra

Troškūnų seniūnijos seniūnas 
Antanas Jankauskas sakė, kad jų 
miestelyje kapus tvarko pirmiau-
sia savi žmonės. „Yra paskirti ka-
pai, kuriuos prižiūrime, apleistus 
taip pat aptvarkom, išgrėbiam. 
Pažįstami ir žvakutę uždega“. 

Šią savaitę, pasak seniūno, visos 
pajėgos skirtos kapams sutvarkyti: 
„Ir mes patys, ir žmonės tvarkosi. 
Konkrečių kapų neprižiūrime – 
juos sutvarko giminaičiai, kaimy-
nai, – sakė A.Jankauskas, – mes 
kapuose bendrą tvarką palaikome 
– tvarkom takus, pjauname žolę“. 

Kaime, pasak Troškūnų se-
niūno, yra lengviau, nes žmonės 
vieni kitus pažįsta, padeda vieni 
kitiems. „Kiek dirbu, dar neteko 
išgirsti priekaištų dėl nesutvar-
kytų kapų. Mūsų seniūnijoje nėra 
visiškai apleistų kapų“, – teigė 
Troškūnų seniūnas A.Jankauskas.

O kaip kapus tvarko, puošia 
anykštėnai? Anykštėnė floristė, 

Kapus prižiūrinčios įstaigos rajone nėra Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Artėjant Vėlinėms kiekvienas mūsų suskumbame aplankyti ar-
timųjų. Tų, kurie jau išėjo. Stengiamės kuo gražiau sutvarkyti 
kapą, pasodinti gėlę, uždegti žvakutę. Ir bent taip pasijuntame 
aplankę, pabuvę, padėję... Tačiau ką daryti tiems, kurių artimieji 
palaidoti toli? Kai nebėra kitų artimųjų, padėsiančių kapelį su-
tvarkyti ar nuvežti aplankyti? Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi 
būtent tokio likimo žmogus – į devintą dešimtį įkopusi panevėžie-
tė, kurios artimieji ilsisi Anykščiuose... 

Troškūnų seniūnijos seniū-
nas Antanas Jankauskas 
sakė nėra girdėjęs priekaištų 
dėl nesutvarkytų kapų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

turinti floristikos parduotuvių tin-
klą Eugenija Sudeikienė sutiko 
papasakoti apie kapų „madas“. 

„Kapų priežiūros mados keičia-
si lėtai. Išpopuliarėjo viržiai, nors 
jie tapo populiaresni maždaug 
prieš penkerius metus. Tai labai 
rudenį tinkantis sodinti augalas – 
jis išsilaiko visą žiemą nepakeitęs 
spalvos. Taip pat tampa populia-
rios erikos, tačiau vis dar tradiciš-
kai populiariausios išlieka chri-
zantemos“, – sakė E. Sudeikienė. 

Kapus, anot floristės, žmonės 
puošia taip pat tradiciškai – kas 
gyvomis gėlėmis, kas – dirbti-
nėmis. „Nežinau, koks dirbtinių 
gėlių pirkimas kitur, bet turgus 
pilnas ryškiaspalvių, man – baisių 
– dirbtinių gėlių. Ten esu mačiusi 
puokščių su tokiomis gėlėmis, ne-
labai suprantu, kaip galima tokias 
pirkti. Tačiau jei jos parduodamos, 
paklausa, matyt, yra. Mes parduo-
dame maždaug vienodai tiek dirb-
tinių, tiek gyvų gėlių. Tačiau pas 
mus dirbtinės gėlės yra labai ko-
kybiškos – šakelės su uogelėmis, 
įpintos į gyvų gėlių kompoziciją, 
atrodo labai natūraliai“, – sakė E. 
Sudeikienė. 

Paklausta, kokios kapų puošimo 
tendencijos yra kitose šalyse, gėli-
ninkė sakė: „Europoje nesu mačiu-
si labai išskirtinių tendencijų – jie 
siūlo maždaug tą patį, ką ir mes. 
Esame vienos mokyklos, dalyvau-
jame tose pačiose parodose, moko-
mės iš tų pačių vadovėlių, tad mū-
siškiai darbai niekuo nenusileidžia 
užsieniečiams. Tik pas juos rankų 
darbo krepšeliai yra daug branges-
ni nei pas mus, jie darbuose nau-
doja dar mažiau dirbtinių gėlių. 
Kapus daugiau užsodina visžaliais 
šliaužiančiais augalais, padeda 
viržių, chrizantemų vazonėlį. Jie 
kapus puošia kukliau, pas mus ir 
Lenkijoje kapai ryškesni, daugiau 
„rėkiantys“, mes vis viena esame 
labiau rytiečiai“. 

Gedulo, „atminties“ floristika, 
pasak E. Sudeikienės, yra tradici-
nė, tradicinių formų, „supermoder-
no“ šioje sferoje nebūna. Tik tiek, 
kad darbai skiriasi kaina, apimtimi, 
o vis viena išlieka tradiciniai.

...pasitaikę net tokių situa-
cijų, kada artimieji, kuriems 
yra sunku atvykti į Kurklius 
tvarkyti artimųjų kapų, nu-
sprendžia juos išsikelti ten, 
kur patys gyvena...

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktorius Kazys Šapo-
ka sakė, kad komunalininkai 
individualių kapų netvarko 
– jei žmogus negali prižiūrė-
ti kapo, reikia samdytis arti-
muosius ar kaimynus.

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus teigė, kad 
kaimo kapinaitės yra prižiū-
rimos labai stropiai – tą daro 
tiek jis pats, tiek kurkliečiai.

Į kitus miestus išvykusiems ir negalintiems artimųjų kapų pri-
žiūrėti gyventojams valdininkai siūlo prašyti kaimynų pagalbos. 

Vėlinės. Anykščių šv.Mato bažnyčia praneša, kad lapkričio 
1 ir 2 dienomis  šv. Mišios -  9, 11 ir 18 val. Lapkričio 1- 8 
dienomis  18 val. – Vėlinių oktava. Lapkričio 1 d. apie 12.15 
val. bus meldžiamasi senose Anykščių kapinėse prie Tremti-
nių kryžiaus, o apie 13 val. - naujose Anykščių kapinėse prie 
aukuro. Bus galimybė pašventinti naujai pastatytus kapinių 
paminklus. Šeštadienį  ir sekmadienį 9 ir 11 val. per  šv.Mišias 
bus šventinamose tikinčiųjų atsineštos žvakės.
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pirmadienis 2015 11 02

sekmadienis 2015 11 01

 
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 Vakavilis. 
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. Kerinti Prancūzijos 
gamta. 
12.55 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. N-7.  
14.30 Misija. Vilnija.  
15.00 Visų Šventųjų diena. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 
Antakalnio kapinių.  
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 jaus-
mai.. 
21.55 Trumposios žinios.  
22.00 Premjera. Atpirkimas. N-7.  
0.05 Trumposios žinios.  
0.10 Muzikinis projektas “Vario 
audra”.  
1.50 Pasaulio dokumentika. 
Kerinti Prancūzijos gamta. 

2.40 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 2. N-7.  
4.15 Savaitė. Visuomenės aktu-
alijų 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 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Kempiniukas Plačiakelnis”. 
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Na, palauk!”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Jau 
baigėm? 
11.50 Kaip pavogti nuotaką. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
21.45 PREMJERA Uždara gran-
dinė. N14.  
23.40 Urvarausiai. S.  
1.30 Eilinis Džo. Kerštas . N-7.

   
6.15 Piratas Pitas ir jūrų pabaisa.  
7.55 Monstrų vidurinė mokykla. 
Baubjorkas, Baubjorkas. N-7.  
9.25 Frankenvynis. N-7.  
11.05 Paryžiaus monstras.  
12.45 Trys vyrai ir mažoji dama.  
14.50 Kaimiečiai Beverlyje.  
16.40 Namas, kuriame vaidenasi. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  
21.45 Paskutinės atostogos. N-7.  
23.35 Mes iškeliaujame. N-14.  
1.45 Skrydis. N-14. 

   
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
11.00 FAILAI X. “Rizikingas 
žygis Ramiajame vandenyne. 
Polinezijos paslaptys”. 
12.10 “BBC dokumentika. 
“Gamtos stebuklas. Našlaičiai”.  
13.30 Mano didelės storos čigo-
niškos vestuvės.  
16.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
17.00 “Žurovas. Rožinis zuikis”. 
N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Kedrų įlanka 6”. N-7.  
21.00 “Sostų karai”. N14.  
23.10 “Matrica”. N-7.  
1.55 “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”.  
16.35 Nemarus kinas. “Pavogta 

Jupiterio šlaunis”. N-7.  
18.50 “Derenas Braunas. 
Tyrimai”. N-7.  
19.55 “Vangelija”. N-7.  
21.00 “SEKMADIENIO 
DETEKTYVAS “Agata prieš 
Agatą”. N14.  
0.50 “Bučiuoti merginas”. N14. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Muzikos savaitė.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika.  
10.30 Premjera. Kijevo senovė. 
Meno pasaulis.  
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-mečiui. 
Mūsų miesteliai. Kavarskas.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 Vilniaus festivalio pabaigos 
koncertas “Odė džiaugsmui”.  
15.55 Uždekime Vėlinių žvakelę.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis. 
17.15 Rusų gatvė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu.  
18.50 Lietuvos operos scenoje - 
Irena Jasiūnaitė.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis “Big Band festival Šiauliai 
2015”. 1 d. 
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  

1.00 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”.  
1.50 Dainų dainelė 2014. (kart.). 
3.15 Operos solistės Irenos 
Jasiūnaitės 90-mečiui.  
4.05 Vilniaus festivalio pabaigos 
koncertas “Odė džiaugsmui”. 

   
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 “Nuostabiausia diena 
pasaulyje”.  
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 čempiona-
tas.  
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 
greitieji apmokymai. N-7.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Pasvalio “Pieno žvaigždžės”.  
19.00 Paskutinis oro valdytojas. 
N-7.  
20.55 Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Meksikos 
prizo lenktynės.  
23.00 TV3 žinios.   
0.00 Specialioji jūrų policijos. 
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. Vengrija. 
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. N-7.  
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7.  
21.00 Žinios.  
21.30 “Bręstantis blogis” N-14. 
0.00 Premjera. “X kartos policinin-
kai”.. N-14. 
2.25 “Bręstantis blogis”. N-14. 
3.55 “X kartos policininkai”. N-14. 
5.50 Dar pažiūrėsim.  
6.25 “24/7”. 

 
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 .  
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 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 

Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Hugo išradimas. 
11.20 Monstrai prieš ateivius. 
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “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 
Infiltruoti. N14.  
1.00 “Sekso magistrai”. N14.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  

  
7.00 Magiška vidurinė mokykla.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Namas, kuriame vaide-
nasi. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
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.  
1.20 Amerikiečiai. N-7.  
2.20 Naujokė. N-7.  

2.50 CSI kriminalistai. N-14.  
3.40 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.  

  
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 Pelikano byla. N-7.  
0.20 “Mentalistas”. N-7.  
1.15 “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 “Būrėja”. 
14.35 “Superauklė”.
 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.  
20.00 “PREMJERA Nebylus 
liudijimas”. N-7.  
21.00 “Daktaras T. ir moterys”. 
N14.  
23.30 “Centurionas”. N14.  
1.20 “Pabaiga”.  
2.15 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Pasaulio dokumentika.  
7.00 Šventadienio mintys. 
(kart.). 
7.25 Namelis prerijose. (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 V tarptautinis J. S. Bacho 
muzikos festivalis. 
13.00 Susitikimai.  
14.00 Praamžių balsas.  
14.15 Mylėti ir atleisti.  
15.00 Legendos.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Likimai.  
18.30 Šerlokas 3. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba.
22.00 Euromaxx.  
22.30 Didis grožis. N-14.  
0.45 Dabar pasaulyje.  
1.20 Mylėti ir atleisti.  
2.00 Muzika gyvai. Gustavo 
Mahlerio “Prisikėlimo” simfonija.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
5.10 Praamžių balsas.  
5.30 Didžioji Lietuva. 

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 “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 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
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 Džesabelė. S.  
0.50 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.40 24 valandos. N-14.  
2.30 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.30 Žinios (kart.). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas.  
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 “Iššūkis”. N-7. 
11.45 Dalyvaujam!  
12.50 Mūsų miškai.  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Iššūkis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
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 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Kaip pavogti nuotaką. N-7.  
10.50 Jau baigėm?  
12.40 “Tomo ir Džerio šou”.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. 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 
Žudikai. N-7.  
0.45 “Sekso magistrai”. N14.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Pavojingi aukštakul-
niai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.  
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.  
22.25 Vikingų loto. 
22.30 Kobra 11. N-14.  
0.40 CSI kriminalistai. N-7.  
1.35 Amerikiečiai. N-14.  

2.30 Naujokė. N-7.  
2.55 S dalelių paslaptys. N-7.  
3.45 Amerikietiška siaubo istorija. 
N-14.  

  
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 “Vyrai juodais drabužiais 
2”. N-7.  
23.15 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV”. N14.  
0.15 “Mentalistas”. N-7.  
1.10 “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 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Superauklė”.

 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.  
20.00 “PREMJERA Nebylus 
liudijimas”. N-7.  
21.00 ANTRADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės IV. Kas nužudė 
Robiną?”. N14.  
23.00 “Velvet”. N-7.  
0.35 “Pabaiga”. 
1.30 “Gyvenimas pagal Harietą”. 
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 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Hanso Kristiano Anderseno 
pasakos 1 s. Nauji karaliaus 
drabužiai (kart.). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Istorijos detektyvai.  
18.00 Vytautas Paukštė.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Atpirkimas. N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Trumposios žinios.  
1.10 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
Kosto Smorigino dainos.  
2.00 Šerlokas 3. N-7.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Tarptautinis bigbendų fes-
tivalis “Big Band festival Šiauliai 
2015”.  
5.15 Ralio meistrai.  
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.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Manchester United 
FC” - “PFC CSKA Moskva”.  
23.40 Ledas. N-14.  
1.25 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.30 24 valandos. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės pra-
keiksmas”. 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.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 Ginčas. 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.

 
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 reindžeris”. 
N-7.  
8.50 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  

11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Nacionaliniai technikos 
apdovanojimai “TECHTOP 2015”. 
 22.00 VAKARO SEANSAS 
Sargybinis. N-7.  
0.15 “Kortų namelis”. N14.  
1.20 “Sekso magistrai”. N14.  
2.30 “Mentalistas”. N-7.  

  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.   
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 Statyk už favoritą. N-14.  
0.20 Elementaru. N-7.  
1.20 Amerikiečiai. N-14.  
2.10 Naujokė. N-7.  
2.35 CSI kriminalistai. N-14.  
3.25 Amerikietiška siaubo istorija. 
N-14.  

  
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 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Riterio žvaigždė”. N-7.  
0.15 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.10 “Prokurorų patikrinimas”. N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”. 
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 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Griežčiausi tėvai”.
 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.  
20.00 “PREMJERA Nebylus liudi-
jimas”. N-7.  
21.00 TREČIADIENIO 
DETEKTYVAS “Midsomerio 
žmogžudystės IV. Niūrus ruduo”. 
N14.  
23.00 “Velvet”. N-7.  
0.40 “Pabaiga”. 
1.35 “Gyvenimas pagal Harietą”. 

N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
 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 Šlovės dienos. N-7.  
18.00 Europos krepšinio tau-
rės turnyro rungtynės. “Nyžnij 
Novgorod” - Klaipėdos “Neptūnas”.  
20.00 Kelias į namus. Broliai 
Gataveckai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Didžiosios visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Porcelianas.  
22.30 Elito kinas. Premjera. Meilė 
iš pirmo smūgio. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.50 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
2.40 Šiuolaikiniai lietuvių autoriai 
kitu kampu. Knygyno “Pegasas” ir 
LRT projektas.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų festivalis 

“Purpurinis vakaras 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.  
13.00 6 kadrai.
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.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 

rungtynės. “FC Bayern München” 
- “Arsenal FC”.  
23.40 Ledas. N-14.  
1.25 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba. N-14.  
2.15 24 valandos. N-14.  
3.05 Pavojingiausias karys. N-14.  
 

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės pra-
keiksmas”. N-7. 
11.45 Dar pažiūrėsim. 
12.25 Viskas. Aišku. N-7. 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Kelionių vėjai.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 V.O. Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.25 “Genijai iš prigimties”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 2015/2016. 
Vilniaus “Lietuvos rytas” - Sankt 
Peterburgo “Zenit”.  
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.  
4.20 “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 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 Premjera. Užkariavimas. 
N-14.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 Durys atsidaro.  
0.10 Komisaras Reksas. N-7.  
1.10 Misija. Vilnija.  
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 24 valandos (k). N-7.  
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  

11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “Meilės randai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Chaosas. N14.  
0.15 “Kortų namelis”. N14.  
1.20 “Sekso magistrai”. N14.  
2.30 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.   
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 Kovotojas. N-14.  
0.55 Kaulai. N-14.  
1.45 Amerikiečiai. N-14.  
2.40 CSI kriminalistai. N-14.  
3.30 Amerikietiška siaubo isto-
rija. N-14.  

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 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Aš - šnipas”. N-7.  
23.25 “Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV”. N14.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”. 
9.10 “Džonis Testas”.  
9.35 “Nugalėtoja”. 
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.N-7. 
11.00 “Svajonių sodai”.  
12.05 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Griežčiausi tėvai”.
 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.  
20.00 “PREMJERA Nebylus 
liudijimas”. N-7.  
21.00 KETVIRTADIENIO 
DETEKTYVAS “Prieblanda. 
Triguba spiralė”. N14.  
23.10 “Sekso magistrai”. N14.  
0.05 “Ties riba”. N14.  
1.00 “Pabaiga”. 
2.00 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. 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 ARTi. Porcelianas. 
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 
(kart.). 
13.45 Vytautas Paukštė. 
Įslaptintas gyvenimas.  
14.45 Atspindžiai.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.15 Žinios. Ukraina.  
17.30 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Šlovės dienos. N-7.  
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Šoblės kino klubas prista-
to. Katedra, kurios nebuvo.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Trumposios žinios.  
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.50 Elito kinas. Meilė iš pirmo 
smūgio. N-14.  
3.30 Akis už akį 3. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika.  
4.55 Mokslo ekspresas.  
5.10 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.  
13.00 6 kadrai.
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 Neįmanoma misija 3. 
N-7.  
0.40 Margareta. N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa. N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 Ginčas. N-7.
14.00 Svarbi žinia. 
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 “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 “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 
12. 
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 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 atsiranda 
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 Klausimėlis.lt  
23.00 Premjera. Hanibalas. 
1.15 Komisaras Reksas. N-7.  
2.05 Laba diena, Lietuva.  
4.05 Muzikinis projektas “Dainų 
daina”.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
8.50 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  

9.35 “K11. Komisarai tiria”. N-7.  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 “Madagaskaro pingvinai” 
13.35 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
14.00 “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 Vingiuotas kelias namo. 
N14.  
22.55 Ateinu su lietumi. N14.  
1.15 Chaosas. N14. 

  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Medikai. N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.   
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
17.30 Karas 2020. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Krudžiai.  
21.20 Geležinis žmogus. N-14.  
23.55 Mirties prabudimas. N-14.  
1.35 Statyk už favoritą. N-14.  

  
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 Labai juokinga laida (k).  
19.00 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Porininkai”. N14.  
23.25 “Sausas įstatymas”. N14.  
1.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
6.15 “Karadajus”.N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Garfildas”. 
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 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
13.05 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Būrėja”. 
14.35 “Vangelija”.
 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.  
20.00 “PREMJERA Nebylus 
liudijimas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Bekas 3. 
Japoniškas Šiunga paveikslas”. 
N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
“Sulaužytos gėlės”. N14.  

1.05 “Pabaiga”. 
2.00 “Gyvenimas pagal 
Harietą”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. 
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
7.15 Čaplinas (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 Visu garsu.  
18.15 Tarptautinės parodos 
“Amžinai jauna! Lenkijos dailė 
XIX a. pab. - XX a. pr. metais” 
atidarymas Vilniaus paveikslų 
galerijoje. 
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Premjera. Mūsų Nadija. 
20.00 Kultūra.  
20.15 Mokslo ekspresas.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Linija, spalva, forma.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Užkariavimas. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.50 Koncertuojanti Europa. 
1.40 Trumposios žinios.  
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. Broliai 
Gataveckai. 

  
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.  
13.00 6 kadrai.
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 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Už priešo linijos. 
Kolumbija. N-14.  
0.50 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Barselonos 
“FC Barcelona Lassa”.  
2.25 24 valandos. N-14.  
3.15 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai.  N-7. 
9.35 “Miškinis”. N-7. 
10.40 “Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas”. 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. 
16.20 “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.  
22.40 Premjera. “Pasitikėk 
draugais”. N-14.  
0.50 “Nuotaka”. N-14. 
3.00 “Pasitikėk draugais”. N-14. 
4.30 Muzikinis gimtadienis.  
5.55 Gamtos pasaulis.  
6.05 Dar pažiūrėsim. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 šiuolai-
kinė klasika. 
8.35 Vakavilis .
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. Didieji pasaulio išra-
dimai. 
2.55 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Šerloko Holmso nuo-
tykiai. 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”.  
23.05 Stok! Arba mano 
mama šaus. N-7.  
0.40 Pasaulio dokumentika. 
Didieji pasaulio išradimai.  
1.25 Pasaulio dokumentika. 
Jeloustouno nacionalinis 
parkas.  
2.20 Šerloko Holmso nuoty-
kiai. N-7.  
4.05 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida.  
5.00 Specialus tyrimas.  

 
6.30 “Mažieji Tomas ir 
Džeris”.  

6.55 “Eskimų mergaitės 
nuotykiai 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 Trejetas iš Rūgpienių 
kaimo. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Vėžliuko Semio nuotykiai 2. 
11.55 Persirengimo meis-
tras. 
13.40 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Batuotas katinas Pūkis.  
21.15 PREMJERA Storulis 
ringe. N-7.  
23.25 Griaustinis tropikuo-
se. N14.  
1.30 Vingiuotas kelias 
namo. N14. 

  
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 Mitybos ir sporto ba-
lansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Artūras ir Maltazaro 
kerštas.  
12.50 Armijoje.  
14.45 Mėnulio princesė. 
N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 

N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Didysis magijos šou. 
N-7.  
21.00 Lapkričio žmogus. 
N-14.  
23.10 12 vergovės metų. 
N-14.  
1.55 Kovotojas. N-14.  

  
7.05 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio galiūnų 
čempionų lygos etapas 
Kroatijoje. 2015 m.  
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 sugrįži-
mas”. N-7.  
17.00 “Kvapų detektyvas”. 
N-7.  
18.00 “Mistinės istorijos”. 
N-7.  
19.00 Labai juokinga laida 
(k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.15 MANO HEROJUS 
“Nėra kur bėgti”. N14.  
0.20 AŠTRUS KINAS 
“Šėtono žemė”. S.  
2.05 “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 “Gepardų dienoraš-
čiai”.  
11.30 “Gyvybės šaltinis - 
vanduo”.  
12.00 “Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami 
kraštai”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”. 
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 Anjezė, 
Elizos dukra”. N-7.  
21.00 “Paslaptys”. N14.  
23.20 “Dūmų uždanga”. 
N14.  
1.05 “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 
senovė.  
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Didžioji Lietuva.  
11.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
12.30 Režisieriaus 
Algimanto Puipos filmų 
retrospektyva. Velnio sėkla. 
N-7. 
13.35 Viljamas Šekspyras. 
Įstabioji ir graudžioji Romeo 
ir Džiuljetos istorija. 1, 2 d.  
16.35 Haudis Gaudis.  
17.00 Vakavilis. (kart.). 
17.30 Atspindžiai.  

18.00 Klaipėdos dramos 
teatro rekonstruoto pastato 
atidarymo renginys.  
20.00 Lietuvių dokumentika.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti 
Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015.  
2.00 Likimai. Leonardas 
Zelčius.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Linija, spalva, forma.  
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 pasakoji-
mai”.  
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 Sporto žmonės.  
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. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Prienų-
Birštono “Vytautas”.  
19.00 Smokingas.  N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Pragare. N-14.  
0.30 Rikošetas. N-14.  
2.05 24 valandos. N-14.  
2.55 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

 
7.25 Kelionių vėjai.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
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 Premjera. “Tinklas”. 
N-14.
 0.15 Premjera. “Glorija”. 
N-14.  
2.30 “Detektyvas Morsas”. 
N-7. 
4.00 “Glorija”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“ skelbia 
nusidėvėjusio ir nenaudojamo materialinio turto 
viešą pardavimo aukcioną 

Bus parduodama: 
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais, inv.Nr. 474, unikalus Nr. 3496-5010-9018, 

3496-5010-9029, pradinė pardavimo kaina 1378 €. Turtas neeksploatuojamas.

2. Viešintų katilinė su priklausiniais, inv. Nr. 473, 480 unikalus Nr.3496-9011-1010, 
3496-9011-1032, 3496-9011-1021, pradinė pardavimo kaina  1232 € Lt.Turtas neeksploa-
tuojamas.

3. A/m AUDI-100, valst.Nr. CUR343, inv.Nr.302, 1988 m.laida, pradinė pardavimo kaina 
157 €.

Aukcionas įvyks 2015 m. lapkričio 13 d. 10 val. UAB“Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto 
salėje,Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto neparda-
vus, kitas aukcionas vyks 2015 m. lapkričio 23 d. 10 val. tuo pačiu adresu. 

Apžiūrėti parduodamą turtą galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl pirkimo kreiptis  
tel. 8-381-52219 arba atvykti į UAB“Anykščių šiluma“ 4 kabinetą.

Aukciono dalyvis privalo komisijai pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad į bendrovės 
kasą ar atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 697300010002493557 AB banke Swedbankas sumo-
kėtas pradinis įnašas 10 procentų dydžio nuo perkamo turto vertės. Prekę nupirkus, įnašas 
įskaitomas į prekės vertę. Aukcione pralaimėjusiems dalyviams įnašas grąžinamas. Aukcio-
ne laimėjusiam dalyviui turtą pirkti atsisakius, pradinis įnašas negrąžinamas.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynaisiais 
pinigais į UAB“Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu į aukščiau nurodytą  atsiskai-
tomąją sąskaitą.
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Pamiršti neįmanoma

„Apskritai šiandien turbūt nėra to-
kio žmogaus, kuris neprisimins, kaip 
gyveno, su kuo, o ypač – savo artimų-
jų, – kalbėjo A.Drilinga, – šiomis die-
nomis ir prisimenu, ir aplankau tėvų 
kapus Inkūnuose. Abu palaidoti maž-
daug prieš 40 metų. Ten pat palaido-
ta ir mano senelė, kuri mirė prieš 70 
metų. Ji gimusi 1860-aisiais, dar prieš 
Lietuvos-Lenkijos sukilimą. Ji nugy-
veno ilgą ir gražų gyvenimą, užaugi-
no net septynis vaikus. Kitas mano 
senelis, Jurgis Drilinga, palaidotas 
Andrioniškio šventoriuje. Jis buvo 
Sedeikių dvaro urėdas, toje apylinkė-
je, ko gero, vienas raštingas žmogus. 
Šiemet ir jam padėjau gėles“.

Rašytojas teigė, kad, be jokios 

Skausmas skirstomas būti negali
Rašytojas, žurnalistas, šiais metais Anykščių garbės piliečiu iš-

rinktas Antanas Drilinga, gimęs ir užaugęs Plikiškių kaime, žiemą 
gyvena sostinėje, o tėvų namuose neliečia vienintelio daikto – ka-
lendoriaus. Šio kalendoriaus lapelį, prieš   39 metus savo mirties 
dieną atvertė Feliksas Mykolas Drilinga, rašytojo tėvas. 

Nors vandens nutekėjo daug, tačiau sūnus tą dieną teigė prisi-
menantis lyg viskas būtų įvykę šiandien.

abejonės, visą gyvenimą prisimeni 
tuos, kurie ilgą laiką buvo šalia. „Tai 
– paprastas, natūralus dalykas. Negali 
neprisiminti tų, kurie tau padėjo gy-
venti, kuriems galbūt pats turėjai kaž-
kokią įtaką“, – sakė A.Drilinga. 

Atmintyje – ir prarasti draugai

Prisiminimai neblėsta... „Tol, kol 
fiziškai egzistuoja atmintis, kol jos 
sklerozė nesunaikina. Matau tuos 
žmones, su kuriais praėjo visas mano 
gyvenimas, o jis buvo labai įdomus. 
Ne tik tie žmonės – tėvai, artimie-
ji, kaimynai – kuriuos ligi šiol kaip 
gyvus matau, bet ir tie, kurie padarė 
didelę įtaką Lietuvai. Rašytojai, dai-
lininkai, kompozitoriai, su kuriais 
artimai bendravau gyvendamas Vil-

niuje. Tie žmonės ne tik šiandien, jie 
visą laiką tartum gyvi. Jų negaliu nei 
pamiršti, nei kitaip apeiti. Jie buvo su 
manim, aš buvau su jais ir kažkuria 
prasme jiems esu labai dėkingas. Iš 
jų dvasios, intelekto, pasisėmiau labai 
daug. Suskaičiuoti išėjusių kolegų, 
bendraminčių turbūt neįmanoma, bet 
jie atmintyje liko gyvi“, – mintimis 
dalijosi rašytojas ir išvardijo artimiau-
sius draugus ir bendraminčius: Justi-
nas Marcinkevičius, kuris buvo atva-
žiavęs į A.Drilingos gimtąjį kaimą, 
Alfonsas Maldonis, su kuriuo visą 
gyvenimą siejo draugystė, Eduardas 
Mieželaitis... „Kaip juos užmirši, jei 
visa Lietuva iki šiol neužmiršo?“, – 
retoriškai klausė rašytojas.

Tėvai yra tėvai...

Paklaustas, kokie ryškiausi prisi-
minimai apie tėvus, A.Drilinga ilgai 
nemąstė: „Tėvai į atmintį įsirėžė tuo, 
kad jie yra tėvai. Tai buvo paprasti 
kaimo žmonės, gyveno sunkiai. Galit 
įsivaizduoti, koks buvo gyvenimas 
karo, pokario metais, kai aplinkui lie-
josi kraujas... Ten, kur mes gyvenom, 
yra Šimonių girios pakraštys. O vyko 
tuomet sudėtingi pokario procesai. 
Mes visa tai pergyvenom – ir baimė, 
ir smurtas, ir netikėtos mirtys, ir šū-
viai. Visa tai buvo šalia mūsų. Tėvai 
kasėsi per gyvenimą, ieškojo išeičių, 
kad būtų geriau gyventi, kad būtų ge-
riau vaikams. Išėjau mokytis iš namų 
vienuolikos metų. Jie sugebėjo mane 
išleisti į mokslą ir iš savo skurdaus 
gyvenimo sugebėjo suteikti mums, 
trims vaikams, kažkokias galimybes. 
Tai ir yra svarbiausia“.

Ne laiku išėjęs draugas. 
Vytautas Galvonas...

A.Drilinga teigė, kad visos netek-
tys vienodai skaudžios, mažiau skau-
džios netekties nebūna: draugų ne-
tektis tokia pat skaudi, kaip ir šeimos 
narių, giminių. 

„Iki šiol siela kraujuoja dėl to, kad 
aš netekau žmogaus, kuris man buvo 
labai artimas, su kuriuo daugelį metų 
vienas greta kito gyvenom... Tai – Vy-

tautas Galvonas. Žmogus, vertas di-
džiulės pagarbos. Šiandien man sun-
ku įsivaizduoti, kad aš nebematysiu 
jo gražios žilos galvos, kurioje visada 
virė projektai, idėjos, mintys. Greta jo 
man visada buvo ir gerai, ir šviesiau 
akyse. Tai buvo turtinga asmenybė. 
Galit įsivaizduoti – juk jis suko di-
džiulį verslą, buvo politikas. Ir buvo 
paprastas žmogus, mokantis su kie-
kvienu sutiktu bendrauti. Ar tai būtų 
ministras, ar mano kaimo moterėlė. 
Jam visi žmonės buvo savi, artimi. 
Šitokį žmogų užmiršti, jo neprisimin-
ti neįmanoma“, – viena skaudžiausių 
netekčių savo gyvenime pasidalijo 
rašytojas.

Privalai gyventi

Ar neskaudu, kad likimas ar kaž-
kas iš aukščiau žmones pasiima? Kad 
nepalieka jų čia tiek ilgai, kiek norė-
tųsi?

„Tai turbūt dėsninga. Kitaip ir būti 
negali. Likimas yra likimas. Jis kie-
kvienam duotas savas ir jam nepasi-
priešinsi“, – filosofiškai į gyvenimą ir 
mirtį žiūri A.Drilinga. 

O laikas? Ar jis gydo žaizdas? „Ne-
žinau, ar tos žaizdos gyja ar negyja 
– tiesiog yra taip, kad vis prisimeni 
žmogų ir apie jį galvoji. Skaudžiau-
sia, žinoma, kai jo netenki. Vėliau po 
truputį aprimsta. Jei visą laiką galvo-
tum apie mirusius, kaip gyventum? 
Gyvenimas eina toliau, privalai daryti 
tai, kas tau priklauso“.

Paklaustas, kaip reikėtų laidoti 
artimuosius, A.Drilinga atsakė, kad 
viskas priklauso nuo žmogaus pasi-
rinkimo arba jo artimųjų sprendimo. 
„Tai – pasirinkimo laisvė. Daug kas 
pagalvoja apie tai anksčiau ir pasi-
renka vietą. Tą, kuri tau artima. Su-
gulti į vieną kapą – graži tradicija. 
Tradicija gyviesiems. Mirusiesiems 
tai nieko nereiškia. Gražu, kai gali 
matyti artimus žmones vienoje 
vietoje ir juos prisiminti kartu. Aš 
pats, be abejo, esu artimiesiems 
išreiškęs savo valią, tačiau kol kas 
garsiai to nesakysiu, kadangi dar 
nesu pasiruošę iškeliauti“, – kalbėjo 
A.Drilinga. 

Žmogus – tiesiog materija

„Pomirtiniu gyvenimu netikiu, 
– kiek nepoetišką mintį išreiškė 
A.Drilinga, – žmogus ateina į pa-
saulį ir išeina. Kaip materialus 
objektas, kaip gyvosios medžiagos 
dalis. Šiuo metu darosi madinga su-
deginti žmogų. Gal tai ir prasminga 
– žmogus išėjo, liko pelenai, ir nie-
ko čia nepadarysi. Toks yra gamtos 
dėsnis ir nuo jo niekur nepabėgsi. 
Nemanau, kad galima išeiti į kitą 
pasaulį. Yra tikėjimas, bet tai – tik 
tikėjimas, o realybė yra kitokia. 
Žmogus privalo turėti tikėjimą, jei 
jis niekuo netiki, koks jis žmogus? 
Bet tikėjimas nepaaiškina pomirti-
nio gyvenimo kokiu nors aspektu. 
Taip galvoju aš, tačiau kiekvienas 
turi savo nuomonę ir kiekvienas 
apie tai sprendžia pats“. 

Pasiteiravome rašytojo, kas jam 
yra kapai? Ar tai – vieta nusiraminti, 
o gal yra skaudu stovėti ten, kur šalto-
je žemėje ilsisi artimiausieji... 

„Aplankęs kapus prisimeni viską, 
kas buvo, kai jie buvo gyvi. Tai – 
nėra malonumas, tačiau jauti palen-
gvėjimą. Tai, ką apie tuos žmones 
prisimeni gražaus ir gero, tave patį 
ir guodžia, ir skatina toliau gyventi. 
Tokios meditacijos, kaip kalbėti su 
artimaisiais prie kapo, nepraktikuoju. 
Prisiminimas yra svarbiausia, visa 
kita – formalu“.

Ką A.Drilingai reiškia tėviškė? 
„Ryšys su ja nuo gimimo niekur ne-
pabėgo. Vis sakau, kad kai manęs 
nebus, vis viena rašys „ten gimė“. Va-
dinasi, aš iš ten niekur išeiti negaliu. 
Ryšys yra ypatingai stiprus ir laikau 
savo tėviške labai gražia vieta, turin-
čia savo spalvas, savo dvasią, savo 
nuotaiką. Be jos aš, žinoma, būčiau 
kur kas skurdesnis savo dvasia“.

Pokalbį rašytojas užbaigė prasmin-
gais ir kiekvieną iš mūsų verčian-
čiais susimąstyti žodžiais: „Ši diena 
žmogaus gyvenime yra svarbi, jeigu 
jis turi atmintį, sąžinę, jei turi gerus 
norus gyventi. Jis turi prisiminti, kaip 
gyveno jo artimi žmonės, su kuriais 
jis praleido savo gyvenimą“.

Sigita PIVORIENĖ

Rašytojas, žurnalistas Antanas Drilinga teigė nepamiršiantis nė 
vieno išėjusio jam artimo žmogaus. Visos netektys rašytojui vie-
nodai skaudžios ir su nė viena, kaip teigia, neįmanoma iki galo 
susitaikyti.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Nespėjo laiko skirti sau

„Su netektimi susitaikyti, ži-
noma, labai sunku, bet supranti, 
kad nieko negali pakeisti, – sakė 
V.Palionis, – tenka suvokti, kad 
gyvenimas tuo nesibaigia ir rei-
kia eiti toliau. Tai – natūrali kie-
kvieno mūsų pabaiga. Pagalvoji, 
kad galbūt dar ne laiku žmogus 
išėjo, tačiau taip jau yra... Man 
gaila, kad tėtė nepasidžiaugė 
gyvenimu, nepagyveno sau, nes 
visą gyvenimą gyveno dėl kitų. 
Norėjosi, kad išeitų į pensiją, kad 
prie namų kažką pasitvarkytų, 
kad išvažiuotų į kelionę, nes jo 
gyvenimas buvo tikrai sunkus. 
Didžiąją dalį savęs jis atidavė ki-
tiems, o sau laiko nelabai spėjo 
skirti. Tėtė spėjo išeiti į pensiją 
prieš metus, bet labai sirgo“.

Išėjęs tėvas – autoritetas, pavyzdys, atrama
Kalbėdamas apie prieš metus mirusį Anykščių pirmininės svei-

katos priežiūros centro gydytoją Bronislavą Palionį jo sūnus, 
Anykščių viešosios policijos skyriaus viršininkas Valdas Palionis, 
sako, kad susitaikyti su  tėvo netektimi padeda šeima, darbai ir 
suvokimas, kad viskas, kas prasideda, turi baigtis...

Svarbiausia – pacientas 

B.Palionis, pasak sūnaus, buvo 
ne tik gydytojas, jis kartu atliko 
socialinį darbą. „Manau, jis darė 
daugiau nei jam priklausė parei-
gybės aprašyme. Jei susirgdavo 
koks gydytojas, kad pacientas ne-
liktų neapžiūrėtas, jis niekada ne-
pagalvodavo, kad gal grįžti namo, 
paslaugos nesuteikti. Manau, tai – 
kiekvieno gydytojo pareiga, tačiau 
jis visada buvo labai žmogiškas, – 
apie tėvą kalbėjo V.Palionis, – gal-
būt dėl savo darbo tėtė patirdavo 
daugiau išgyvenimų, bet matau, 
kad po išėjimo apie tokius žmones 
kalba kiek kitaip nei apie tuos, ku-
rie nebuvo tokie atsidavę“. 

Gydytojo Bronislavo Palionio sūnus Valdas, tėvo netekęs prieš metus, atsimena jį kaip itin sti-
prios valios, skųstis nemėgstantį ir savo pavyzdžiu kitus užkrečiantį žmogų. Suvokti, kad jo nebėra, 
V.Palioniui iki šiol sunku.(Nukelta į 14 p.)
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Telieka susitaikyti

Kaip išgyventi šitiek netekčių? 
Kaip nepalūžti, kaip apskritai toliau 
gyventi? 

„Netektis išgyventi labai sunku. 
Bet kai nieko kita nelieka, tenka su-
sitaikyti ir pasitelkti tokią filosofiją, 
kad jie niekur nedingo. Kol juos pri-
simeni, jie visada su tavim. O gal jie 
ir iš tikrųjų su tavim... Tokia filosofi-
ja tik ir padeda. Pakeisti nieko nega-
li, laiko grąžinti negali. Tenka susi-
taikyti...“, – mąstė A.Galvonaitė.

Tačiau, pasak moters, iki galo 
su netektimi susitaikyti neįmano-
ma. „Ypač – mano atveju, kada per 
dvejus metus palaidojau aštuonis 
man brangius, labai artimus žmo-
nes. Po tėčio išėjimo paskui jį išėjo 
dar tiek žmonių – dėdės, tetos, kurie 
buvo mano gyvenimas. Likau iš tos 
šeimos absoliučiai viena. Neliko ir 
namų. Per metus netekau praktiškai 
visko... Net galima sakyti, ne per 
metus, o per savaitę, kada viskas, ką 
turėjau, pasibaigė... Antras dalykas 
– yra sakoma, kad žmogus neten-
ka vaikystės, kuomet netenka tėvų. 
Niekas nebepavadins tavęs vaiku, 

Per dvejus metus netekti... visko
Vos prieš pusmetį sukrėtė žinia: aviakatastrofoje žuvo kraštie-

tis verslininkas, politikas Vytautas Galvonas. Kai kam jis buvo 
tiesiog anykštėnas, kai kam – politikas, kažkam – draugas. Tačiau 
jis buvo ir vienintelis tėvas, vyras, brolis...

Dar ir šiandien sunkiai tramdydama ašaras meteorologė, jo se-
suo Audronė Galvonaitė teigė, kad brolio žūtis – grynas atsitikti-
numas, šios mirties būti neturėjo. 

Pašnekovė prisipažino, kad vos per dvejus metus į kapus atgulė 
net aštuoni patys artimiausi žmonės...

dukra. Šiais metais teko suaugti... 
Netekau ir mamos. Tėčio – šiek tiek 
anksčiau. O dar ir brolio...“, – sun-
kiai žodžius rinko V.Galvono sesuo.

Galėtų būti mygtukas, 
išjungiantis sąmonę...

Po tokios netekčių lavinos, pasak 
A.Galvonaitės, iš tiesų galima išpro-
tėti, nueiti lengviausiu keliu. „Kaž-
kas nusigeria, kažkas į depresijas 
puola. Reikia pasitelkti išmintingą 
filosofiją – susitaikyti su tuo, kas yra 
nesugrąžinama. Galiu pasakyti, kad 
tokiais atvejais labai padeda aplin-
ka. Žmonės, draugai, likę giminės, 
kurie stengiasi kažkaip prablaškyti, 
padėti, būti šalia. O ką daugiau dary-
ti? Galbūt tai ir charakterio stiprybė. 
Galbūt. Tačiau sunkiausios yra nak-
tys. Gaila, kad naktimis pasąmonė 
neišsijungia ir tu tada lieki vienas su 
savo skausmu...“.

Ar laikas gydo žaizdas? „Ne, ne ir 
dar kartą ne. Gal kažkiek prislopina. 
Ir galbūt užsimiršti tada, kada nebū-
ni ten, prie jų. Kapuose. Bet kada 
nuvažiuoji, vėl viskas sugrįžta... 
Kapai – tai ir nusiraminimas, nes sa-

votiškai su artimaisiais pabendrauji, 
nors žinoma, su jais bendrauji ištisas 
dienas. Nes viskas dar labai šviežia 
ir kiekvienas daiktas, numatytas dar-
bas, susijęs su tam tikru asmeniu, 
labai viską primena. Kitas dalykas 
– žinoma, vėl sugrįžti. Sugrįžti į tą 
skausmą, kuris nepalieka...“, – išgy-
venimais dalijos A.Galvonaitė.

Saugo ir išėję

Ar tikite pomirtiniu gyvenimu? 
„Tikiu, kad kažkas kažkur yra. Ir kad 
mane kažkas saugo visą gyvenimą. 
Esu daug keliaujanti, važinėjanti. 
Žinau, kad yra dalykų, kurie mane 
apsaugo. Nežinau, kas tai yra. Ar tai 
– išėję mano seneliai, ar mano sesė, 
išėjusi dar maža, gal dar kažkas. 
Negaliu tikėti ar netikėti, nes nesu-
sidūriau su tuo. Galbūt. Labai nori-
si tikėti, kad mes susitiksime. Nes 
mano artimųjų ten jau yra daugiau 
nei čia“.

Artimuosius ji pajunta šalia, kai 
reikia kažkokio sprendimo. „Kai 
nežinau, ką daryti, savaime atsiran-
da sprendimas. Lyg kažkas už tavo 
nugaros jį pasufleruoja: ar pasiunčia 
kažkokį žmogų, ar skambutį. Tada 
pradedi galvoti, kad ten kažkas ta-
vim rūpinasi. Kad esi nuolat prižiū-
rima“, – kalbėjo moteris. 

Artimųjų A.Galvonaitė sakė ne-
sapnuojanti: sakoma, jei nesapnuo-
ji, jiems ten gerai, arba kad padarei 
viską, kas nuo tavęs priklauso. „Kaž-
kada kelis kartus esu susapnavusi 
savo senelį, kuris mane perspėdavo. 
Perspėdavo apie šeimos nelaimes. 
Ir toji nelaimė įvykdavo. Prieš bro-
lio žūtį neturėjau absoliučiai jokios 

nuojautos. Su juo iš ryto šnekėjausi, 
kaip visada, pasakiau, kad jis paga-
liau nustotų šitą daryti. Ir nustojo. 
Bet kad nuojauta... Nei man, nei jam 
tokios nebuvo. Galbūt būtų galima 
suvesti kažkaip kažką, nes iš vaka-
ro jis visur lakstė ir vos ne su visais 
atsisveikino. Buvo kai kurie netradi-
ciniai sprendimai. Bet, manau, kad 
nebuvo tos nuojautos. Nors aš ją 
labai dažnai turiu. Močiutės išėjimą 
nujaučiau labai tiksliai – nubudau tą 
valandą, kurią ji išėjo. Atsisėdusi su-
pratau, kad išėjo. O su broliu nebuvo 
nieko... Yra sakoma, kad jei neturė-
jo to įvykti, tada nejauti nieko. Tai 
buvo atsitiktinumas, aplinkybių su-
sikaupimas“, – tuo, kas įvyko, sesuo 
vis dar negali patikėti. 

„Aš sakydavau broliui, kad nusto-
tų skraidyti, jis man atsakydavo, kad 
ant šaligatvio dar ne tiek užsimuša, 
kad lovose miršta. Didžiausia rizika 
yra gyventi. Gimei ir nežinai, kada 
išeisi, kada viskas baigsis. Gal būtų 
gerai, kad žinotume, kada pabaig-
si, o gal ir ne – gal tada tik ir lauk-
tum tos dienos... Vytautas gyveno, 
turėjo savo džiaugsmą ir su savo 
džiaugsmu išėjo. Tik jis kovojo iki 
paskutinės minutės, negalvodamas, 
kad jis išeina. Jis net lėktuvo kabi-
ną buvo atsidaręs, dirbo, darė tai, ką 
privalo daryti, bet nebespėjo... Taip 
susidėjo aplinkybės..., – kalbėjo 
A.Galvonaitė, – man Vytautas buvo 
ne politikas, ne verslininkas, jis buvo 
mano brolis. Jis buvo vienintelis 
mano brolis, daugiau nieko“.

Apkabinkite ir patylėkite

Ar prisiminimai aplanko daž-

nai? „Jie yra nuolat. Jis buvo 
veiklus žmogus, mūsų namuose 
– pas mamą ir tėtį – nuolat lan-
kydavosi ir jo draugai, ir mano 
draugai, namai būdavo pilni 
žmonių. Kadangi Vyto visur buvo 
pilna. Ir dabar, kur nueini – ten 
jis. Čia kažką darėm, čia – kažką 
galvojom daryti, o čia jis kažką 
nuveikė. Visą laiką su tuo susidu-
ri. Mane gatvėje žmonės atpažįs-
ta, dar ir dabar ateina, pareiškia 
užuojautą, o tai dar labiau skau-
dina.  Ypač baisu yra per laidotu-
ves, kai kiekvienas klausia, kaip 
jautiesi. Arba sako: „Laikykis“. 
Užduodavau vienintelį klausimą 
– už ko? Man atrodo, reiškiant 
užuojautą, geriausia yra patylėti. 
Apkabinti ir patylėti“... 

Kad ir kaip sunku bebūtų, nerei-
kia pulti į isterijas – taip nepadėsi 
nei sau, nei kitam. „Turi save mo-
bilizuoti ir eiti per „negaliu“. Nie-
kada nereikia gailėtis savęs. Rei-
kia dirbti ir reikia toliau gyventi. 
Gyvas į žemę nesulįsi. Galų gale, 
turi tęsti ir užbaigti tai, kas pradėta. 
Man teko ir namus iškraustyti, nes 
negyvenami namai irgi miršta. Turi 
galvoti, ką padaryti, kad namas ne-
numirtų. Jį reikia sutvarkyti, per-
leisti kažkam kitam – ir su tuo rei-
kia susitaikyti. Iš kitos pusės – gal 
ir gerai, kad užbraukėme tam tikrą 
etapą, nes kiekvienas grįžimas 
namo labai skausmingas... Galų 
gale, jis be gyventojų tampa šal-
tas, jis nebeatlieka namų jaukumo 
funkcijos. Reikia susitaikyti, ką da-
rysi...“, – apie sunkiai ištveriamas 
netektis kalbėjo A.Galvonaitė.

Sigita PIVORIENĖ

Meteorologė Audronė Galvonaitė per vieną savaitę turėjo išgy-
venti dvejas laidotuves – tragiškai žuvusio brolio Vytauto Galvo-
no ir iš gyvenimo išėjusios mamos Stasės Galvonienės. 

Rajono Tarybos, Seimo narys, lakūnas Vytautas Galvonas tragiškai žuvo prieš pusmetį. Netrukus 
po jo žūties mirė ir mama - Stasė Galvonienė, kuri amžino poilsio atgulė prie vos prieš porą metų 
mirusio vyro Vytauto Galvono.

Prašė neparduoti meilės uosto
Gyvenimo bendražygė, pirmoji 

jo kūrinių skaitytoja ir vertintoja 
žmona Irena, su kuria tik prieš me-
tus buvo atšvęstos auksinės vestu-
vės, numylėta dukra Rita, anūkai 
Gytis ir Aistė… Ir devyniolika 
parašytų ir išleistų knygų, kurios 
paskaitytos, pavartytos daugeliui 
anykštėnų primena gyvą, links-
mą ir nuoširdų jų autorių, buvusį 
„Anykštos“ bendradarbį, tarsi tuo 
nors dalelyte užpildydamos dalį 
netekties.

Netektis labiausiai prislėgė 
I.Arlauskienę, kuri sako tebeliūdin-
ti, gyvenanti kartu praleistų metų 
akimirkų prisiminimais. „Aš labai 
liūdžiu, kai būnu Kavarske, kas 
antrą dieną einu aplankyti jo kapo, 

- sakė šiuo metu Vilniuje pas dukrą 
būnanti I.Arlauskienė. – Pasėdžiu, 
apkabinu paminklą, pabučiuoju”. 
I.Arlaukienė su artimaisiais pasi-
rūpino juodo akmens paminklu, o 
antkapinė plokštė - atversta knyga 
su žodžiais “O žmonės! Buvote 
geri, be jūsų nieko neturėjau!... Per 
širdį vėjai keturi dvelksmu tikėji-
mo praėjo.” Rašytojo žmona tei-
gia, kad šiuos žodžius K.Arlauskas 
kadais buvo užrašęs jai.

I.Arlauskienė gyvena prisimini-
mais ir ne tik Kavarske vaikšto tais 
pačiais takais, kur jų kartu vaikš-
čiota, svajota, ateities vizijos kur-
tos. „Mintimis šiandien (trečiadie-
nį, - aut. past.) buvau Širvintose, 
- sakė I.Arlauskienė. – Prisiminiau 
Kęstučio senelius, kur tiek gražių, 

prasmingų gyvenimo akimirkų 
prabėgo. Kai būnu Kavarske, daug 
laiko praleidžiu mūsų mažyčia-
me namelyje ant Šventosios upės 
kranto. Tarsi nujausdamas kažką 
negero, Kęstutis, dar kai nejautėme 
artėjančios nelaimės, manęs papra-
šė: „Jeigu numirčiau, tai tik nepar-
duok mūsų meilės uosto.” Taip jis 
vadino tą nameliuką, kuriame daug 
laiko pats praleido, ne vieną knygą 
parašė.

Augęs Širvintose, baigęs Vilniaus 
pedagoginį institutą K.Arlauskas 
dirbo mokytoju, atkūrus Širvintų 
rajoną buvo pirmasis šio rajono 
Liaudies švietimo skyriaus vedė-
jas. Apsisprendęs atsidėti kūrybi-
niam darbui, persikėlė į Kavarską 
ir čia nuo 1968-ųjų gyveno, kūrė 

iki paskutinio atodūsio. Apie pen-
kiolika metų K.Arlauskas rusų 
kalbos mokė Kurklių ir Kavarsko 
vidurinių mokyklų vaikus, o nuo  
1987-ųjų atsidėjo tik kūrybiniam 
darbui, rašė savo brandžiausias 
knygas, bendradarbiavo laikraštyje 
„Anykšta”, kurios skaitytojai iki 
šiol prisimena jo lyriškus meis-
triškai parašytus pasakojimus apie 
paprastus Anykščių krašto kaimų, 
kaimelių žmones. 

Be gausybės straipsnių spaudo-
je K.Arlauskas paliko 17 knygų, 
kurių pirmoji „Užtvanka“ pasi-
rodė 1981-aisiais, o paskutinioji 
istorinis nuotykių romanas „Nuo 
sugulovės iki valdovės“ išėjo prieš 
pat rašytojo mirtį 2009-aisiais. 
Dvi istorines nuotykių knygas 
K.Arlauskas pasirašė Skomanto 
slapyvardžiu, būdamas jaunimui 
kuriančios rašytojų grupės nariu. 

Dalis K.Arlausko kūrybos yra iš-
versta į latvių ir rusų kalbas.  

I. Arlauskienė teigė turinti visas 
savo vyro knygas, kai kurių užsili-
kę ir daugiau. Kažkokių honorarų 
ar pajamų iš vyro kūrybinio pali-
kimo ji negavo, tačiau dėl materi-
alinės padėties nesiskundžia, kiek 
išgalėdama dar padeda dukrai 
ir anūkams. K.Arlausko anūkas 
Gytis, baigęs gimnaziją ir dailės 
mokyklą, mokosi Vilniaus dailės 
akademijoje. „Čia gal senelio ge-
nai polinkiu į meną pasireiškė”, 
- pastebėjo I.Arlauskienė. Teisę 
baigusi Aistė močiutei padovanojo 
proanūkes Vakarę ir Adriją. 

Dar vienas skaudus lemties kirtis 
I.Arlaukienę ištiko pernai pirmąją 
Kalėdų dieną. Liga staigiai pakirto 
dukros Ritos vos  57-erių sulaukusį 
vyrą Algį. 

  Jonas JUNEVIČIUS
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Iškrypę didieji kojų pirštai – problema, kurią galima įveikti
Iškrypę didieji kojų pirštai – tai dažniausiai moterų problema, 

nors kartais ji neaplenkia ir vyrų. Didžiųjų kojų pirštų iškrypi-
mas arba įprasčiau – „kauliukų“ problema ne tik verčia sielotis 
dėl kojų grožio, bet ir trukdo vaikščioti, sukelia nuolat besikarto-
jančius skausmus. 

Gera žinia ta, kad pašalinti pėdų problemas galima Medicinos 
diagnostikos ir gydymo centre, V. Grybo g. Vilniuje.

„Kauliukas“ – kas tai?
Kai didysis pirštas krypsta link 

kitų pirštų ir sudaro kampą su 
pirmuoju padikauliu, liaudiškai 
tai vadinama „kauliuku“ (med. 
hallux valgus), kuris ir apsunki-
na gyvenimą parausdamas, pa-
tindamas ir keldamas skausmą.

Kada iškrypsta didieji kojų 
pirštai?

Didieji kojų pirštai dažniau iš-
krypsta moterims, dėvinčioms 
siaurus, smailais galais, aukšta-
kulnius batus. Tokie batai ypač 
traumuoja pėdos sąnarį, nes 
žengiant, visas kūno svoris ten-
ka būtent jam. 

Pėdos tipas – paveldimas, to-
dėl su juo paveldimas ir polinkis 
į didžiojo kojos piršto iškrypimą. 
Žmonės, kurių plati pėda ar že-

mas pėdos skliautas, sirgti „kau-
liukais“ linkę dažniau, nei turin-
tys aukštą pėdos skliautą. 

„Kauliukai“ dažnai kankina vy-
resnio amžiaus žmones. Taip at-
sitinka todėl, kad jų didžiojo pirš-
to sąnarį ir apsauginę kremzlę 
dažnai pakenkia artritas.

Konservatyvus gydymas
Ligos gydymas priklauso nuo 

deformacijos sunkumo ir skaus-
mo intensyvumo. Norint išvengti 
ligos progresavimo, į gydytoją 
ortopedą reikia kreiptis vos tik 
pajutus pirmuosius deformacijos 
požymius ir skausmą. Negydomi 
„kauliukai“ sukelia dar didesnį 
skausmą, deformuojasi ir kiti 
pėdos pirštai bei visa pėda. 

Lengvam skausmui ir uždegi-
mui malšinti skiriami nesteroi-

diniai antiuždegiminiai vaistai, 
fizioterapijos procedūros, nau-
dojami specialūs batų įdėklai, 
koreguojantys pėdos judesius ir 
mažinantys „kauliukų“ skausmą.

Operacijos
Operacija rekomenduojama 

tada, kai gydant medikamentais 
ir procedūromis, nesulaukiama 
norimo efekto arba deformaci-
ja yra gerokai pažengusi. Po 
operacijos daugumai pacientų 
išnyksta kaulo deformacija ir 
skausmas.

Prieš operaciją pėda apžiūri-
ma, padaromos rentgenogra-
mos, išmatuojami kampai, ku-
riuos formuoja pėdos kaulai, nu-

8–12 savaičių yra ribojamas.
Vidutiniais ir sunkiais atve-

jais po operacijos 4–6 savai-
tėms uždedama gipso langetė. 
Patariama vaikščioti su ramen-
tais, neminant operuota koja. 
Pooperaciniu periodu labai 
svarbu mankštinti didįjį pirš-
tą. Mankšta pradedama 10–12 
dienų po operacijos, kai sugyja 
operacinis pjūvis.

Kitos pėdos operaciją rekomen-
duojama daryti po 4–6 mėnesių.

Apie 85 proc. žmonių, kuriems 
buvo operuota pėda, operaci-
ja patenkinti, bet būna, kad po 
operacijos didžiojo piršto judru-
mas sumažėja. Kartais pirmas 
pirštas palengva grįžta į anks-
tesnę „kauliukų“ padėtį, tada 
reikia kartoti operaciją. 

Centre konsultuoja ir operuo-
ja Ortopedijos-traumatologijos 
centro vadovas gyd. D. Rimas ir 
gyd. V. Navikas.

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

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

Užsak. Nr.1696 

statomas deformacijos laipsnis 
ir parenkamas operacijos tipas. 

Esant lengvai hallux valgus 
deformacijai, ortopedas paša-
lina kaulines išaugas, taip pat 
apie sąnarį atlieka sausgyslių ir 
raiščių plastiką. 

Vidutinės hallux valgus formos 
deformacijai gydyti pašalinamos 
kaulinės išaugos, perpjautas 
kaulas pastumiamas į teisingą 
padėtį, aplink sąnarį atliekama 
raiščių ir sausgyslių plastika. 

Sunkios hallux valgus defor-
macijos atvejais atliekamos šios 
chirurginės procedūros: pašali-
namos kaulinės išaugos; iš kau-
lo pašalinama kylio formos dalis, 
kaulas pastumiamas į teisingą 
padėtį ir fiksuojamas metalinė-
mis konstrukcijomis; atliekama 
sausgyslių ir raiščių plastika. 

Jei sąnarys labai pažeistas, 
gali būti taikoma papildoma 
minkštųjų audinių plastika arba 
sąnario endoprotezavimas. 

Paprastai operuojama viena 
pėda. Po operacijos paciento 
pėda sutvarstoma, 3–6 savai-
tėms jam parenkami specialūs 
batai. Maždaug po 6 savaičių 
leidžiama avėti normalius ba-
tus, tačiau fizinis aktyvumas dar 

MDGC nuotrauka

siūlo darbą

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 surinkė-
jams, palečių remontininkams).

Uždarbis - nuo 8,50 eur/val, suteikiamas geras būstas (yra interne-
tas). Jokių įdarbinimo mokesčių.

Daugiau informacijos: +37066611127.

Renkasi lapkričio 2-6 d. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,C,CE,D  KA TE GO RI JOS

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Grindų 
betonavimas, 

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

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.
Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

įvairūs

SVEIKATOS ABC

Susirinko nemažai 
palaikančių gyvybę

Lietuvoje abortai legalizuoti 
dar mums esant Sovietų Sąjungo-
je – beveik prieš 60 metų. Nors jų 
skaičius Lietuvoje kasmet mažėja, 
tačiau vis aktyviau imama kalbė-
ti, kad reikia nėštumo nutraukimą 
uždrausti ir gyvybę bet kokiomis 
sąlygomis išsaugoti. Taip atsirado 
akcija „Renkuosi gyvybę“, kurios 
tikslai – išsaugoti gyvybes, švie-
čiant ir ugdant visuomenę, padėti 
moterims, kurios patyrė abortą arba 
svarsto apie jį, telkti bendruomenę, 
neabejingą žmogaus gyvybės ap-
saugai. 

Ketvirtadienio vakarą prie 
Anykščių kultūros centro sužibo 

Anykštėnai žiebė žvakutes už 
negimusius Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Vis dažniau Lietuvoje diskutuojama, ar reikia uždrausti abor-
tus. Ir kiekvienais metais šalyje yra atliekama apie 5-6 tūkst. 
nėštumo nutraukimų dėl pačios moters ar jos šeimos sprendimo. 
Spalio 29-ąją, prieš pat Vėlines, jau trečius metus iš eilės įvairiuo-
se Lietuvos miestuose, taip pat ir Anykščiuose, buvo organizuo-
jama akcija „Renkuosi gyvybę“, į kurią žmonės buvo kviečiami 
uždegti žvakutę už tą, kuris negimė.

žvakių liepsnelės. Susirinkęs nema-
žas būrys anykštėnų iš žvakelių su-
dėliojo gyvybės medį ir jas uždegę 
prisijungė prie visoje Lietuvoje ren-
giamos akcijos „Renkuosi gyvybę“. 
Tai – pilietinė akcija. Anykščiuose 
akciją jau antrus metus organizavo 
Anykščių naujų vėjų bendruomenė 
(pirmininkas - Juozas Kvedaras).

Anykštėnės taip pat renkasi 
nutraukti nėštumą

Gydytoja akušerė ginekologė, 
Anykščių ligoninės akušerijos-gi-
nekologijos skyriaus vedėja Nijolė 
Januškienė sakė, kad anykštėnės, 
kaip ir kitos moterys, ryžtasi nu-
traukti nėštumą. „Tai – gerbtina 
teisė ir, kol nėštumo nutraukimas 

nėra uždraustas, moterys šia teise 
naudojasi. Tačiau abortas nėra nėš-
tumo reguliavimo būdas“, – sakė 
gydytoja.

Paklausta, kokios moterys daž-
niau pasirenka nutraukti nėštumą 
– labiau asocialios ar išsilavinu-
sios – gydytoja teigė, kad skaičius 
daugmaž vienodas, tačiau vis dėlto 
turtingesnės moterys dažniau nori 
daryti abortą. „Labiau nepasiturin-
čios moterys, būna, kad gimdo dėl 
pašalpų, joms ne taip svarbu regu-
liuoti nėštumų skaičių. Sakyčiau, 
kad šia teise daugiau pasinaudoja 

moterys iš aukštesnio socialinio 
sluoksnio“. 

Abortų mažėja

Kiek abortų per metus atlie-
kama Anykščiuose, gydytoja 
N.Januškienė teigė negalinti at-
skleisti – šią informaciją gydymo 
įstaigos gali teikti tik Lietuvos sta-
tistikos departamentui. Tuo tarpu 
Lietuvoje pats nėštumo nutraukimo 
pikas buvo 1990-aisiais, kuomet 
buvo atlikta apie 50 tūkst. abortų. 

Higienos instituto Sveikatos in-

formacijos centro duomenimis, dar 
1998 metais Lietuvoje buvo pada-
ryta 21 022 dirbtinių abortų (mo-
ters sprendimu ir dėl medicininių 
indikacijų). Nuo 1999-ųjų skaičius 
nuolat mažėjo – tais metais padaryti 
18 845 abortai, o 2010-2012 metais 
skaičius laikėsi panašus – apie 6000 
nėštumo nutraukimų per metus. Per 
paskutinius dvejus metus kasmet 
atliekama per 5200 abortų.

Pasaulinės sveikatos organiza-
cijos (PSO) tyrimo duomenimis, 
abortų skaičius pasaulyje yra pasto-
vus – per metus iš 1 tūkst. moterų 
nėštumą nutraukia 28.

Gydytoja akušerė ginekologė 
Nijolė Januškienė sakė, kad 
anykštėnės naudojasi teise 
nutraukti nėštumą: „Tai – 
gerbtina teisė“.Ketvirtadienio vakarą prie Anykščių kultūros centro sužibo žva-

kių liepsnelės už negimusius vaikus - pernai ir užpernai buvo 
atlikta kasmet per 5200 abortų.
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parduoda

(Atkelta iš 11 p.)
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Paklaustas, galbūt tėvas ir namo 
parsinešdavo pacientų rūpesčius, 
V.Palionis sakė: „Tėtė buvo toks 
žmogus, kad darbo problemomis 
šeimos neapkraudavo. Grįžęs 
namo, stengdavosi mums kažkuo 
padėti, kažką padaryti. Jei jam 
viduje ir būdavo sunku, niekada 
nesu girdėjęs, kad skųstųsi“. 

Tėvas – pavyzdys 

Pasak V.Palionio, tėvas buvo 
stiprios valios žmogus. „Prisime-
nu, jau kai tėtei buvo 65 metai, aš 
kartu su juo nepadirbdavau – jo 
valia buvo labai stipri. Niekada 
nesiskųsdavo, kad sunku, kažko 
negaliu. Šioje vietoje su juo man 
sunku lygiuotis. Tėtė augęs sun-
kiai, pokario metu, matė didelį 
nepriteklių, vargą. Tai, matyt, 
žmogų ir užgrūdino. Jis ir kitus 
užjausdavo, jei matydavo, kad 
žmogus sunkiau gyvena“. 

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

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

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

“AUKSO LAIKO LT”  TURAS JŪSŲ MIESTE!
SUPERKAME: AUKSO LAUŽĄ, DIRBINIUS, DANTŲ KARŪNĖLES 
(IŠVALOME), SIDABRĄ (DIRBINIUS, STALO ĮRANKIUS, TECHNINĮ 
SIDABRĄ); AUKSINES IR SIDABRINES MONETAS; STAMBIUS 
GINTARO GABALUS, KAROLIUS; MOLINES STATULĖLES; 
ORDINUS; MEDALIUS; KARINIUS APDOVANOJIMUS. 

JŪSŲ LAUKIAME ANYKŠČIUOSE,
LAPKRIČIO 3 D., ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRE, 

A. BARANAUSKO G. 2, ANYKŠČIAI (ĮĖJIMAS NUO UPĖS PUSĖS). 
 NUO 10 VAL. IKI 17 VAL.

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

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų garažą.
Tel.: (8-628) 23043.

Ligoniui reikalinga globėja. 1957  
m. gimdymo metu (buvau paimtas 
iš a. a. motinos įsčių su replėmis, 
todėl patyriau nervinę traumą. 
Esu visiškas našlaitis, abu tėvai 
yra mirę), man reikalinga globėja. 
Pageidautina, kad būtų netekėju-
si.

Tel.: (8-654) 46728, 
(8-630) 30267.

Baldų gamyba ir remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Išsamesnė informacija tel. 
(8-686) 87466.

Veža krovinius iki 10 tonų su kra-
nu ir savivarčiu iki 5 tonų. Priima 
užsakymus durpių briketams iš 
Šepetos.

Tel. (8-612) 93386.

Iškerta ir išveža mišką, surūšiuo-
ja medieną. Parengia projektus 
miško kirtimui. Perka medieną.

Tel. (8-687) 59061.

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

Tel. (8-679) 90305.

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

Tel. (8-698) 47767.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

UAB 2 Vymonta gamina plie-
nines stogų ir sienų dangas iš 
spalvotos ir cinkuotos - alucin-
kio skardos, daro lankstinius. 
Parduoda gamintojo kainomis.

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

(8-687) 97797.

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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.

Tvenkinių kasimas, kelių for-
mavimas, žemės lyginimo dar-
bai.

Tel. (8-647) 48473.

Tvenkinių kasimas, melioraci-
jos griovių valymas, kiti pana-
šaus 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.

UAB „Narma“ vykdys valstybinių miškų, esančių Anykščių 
r., Anykščių sen. kadastrinius matavimus.  Kviečiame 
mirusio Mykolo Druseikos Ruževičiaus (skl.kad.
Nr.3456/0003:0147) lapkričio 9 d. 11.15-11.30 val., artimuo-
sius ar  įgaliotinius būti prie minėtų sklypų. Informacija tel. 
(8-657) 54720.

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

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Mobiliu juostiniu gateriu pjauna 
medieną. Parduoda sausą kokybiš-
ką statybinę medieną.

Tel. (8-602) 61187.

Apie gydytoją B. Palionį sūnus 
kalbėjo kaip apie autoritetą: „Man 
tėtė buvo autoritetas, džiaugiuosi, 
kad turėjau tokį tėvą, kuris tikrą-
ja to žodžio prasme man buvo ir 
pavyzdys, ir atrama. Įvertini tai, 
ką turi, net iš aplinkinių išgirs-
damas, kad „va, čia Palionio sū-
nus“, kai dėl to tau kažkur durys 
atsidaro. Tai įrodo, kad tas žmo-
gus tau padėjo pamatus. Pajauti, 
kad tą žmogų gerbia ir dalelę tos 
pagarbos, nors galbūt jos ir nenu-
sipelnei, gauni ir sau“. 

Ar tėvas buvo griežtas? „Iš tė-
tės turbūt per visą gyvenimą nesu 
girdėjęs griežto žodžio. Jis mus 
mokė savo pavyzdžiu. Niekada 
nesakydavo, kad ateičiau padėti, 
dirbdavo sau tyliai, tikėdamasis, 
kad pats ateisiu ir jam padėsiu. Kai 
žinai, kad žmogus iš tavęs tikisi 
pagalbos, eini ir darai neprašytas. 
Jei neateisi, nė žodžio nepasakys, 
nepajausi jo priekaišto“, – atsimi-
nimais dalijosi V.Palionis. 

Geriau paleisti?

Paklaustas, ar prisiminimai, 
laikui bėgant, išsitrina, V.Palionis 
sakė, kad praėjo dar per mažai 
laiko – tik metai – dėl to pasaky-
ti, ar prisiminimai išblės, yra per 
anksti. 

„Man apskritai nebuvo tekę su-
sidurti su tokio artimo žmogaus 
mirtimi. Artimiausi palaidoti 
žmonės – seneliai. Tėvo mirtis 
– pakankamai sunkus patyrimas, 
jis mirė praktiškai man ant ran-
kų... Gyvenimas yra intensyvus 
– šeima, darbas, visokie reikalai, 
tad nėra laiko, kada galėtum apie 
netektį nuolat galvoti. Suvoki, 
kad netekai, bet gyveni, perimda-
mas dalį tėtės funkcijų, tapdamas 
kažkam atramos tašku. Žmogus 
nugyveno gražų gyvenimą. Ta-
čiau pabaigoje jo liga buvo tikrai 
sunki ir perspektyvos gyven-
ti praktiškai nebebuvo. Todėl, 
matydamas, kaip žmogus akyse 

nyksta, egoistiškai pagalvodavai: 
ar beverta toliau jį kankinti? Gal-
būt geriau leisti jam išeiti ir ban-
dyti su tuo susitaikyti?“, – svarstė 
pašnekovas.

Sunku suvokti, kad nebėra...

Kalbėdamas apie tokią netektį, 
V.Palionis sakė: „Keista, kai to-
kio artimo žmogaus nebėra. Va-
žiuodamas pas mamą, tikiesi ten 
rasti ir tėtę. Atrodo, kad jis ateis 
– visada su šypsena, visada geros 
nuotaikos. Visada visur mokėda-
vo pasisakyti, daug skaitė, mėgo 
eilėraščius. Todėl įvairiomis pro-
gomis jo pasisakymai būdavo la-
bai gražūs. To visi giminėje pa-
sigenda. Tiesiog sunku suvokti, 
kad žmogaus nebėra. Žmogaus 
užmiršti – ypač tokio, kurį my-
lėjai – neįmanoma. Jis visą laiką 
bus su tavimi, tik kitokia forma. 
Pagalvoji, kad vis tiek su juo 
kažkada susitiksi. Esu tikintis, 

tikiu, kad pomirtinis gyvenimas 
vienokia ar kitokia forma egzis-
tuoja. Kokia tai forma – sunku 
pasakyti“.

„Lankyti kapus šiek tiek pripran-
tu, – sakė tėvo netekęs V. Palionis, 
– iš pradžių būdavo labai keistas 
jausmas – suvoki, kad ten guli 
tėvas. Tai sunkiai apibūdinamas 
jausmas ir prie jo sunku priprasti. 
Ten tavo artimas žmogus, turi tuo 
kapu rūpintis. Iki tol matydavau, 
kaip tėvai rūpinasi savo tėvų ka-
pais, kažkur važiuoja. Tai atrodė 
natūralu – kažkur važiuoju ir aš, 
uždegu žvakutę. Seneliai mirė, 
kai dar buvau mažas, atrodė, kad 
jie buvo seni ir tas kapų lankymas 
buvo labai natūralus. Tačiau kai 
miršta artimesnis žmogus, tai su-
voki kitaip, galų gale, ateina toks 
amžius, kai ir tie 70 metų atrodo ne 
tiek daug. Imi galvoti, kad žmogus 
dar galėjo gyventi. Tai žodžiais 
apibūdinti sunku“. 

Sigita PIVORIENĖ

Išėjęs tėvas – autoritetas, pavyzdys, atrama

Dovanoja laikos veislės
mišrūnus 
 šuniukus.

Tel. (8-622) 22629
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

(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.

Nulinguoja, nuklysta tie metai
Tartum gervės padangėj rudens,
Tik širdy ir sieloj jų verpetai
Vis šilta ugnele rusens.
Jie primins, kiek dainų išdainuota,
Išdalinta širdies šilumos.
Kiek daug dirbta, mylėta, svajota,
Tik nuklydęs jų aidas kartos.
Tegul šis jubiliejus švies, žėrės nuostabia žvaigždele.
Tegul visas gyvenimas liesis
Džiaugsmo, laimės, sveikatos versme.

Garbaus 70-ojo jubiliejaus proga Nijolę MEŠKAUSKIENĘ 
sveikina ir geros sveikatos linki 

sesuo, brolis su šeimomis, vaikai ir anūkai

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.

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

Tel. (8-650) 80515.

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ka išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Senus namo pamatus ir apie 10 
arų žemės sklypą (gali būti apleis-
ta sodyba).

Tel. (8-674) 69601.

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

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Visas malkas dideliais kiekiais  - 
1kub.m/13 Eur. 

Tel. (8-609) 80524.

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

Nekilnojamasis turtas

Žemės ūkio paskirties sklypą 
Anykščių r., Gerkonių k. Plotas 15 
ha, našumo balas 36. Kaina 52 
500 Eur. 

Tel. (8-659) 25585. 

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

Tel. (8-698) 35044.

Sodybą su 2,95 ha žemės 
Rokiškio r., Kamajų sen., 
Vaičionių k. 

Tel. (8-606) 24787.

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
tvenkinys, geras privažiavimas, 
200 m iki upės, būtinas kapitali-
nis namo remontas. Kaina 13 800 
Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Butą.
Tel. (8-600) 59901.

“Bitininko” sodo namelį (340 x 
400) nusikėlimui. Tiktų ir medžio-
tojams. Kaina 490 Eur.

Tel. (8-610) 34616.

Kuras

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

Tel. (8-645) 19855.

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

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera ber-
žinių, uosinių briketų kaina. 

Tel.: (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Sausas eglines malkas. 
Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

VW PASSAT 1994 m., galiojanti 
technikinė apžiūra.

Tel. (8-674) 98799.

Bulves, kopūstus, burokėlius. Veža 
į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Triušių skerdieną. Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Mailių įžuvinimui: karpiai, lynai, ka-
rosai.

Tel. (8-671) 67395.

Tris karves, žieminius kviečius, 
šiaudus kitkomis.

Tel. (8-678) 31295.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, puse-
lėmis 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.

Nebrangiai - naują visiškai sukom-
plektuotą granulinį katilą BIO 30.

Tel. (8-650) 10332.

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

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

Rokiškio r. ŽŪB „Audrupio paukštynas“  lapkričio 
5-6 dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir lapkričio 7 dieną 
nuo 8.00 iki 13.00 val.  parduos 15 mėn. rudas dede-
kles vištas. Vienos kaina 1,50 ( vienas Eur 50 ct ).

Tel.: (8-458) 65248, (8-606) 32240, (8-683) 07083.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo linas BITVINSkAS

mėnulis

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė.

šiandien

lapkričio 1 d.

lapkričio 2 d.

spalio 31 d. pilnatis.

Žygaudas, Milvydė, Andrius.

Gedartas, Gedilė, Valentas, 
Valys.

anekdotas

ORAI

Amiliutė apgyvendins pas save 
Kristiną Brazauskienę

kam Brazauskienę kristiną,
Pareigūnai taip kankina?
liepia kraukis daiktukus
Ir keliauki į laukus.

 Sako, Jūsų ekscelencija,
Tuoj apleiskit rezidenciją –
Stovi kaip laukuose pienė
Štai liūdna prezidentienė.

Nei kur eiti, nei kur glaustis
Nėr kur šildytis ir praustis.
Tuštuma ir negerovė -
Josios vilos Nidoj stovi.

Amiliutei širdį gelią,
Tuoj nukrausto ji sofkelę.
Va tik pensijos sulauksiu
Ir kristiną čia priglausiu. 

Nors rytais laukus nubalina 
šerkšnas,  rytdiena, kaip ir visos 
šios savaitės dienos, žada būti gie-
dra ir palyginti nešalta. Nors  laukų 
ir sodų derlius jau pastogėse, lau-
kuose dar ganosi karvės.  

Su rytiniais šerkšnais jaučia-
si artėjančios žiemos alsavimas. 
Kokia ji bus? Antai iš Anykščių 
kilusi mokslų daktarė klimatologė 
Audronė Galvonaitė, remdamasi 
amerikiečių duomenimis, mano, 
kad ši žiema turėtų būti šilta.

Gamtos procesus stebinčio ir 
juos registruojančio burbiškiečio 
Alvydo Diečkaus nuomone, beje, 
orus spėjančio pagal rugsėjo 29-
ąją, žiema būs šaltesnė nei įpras-
ta, nes būtent rugsėjo 29–ąją pūtė 

Lauksim žiemos… Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Po labai gražių pirmųjų rudens mėnesių atėjo tamsiausias metų mėnuo lapkritis, kuriuo tarsi perei-
nama į žiemą. Gamtos stebėtojai pranašauja, kad jis bus įprastas, o dėl žiemos nuomonės skiriasi. 

šiaurys. „Prieš dvejus metus lapkri-
čio pirmoji buvo graži, kokia bus 
ir šiemet, tačiau būta ir snieguotų 
Visų šventųjų dienų, nors paprastai 
pirmasis sniegas ištirpdavęs, - sakė 
A.Diečkus. - Antai 1985–aisiais 
per lapkričio pirmąją dėl slidžių 
kelių buvo daug į griovius nulėku-
sių mašinų”. 

Anykščių “Kalitos” pramogų ir 
sporto centro vadovas Liudvikas 
Avietė, kuriam žiemos orai aktualūs 
kaip niekam kitam,  teigia ilgalaikes 
orų prognozes sekantis amerikiečių 
ir rusų informacijos šaltiniuose ir 
iš jų susidarantis savo nuomonę. Jo 
duomenimis, žiema turėtų būti šiek 
tiek šaltesnė už vidutinę. 

Spėjimai spėjimais, kažkas vis 
tiek pataikys. O kol kas džiauki-
mės nuostabiomis auksinio rudens 
dienomis, kurių kelios akimirkos - 
autoriaus nuotraukose.  

Vyrų kompanija. Vienas rodo 
nuotraukas iš išvykos prie ežero ir 
sako: “O jau mergos pasileidusios 
buvo - tikras siaubas. Štai ta-nuo-
traukoj kairėje, ji su juo prie laužo 
bučiavosi, su šituo į mišką keliom 
valandom dingus buvo, su tuo mie-
gojo vienoj palapinėj. O su ta - tai 
išvis”... Vienas iš vyrų žiūri į nuo-
traukas ir mato, kad toje kompa-
nijoje jo žmona. Galvoja, kaip čia 
išsiaiškinti, ką jo žmona ten veikė 
ir klausia: “O kaip šita? Irgi pasi-
leidus?” 

 “Neeeee..... Šita vienintelė rim-
ta moteris. Kaip atvažiavo su savo 
vyru - nuotraukoj dešinėje, taip tik 
su juo bučiavosi, su juo miegojo ir 
su juo išvažiavo”...


