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Anykščių rajonas savivaldybių indekse 
krito per 23 vietas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Tokio prasto rezultato vargu ar buvo galima tikėtis – Anykščių rajono savivaldybė, surinkusi 34,3 balo iš 100, Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto skelbiamame Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 51 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių. 

2014 metais Anykščių rajono savivaldybė šiame indekse užėmė 28-ąją vietą ir buvo aplenkusi net 34 savivaldybes.

DŽIAZAS. Lapkričio 25 d. 
(trečiadienį) 17.30 val. Sakralinio 
meno centre skambės džiazo im-
provizacijos, kurias atliks Neda 
Malūnavičiūtė ir Feliksas Zakrevs-
kis (fortepijonas). Bilieto kaina 6 
Eur, juos įsigyti galite Sakralinio 
meno centre.

Policija. Anykščių rajono polici-
jos komisariato pareigūnai ketvir-
tadienį sostinėje iš policininkų au-
tomatą „Kalašnikov“ pagrobusio ir 
pabėgusio vyro negaudė. Anykščių 
rajono policijos komisariato vyres-
nysis specialistas Petras Pumputis 
„Anykštai“ sakė, kad anykštėnų pa-
galbos šioje operacijoje neprireikė.

Premija. 2015 metų Teresės Mi-
keliūnaitės kultūros premiją šiemet 
siūloma skirti kraštotyrininkui,  
knygų autoriui ir sudarytojui, foto-
grafui Tautviliui Užai.

Gaisrai. Trečiadienį Kurklių se-
niūnijos Desiukiškių kaime degė 
medinis gyvenamasis namas.Iš-
degė stogas bei perdengimas. Tą 
pačią dieną Anykščiuose, Šeimy-
niškėlių gatvėje užsiliepsnojo au-
tomobilis „Fiat Ducato“. Apsilydė 
automobilio elektros instaliacija.

Uniformos. Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija svarsto 
moksleiviams įvesti privalomas 
uniformas.Tėvams  mokyklos in-
terneto svetainėje paskelbta ap-
klausa „Kodėl progimnazijoje rei-
kalingos uniformos?“.

Tarėsi. Utenoje buvo susirinkę i 
šio regiono kelių tarnybų vadovai 
ir policijos komisariatų atstovai. 
Pasak Anykščių kelių tarnybos 
viršininko Daliaus Stasiukonio, 
finansavimas išlieka panaušus 
kaip ir praeitą žiemą, 472 tūkst. 
eurų. Įmonė prižiūri 213 kilometrų 
Anykščių rajono kelių. Kelių bars-
tymui druskos ir smėlio mišiniu, jų 
valymui yra paruošti 6 barstytuvai, 
4 greideriai, 3 pakrovėjai.

Pasiūlymas. Vos už 5 eurus tris 
dienas Jūsų asmeninį skelbimą su 
nuotrauka (arba be jos) skelbsime 
portalo anyksta.lt rubrikoje „Nau-
jienos“ šalia svarbiausių dienos 
pranešimų.

Neįtikėtina
Stebuklai nesibaigė – jų 

šiandieninėje Lietuvoje nesu-
skaičiuojama daugybė. Kristus 
padarė stebuklą paversdamas 
vandenį vynu, bet palyginus su 
pramonininkais – tai vieni nie-
kai. Štai nafta pasiutusiai pinga, 
o benzinas degalinėse brangsta. 
Ačiū Dievui, yra ekonomistai, 
kurie mums paaiškina, kad ben-
zino kaina nuo naftos nepriklau-
so. Aš tai tikiu. Žiūrėk, pienas iš 
karvės kainuoja kaip vanduo, o 
štai pienas iš parduotuvės – vos 
ne kaip vynas. Argi ne stebu-
klai?

linas BiTVinskAs

Tai, kas Anykščiuose tapo norma, 
Rokiškyje prilyginta skandalui

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Brangiai kainuojančio bilieto į kultūros renginį galima ir nepirkti. Tą žino privilegijuotieji anykš-
tėnai, tokiu būdu sutaupantys ne vieną dešimtį eurų. Dažniausiai jie – rajono biudžetinių įstaigų 
vadovai, savivaldybės specialistai, politikai -  tie, kurie iš savo kišenės susimokėję už bilietą, tikrai 
nenuskurstų. 

Anykščiuose ši tradicija iki šiol gaji, tuo tarpu kaimyniniame Rokiškio rajone panašūs dalykai 
prilyginti skandalui. 

Mero patarėjas Kęstutis Indriūnas net neketina 
aiškintis, kam Anykščių kultūros 
centras nemokamai dalina bilietus. 

Rokiškio kultūros centro direktorius Erikas 
Druskinas sako, kad nemokamus bilietus į 
renginius gauna tik didieji jų rėmėjai.

Daug balų sudarant šalies savivaldybių reitingą Anykščiai neteko dėl to, kad 
mieste daug apleistų ir nenaudojamų pastatų. 

Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis išsidavė nežinantis, kaip rajonas 
gyveno prieš jam ateinant į valdžią.

„Aš atvežiau 
kastuvus, kai 
ieškojo 
Žemaitienės 
kūno“...

Mokytoja, lituanistė–eks-
pertė Dangira Nefienė: „Mano 
mama mane mokė niekada...
nepasilikti klaidoje, nes klysti 
žmogiška, o pasilikti klaidoje 
- velniška.“

Penkios dovanos mamaiŠventoji žemė  - kiekvieno 
krikščionio svajonė

Kauno arkivyskupas Liongi-
nas Virbalas: „Tai - ne papras-
ta pažintinė geografinė kelionė, 
tai širdies kelionė Dievo link“. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Tyrimas. 2015-11-12 proku-

ratūroje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 
1980 m., gyvenančio Troškūnų 
seniūnijoje, vengimo išlaikyti 

Visos Lietuvos mokytojų kon-
gresas spalio 28 d. konstatavęs, 
jog šalies švietimo situacija yra 
itin prasta, priėmė manifestą, kurio 
pagrindu visos Lietuvos švietimo 
profesinės sąjungos suformulavo 
reikalavimus, su kuriais lapkričio 
4 dieną buvo supažindintos svar-
biausios valdžios institucijos.

Pagrindiniai mokytojų reikala-
vimai: atkurti mokinio krepšelio 
dydį iki buvusio 2009 m. sausio 
1 d., ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo įstaigų peda-
gogų atlyginimus palaipsniui 
prilyginti bendrojo ugdymo mo-
kytojų atlyginimams, palaipsniui 

savo nepilnamečius vaikus, pa-
gal Čekijos Respublikos teismo 
sprendimą.

Pinigai. 2015 m. rugsėjo mė-
nesį  31-erių vyriškis jam pri-
klausančios įmonės, esančios 
Anykščiuose, vardu sudarė pir-

kimo pardavimo sutartį, pagal 
kurią įsigijo prekių ir už jas iki 
šiol neatsiskaitė. Nuostolis – 4 
758 eurai.

Konfliktas. 2015-11-19 apie 
20 val. 5 min. neblaivus vyriškis 
namuose Kurklių seniūnijoje  ki-

lusio konflikto metu sugyventi-
nei trenkė ranka per veidą.

Vagystė. 2015-11-12 Anykš-
čiuose, J. Biliūno gatvėje, iš 
44-erių moters rankinės pavog-
ta piniginė. Nuostolis – 240 
eurų.

Streikui ruošiasi ir Anykščių 
rajono pedagogai

Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Rajono mokuytojai yra pasiruošę prisijungti prie gruodžio 
8-ąją numatomo įspėjamojo streiko.

didinti kitų pedagoginių darbuo-
tojų tarifinių (tarnybinių) atlygių 
koeficientus, 2016 m. valstybės 
biudžete numatyti 3,56 mln. išei-
tinėms kompensacijoms pensinio 
amžiaus mokytojams, kurie savo 
noru palieka švietimo sistemą, 
bei mažinti mokinių skaičių kla-
sėse ir grupėse.

Vyriausybė, ministerija, politi-
kai taip ir neparodė deramos va-
lios reikiamų sprendimų paieškai 
ir jų realizavimui. Išnaudojusi vi-
sas galimybes susitarti ir nebeti-
kėdami atsakingų institucijų gera 
valia Lietuvos švietimo darbuo-
tojų profesinė sąjunga (LŠDPS) 

skelbia apie mokytojų streikų 
pradžią.

Anykščių švietimo darbuotojų 
profesinių sąjungų susivieniji-
mo pirmininkė Žana Logino-
va „Anykštai“ sakė, kad šiuo 
klausimu atlikta profsąjungai 
priklausančių Anykščių rajono 
pedagogų apklausa.

„Dauguma streikui pritaria ir 
tai išreiškė pasirašydami. Lap-
kričio 19 dieną su parašų lapais 
vyksiu į neeilinį suvažiavimą, 
kuriame juos pateiksiu, o ten ir 
bus galutinis sprendimas, ką to-
liau darome“, - sakė Ž.Loginova.

Rajone yra maždaug 70 švieti-
mo darbuotojų profesinių sąjun-
gų susivienijimo veikloje daly-
vaujančių pedagogų.

Anykščių švietimo darbuo-
tojų profesinių sąjungų su-
sivienijimo pirmininkė Žana 
Loginova apie streiką kalbė-
josi tik su profsąjungai pri-
klausančiais rajono mokyto-
jais, todėl nežinia, ką apie tai 
mano likę pedagogai.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos moksleiviai pririnko beveik 
13 kilogramų kamštelių.
 

Moksleiviams ir mokytojams – smaližiškas 
„Anykštos“ kvietimas

„Anykštos“ redakcija kviečia moksleivius bei mokytojus pa-
sidalinti naujienomis iš rajono vaikų lopšelių–darželių bei mo-
kyklų. Savo pranešimus apie tai, kokie pas jus vyksta renginiai, 
kokias vykdote akcijas bei projektus siųskite el.pašto adresu 
robertas.a@ anyksta.lt

Aktyviausiems – „Anykštos“ saldus prizas!
Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-

zijos moksleiviai dalyvavo sociali-
niame projekte „Kamštelių vajus“.

Projekto tikslas ugdyti jauno-
sios kartos atsakingumą, atkreipti 
dėmesį į opią šiukšlių problemą 
Lietuvoje, skatinti mąstyti „žaliai“, 
ugdyti kūrybiškumą bei komandinį 
darbą.

Moksleiviai nuo rugsėjo pirmų 
dienų pradėjo aktyviai rinkti kamš-

telius ir spėjo pririnkti 12,85 kilo-
gramo. Iš jų pagaminti du kūriniai 
(kūrybinių darbų kamštelių svoris 
neįsiskaičiuojamas į bendrą pri-
duodamą svorį).

Šiuo metu moksleivių kūrybi-
nis darbas „Žemė pražydo dėkin-
gumu“ eksponuojamas parodoje. 
Parodą galima aplankyti Vilniaus 
prekybos centre „Panorama“.

-AnYkŠTA

Anykščių socialinės gerovės 
centras veikia buvusiose vaikų li-
goninės patalpose, prie Anykščių 
bažnyčios, šiai įstaigai vadovauja 
Sigitas Petravičius. „Galime pa-
sidžiaugti, kad šiuo metu vykdo-
me tris respublikinius projektus ir 
du projektus, kuriuos finansuoja 
Anykščių savivaldybė. Speciali-
zuojamės dirbti išvengiant smurto 
artimoje aplinkoje ir su žmonėmis, 
kurie sunkiai pritampa sociume. 
Neseniai pradėjome dirbti ir su 
jaunimu projekte „Auginu atsako-
mybę už savo ateitį“. Manau, kaip 
visiškai jaunai įstaigai tai yra ne-
blogi rezultatai, - apie veiklą pasa-
kojo S.Petravičius.

Šiuo metu Anykščių socialinės 
gerovės centre dirba keturi nuo-
latiniai darbuotojai. „Turime ir 
daugiau kaip dvidešimt savanorių, 
kurie prisideda prie centro veiklos. 
Šie žmonės ateina padėti, kai gali. 

Jauniausia socialinė įstaiga ruošiasi 
ir pabėgėlių integracijai 

linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

Praeitą savaitę jauniausia rajone socialinė įstaiga Anykščių so-
cialinės gerovės centras šventė vienerių metų sukaktį. Centre dir-
ba keturi žmonės, o jiems padeda per dvidešimt savanorių.  

Anykščių socialinės gerovės centro vadovas Sigitas Petravičius 
(kairėje) ir Anykščių mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas šventės 
metu. 

Vieni padeda dirbant su žmonėmis, 
kiti padeda rūšiuoti labdarą“,- apie 
tai, ką savanoriai veikia centre, 
kalbėjo S.Petravičius.

Nepaisant jauno amžiaus, cen-
tras jau turi ir užsienio partnerių, 
kurie anykštėnams siunčia labda-
rą. „Pernai buvome Švedijoje, kur 
susidraugavome su panašaus kaip 
Anykščiai miestelio dydžio ben-
druomene, rugsėjo mėnesį švedai 
lankėsi Anykščiuose. Jiems buvo 
pristatytos centre vykdomos vei-
klos, aprodytos mūsų patalpos, 
aptartos ateities bendradarbia-
vimo perspektyvos“,- pasakojo 
S.Petravičius. 

Beje, tada buvo kalbėta ir apie 
ypač aktualų klausimą – pabėgėlių 
imigraciją. Šio reiškinio neišvengsi-
me ir Lietuvoje.  Švedų delegacijos 
nariai dalijosi patirtimi apie sunku-
mus, iškilusius bandant emigravu-
sius pavienius žmones bei pačias 

šeimas integruoti į vietines ben-
druomenes – sakė, jog tai yra labai 
sunkus darbas. Švedai anykštėnams 
patarė dirbant socialinį darbą ne-
pasiduoti užplūstančioms blogoms 
emocijoms ir bendrauti bei bendra-
darbiauti vieniems su kitais – tiek 
su pabėgėliais, tiek su įvairiomis 

institucijomis.
„Esame jauni, planuojame nesu-

stoti tik ties tuo, ką dabar darome, 
juo labiau, kad artėja europiniai 
projektai, galvojame, kad steigsi-
me filialą ir kažkur kaime“,- apie 
ateities planus „Anykštai“ pasako-
jo  S.Petravičius. 

Nauja. Seimas labai pasistengė, 
kad pagausėtų Lietuvos piliečių ir 
rinkėjų gretos. Tiesa, ne Lietuvoje, 
o emigracijoje. Nors Konstitucija 
numato, kad dviguba pilietybė gali 
būti tik reta išimtis, Tautos išrink-
tieji beveik vieningai balsavo už tai, 
kad užsienyje gimusiems lietuvių 
kilmės vaikams ji būtų užtikrinta. 
Ar jie galės pretenduoti tapti Seimo 
nariais, prezidentais, ar privalės tar-
nauti Lietuvos kariuomenėje, vyk-
dyti kitas piliečio pareigas? Šian-
dien parlamentarams tai nerūpi. 

Triukšmas. 3000 pareigūnų nė-
rėsi iš kailio, kad sučiuptų jauną 
vyrą, kuris surakintas antrankiais 
paspruko iš policijos automobilio, 
pagriebęs čia paliktą automatą “Ka-
lašnikov”. Bėglio - 24 metų Igorio 
Molotkovo, kuris turi psichikos 
problemų ir yra narkomanas,- va-
kar buvo intensyviai ieškoma iki 
vėlumos. Du Švenčionių policijos 
pareigūnai, palikę sulaikytąjį auto-
mobilyje, užsuko į komisariatą. Jie 
kažkodėl iš mašinos nepasiėmė au-
tomato AK-47, vadinamojo “Kalaš-
nikov”, su 30 šovinių dėtuve.

Gėdino. Prieš gerą savaitę kultū-
ros ministras Šarūnas Birutis, gir-
damas ministerijos nuopelnus, kri-
tikavo miesto kultūrą - Šiaulių gėda 
vadino aptriušusius kultūros įstaigų 
pastatus. Tokio apleisto Kultūros 
centro, kaip Šiauliuose, ministras 
kitur nematęs. Apgailėtinai atrodo 
miesto koncertų salė, legendinio 
dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 
namas. Aiškėja, kad miesto val-
dininkai dėl kultūros objektų lieja 
krokodilo ašaras, bet projektus ren-
gia vangiai.

 
Naujovė. Naujojoje Palangos 

koncertų salėje pradėta derinti vie-
na moderniausių pasaulyje skai-
tmeninių elektroakustinių sistemų. 
Tai bus pirmoji tokia sistema ne tik 
Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse bei 
Lenkijoje. Į įrenginėjamą naująją 
Palangos koncertų salę šiuo metu 
ne visuomet gali patekti net kosme-
tinius darbus atliekantys ar patalpas 
valantys darbininkai. Užsirakinę 
žiūrovų salėje visiškoje tyloje dirba 
vienos garsiausių pasaulio elektroa-
kustinių sistemų gamintojų Nyder-
landų firmos SIAP atstovai, kurie 
derina kurorto salės akustiką. 

Skirtumai. Lietuvių ir latvių po-
kario išeivijos romanus tyrinėjusi ir 
emigracijos tema besidominti hu-
manitarinių mokslų daktarė Laura 
Laurušaitytė stebisi broliškų šalių 
patirties skirtumais. Lietuviai emi-
gracijoje sentimentalūs ir jausmingi, 
latviai - karingi, lengviau prisitaiko 
naujoje šalyje. L.Laurušaitytės mo-
nografija „Tarp nostalgijos ir mi-
mikrijos. Lietuvių ir latvių pokario 
išeivijos romanai” pristatyta Latvi-
jos nepriklausomybės dieną, lap-
kričio 18-ąją, Šiaulių universiteto 
bibliotekoje. 

Versijos. Kauniečio Deimanto 
Bugavičiaus nužudymą tiriančių 
kriminalistų žvilgsniai krypsta į 
vilnietį Justą Jakutį, kuris yra šio 
nužudymo liudininkės dainininkės 
Vitos Jakutienės vyras. Pagrindinės 
27 metų D. Bugavičiaus nužudy-
mo, įvykdyto lapkričio 7-osios nak-
tį, versijos yra keturios: asmeninis 
kerštas, gaujų nesutarimai, bausmė 
už negrąžintas skolas ir turtinės 
naudos siekis. 

Parengta pagal 
elTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
jonas junevičius

Į redakciją paskambinęs svėda-
siškis Robertas Grižas teigė matęs 
įtariamąjį jau po pirmosios žmogžu-
dystės, kai pareigūnai ieškojo nužu-
dytos senutės kūno. Aulelių miške 
R.Bekintis senutę Žemaitienę nužu-
dė 1984 m., o paieškos vyko 1986 
metais. „Nors augome toje pačioje 
seniūnijoje, tačiau jis viename kraš-
te, aš – kitame, tad praktiškai susi-
tikti neteko“,- sakė R.Grižas. Pasak 
jo, svėdasiškius tada sukrėtė senutės 
nužudymas, apie kurio atskleidimą 
„Anykštai“ pasakojo buvęs Anykščių 
rajono kriminalinės milicijos posky-
rio viršininkas Arvydas Paškevičius, 
kuris atskleidė ir kai kurias detales. 
„Žemaitienę jis nusivedė į mišką ir 
spygliuota viela pririšo prie medžio. 
Tada iškasė duobę ir trenkė aukai 
kastuvu per galvą” - pasakojo buvęs 
pareigūnas. Viena pamiškėje gyve-
nusi sena moteris buvo paskelbta 

„Aš atvežiau kastuvus, kai 
ieškojo Žemaitienės kūno“...
Svėdasuose augęs ir čia nusikaltimus pradėjęs daryti Riman-

tas Bekintis, kuris įtariamas Kražiuose nužudęs keturias moteris, 
pastarosiomis savaitėmis tapo vienu iš garsiausių asmenų Lietu-
voje. Garbės kliuvo ir Svėdasams. „Anykšta“ sulaukė skambučio 
iš Svėdasų, apgailestaujančio, kad R.Bekintis negavo pelnyto at-
lygio po pirmos kraupios žmogžudystės. 

dingusia be žinios, o R.Bekintis sėdo 
į kalėjimą už vagystę. Tyrimas buvo 
pradėtas iš kalėjimo gavus operatyvi-
nę informaciją apie tai, kad vagis yra 
dar ir žmogžudys. Realiausia, kad 
kalėjime R.Bekintis pasigyrė savo 
„žygdarbiu“... A.Paškevičiui pavyko 
prispausti R.Bekintį - šis prisipažino 
nužudęs Žemaitienę ir parodė vie-
tą, kur užkastas 
jos kūnas“,- 
„Anykštai“ pasa-
kojo buvęs mili-
cijos viršininkas 
(„Kražių skerdi-
kas – anykštė-
nas“, „Anykšta“, 2015-11-07).

„Aš buvau tas žmogus, kuris at-
vežiau kastuvus, kai reikėjo ieškoti 
Žemaitienės kūno“,- teigė R.Grižas. 
Pasak jo, jis tik antrus metus dirbo 
kolūkyje, kai gavo nurodymą pri-
statyti kastuvus pareigūnams. „Kad 
dingo Žemaitienė, buvome girdėję, 
vyko jos paieškos, žmonės galvojo, 
kad gal paskendo, gal kažkur dingo, 
bet paieškos nedavė rezultatų. Dabar 
jau daug laiko praėjo, nebėra ir tų 
žmonių, kurie tada ieškojo“,- pasa-
kojo R.Grižas. Paklaustas, ar matė 
patį įtariamąjį tada, R.Grižas sakė: 
„Taip, mačiau, stovėjo toks galvą 
nuleidęs ir tiek“.

R.Grižo teigimu, svėdasiškiai ti-
kėjosi, kad jau po šios žmogžudys-
tės R.Bekintis gaus aukščiausią tais 
laikais mirties bausmę. „Mes galvo-
jom, kad jam skirs mirties bausmę. 
Mano nuomone, gailestingumas turi 
būti, bet šiuo atveju nusikaltėlis turė-
tų savo lėkštę išsrėbti iki galo“,- sakė 
R.Grižas, pastebėdamas, kad berei-
kalingas humanizmas pareikalavo 
dar kelių aukų. „Aišku, jį iš kalėjimo 
paleido anksčiau laiko už gerą elge-

sį, o štai kas gavosi – išėjo ir vėl tą 
patį daro“,- sakė R. Grižas.   

Beje, rašėme, kad Anykščių rajone 
gyvena netikras R.Bekinčio brolis, 
bet jis griežtai atsiribojo nuo tokios 
giminystės. „Nenoriu apie tai kalbė-
ti, nebendraujam jau 40 metų, kartu 
neaugom, neturiu ką pasakyti“, - 

„Anykštai“ sakė 
vyriškis, o kai 
kurie „Anykš-
tos“ komentato-
riai suteikė pa-
pildomų žinių, 
apie žudiką.  „Jis 
mokėsi Aulelių 

aštuonmetėje mokykloje, pažinojau 
jį, vagis buvo, vogdavo iš tuometi-
nių rūkyklų lašinius, dešras... Kai 
jį pasodino už pirmą žmogžudystę, 
artimieji sakė bijantys jo sugrįž-
tančio“, - rašė „Žinanti“, „Nebuvo 
geras, nuo pat vaikystes.mokykloj 
mes jo bijodavom“,- rašė „Nebu-
vo“. (Linas BITVINSKAS, „Kražių 
skerdiko niekas nenori prisiminti“, 
„Anykšta“, 2015-11-10) 

Priminsime, kad R.Bekintis, kuris 
kalėjime buvo praleidęs beveik pusę 
gyvenimo – apie 28 metus, o teistas 
12 kartų,  Anykščių rajone įvykdė 
daugybę nusikaltimų. Vos sulaukęs 
19 metų jis jau buvo teisiamas už 
ginkluotą apiplėšimą, vėliau – už va-
gystę ir nužudymą. Žudiką 1986 m. 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nu-
teisė 12 metų laisvės atėmimo baus-
me. R.Bekintis dar keletą kartų buvo 
teisiamas dėl vagysčių, įsibraunant 
į svetimus namus ne tik Anykščių, 
bet ir Utenos rajonuose. Iš pataisos 
namų į laisvę išėjęs R.Bekintis persi-
kėlė į Kelmę. Kelmės rajono Kražių 
miestelyje R.Bekintis per keletą die-
nų nužudė keturias moteris. 

...gailestingumas turi būti, 
bet šiuo atveju nusikaltėlis 
turėtų savo lėkštę išsrėbti 
iki galo...

linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

Kražių aukų pavardės. Svėdasiškių manymu, šio sąrašo galėjo ir nebūti, jeigu Temidė nebūtų buvusi 
perdėm humaniška.                                                                                            Nuotauka iš interneto.

Kražių skerdiku vadinamas 
Rimantas Bekintis bus tiria-
mas teismo psichiatrų. 

Tikrai, dėl pavydo 
europiečiai nevažiuos

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, 
apie anykštėnų išskirtinumą:

„Išgyvenom dvi okupacijas, 
praradom daug savasties, tad man 
labai sunku sugalvoti išskirtinį 
anykštėnų bruožą, kultūrinį ar 
architektūrinį objektą, dėl kurio į 
Anykščius važiuotų Europa.“ 

Bendri apartamentai su 
Druskininkais, slapti 
kambariai? 

Dainius ŽIOGELIS, Tarybos 
narys, socialdemokratas, apie 
perspektyvas:

„Jeigu kurortiniai miesteliai 
vienytųsi, pateiktų kažkokias ben-
dras idėjas, gal ir pavyktų gauti 
europinių pinigų.“ 

Bailiams Anykščiuose – 
ne vieta

Angelija BALTUŠIENĖ, bu-
vusi vaikų ligų gydytoja, apie tai, 
kodėl nebūsime Europos kultūros 
sostine:

„Pamatėme, kas dedasi prie 
Lajų tako. Stovi palapinių mieste-
lis ir, manau, šiurpina turistus“. 

Bet metalą lengviausia 
utilizuoti

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie tendencijas Anykščiuo-
se: 

„Akį vis labiau rėžia gamton 
agresyviai besibraunantis meta-
las. Modernumo išraiška? Galbūt. 
Tačiau metalas ir Anykščių dvasia 
– antipodai... Kai pradedi skai-
čiuoti, kiek dabar aplinkui metalo, 
nejauku darosi.“

Nesinervinkite, čia ne 
prašymas, o klausimas 

Kęstutis INDRIŪNAS, už kul-
tūros sritį atsakingas mero patarė-
jas, apie tai, ar savivaldybė dalino 
nemokamus bilietus į teatrų festi-
valį:

„Pas mus tokių dalykų nėra, aš 
aiškinu, kaip tu nesupranti.“

Jei pastatytume Puntuką,
„gulintis Eifelis“  
atrodytų mažesnis

Rimantas VANAGAS, rašyto-
jas, apie tendencijas Anykščiuo-
se: 

„Apmaudu (ir ne man vienam), 
kad, atsidūręs greta Puntuko, „gu-
lintis Eifelis“ pavertė jį pakelės 
akmeniu“.

Kaip automatas 
policininko rankose

Kęstutis TUBIS, Anykščių rajo-
no meras, apie Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto sudarytą indeksą:

„Tai yra 2014 metų situacijos 
įvertinimas. Kai kurie dalykai yra 
labai taisytini, o kai kurie, biu-
džeto, skolų nebuvimas, yra geri, 
bet bendras rodiklis yra labai blo-
gas.“

Ligita LUŠČIAUSKATĖ, 
anykštėnė, studentė:

-  Gąsdina. Aš mokausi Po-
litikos ir vadybos fakultete 
Mykolo Riomerio universitete. 
Tenka su dėstytojais ta tema 
kalbėtis. Vieni sako, kad tokie 
įvykiai į Lietuvą neateis, kiti 
įspėja, kad į Lietuvą atvykus 
pabėgėliams gali visko būti. 
Kai pažiūri žinias iš Paryžiaus, 
darosi kraupu.

Eugenija JUŠKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Net nežinau. Gąsdinti ne-
gąsdina, tačiau neramina. Man 
paprasčiausia gaila niekuo ne-
kaltų žmonių, kurie klausėsi 
koncerto ar sėdėjo kavinėse 
ir žuvo. Man atrodo, kad kol 
kas Lietuvoje ramu, tačiau su 
pabėgėliais gali prasmukti ir 
teroristų iš Islamo valstybės. 

Žilvinas SMALSKAS, 
anykštėnas:

- Negąsdina. Kai bernai Lie-
tuvos kavinėse susimuša, kė-
des sulaužo, langus išdaužo... 
Baisu ar ne?  Jeigu Anykščiuo-
se pamatysi įtartiną svetimą 
veidą, kuris kels įtarimų, atim-
si šautuvą, išspardysi šikną ir 
baigtas kriukis. 

Ar Jūsų 
negąsdina 
Paryžiaus 
įvykiai?
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Jeigu Antanas Baranauskas 
turėtų „Facebook‘ą“, užverstų 
jį „selfiais“ iš Anykščių šilelio. 
jonas Biliūnas ten dėtų aforiz-
mus apie laimę, papildydamas 
nusenusių šunų ir baltų katyčių 
nuotraukomis. Štai tokiais pa-
stebėjimais apie Anykščių krašto 
klasikus šiandien šmaikštauja 
internautai. Tačiau šiais laikais 
visai nebūtina „klasiko“ ar 
kažkokia kita skambi etiketė. Pri-

sėdęs prie kompiuterio, rankoje 
laikydamas mobilųjį telefoną su 
internetiniu ryšiu dabar kiekvie-
nas yra didis RAŠYTOjAs.

Tarp anų laikų ir dabartinių 
„rašytojų“, dabar vadinamų 
komentatoriais ar internautais, 
ir šiandien galima rasti nemažai 
sąsajų.

Štai, Antanas Žukauskas slė-
pėsi po Vienuolio slapyvardžiu. 
Tas pats j.Biliūnas į laikraščius 
rašė  j.Barzdylos, j.Anykštėno ar 
tiesiog jonelio vardais. Šiandien 
internete sutinkame „jomajo“, 
„Anykščių merfis“ „X- man“ ir 
kitus už keistų vardų besislepian-
čius anykštėnus. Tik slapyvar-
džius dabar „nikais“ priimta 
vadinti...

Dažnai tenka girdėti repli-
kas: „na, aš tai televizoriaus 
nežiūriu...“. Panašiai yra ir su 
komentarais. Retas prisipažins 
užsiimantis tokiais niekais, 
tačiau portalas anyksta.lt bei kiti 
internetiniai puslapiai nuo jų 
tiesiog mirga. Tai kas juos rašo? 

ko gero, sunku būtų patikėti, 
tačiau vietos portaluose fiksuo-
jami duomenys rodo, kad vieni 
aktyviausių komentarų rašytojų 
yra savivaldybės bei įvairių ra-
jono biudžetinių įstaigų darbuo-
tojai. Kas ten 
žino, galbūt 
tas, visiems 
iki skausmo 
pažįstamas 
savivaldybės 
specialistas ir 
yra „joma-
jo“?

Komen-
tarų srautai 
iš biudžeti-
nių įstaigų 
kompiuterių 
liejasi ne dėl to, kad ten sėdin-
tiems trūksta darbo. komentarų 
rašymas – tai ir savotiškas hobis, 
darbas, nervų nuraminimo 
priemonė, pramoga...Ypač smagu 
rašinėti komentarus ten dirban-
tiems žmonėms ir dėl to, kad jie 
internete yra visiškai nematomi. 

Ar prie kompiuterio prisės mero 
patarėjas, ar savivaldybės vai-
ruotojas, taip ir nesuprasi, kas tą 
komentarą suraitė, nes biudže-
tinėse įstaigose kompiuteriai 
sujungti į bendrus tinklus, kurie 

internete ištri-
na asmeninę 
atsakomybę už 
tai, ką parašei. 
Tai negalioja 
komentarus 
rašantiems iš 
savo namų. 
Todėl darbe 
prie kompiute-
rio gali pliekti 
visus išsijuosęs 
(o tai daryti yra 
labai negražu).

Taip, komen-
tarų turinys – taip pat atskira 
tema. Dažniausiai jie būna pikti, 
dar ironiški, gan retai apie nuos-
tabiai danguje šviečiančią saulę 
ar žydinčias gėles. Anykščiuose 
ypač mėgstama rašyti komenta-
rus politinėmis temomis ir ypač 

„stumti“ ant neįtikusių žmonių... 
Tiesą sakant, komentarai niekuo 
nesiskiria nuo apkalbų, gal tik 
tuo, kad jie išsakomi be žodžių ir 
ne į akis.

Dar komentatoriai nemyli 
savo gimtosios kalbos, nes labai 
dažnai rašo be lietuviškų raidžių. 
Tačiau didžioji dalis jų, net 
neabejoju, yra puikūs draugai, 
tėvai, savo srities specialistai 
ir geri žmonės. ir kiekvienas jų 
galėtų savo komentarą pasirašyti 
tikruoju savo vardu bei pavarde, 
tačiau... jeigu jau net Biliūnas 
slapyvardžiu pasirašinėjo, matyt, 
ne be reikalo taip elgėsi.

iki skausmo nuvalkiota frazė 
– Anykščiai – poetų ir rašytojų 
kraštas. ne tik poetų ir rašytojų, 
bet ir komentatorių! 

Palinkėsiu jiems visiems eiti 
mūsų rašytojų klasikų pramin-
tais takais. Lai komentarai 
būna sraunūs kaip Šventosios 
upė, kieti tarsi Puntuko akmuo, 
informatyvūs kaip mūsų rašytojų 
klasikų raštai!

...Ar prie kompiuterio pri-
sės mero patarėjas, ar savi-
valdybės vairuotojas, taip ir 
nesuprasi, kas tą komenta-
rą suraitė, nes biudžetinė-
se įstaigose kompiuteriai 
sujungti į bendrus tinklus, 
kurie internete ištrina as-
meninę atsakomybę už tai, 
ką parašei... 

užjaučia
 

Nuoširdžius užuojautos žo-
džius skiriame Artūrui BE-
LAUSOVUI dėl mylimos ma-
mos mirties.

UAB „Anrestas“ kolektyvas

Liūdime kartu ir nuošir-
džiai užjaučiame kolegę Rasą 
STARKIENĘ, mirus mamai.

Anykščių Pirminės sveika-
tos priežiūros centro bendruo-
menė

1961-aisiais Biržuose  gimu-
sį, 1991-aisiais įšventintą kuni-
gu, teologiją studijavusį Romoje, 
L.Virbalą  2013 metų birželio 6 
dieną popiežius Pranciškus paskyrė 
Panevėžio vyskupu. Nuo šių metų 
birželio 11-osios L.Virbalas yra 
Kauno arkivyskupas metropolitas. 
Be gimtosios lietuvių L.Virbalas 
moka ispanų, italų, rusų ir vokiečių 
kalbas, yra išleidęs keletą knygų, 
šiemet – apie piligrimines keliones 
„Šventoji žemė“. 

Beje, į tokį renginį arkivyskupą 
anykštėnai kvietė ir pernai, tačiau 
tik šiemet atvykęs jis pajuokavo 
„Jei būčiau neatvykęs šiemet, dau-
giau nebekviestumėt“.

Su anykštėnais pokalbis vyko 
apie piligrimines keliones į Šven-
tąją žemę, bandant atsakyti, kuo 

Šventoji žemė  - kiekvieno 
krikščionio svajonė

Lapkričio 19–ąją kasmet Anykščių sakralinio meno centras sakraliu renginiu pamini kunigo  
monsinjoro, kultūros mecenato, sukaupusio ir Anykščių parapijai testamentu padovanojusio dailės 
kūrinių kolekciją bei biblioteką, Alberto Talačkos gimtadienį. Šiemet jam būtų sukakę 94 metai.

Prisiminę A.Talačką, ketvirtadienio vakarą anykštėnai susitiko su arkivyskupu Lionginu Virbalu 
SJ, buvo pristatyta jo knyga „Šventoji žemė“. Prieš renginį arkivyskupas dar spėjo  apžvelgti mon-
sinjoro A.Talačkos paveikslus, pabūti jo bibliotekoje. 

ypatingos tokios kelionės, kuo ski-
riasi nuo įprastinių.

Pasak arkivyskupo, Šventoji 
žemė planetoje tėra viena ir ją ap-
lankyti yra kiekvieno krikščionio 
didžioji gyvenimo svajonė. „Tai 
- ne paprasta pažintinė geografinė 
kelionė, tai širdies kelionė Dievo  
link, - pastebėjo arkivyskupas. – 
Aplankyti Šventąją, Dievo paža-
dėtąją žemę, trijų tikybų lopšį, 
dvasiškai prisiliesti prie krašto, kur 
gimė krikščionybė, papročių, tra-
dicijų. Visa tai išliko ten gyvenan-
čių žmonių dėka. „Vietos pažini-
mas, kurioje įvyko vienas ar kitas 
Šventajame rašte aprašytas įvykis, 
padeda susivokti, kaip jis paliečia 
mus. Dievas gyveno ir kalbėjo ne 
kažkokiame  nerealiame pasaulyje, 
o konkrečioje vietoje paprastiems 

savo laikmečio žmonėms. Jie ten 
gyveno ir saugojo tą vietovę. Nors 
jie gyveno kitoje aplinkoje, kitaip 
rengėsi, dirbo, tačiau juos jaudino 
tokios pačios problemos kaip ir 
mus... Dievas norėjo padėti jiems 
ir mums. Tai prisilietimas prie 
mūsų tikėjimo šaknų“. Arkivys-
kupas pastebėjo, kad geriausias 
pasiruošimas piligriminei kelione į 
Šventąją žemę yra Šventojo rašto 
skaitymas. 

Ne kartą Šventojoje žemėje ap-
silankiusio arkivyskupo nuomone, 
atvykęs į Izraelį Šventosios žemės 
lankytojas susiduria su tūkstantme-
čių paveldu ir neįtikėtinai sudėtinga 
dabartimi. Kaip susigaudyti tokiame 
įspūdžių ir informacijos sraute, kaip 
pamatyti, pajusti, kas svarbiausia, 
gali padėti šiemet pasirodžiusi arki-

vyskupo L.Virbalo knyga „Šventoji 
žemė“. Ji padės pasiruošti kelionei, 
atsirinkti, kas svarbiausia, pagal laiko 
galimybes. Ne vieną kartą Šventojo-
je žemėje buvusio L.Virbalo knyga  
-  pats geriausias vadovas jungiantis 
asmeninę patirtį, istorines žinias ir 
praktinius patarimus. Knyga supa-
žindina su pagrindinėmis Šventosios 
žemės vietomis, jų dvasine reikšme. 
Knygoje daug Šventojo rašto citatų 
nuotraukų, žemėlapių. Taigi, ši kny-
gas būtų geriausias palydovas kelio-
nėje, ir padėtų prasmingai atgaivinti 
įspūdžius sugrįžus. 

Renginyje dalyvavusi piligrimi-
nių  kelionių organizatoriaus  „Quo 
vadis”  vadovė Reda Uksaitienė 
kvietė keliauti ne tik į Šventąją 
žemę , bet ir kitas šventas vietas: 
Romą - Vatikaną, Dievo motinos 
šventoves Prancūzijoje ar Rytų 
bažnyčias Armėnijoje. Pasak jos, į 
Šventąją žemę keliauja ir anykštė-
nai, tačiau norėtųsi, kad jų keliautų 
daugiau. Juolab kad kainos į Tur-
kiją ar Ispaniją keliaujančių tikrai 
neišgąsdins –  7 dienų piligriminė 
kelionė į Izraelį kainuoja šiek tiek 
daugiau kaip 1000 eurų, o 10 dienų 
kelionė į Izraelį ir Jordaniją - apie 
1200 eurų...

Po renginio Sakralinio meno 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

centre arkivyskupas L. Virbalas au-
kojo šv.Mišias parapijiečių pilnoje 
Anykščių šv.Mato bažnyčioje. 

Monsinjoro Alberto Talačkos gimtadienio renginyje – Kauno 
arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Renginį vedė 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dangira Nefienė (dešinė-
je) ir piligriminių kelionių organizatoriaus „Quo vadis“ vadovė 
Reda Uksaitienė. 

 Autoriaus nuotr. 

Šioms krikščionėms nusišypsojo laimė gauti Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo au-
tografą ant „Šventosios žemės“.



  
2015 m. lapkričio 21 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

 SKORPIONAS
Skorpionas (spalio 24 d. - lapkričio 22 d.)– dramatiškas mei-

lės ir mirties, erotikos ir agresijos ženklas. Pastovus, sunkiai 
perprantamas, tylus, valdingas ir paslaptingas individualistas.  
Skorpionas yra šiek tiek nemirtingas – kad ir kokių negandų 
krečiamas, jis tarsi Feniksas gali pakilti iš pelenų. Jis turi sti-
prios vidinės jėgos, leidžiančios jam atkakliai siekti savo tiks-
lo, nesirūpinti smulkmenomis. Jis gali nusivilti aplinkiniais, bet 
tik ne savimi. Perpranta pašnekovą iš pirmo žvilgsnio, lengvai 
patenka į kitų žmonių sielą, tačiau jo siela dažnai taip ir lieka 
niekam neįžengiama tvirtove.

- Jūs mokėte šimtus mokinių, 
bendravote su jų tėveliais, lydė-
jote renginiuose pirmąjį Anykš-
čių rajono merą Saulių Nefą, 
užauginote penkis vaikus,esate 
visuomeniškas, žinomas žmogus 
Anykščiuose. Horoskopas – tik 
žaidimas, būdas prakalbinti žino-
mą žmogų jo gimtadienio proga, 
tačiau susitarkime, kad žaisite 
nuoširdžiai. Taigi, patvirtinkite, 
paneikite ir pagrįskite ar Jums 
tinka šie teiginiai: Skorpionas 
nemėgsta netikėtų kelionių. Jam 
patinka tiksliai viską žinoti ir 
kontroliuoti situaciją. Kelionės 

Penkios dovanos mamai Gražina ŠMiGelskienĖ
grazina.s@anyksta.lt

Lapkričio 15 dieną 54-ąjį gimtadienį šventė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – ekspertė 
Dangira Nefienė. Ta proga tradicinis „Anykštos“ interviu.

netikėtumai gali išmušti šiuos 
žmones iš pusiausvyros. Be to, šio 
ženklo žmonėms patinka slapti 
skyreliai su gerais užraktais ran-
kinėje, krepšyje ar lagamine ver-
tingiems daiktams slėpti…

- Labai traukia keliauti, tačiau 
paskutinį vakarą prieš kelionę būnu 
nepakenčiama – viską tikrinu laga-
mine kelis kartus, pradedu abejoti, 
ar verta keliauti, beveik nemiegu 
tąnakt… Tačiau vos tik prasideda 
kelionė, imu džiaugtis. Žavi viskas: 
žmonės, vaizdai, muziejai, pokal-
biai su bendrakeleiviais. Dar nieka-
da nesu buvusi neįdomioje kelionė-

je. Tiesa, nežavi ir avantiūros, gerai 
jaučiuosi suplanuotoje kelionėje, 
kai žinau, jog nereikės klaidžioti 
ieškant nakvynės, nors lankytino 
objekto galiu ieškoti kantriai, ilgai 
ir džiūgauti jį suradus.  Esu keletą 
kartų išsiruošusi į kelionę viena, 
bet visada susirasdavau puikių 
bendrakeleivių. Patinka keliauti su 
kolegomis, o ypač su vaikais. Kie-
kvieno vaiko aštuoniolikto gimta-
dienio proga Saulius padovanodavo 
kelionę jubiliatui ir man. Taigi, esu 
buvusi penkiose puikiose kelionėse 
su pačiais brangiausiais. Nesivežu 
brangių daiktų į kelionę, todėl ir 
skyrelių su užraktais neprireikia. 

- Skorpionui patinka laukinės 
gamtos didingumas ir pagarbi 
jos keliama baimė…

-Tikrai taip. Kažkada keliaudama 
po Šveicariją sužavėta kalnų, alman-
čių upelių ir krintančių krioklių juo-
kavau, kad gal esu čia kažkada kokiu 
vabalėliu ropinėjusi. O kai pamačiau 
požeminius Triumelbacho krioklius 
ar tolumoje dundant perkūnijos 
aidui perėjau Aro upės tarpekliu, 
draugėms sakiau, kad aš vis dėlto 
buvau kažkada krioklys… Gamta – 
didžiausia dovana, kartais užtenka 
pamatyti ne tik Ronos ledyną, Alpes 
ar Tatrus, bet ir pakliuvus į audrą pa-
bandyti nukasti pusnį, kad išvažiuo-
tų mašina, tada supranti, kad esi tik 
šapelis prieš gamtos jėgą ir didybę. 
Man rodos, tai negali nežavėti.

- Skorpionams fizinės treni-
ruotės reikalingos palaikyti ge-
rai formai. Juos traukia vandens 
sportas ir kovos menai. Ypač 
kikboksas. Daugelis Skorpionų 
gerai žaidžia šachmatais…

- Deja, nuvilsiu. Nė vienas iš pa-
minėtų dalykų nėra mano.

- Skorpionas gerai jaučiasi 
prie ežero ar paplūdimyje, ta-
čiau retai kepinasi saulėje ir daž-
niausiai guli pavėsyje…

- Niekad nesideginu saulėje išsi-
tiesus ant smėlio, man geriau pavė-
sis. Karštyje aš nedarbinga… Kar-
tais pajuokauju, kad jeigu mane 
norėtų nubausti, galėtų padovanoti 
savaitę pliaže.

- Daug šio stipraus ženklo at-
stovai yra kūrybingi. Dažnai jie 
nukreipia savo galias į religiją ir 
filosofiją. 

- Filosofija nėra mano arkliukas. 
Skaitau filosofines knygas, mėgstu 
jas, bet filosofuoti – ne. Bandau su-
prasti religines tiesas, skaitau, mąs-
tau – man įdomu. O kuriu megzda-
ma ir nerdama, ypač anūkėms. 

- Taip pat domisi magija…
- Ko gero, didžiausia magija 

man – gamta. Metų laikų virsmas, 
sprogstantis žiedo pumpuras, šal-
čio raštai ant lango – ypatingi ma-
giški žaidimai.

- Šiems žmonėms patinka hu-
moristinės knygos ir savotiški, 
juodo humoro juokeliai.

- Nemėgstu juodo humoro juo-
kelių. Tikrai nemėgstu lėkštų juo-
kų. Nors švelnus humoras, o kar-
tais ir ironija gerame kūrinyje yra 
labai sveika.

- Įsimylėjęs Skorpionas yra 
nepaprastai aistringas. Šie žmo-
nės linkę įsipareigoti ir artimai 
bendraudami išreikšti giliausius 
savo jausmus. Šis ženklas daž-
niausiai susitelkia vieniems san-
tykiams ir iš esmės yra monoga-
miškas…

- Tikrai nesiblaškau po pasaulį 
ieškodama nuotykių. Namai ir vai-
kai – man svarbiausia. 

- Skorpionas gali būti labai pa-
vydus…

- Gal… Nemanau, kad esu pa-
vydi. 

- Dažniausiai žiemos švenčių 
metu Skorpionas jaučiasi la-
bai gerai. Ilgos tamsios naktys 
juos… 

- Žavi. Žiemos šventės – ypatin-
gas metų laikas. Labai jas mėgstu. 
Pokalbiai prie žvakių, spragsinti 
židinio ugnis, sniegas už lango... 

Kas gali būti smagiau? Man gera, 
kai nereikia skubėti, nors labai 
retai kada galiu tokia prabanga 
mėgautis. Namai kvepia namine 
duona, cinamonu, imbieru, krebž-
da kiekviename kambaryje sugrį-
žę vaikai, o dabar jau ir smagiai 
krykštauja anūkėlės. Tai labai 
svarbus laikas, kad galėtum nusi-
raminęs, atsigavęs vėl pasinerti į 
kasdienybės rūpesčius.

- Tiek vyrai, tiek moterys ne-
suka galvos, kad jų drabužiai ne-
bemadingi. Jei patogu ir puikiai 
atrodo, viskas gerai...

- Gal ir taip. Patinka patogūs, 
akies nerėžiantys rūbai. Išeidama 
iš namų pasižiūriu į veidrodį ir pa-
klausiu vaikų – jie svarbiausi mano 
mados konsultantai. Gana sunkiai 
atsisveikinu su pamėgtu drabužiu. 
O kartais labai smagu pasiknisus 
spintoje rasti mielą suknelę ar si-
joną, kuriuos buvau užmiršusi. 
Patinka papuošalai, jų turiu įvai-
rių spalvų ir formų, o dar ir dukrų 
papuošalų dėžutėse pasižvalgau, 
beje, kaip ir jos manosiose.  

- Šio ženklo žmonės labai jau-
trūs kvapui…

- Žiūrint kokiam. Negaliu pakęs-
ti stiprių kvepalų, ypač kai jų per 
daug. Kartais koncerte ar spek-
taklyje norisi persėsti į kitą vietą, 
kad uoslės neerzintų per stiprūs 
šalia sėdinčių žmonių kvepalai. 
Tačiau sprogstančių beržų, žydin-
čių ievų, jazminų, alyvų kvapo te-
rapija – nuostabi.

- Šio ženklo moterims patinka 
ilgos raudonos rožės...

- O kuriai moteriai jos nepatinka? 
Myliu visas gėles, kartais su jomis 
kalbuosi. Gaila skinti darželio gė-
les, gaila, kai per darbus nespėju jų 
nuravėti, apipurenti... Pavasarį my-
liu tulpes, rudenį jurginus, o rožės 
žavi visus metus (ne tik raudonos) 
– svarbu, kas jas įteikia.

4 detalės apie Dangirą NefieNę

Mylimiausias autorius, jo knyga ir 
herojus. Kodėl būtent tai?

Negaliu įvardinti mylimiausio autoriaus, kad neįžeisčiau kitų. Dažnai 
sakydavau, kad labai myliu Mažąjį princą, bet neseniai perskaičiau, kad 
taip sako žmonės, nieko nuo vaikystės daugiau neperskaitę, taigi – nesa-
kau, nors tą knygą nuolat turiu šalia. Paminėsiu vieną knygą, kuri man 
parodė visai kitokį Vilnių. Tai Jurga Juoda, Jurga Balta knyga „Vilnius 37 
°C“. Tai „neformalus, iliustruotas Vilniaus gatvių gidas, kuriame istorinis 
paveldas susietas su dabarties patirtimi ir subjektyviu autorių požiūriu.“ 
Vis galvoju kada paklaidžioti po Vilnių su ta knyga rankoje. 

Kokios savybės žmonėse labiausiai 
nemėgstate?

Noro meluoti. Man rodos, kad melas skaudina labiausiai, be to, jis vi-
sada išlenda kaip ta yla iš maišo.

Kokius 3 daiktus pasiimtumėte, 
jeigu turėtumėt visam laikui palikti 
namus.

Šeimos albumą, prosenelės audinio rietimą, mamos ir močiutės ginta-
rinius papuošalus.

Pratęskite mintį: „Mano mama 
mane mokė niekada...“

...nepasilikti klaidoje, nes klysti žmogiška, o pasilikti klaidoje - vel-
niška.

Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos mokytoja, lituanistė–ekspertė Dangira Nefienė yra 
5 vaikų mama: Gintarė – pedagogė, o šiuo metu dviejų jos anūkėlių (Agotos- beveik 2 m., Barboros 
– 5 mėn.) mama, Mindaugas - 28 m., pedagogas, Gediminas - 27 m., vadybininkas,  Rūta – 24 m., 
socialinė pedagogė, Eglė – pirmo kurso VU studentė.  j               ono jUneViČiAUs nuotr.

Mano receptas: 
(Jeigu ne apie valgį)

Kantrybė kasdien gan didelėmis dozėmis, rūpinimasis sveikata, pliūps-
niai juoko, džiaugsmo, akimirkų grožis ir nepakartojamumas, didelis kie-
kis artimųjų meilės, smagūs mokinių pokštai, jų išdaigos (pageidautina 
saikingos), nepatingėjimas apsidairyti aplink ir pamatyti grožį – laimin-
gas gyvenimas.

(Jeigu apie valgį) 

Greiti pyragaičiai. Reikia šaldytos tešlos (aišku, galima ir išsiminky-
ti kapotinės tešlos) kiekvieną lapelį padaliname į tris dalis. Jas dedame 
į keksų kepimo formą. Paruošiame varškės įdarą. Visada improvizuoju 
- įmušu kiaušinį, barstau cukraus, cinamono, imbiero, įmaišau razinų, 
džiovintų spanguolių, slyvų ir t.t. Dedu įdarą į formas. Užspaudžiu kam-
pelius - padarau krepšelius ir dedu orkaitėn. Kepu, kol gražiai pagelsta.

Verdam arbatą iš vasarą surinktų žolelių ir maloniai leidžiam vakarą.
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(Atkelta iš 1 p.)
Po to, kai šį rudenį Rokiškio po-

litikai gavo vardinius kvietimus į 
Kultūros centro kūrybinio sezono 
atidarymą, savivaldybės antiko-
rupcijos komisijos pirmininkas, 
Tarybos narys Vytautas Masiulis 
pareiškė, jog rajono politikų iš 
Kultūros centro paimta dovana pri-
lygsta Druskininkų variantui, kai 
išskirtiniai asmenys nemokamai 
galėjo naudotis vandens parko pra-
mogomis.

Tuo tarpu, kai apie tokius dalykus 
mūsų mieste prakalbo „Anykšta“, 
Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė net neslėpė, kad 
bilietai į Lietuvos kultūros tarybos 
10 000 eurų ir rajono savivaldybės 
3000 eurų finansuoto profesiona-
lių teatrų festivalio „Pakeleivingi“ 
spektaklius tam tikriems asmenims 
buvo dalijami už dyką.

„Į festivalio spektaklius išda-
linome daug nemokamų bilietų. 
Norim, kad salė atrodytų gražiai. 
Kaip atrodytų, jei teatrų kolektyvai 
vadintų pustuštėje salėje“, - tuo-

Tai, kas Anykščiuose tapo norma, 
Rokiškyje prilyginta skandalui

met kalbėjo D.Petrokaitė (Rober-
tas ALEKSIEJŪNAS, „Didelės 
ir slaptos teatrų festivalio „Pake-
leivingi“ išlaidos“, -„Anykšta“, 
2015-11-03).

O reaguodami  į pasirodžiusią 
publikaciją, „Facebook‘e“ savi-
valdybės administracijos direktorė 
Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas 
Saulius Rasalas, mero patarėjas 
Kęstutis Indriūnas, rajono Tarybos 
narė Danutė Mažvylienė tik dieva-
gojosi, kad niekas nemokamų bi-
lietų jiems esą net nepasiūlę... 

„Ši valdžia bilietus perka. Jeigu 
buvo, tai anksčiau, tai buvo. O da-
bar mes perkam ir aš negavau už 
dyką jokių bilietų. Jeigu jie ten 
kažką dalina, tai ir klauskite asme-
niškai organizatorių. Aš asmeniškai 
negaunu. Ir man nereikia, aš nusi-
perku, jeigu einu“, - apie nemo-
kamų bilietų dalybas „Anykštai“ 
kalbėjo K.Indriūnas, teigdamas, 
kad apskritai apie tokius dalykus 
net nėra girdėjęs ir neturintis ką 
pakomentuoti.

Paklaustas, ar nežada šia proble-

ma pasidomėti išsamiau, už kultū-
ros sritį atsakingas mero patarėjas 
atrėžė: „Pas mus tokių dalykų nėra, 
aš aiškinu, kaip tu nesupranti.“

Rokiškio kultūros centro direk-
torius, anykštėnams pažįstamas 
kaip buvęs A.Vienuolio progimna-
zijos režisierius, Erikas Druskinas 
„Anykštai“ sakė, kad šiame mieste 
tradicijos nemokamai dalinti bilie-
tus į kultūrinius renginius nėra.

„Mes turime pratinti žmones 
vartoti kultūros produktą. Įstaiga 
už tuos pinigus, kuriuos surenka už 
parduotus bilietus, gyvena. Iš su-
rinktų specialiųjų lėšų apmokame 
išlaidas, kitus kultūros centro ren-
ginius, perkam reikalingą invento-
rių. Pas mus tokios praktikos nėra, 
nežinau, kaip elgiasi kiti rajonai.
Netgi žiūrima, kad tuo nepiktnau-
džiautų darbuotojai“, - pasakojo 
E.Druskinas, pridurdamas, kad 
tokias dovanas gauna tik didžiausi 
kultūros centro partneriai ir rėmė-
jai, vykstančius renginius bei fes-
tivalius paremiantys solidžiomis 
sumomis.

(Atkelta iš 1 p.)
Šiemet savivaldybių indekso 

tyrimo metodologija buvo pato-
bulinta, siekiant objektyvumo, 
įtraukta daugiau naujų sričių. Už 
kai kurias šias sritis, pavyzdžiui, 
savivaldybės įmonių administruo-
jamo daugiabučių ploto dalį, taip 
pat grynąją migraciją, Anykščiai 
gavo prastus įvertinimus.

Anot indeksą sudarinėjusių eks-
pertų, gana prastas įvertinimas 
Anykščių rajono savivaldybei teko 
dėl to, kad komunalinių paslaugų 
srityje trūko konkurencijos, savi-
valdybei priklausė daug nenaudo-
jamo turto, o mokestinę aplinką 
blogino aukštas nekilnojamojo tur-
to mokesčio tarifas.

„Šilumos, atliekų surinkimo ir 
daugiabučių administravimo rinko-
se veikė mažai privataus kapitalo 
subjektų, dėl to gyventojai santyki-
nai brangiai mokėjo tiek už šilumą, 
tiek už vandenį. Nors Anykščiai - 
populiarus traukos centras, čia iš-
skirtinai daug socialines pašalpas 
gaunančių žmonių, be jų nepragy-
vena net 9 proc. gyventojų. Aktuali 
išlieka nedarbo problema - 12,8 
proc. darbingo amžiaus gyventojų 
pernai buvo bedarbiai”, - teigia sa-
vivaldybių indekso tyrimo vadovė 
Aistė Čepukaitė.

Anykščiai mažai balų surinko 
„Turto valdymo” srityje, nes 2014 
m. 100 gyventojų teko net 68,5 
kv. m savivaldybei priklausančio 
nenaudojamo ploto, kai tuo tarpu 
mažųjų savivaldybių vidurkis sie-
kė 45,6 kv. m. Taip pat derėtų at-
kreipti dėmesį į „Mokesčių“ sritį 

Anykščių rajonas savivaldybių indekse krito per 23 vietas
- pagrindinis nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifas 2014 m. buvo 
vienas aukščiausių (1 proc. lygi-
nant su 0,7 proc. mažųjų savival-
dybių vidurkiu).

Anykščių savivaldybės stiprio-
sios pusės - palyginus maža, treč-
dalio metinių pajamų nesiekianti, 
skola, be pradelstų mokėjimų. 
Efektyviai sutvarkyta administra-
cija - darbuotojų skaičius, tenkantis 
1000 gyventojų, mažesnis už šalies 
vidurkį, tačiau tai nesutrukdė visų 
prašymų išnagrinėti laiku.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
sudarytą indeksą vadina objekty-
viu bei atkreipia dėmesį, kad jis at-
spindi rajono situaciją praėjusiais 
metais.

„Tai yra 2014 metų situacijos 
įvertinimas. Kai kurie dalykai yra 
labai taisytini, o kai kurie, biudže-
to, skolų nebuvimas, yra geri, bet 
bendras rodiklis yra labai blogas“, 
- „Anykštai“ sakė K.Tubis, prisi-
pažindamas, kad nežinantis, kaip 
Anykščiai indekse atrodė ankstes-
niais metais.

Meras išvardytas rajono sil-
pnybes žada taisyti, tačiau didelių 
vilčių, kad Anykščių rajono savi-
valdybė ateinančių metų šalies sa-
vivaldybių indekse atrodys geriau, 
nededa.

„Kiek pagerės tas rodiklis, aš 
negaliu pasakyti, bet pagal kai 
kuriuos rodiklius situaciją mes pa-
taisysime iš esmės, o kai kur, kaip, 
pavyzdžiui, komunalinio ūkio vei-
klos organizavime, ji turėtų išlikti 
savivaldybės įmone, bet čia yra tik 

vienas iš kriterijų. Laisvosios rin-
kos institutas vertino savivaldybių 
veiklą taip, kad kuo daugiau verslo 
įmonės aptarnautų ir vykdytų vie-
šųjų paslaugų. Ne visur tos viešo-
sios paslaugos turi būti tik verslo“, 
- pastebėjo K.Tubis, atkreipdamas 
dėmesį, kad klausimynus indekso 
sudarymui savivaldybės gauna bir-
želį, todėl esą kitąmet indekse bus 
įvertinti vos pora šios kadencijos 
darbo mėnesių.

Mažųjų savivaldybių indekse 
Anykščiams pavyko aplenkti tik 
tris savivaldybes – Jurbarko, Šalči-
ninkų ir Ignalinos.

Kaimyninės savivaldybės už 
Anykščius pasirodė visa galva 
aukščiau: Ukmergė (23-24 vietos), 
Rokiškis ir Utena 27-28 vietos), 
Molėtai (40 vieta), Kupiškis (43 – 
45).

Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto sudaromas Lietuvos savi-
valdybių indeksas skaičiuojamas 
pagal gyventojams ir verslui svar-
biausias sritis, atskleidžiančias, 
kiek savivaldybėse yra ekonomi-
nės laisvės ir kaip efektyviai jos 
valdomos. Pavyzdžiui, kur palan-
kiausia investuoti? Kur geriau-
siai ir efektyviausiai sutvarkyta 
švietimo sistema? Kur gyventojai 
turi didžiausias galimybes rinktis? 
Šiemet reitingai sudaryti du – 6 di-
džiųjų savivaldybių (pagal gyven-
tojų tankį), ir 54 mažųjų, remiantis 
2014 m. duomenimis.

 Didžiųjų savivaldybių indekse 
pirmauja Vilnius, toliau - Klaipė-
da, Šiauliai, Panevėžys, Kaunas 
bei Alytus.

Va nu: „laisvosios rinkos institutas tai kontora, atstovaujanti stambųjį 
kapitalą ir jo išlaikoma, o jų pateikiami „reitingai“ tai iš viso neverti rimtes-
nių diskusijų ir nereikia į juos kreipti dėmesio.“

Geras: „liberalų pažadai ir proveržiai tėškė rajoną per 23 vietas žemyn. 
Tokiais tempais paskutinė vieta garantuota. keistoka, kai liberalų nupirktas 
ruporas tyli, o kaip draskėsi ir šaipėsi iš tuometinės valdžios pernai ir už-
pernai. Praėjo tik geras pusmetis, darbų nėra, nors komandoje nėra ir kam 
dirbti, stokojama kompetensijos.”

Rita: „Valdžių kaita visada savivaldybes ridena į dugną. Ypač kai naujos 
valdžios tikslas būna išgriauti stiklinę sieną. Deja, nuo tokių „darbų“ savi-
valdybės reitingai nekyla.“

ili 0v8: „nevykėlis ne tas, kuris nieko nesugeba.O tas, kuris nieko nedaro, 
kad tokiu nebūtų. ir pirma to nepripažįsta! TURiZMAs TAi Tik BĖGiMAs 
nUO BĖDŲ! VisOkie klAsTeRiAi Tik APjUnGiA. BeT niekO neĮ-
TAkOjA... sU lAikU neT TURiZMO sRiTYje PAskUTiniAi BūsiM!”

Saulius Rasalas: „Būtų įdomi analizė, kiek rezultatai turėjo įtakos savi-
valdybių tarybų pasikeitimui. Anykščiuose (51 vieta), Varėnoje (47 vieta), 
kupiškyje (45 vieta) valdžia pasikeitė, bet ignalinoje ir Šalčininkuose (54 ir 
53 vietos) pasiliko.”

Algis: „Reikėtų pradėti nuo elementarios vidines tvarkos, atėjus į savival-
dybę tvarkyti reikalų beveik kiekvienas esame atsitrenkę į užrakintas kabineto 
duris, deja, jokios paaiškinančios priežasties, suprantu – posėdžiai, svarstymai 
ir t.t., tik branginti reikia ne vien savo valdininkišką laiką, bet ir besilankantys 
turi savo darbotvarkes. Paprastas raštelis, informuojantis apie nebuvimo lai-
ką, leistų jaustis solidžiau tiek darbuotoją, tiek interesantą.”

Va: „Štai ką paliko buvusi valdžia” - maždaug tokiu ar labai panašiu 
pasiteisinimu interneto platybėse prisidengė dabar valdžioje esantis valdi-
ninkas, kukliai nutylėdamas, kad buvimas valdžioje VisieMs joje esantiems 
turi vieną bendrą savybę - jūs visi po tam tikro laiko tampate buvusiais... 
Trykštantis kompetencija būti valdžioje, turėtų ne dangstytis „buvusiais”, 
o deklaruoti savo buvimo valdžioje rezultatus. Akivaizdu, dar nėra kuo 
džiaugtis.”

Aš: „norėčiau viešo liberalų paaiškinimo. Pusmečio tikrai užteko esamai 
padėčiai įvertinti. Būtų teisinga, kad savivaldybė paaiškintų žmonėms, ką 
blogo paliko buvusi valdžia ir pateiktų detalų planą, kaip keičia situaciją 
rajone, kad būtume iš 54 ne 51, o bent 40. 

iš anksto ačiū už mero k. TUBiO viešą atsakymą.”
(komentarų kalba netaisyta,- red.past)

Patarimas: „na, meras ir visi biudžetininkai tikrai sugebėtų nusipirkt bi-
lietus. Dalint geriau medikams - slaugytojoms, mokytojams, invalidų drau-
gijai, savanoriams ir t.t.“

€: „Reikėtų kultūrnamį praaudituoti, kad neužslaptintą vaizdą apie pa-
taikavimų valdžiai mastą atskleisti. Artėjantis paskutinis metuose renginys 
yra puiki proga pasidomėti, kaip bus platinami bilietai. kiek teko girdėti, tai 
visais ankstesniais metais laisvi bilietai būdavo parduodami per porą valan-
dų. likusieji, tikriausiai, dauguma iš po stalo saviškiams atitekdavo.“

Nesupratęs: „Tai jeigu festivalis toks geras, tai kam į jį bilietus valdiš-
koms ponioms dalinti? Galėjo padalinti vaikams iš biednų šeimų, geriems 
mokiniams - olimpiadų laimėtojams kaip paskatinimą, pagaliau aktyvis-
tams, bendruomenių veikėjams. O prie ko čia visokios tarybos narių žmo-
nos? negi šitie valdžiažmogiai tiek mažai uždirba, kad savo moteriai yra 
neįgalūs bilieto į spektaklį nupirkt? ir kaip patiems negėda lįsti už dyką? 

Būtinai informuokite kultūros tarybą kam švaistomi paramos pinigai 
Anykščiuose. 

Man gėda dėl tokios valdžios.“

Jep... “Žmonių rinktam merui labai yra kas veikti. Žiūresma kiek jis jau-
čiasi žmoniu rinktu.”

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

balsai internete (anyksta.lt):

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

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose 

vietovėse ir miškuose prie upių, upelių, 
tvenkinių, prie ežerų didmiesčiuose, 
priemiesčiuose. Tarpininkams sąžiningai 
atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome doku-
mentus. Padedame spręsti teisminius 
ginčus.

info@namude.lt, Kupiškio g. 19, 
Utena (8-698) 51269

Katilai, 
įdėklai, 

satechnikos darbai. 
Konsultacijos, 

montavimas, garantija. 
Prekyba išsimokėtinai.

“Vilpra” salonas. Biliūno 18, Anykščiai.

Tel.: 5-43-74, (8-618) 46975, (8-610) 39151.
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pirmadienis 2015 11 23

sekmadienis 2015 11 22

 
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 patra-
kėliai burundukai 1. 
9.15 Vakavilis. 
9.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 3. N-7.  
15.30 Misija. Vilnija.  
16.00 Žinios.  
16.10 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Maltiečių sriuba 2015.  
20.30 Panorama.  
21.00 Savaitė.  
22.00 Premjera. Elžbieta. 
Aukso amžius. N-7.  
24.00 Trumposios žinios.  
0.05 Pasaulio dokumentika.  
1.50 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija.  
3.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.15 Savaitė.  
5.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.

6.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”.  
6.55 “Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės” “. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Laikrodžių stabdytojai. 
11.55 Džordžas ir drakonas. 
N-7.  
13.50 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje.  
17.30 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Lietuvos balsas.  
22.10 Nelauktas smūgis. N-7.  
0.20 Amerikietiška giesmė. 
N14.  
1.55 Džekas ir Džilė. N-7. 

   
7.00 Beibleidai. Metalo meis-
trai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Atlantida. Prarastoji im-
perija. N-7.  
12.50 Geležinis Vilis.  
15.05 Šaunuolis Džokas.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius.  

21.45 Nepageidaujami genai. 
N-7.  
23.50 Pripažinkit mane kaltu. 
N-14.  
2.10 Supergreiti! N-14. 

   
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
12.10 “BBC dokumentika. 
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k). N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”.
 18.00 “Galvų medžiotojai”. 
N-7.  
19.00 “MEILĖS ISTORIJOS 
Kedrų įlanka II”. N-7.  
21.00 “Sostų karai”. N14.  
23.20 “Ašmenys 2”. N14.  
1.30 Penktoji pavara (k). 

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.35 Nemarus kinas. 
“Išsiblaškėlis”. N-7.  
18.20 “Derenas Braunas. 
Liūdnai pagarsėjęs”. N-7.  

19.55 “Vangelija”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Diktė. Smurtas ir galia”. N14.  
22.55 “Išleistuvių naktis”. N14.  
0.40 “Derenas Braunas. 
Liūdnai pagarsėjęs”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.10 Mokslo ekspresas.  
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika.  
10.40 Premjera. Kijevo senovė.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos.  
12.30 “Mūsų miestelių” 25-
mečiui.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 “Vilnius Mama Jazz” 
paraštės.  
15.00 Baletas “Vasarvidžio 
nakties sapnas”.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis. (kart.). 
17.15 Rusų gatvė.  
17.45 Žinios.  
18.00 Šiuolaikiniai lietuvių auto-
riai kitu kampu. Rūta Vanagaitė 
rekomenduoja. kremas sielai 
“Ne bobų vasaros spinduliai”. 
19.00 Muzikos savaitė.  
19.30 Aš - laidos vedėjas.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx.  
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.10 “Big Band festival Šiauliai 
2015”.  
24.00 Panorama.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Gyvos dainos festivalis 
“Aš toks vienas”. 

2.00 LRT Kultūros akademija.  
2.45 Moteris ir keturi jos vyrai.  
4.15 Baletas “Vasarvidžio nak-
ties sapnas”.  
5.35 Lietuvių dokumentika. 
Zona. 

   
5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
7.55 Mes pačios (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
11.55 Statyk! (k).  
12.25 Ne vienas kelyje (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 Vakarų efektas (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 Panikos kambarys (k).  
21.00 Vakarų efektas.  
21.35 Autopilotas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai. 
23.30 Valanda su Rūta (k).  
0.45 Nuo... Iki... (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Statyk! (k).  
2.25 KK2 (k). 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 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Po pasaulį su Anthony 

Bourdainu. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Praeities žvalgas.  
15.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” - Kauno “Žalgiris”.  
19.00 Prarastasis. N-7.  
21.55 TV3 žinios.   
23.00 Nuo sutemų iki aušros. 
S.  
1.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.50 24 valandos. N-14.  
2.40 Pavojingiausias karys. 
N-14.

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai.  
10.30 “Genijai iš prigimties”.  
11.10 Mūsų miškai.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
12.20 “Iššūkis”. N-7. 
13.25 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Kaimo diena. 
21.35 “Platinos karštinė”. N-7. 
23.50 “Piktieji numirėliai”. S. 
1.45 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
8.37 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Lietuvos kariuomenės 
diena. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Šv. Ignoto baž-
nyčios.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6. 
11.25 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. 
16.00 Žinios. Sportas.  
16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
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.  
22.30 Lietuva gali.  
23.05 Premjera. Šlovės die-
nos. N-7.  
24.00 Prezidento kabineto 
vadovai. 
1.30 Komisaras Reksas. N-7.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Teisė žinoti. Ved. Rita 
Miliūtė. (kart.). 
5.10 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Žuviukai burbuliukai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
8.50 Prezidento duktė. N-7.  

10.55 Katės ir šunys (k). N-7. 
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 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. 
PREMJERA Plastikas. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.05 “Sekso magistrai”. N14.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
10.50 Geležinis Vilis.  
13.00 Slibinų dresuotojai. N-7. 
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Tobula kopija. N-7.  
20.00 Tėtis namuose. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius. N-14.  
1.25 Amerikiečiai. N-7.  
2.15 Naujokė. N-7.  
2.45 CSI kriminalistai. N-14.  

3.35 Amerikietiška siaubo 
istorija. 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 “Detektyvė 
Džonson.”N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Labai juokinga laida.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.  
21.30 Panikos kambarys. N-7.  
23.50 “Judantis objektas”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.40 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Džonis Testas”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
15.00 Diktė. Gyvybė ir kūnas. 
N14.  

17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 Mylimųjų žiedas. N14.  
23.10 Kaulų kolekcininkas. 
N-7.  
01.30 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Šventadienio mintys.  
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
8.45 ...formatas. Poetas 
Antanas. A. Jonynas.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Laiko ženklai.  
13.30 Mes didžiuojamės.  
15.15 Gustavo enciklopedija. 
15.45 Namelis prerijose. 
17.20 Gimtoji žemė.  
17.45 IQ presingas.  
18.15 Lilehameris 3. N-7.  
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Koncertas “Bel canto”.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Dalia Kutraitė kalbina... 
Saulių Beržinį.  
23.00 Greimas.  
23.55 Jonas Basanavičius.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 S. Rachmaninovas.  
2.30 Kostas Ostrauskas. 
Duobkasiai.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Bigbyto festivalis 
Druskininkuose.  
5.50 Lietuvių dokumentika. 

Pragaras.  

  
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Apie žūklę.  
7.30 Panikos kambarys (k).  
8.00 Vakarų efektas (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.05 Mes pačios.  
12.30 Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai (k). 
13.20 Panikos kambarys (k).  
13.45 Vakarų efektas (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Universitetai.tv. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 6 kadrai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. 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 Chimera. S.  
1.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.05 24 valandos. N-14.  
2.55 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 “24/7”.  
12.50 ”Laukinių kačių nuoty-
kiai”..  
14.05 Šiandien kimba.  
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 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris.  
6.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 21 d.

antradienis 2015 11 24

trečiadienis 2015 11 25

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Senis. N-7.  
11.05 Kaip atsiranda daiktai 6. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.25 Prezidento kabineto 
vadovai. 
14.00 Žinios. Sportas.  
14.15 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 Karinės paslaptys. 
23.30 Premjera. Šlovės dienos. 
N-7.  
0.25 Komisaras Reksas. N-7.  
1.20 Klausimėlis.lt.  
1.35 Klauskite daktaro.  
2.20 Laba diena, Lietuva.  
4.20 Karinės paslaptys.  
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 Džordžas ir drakonas (k). 
N-7.  

10.45 Laikrodžių stabdytojai. 
12.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
12.35 “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 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Spąstai. N-7.  
0.20 “Kortų namelis”. N14.  
1.25 “Sekso magistrai”. N14.  
2.30 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Tėtis namuose. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
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.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Nuodėmių daktaras. 
N-14.  
0.35 CSI kriminalistai. N-14.  
1.30 Amerikiečiai. N-14.  

2.25 Naujokė. N-7.  
2.50 CSI kriminalistai. N-14.  
3.40 Aferistas. N-7.   

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
21.30 Kritimas aukštyn. N-7.  
23.35 “Judantis objektas”. N-7.  
0.30 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.25 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Džonis Testas”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
14.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  

15.00 Diktė. Smurtas ir galia. 
N14.  
17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės V. 
Žmogžudystė mokykloje. N14.  
23.10 “”Velvet””. N-7.  
00.50 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx.  
12.30 Rusų gatvė.  
13.00 Greimas.  
14.00 Mokslo ekspresas.  
14.15 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. Undinėlė 
(kart.). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Šlovės dienos. N-7.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.15 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
“Neptūnas” - Jeruzalės 
“Hapoelis”.  
21.15 Septynios Kauno dienos. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Elžbieta. aukso amžius. 
N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  

1.45 ...formatas. Poetas 
Antanas. A. Jonynas.  
2.00 Legendos.  
2.45 Visu garsu.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Tarptautinis bigbendų 
festivalis “Big Band festival 
Šiauliai 2015”.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  

   
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.25 Panikos kambarys (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 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).   

 
7.05 Beverli Hilsas 90210. N-7.  
8.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
9.00 Adrenalinas. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Elementaru. N-7.  
12.30 Rezidentai. N-7.  
13.30 Univeras. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė (17).  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
16.00 Transporteris. 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 Barcelona” - 
“AS Roma”.  
23.40 Naktinis skerdynių trau-
kinys. S.  
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 
prakeiksmas”. 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. 
16.20 “Išgyventi Afrikoje”.   
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 “Miškinis”. 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..

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

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

ris”. N-7.  
8.50 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 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2. N-7.  
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS 
Maksimali bausmė. N14.  
0.05 “Kortų namelis”. N14.  
1.05 “Sekso magistrai”. N14.  
2.10 “Mentalistas”. N-7.  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
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 Paskutinė riba. N-14.  

0.20 Elementaru. N-7.  
1.20 Amerikiečiai. N-14.  
2.15 Naujokė. N-7.  
2.35 CSI kriminalistai. N-14.  
3.30 Aferistas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
19.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
20.30 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Interviu su vampyru. N14.  
23.55 “Judantis objektas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Džonis Testas”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 

N-7.  
13.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
15.00 Detektyvas Kolambas. 
Šviesa ir šešėliai. N-7.  
15.00 Diktė. Smurtas ir galia. 
N14.  
17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės VI. 
Talentas gyventi. N14.  
23.10 “”Velvet””. N-7.  
00.50 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.40 Istorijos detektyvai.  
7.25 Namelis prerijose. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 34-oji Baltijos Asamblėjos 
sesija ir 21-oji Baltijos Taryba.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Šlovės dienos. 
19.00 Europos moterų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Slovėnija.  
21.00 Didžiosios visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Nesveikai 
laiminga. N-14.  
24.00 Kultūra.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Dž. Rosinio operų uvertiū-
ros ir arijos.  
2.35 Šiuolaikiniai lietuvių auto-
riai kitu kampu.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Gyvos dainos festivalis “Aš 
toks vienas”.  

5.15 LRT Kultūros akademija.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 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 Jokių kliūčių!. 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” - “PSV Eindhoven”. 
23.40 Ryklys vaiduoklis. S.  
1.15 Specialioji jūrų policijos 

tarnyba N-14.  
2.05 24 valandos. N-14.  
3.00 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 
prakeiksmas”. N-7. 
11.45 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
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 VO Gelbėkit vaikus. “Už 
vaikystę”.  
16.25 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Gyvenk krepšiniu!  
19.00 Europos taurė 
2015/2016. Vilniaus ”Lietuvos 
rytas” - Šolnoko ”Olaj”.  
20.45 Dar pažiūrėsim.  
21.25 Kaimo diena. 
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. 
5.05 Lietuva tiesiogiai.  
5.30 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2015 m. lapkričio 21 d.

ketvirtadienis 2015 11 26

penktadienis 2015 11 27

 
 

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.  
21.15 LRT forumas. Lietuva - 
girtuoklių šalis. Ar toks likimas 
tenkina visus?
22.55 Durys atsidaro.  
0.20 Komisaras Reksas. N-7.  
1.10 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
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 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 Valanda su Rūta. 
20.20 Su cinkeliu. N-7.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.00 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Žudikas manyje. 
N14.  
0.20 “Kortų namelis”. N14.  
1.20 “Sekso magistrai”. N14.  
2.25 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

   
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
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 Už priešo linijos 2. Blogio 
ašis. N-14.  
0.30 Kaulai. N-14.  

1.20 Amerikiečiai. N-14.  
2.20 CSI kriminalistai. N-14.  
3.10 Aferistas. N-7.  

  
6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Galvų medžiotojai”. 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 Krikštašunis. N-7.  
23.15 “Judantis objektas”. N-7.  
0.10 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo šviesa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Džonis Testas”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.55 “Nebylus liudijimas”. N-7.  

15.00 Midsomerio žmogžudys-
tės V. Žmogžudystė mokykloje 
(k). N14. 
17.00 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Seksas 
ir vedęs detektyvas. N-7.  
22.55 “Sekso magistrai”. N14.  
00.00 “Ties riba”. N14.  
00.55 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 Muzikos savaitė. 
7.30 Septynios Kauno dienos.  
8.00 Naktinis ekspresas.  
8.30 Didžioji Lietuva.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Mokslo sriuba.  
12.30 Kelias į namus.  
13.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
13.50 Šiuolaikiniai lietuvių auto-
riai kitu kampu.  
14.45 Atspindžiai.  
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 Namelis prerijose. 
17.30 LRT Kultūros akademija.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
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 pri-
stato.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Šventinis Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro 19-ojo gim-
tadienio koncertas.  
2.00 Elito kinas. Nesveikai 
laiminga. N-14.  
3.30 Akis už akį 4. N-7.  
4.15 Lietuvių dokumentika. 
Zona.  
4.40 Didžioji Lietuva.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7.  
12.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
13.05 Valanda su Rūta.  
14.25 24 valandos. N-7.  
15.25 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 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 Imperija. 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 Skrydžio planas. N-7.  
23.55 Tariamas žudikas. N-14.  
1.30 24 valandos. N-14.  
2.20 Pavojingiausias karys. 
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 “Laukinių kačių nuotykiai”. 
12.20 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 “Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.
 17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 “Miškinis”. N-7. 
19.55 “80-ieji”. N-7. 
20.30 Premjera. Karalius nuo-
gas. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Užmirštas grožis. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.10 Lietuva tiesiogiai.  
2.35 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
3.20 “Laukinių kačių nuotykiai”.  
3.45 Reporteris.  
4.20 “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 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”.  
22.40 Trumposios žinios.  
22.45 Premjera. Bėgantis 
taikinys. N-14.  
0.30 Komisaras Reksas. N-7.  
1.20 Klauskite daktaro.  
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 rein-

džeris”. 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 Kalėdų eglutės įžiebi-
mas Vilniuje.  
22.20 Eglutės 3. N-7.  
0.25 PREMJERA Patologija. S.  
2.20 Maksimali bausmė. N14.  

  
6.55 Simpsonai.  N-7.  
7.55 Slibinų dresuotojai.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Daktarė Emilė Ouvens. 
N-7.  
11.00 Rezidentai. N-7.  
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Slibinų dresuotojai.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka.N-7.  
15.30 Kerštinga meilė. N-7.  
16.30 Vilnius gyvai.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ilgo plauko istorija.  
21.20 Toras. N-7.  
23.45 Rydikas. N-14.  
2.00 Paskutinė riba. N-14.  

   

6.15 “Policija ir Ko” . N-7.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
8.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
9.15 “Galvų medžiotojai”. 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 imty-
nės”. N-7.  
21.30 Skolininkas. N14.  
23.15”Sausas įstatymas”. N14.  
1.30 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7. 

 
06.25 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
07.40 “Būrėja”.  
08.15 Teleparduotuvė.  
08.45 “Garfildas”.  
09.10 “Džonis Testas”.  
09.35 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Nikita”. N-7.  
12.00 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.55 “Nebylus liudijimas”. 
N-7.  
15.00 Midsomerio žmogžudys-
tės VI. Talentas gyventi. N14.  
17.00 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 

18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.00 “Nebylus liudijimas”. 
N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Bekas 3. Dievo 
vardu. N14.  
22.55 SNOBO KINAS Selestė 
ir Džesis amžinai. N14.  
00.45 “Nikita”. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai.  
7.00 ...formatas.  
7.15 Peliukas Lukas (kart.). 
7.25 Namelis prerijose (kart.). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
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. 
17.20 Šoblės kino klubas pri-
stato. Aktas.  
17.50 Visu garsu.  
18.35 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė.  
19.20 Kijevo senovė.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Teatras.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Muzikos savaitė.  
22.30 Niekas nenorėjo mirti. 
1965 m. 
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 4. N-7.  
4.15 Mokslo ekspresas.  
4.30 Septynios Kauno dienos. 
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Kelias į namus.
 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 Vakarų efektas (k).  
12.05 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
12.30 Statyk! (k).  
12.55 Autopilotas (k).  
13.20 Nuo... Iki... (k).  
13.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Mes pačios (k).  
16.00 Berluskonio ryšiai su 
mafija. Itališki skandalai (k). 
17.00 Info diena. 
21.00 Panikos kambarys.  
21.25 Vakarų efektas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

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

N-7.  
16.00 Imperija. 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 Šalta dienos šviesa. N-7.  
0.50 Eurolygos rungtynės. 
Krasnodaro “Lokomotiv-Kuban” 
- Kauno “Žalgiris”.  
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 “Akis už akį”  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 “80-ieji”. N-7. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 ”Išgyventi Afrikoje”.  
17.00 Žinios.  
17.20 ”Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.50 ”Miškinis”. N-7. 
19.55 ”80-ieji”. N-7. 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. ”Pamirštų 
daiktų namai”. S. 
1.30 ”Tamsesnis už naktį”. S. 
3.15 ”Pamirštų daiktų namai”. 
S.

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 šiuo-
laikinė klasika. 
8.35 Vakavilis.
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika. 
13.55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
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 Premjera. Laivas, kuris 
veža. N-7.  
1.30 Pasaulio dokumentika.  
3.15 Šerloko Holmso nuotykiai. 
N-7.  
5.05 Specialus tyrimas.  

6.30 “Žuviukai burbuliukai”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės” “. 
7.45 “Denis Vaiduokliukas”.  

8.10 “Madagaskaro pingvinai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Mažylis ir Karlsonas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką. 
11.05 Prezidento šuo. 
13.10 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Katės ir 
šunys. Kačių kerštas. 
21.10 Keistuolis Deivas. 
23.00 Eimosas ir Endriu. N-7.  
0.55 Žudikas manyje. N14. 

  
7.00 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Skonio lenktynės.  
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 Visa tiesa apie ryklį.  
12.45 Baltoji Iltis. N-7.  
15.00 Šnipų vaikučiai.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Paramos projekto 
“Išsipildymo akcija” koncertas.  
21.00 Kulka į galvą. N-14.  
22.50 Gynybos kodas. N-14.  
0.40 Intymios pamokos. N-14.  
2.20 Už priešo linijos 2. Blogio 

ašis. N-14.  

   
7.05 “Amerikos talentai“. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas. 2015 m.  
12.00 Aš myliu kaimą.. N-7.  
12.30  “Svotai”. N-7.  
15.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k).  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “Galvų medžiotojai”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.10 MANO HEROJUS Mirties 
apsuptyje. N14.  
0.05 AŠTRUS KINAS Šuniškos 
dienos. S.
 

 
6.15 “Didingasis amžius”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Surikatų namai”.  
11.00 “Gepardų dienoraščiai”. 
11.30 “Gyvybės šaltinis - vanduo”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Paprastai, skaniai, itališ-
kai”. 
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Nustebink mane”.  

18.00 “Anjezė, Elizos dukra”. N-7.  
19.00 ROMANTIKA 
Imperatorienė Sisi. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI. 
PREMJERA Diktė. Svajos ir 
deimantai. N14.  
22.50 Mūsų meilės istorija. 
00.50 “Sekso magistrai”. N14. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau.  
7.15 ...formatas.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis. (subti-
truota, kart.). 
10.15 Kelias.  
10.40 Premjera. Keliaukime kartu.  
11.10 Didžioji Lietuva.  
11.40 LRT Kultūros akademija.  
12.25 Brydė. Rašytoja Vanda 
Juknaitė.  
12.55 Futbolas. SMScredit.lt A 
lyga. Vilniaus “Žalgiris” - “Trakai”.  
15.00 Viljamas Šekspyras. 
Cimbelinas.  
16.25 Haudis Gaudis. 
16.50 Vakavilis. (kart.). 
17.15 Atspindžiai.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai.  
19.25 Lietuvių dokumentika. 
Audrius Stonys.  
20.15 Kelias į namus.  
20.45 IQ presingas.  
21.15 ARTS21.  
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas.  
23.00 Koncertas “Bel canto”. 
24.00 Panorama.  

0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Šventė Kvėdarnoje 2015.  
1.55 Trumposios žinios.  
2.00 Euromaxx.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Teatras.  
3.45 IQ presingas.  
4.15 Etnokultūros ratas. 

 
6.00 Info diena (k).  
10.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.25 Apie žūklę (k).  
15.55 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.00 Panikos kambarys (k).  
19.30 “SUPERDOKUMENTIKA 
Diktatorių damos”. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vakarų efektas (k).  
23.00 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. N-7.  
8.00 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Krovinių karai. N-7.  
11.00 Kino aistruoliai. N-7.  
12.00 Sporto žmonės.  

12.30 Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
16.00 Krovinių karai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Prienų-Birštono 
“Vytautas” - Vilniaus “Lietuvos 
rytas”.  
19.00 Šnipas ne savo noru. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kautynės mažajame 
Tokijuje. N-14.  
0.05 Nekaltas. N-14.  
1.50 24 valandos. N-14.  
2.35 Pavojingiausias karys. N-14.  

 
7.20 Kelionių vėjai. Graikija.  
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 ”Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 ”Viskas apie gyvūnus”.  
10.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.30 ”Vera. Varno spąstai”. N-7. 
13.30 Muzikinis gimtadienis.  
16.00 Žinios.  
16.20 Nepriklausomybės kovos 
Lietuvoje.  
17.00 Žinios.  
17.30 Karalius nuogas. N-7. 
18.30 ”Moterų svajos apie tolimus 
kraštus”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. ”Muzikantas”. 
N-14. 
23.25 Premjera. ”Labai blogi 
vyrukai”. N-14. 
1.50 ”Muzikantas”. N-14. 
3.10 ”Labai blogi vyrukai”. N-14. 
4.55 Ginčas. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

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

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2016 metams

 

Prenumeratorių laukia prizai ! 
Pagrindinis prenumeratos prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.Kiti prizai - „Fiskars“ firmos gaminiai.Taip 
pat „Biomaistas“ 5 kuponai po 20 Eur.10 spalvotų ir šiltų „D”letters” 
šalikų.5 kuponai apsilankyti 2 asmenims baseine Bangenis.3 stiklo pa-

dėklai. 2 rinkiniai natūralaus rankų darbo muilo. 
Prizų steigėjai: A.Šimkaus firma - sodo ir daržo inventorius. „Biomaistas“ - sveikų ir natūralių kulinarinių 

maisto produktų gamybos įmonė. UAB “2D Pack” - tai rankomis gaminamų natūralaus pluošto drabužių 
bei aksesuarų įmonė. Anykščių plaukimo baseinas Bangenis su mini SPA. UAB „Pilnatvė“ - natūrali rankų 
darbo kosmetika ir muilas. Stiklininkė, keramikė Justė Kamarauskaitė.

Prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai). Ant kvito 
užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 

Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, užsisakę „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
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Be liemenės būtų nubaudę

Lapkričio 13-ąją, penktadienį, apie 
11 valandą, apvirtus valtelei Dabužių 
tvenkinyje nuskendo 1943 ir 1951 
metais gimę anykštėnai žvejai mė-
gėjai. Juos ištraukė Utenos apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
gelbėtojų komandos vyrai. Dėl įvy-
kio buvo pradėtas tyrimas, tačiau jis 
nutrauktas įsitikinus, kad tai buvo 
nelaimingas atsitikimas, neįžvelgus 
nusikalstamos veikos. 

Naujų įvykio detalių neatskleista, o 
kokiu būdu vyrai iš valtelės atsidūrė 
lediniame vandenyje – neaišku. 

Pakalbintas fotografas Alfredas 
Motiejūnas, kuris jau daug metų 

Mažuose vandens telkiniuose saugos 
taisyklių žvejai nepaiso jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Žvejai vis dar aptarinėja praeitos savaitės nelaimę, kai Dabužių tvenkinyje esant ramiam orui 
nuskendo du ten žvejoję vyrai. Daugelio nuomone, nelaimės būtų išvengta, jeigu vyrai būtų dėvėję 
gelbėjimosi liemenes ar valtelėje turėję bent jau gelbėjimosi ratą. 

laisvalaikį leidžia žvejodamas Rubi-
kių ežere, kur ir vėjai būna didesni ir 
bangos kartais gąsdinančios, mano, 
kad vyrai, tikėtina, nepagalvojo apie 
atsargumą.  „Žūklės sezoną baigiau 
visai neseniai, kaip sakoma, valtį iš-
traukiau į krantą, - sakė A.Motiejūnas. 
– Daug metų žvejoju daugeliui žvejų 
žinomo vietinio meistro pagaminto-
mis medinėmis valtimis. Beje, dabar-
tinės – tik dugnas iš lentų, o šonai - iš 
jūrinės faneros. Žvejoju vienas, tačiau 
visuomet užsidedu gelbėjimosi lieme-
nę. Rudenį ežere siaučia vėjai, kartais 
būna didelės bangos. Ką žinai, kas 
gali nutikti. Tiesa, vasarą, kai svilina 
beveik 30 laipsnių karštis, liemenės 
nesidedu, tačiau ji būna valtyje“.

Vyras teigia nė karto iš valties neiš-
virtęs, tačiau pastebėjo, kad ypatingai 
atsargiems reikia būti, jeigu žvejoji 
dviese. „Jeigu ir geriausioj valtyj 
vienas atsistojo, antrajam jokiu būdu 
negalima stotis, išvirsti iš valties tiki-
mybė beveik šimtaprocentinė“, - pa-
stebėjo A.Motiejūnas. 

Beje, labai daug žvejų plaukioja 
pripučiamomis valtimis. Ne vienas 
ir su viename ar kitame vandens tel-
kinyje leidžiamo galingumo elektri-
niais ar benzininiais varikliais. Kai 
kurios guminės valtys miniatiūrinės, 
tačiau, ko gero, saugesnės, nes apvir-
tus neskęsta. Kita vertus, labai dide-
lė tikimybė, kad išvirtus į ją įsitverti 
žvejas nespės, nes valtelę nuneš vėjas 

ir bangos. Taigi, patikimiausia saugu-
mo priemonė – užsivilkta gelbėjimo-
si liemenė. A.Motiejūnas šmaikštavo, 
kad jeigu nebūtų dėvėjęs liemenės, jį 
jau būtų keliskart nubaudę.

Gali tik patarti

Lietuvos aplinkos apsaugos mi-
nisterijos Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento Anykščių 
rajono agentūros vedėjas Arnoldas 
Kazakevičius patikino, kad agen-
tūros inspektoriai dėl gelbėjimosi 
liemenių dėvėjimo gali tik patarti. 
„Mes tikriname, ar žvejai laikosi 
žvejų - mėgėjų taisyklių, galime 
bausti, jeigu ant ledo žvejas netu-
ri smaigio, - sakė A.Kazakevičius. 
Mūsų darbuotojai visada pasidomi, 
ar žvejas dėvi liemenę, arba ar turi 

valtyje gelbėjimosi ratą, tačiau jei 
neturi, dėl to nebaudžiame. Dėl šių 
pažeidimų žvejus gali bausti Sau-
gios laivybos administracija. Jos 
skyrius dirba Molėtuose. 

Bauda  - 5 eurai

„Girdėjau apie Dabužių tven-
kinyje nuskendusius vyrus, - sakė 
Lietuvos saugios laivybos adminis-
tracijos vienintelis Molėtų skyriaus 
darbuotojas Gediminas Šiukščius, 
kuris tikrina, kaip laikomasi taisy-
klių Anykščių, Utenos ir Molėtų 
rajonuose. – Tą pačią dieną, lapkri-
čio 13-ąją, penktadienį, iš Galuono 
ežero gelmių tik po keturių dienų 
buvo ištrauktas nuskendęs žvejys. 
Kiekvienas medinėje valtyje plau-
kiantis žmogus privalo turėti gel-
bėjimosi liemenę, nors ir neprivalo 
būti ją užsidėjęs. Tai yra individuali 
gelbėjimosi priemonė, o gelbėjimo-
si ratas laikomas kolektyvine gelbė-
jimosi priemone. Ratas būtinai turi 
būti motorinėse metalinėse, plasti-
kinėse ar kitokios medžiagos val-
tyse, o jomis  plaukiantys vis tiek 
privalo dėvėti liemenes“.

Paklaustas, ar žvejai paiso šių 
reikalavimų, G.Šiukščius patikino, 
kad paiso. „Per navigacijos sezoną, 
pavyzdžiui, Anykščių rajono van-
dens telkiniuose nubaudžiu 5 – 6 
pažeidėjus, - sakė G.Šiukščius. – 
Deja, mes nesilankome įvairiose 
balose, kur žvejai pamiršta, kad 
privalo turėti liemenę, ir tai kartais 
baigiasi nelaime“.

Kol kas bauda už minėtų taisy-
klių pažeidimą - tik 5 eurai, tačiau 
G.Šiukščius sakė, kad artimiausiu 
metu baudos bus padidintos.

Gelbėjimosi liemenė kainuo-
ja apie 30 eurų, jų galima rasti 
Anykščių parduotuvėse. Tuo tarpu 
gelbėjimosi striukė su įvairiomis 
kišenėlėmis jau kainuoja gerokai 
virš 100 eurų. 

Alfredas Motiejūnas žvejoja 
iš medinės valtelės ir visada 

turi gelbėjimosi liemenę. 
Autoriaus nuotr.



  
2015 m. lapkričio 21 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

- Kaip reagavote į žinią apie 
anykštėnų ketinimą tapti Euro-
pos kultūros sostine?

- Pasirodo, neprognozuojami ne 
tik Lajų tako lankytojai, bet ir pa-
tys anykštėnai... Aš tokių aukštumų 
neįkandu. Nors, vos baigęs univer-
sitetą, „Jaunimo gretų“ redakcijoje 
dirbau konsultantu, komentuoti šį 
užmojį ir dabar jaučiuos nepajėgus. 
Štai Anykščių aura ar dvasia taip 
pat daugiau hipotetinė, bet, man 
regis, kur kas konstruktyviau būtų 
kalbėti apie ją. 

- Kodėl prisiminėte Anykščių 
aurą? Negi ji šiandien nebe taip 
skaisčiai švyti?

- Ją prisiminiau sužinojęs, kad 
šių metų literatūrinės A.Baranausko 
premijos laureate tapo literatūrolo-
gė Viktorija Daujotytė. Šios premi-
jos ji verta jau vien todėl, kad jau 
senų senovėj, t.y. daugiau nei prieš 
20 metų, almanache „Anykščiai“ 
(1993 m., Nr. 4) pirmąkart puikiai 
suformulavo, kas toji Anykščių 
dvasia. Rašytoja ir mokslininkė tą-
syk įvardijo ją kaip Genius loci,  t.y. 
vietos dvasią, nurodė mūsų santykį 
su ja, tiksliau – jos įprasminimo 
kryptį: 

„Jie visi – A.Baranauskas, 
J.Biliūnas, A.Vienuolis – buvo so-
dybų, lietuviško meilės ir globos 
lauko vaikai. (...) savo dvasia, savo 
dvasios kūrybine energija jie didino 
ir intensyvino vietos dvasią“. (...) 
„turėtų ji neapleisti ir dabartinių 
Anykštijos krašto dvasios saugoto-

Apie Anykščių aurą ir metalo invaziją
Septyni „Anykštos“ klausimai rašytojui Rimantui Vanagui.

Anykštėnas rašytojas Rimantas Vanagas apie ketinimus tapti 
Europos kultūros sostine: “Aš tokių aukštumų neįkandu...”

jų. Saugojimas yra kūryba. Vietos 
dvasios kūryba“. 

Po penkerių metų toji pati auto-
rė tame pačiame almanache pra-
tęsė ankstesnę mintį: „Pradedant 
A.Baranausku, iš Anykščių krašto 
kilusių rašytojų kūrybose klostėsi 
itin intensyvus gamtos ir kultūros, 
ne kaip priešpriešų, o kaip simbio-
zės apmąstymas“. 

Taigi: gamtos ir kultūros darna, 
sutarimas, vienovė. O dabar ap-
sidairykime, kokia gi šiandienos 
Anykščiuose vietos dvasia? Kaip 
mes ją saugome?

Anykščių svečiai neretai sako, 
kad mes visko turime pavydėtinai 
daug: gražios gamtos, įstabių pa-
minklų, gražių kultūros tradicijų, 
pramogų. Ar jums dėl to kyla abe-
jonių? 

Neabejoja tik tas, kuris negalvoja, 
o negalvoti – jau fiasko... Anądien 
einu per nemažai kieno užkampiu 
laikomą Kupiškio miestelį – ir ža-
viuosi: jauku, žalia, gryna, kaip po-
etas sakė, nosį trina... Palei Lėvenį 
– romantiški mediniai suoliukai, 
medžio skulptūros. Medis man la-
bai prie širdies, ir mano tėvas, ir abu 
seneliai iš jo pelnėsi duoną. Prie 
medžio malonu prisiliesti, jausti jo 
šilumą. Ne kas kita, o lietuvio meilė 
ir pagarba medžiui, miškui paakino 
jaunąjį A. Baranauską sėsti prie po-
emos „Anykščių šilelis“. 

Nesakau, kad Anykščiuose vis-
kas turėtų būti gaminama, statoma, 
puošiama iš medžio, medžiu, bet 

akį vis labiau rėžia gamton agre-
syviai besibraunantis metalas. Mo-
dernumo išraiška? Galbūt. Tačiau 
metalas ir Anykščių dvasia – anti-
podai... Kai pradedi skaičiuoti, kiek 
dabar aplinkui metalo, nejauku da-
rosi. Skardiniai bažnyčios bokštai 
savaime suprantami, jie – Anykščių 
dvasios polėkio simbolis. Bet kodėl 
šaltu metalu tvieskia pagrindinis 
paminklas A.Baranausko aikštėje? 
Jis meniškai vertingas, tačiau stovi 
ne savo vietoje, nedera prie sena-
miesčio. Ką gi, buvo patriotinė ak-
cija, laimėjo idėja, ne akis, širdis ir 
ne nuovoka. 

O jau paskui pasipylė! Apžval-
gos bokštai, žviegianti geležis ant 
Kalitos kalno, plieno trosai viršum 
Šventosios, aštrių formų surūdiję 
suoleliai palei bažnyčią, prie kurių 
negalima net prisiglausti, galingas 
inžinerinis įrenginys prie Puntuko, 
dar tas „sunkiojo metalo“ dundėji-
mas dieną naktį šilelyje (nemanau, 
kad jis žavėtų SPA klientus), paga-
liau dvokianti automobilių grūstis... 
Betrūko, kad kas nors tarp bažny-
čios bokštų įtaisytų kokį besisukan-
tį apžvalgos ratą! 

Ši metalo invazija į kurortinę 
vietovę kelia nerimą, kad mes pra-
randame sveikos būsenos pojūtį, 
V.Daujotytės geidautą gamtos ir 
kultūros darną, didžiuosius Anykš-
čių privalumus, trumpai tarus – sai-
ką. Nesakau, kad jau įvyko neatitai-
soma tragedija, bet žmonės, tarkim, 
braižę aštriakampius stovus su A. 
Baranausko moraliniu kodeksu 
(beje, šią gražią idėją pasiūlė Pasau-
lio anykštėnų bendrija), greičiausiai 
nė neįsivaizdavo egzistuojant kaž-
kokią Anykščių dvasią... 

Trumpai tarus, reiktų būti kur kas 
atsargesniems, subtilesniems, paga-
liau apsispręsti, kas gi tiems mūsų 
Anykščiams svarbiausia: kurortas, 
kultūrinis turizmas, Anykščių dva-
sios išsaugojimas  – ar pramogų 
centras? Kol kas tos dvi priešprie-
šos nemaloniai drasko akį ir ausį, 
daužosi kaktomuša.       

Bet argi, pvz. Druskininkuose, 
kurortas ir pramogos nedera?

Druskininkai – kita opera, kita 
respublika, kita paskirtis, jų ir isto-
rija bei šlovė kitokia. Jie jau statyti 
buvo kaip kurortas – su plačiom ga-
tvėm, alėjom, skverais, dideliais ats-
tumais tarp namų. Mes gi šią vasarą 
puikiai pajutom, ką reiškia siaurose 

Anykščių gatvėse neribotas eismo 
srautas. Automobilių perteklius net 
rudenį jaučiamas ne tik pagrindinė-
se gatvėse; beje, po ratais pakliuvo 
du mano kačiukai, dar gerai, kad ne 
kieno vaikai ar anūkai...

Kodėl, pvz., automobilių srauto 
nesustabdžius dar prieš įvažiuojant 
į miestą, nesurinkus rinkliavos už 
aplinkos teršimą arba nepersodinus 
turistų ant dviračių? Tada lai sau 
rieda nors ir pačiu šilelio viduriu 
– būtų sveikiau ir jiems, ir mies-
teliui. Anykščiai turėtų tapti ne tik 
dviratininkų, bet ir pėsčiųjų miestu 
(daugelio anykštėnų ir poilsiautojų 
svajonė!), bet kol kas įvykiai klos-
tosi priešingai. 

Buvot užsiminę apie Lajų taką. 
-Ar fantastinis Lajų tako po-

puliarumas nepakeitė ankstesnės 
Jūsų nuomonės – juk, regis, bu-
vote jo oponentas?  

- Nors po mūšio, kaip sakoma, 
kumščiais nebemojuojama, mano 
nuomonė nepasikeitė: buvau ir likau 
oponentas, bet ne paties Lajų tako, 
o jam pasirinktos vietos. Jį buvo ga-
lima nutiesti mūsų rajone daug kur, 
nebūtinai Anykščių šilelyje, atverti 
naują, gal net vaizdingesnę erdvę 
– būtume turėję dvi įspūdingas vie-
tas. Gi įtupdyti grandiozinę metalo 
konstrukciją į kraštovaizdžio draus-
tinį? To nei anykštėno protas, nei 
jausmai neaprėpia. Tačiau oponentų 
nuomonės į dangų nenuėjo – matyt, 
kaip paprastai buvo skubama kuo 
greičiau išleisti europinius milijo-
nus. 

Lajų takas išgarsino Anykščius, 
gal kai ką net praturtino ar pra-
turtins. Tik apmaudu (ir ne man 
vienam), kad, atsidūręs greta Pun-
tuko, „gulintis Eifelis“ pavertė jį 
pakelės akmeniu. O buvo dvasinga 
vieta, pačios gamtos dovanota. Dar 
Darius su Girėnu. Dabar jie tokie 
maži, nereikšmingi, pilki pasidarė. 
Kas atvažiuodavo prie Puntuko, 
dėl Puntuko, būdavo kitaip nusitei-
kę, turėdavo apie ką pamąstyti. O 
dabar – tik paknopstom į taką...

- Norite pasakyti, kad visi Lajų 
tako lankytojai – neišmanėliai? 

- Svaigdami dėl turistų antplū-
džio, kažin ar jau pasvėrėme, įsi-
tikinome, kiek jis atnešė naudos, o 
kiek – žalos gamtai ir žmonėms? 
Pvz., ar kas nors bent pabandė pati-
krinti, koks vasarą buvo oras Šven-
tosios slėnyje, mieste, šilelyje?.. 

O lankytojų ažiotažas... Jis paliu-
dijo jau nebe tendenciją, o akivaiz-
dų faktą: žmones vis labiau traukia 
neišbandyti malonumai, pramogos. 
Tai, ką galima greitai ir lengvai pa-
tirti, į ką mestelėjai akį – ir bėgi 
toliau. Vartotojų visuomenė!

Šią vasarą buvau tokio atsitikimo 
liudininku. Didelį būrį ekskursantų 
iš tolimo miesto nuvedžiau prie 
A. Baranausko klėtelės. Gidė jau 
buvo beatidaranti duris, kai prie 
manęs prišoko jaunutė mokytoja: 
„Klėtelė mano mokinių nedomina, 
mes verčiau eisime pasivaikščio-
ti!“ Apstulbau: „Tai dėl ko jūs išvis 
atvažiavote į Anykščius?! Klėte-
lė – mūsų šventenybė!” Mokytoja 
atšovė: „Vaikai į Anykščius va-
žiavo tik dėl rogučių!” Štai taip... 
Aš suprantu: vaikai yra vaikai,  
jie niekuo dėti, bet kad mokytoja, 
stovėdama prie klėtelės, praleistų 
tokią progą, nepakviestų mokinių 
vidun, nepaaiškintų, kuo ji svarbi 
visai Lietuvai... 

- Bet juk tai neišvengiama 
– visame pasaulyje pramogos, 
atrakcijos, visokie disneilendai ir 
akvalandai nustelbia paminklus, 
muziejus, net bažnyčias...

- Ir taip, ir ne. Neseniai grįžau iš 
Barselonos. Į skulptoriaus A.Gaudi 
sumanytą fantastišką Sagrada Fa-
milia bažnyčią per valandą (!) įlei-
džiama po 400 turistų. Sekmadienį 
prie P.Pikaso muziejaus – tūkstan-
tinė eilė. Ne kokia nors karuselė, 
vandens pramogos ar apžvalgos 
bokštas, o vienuolynas Monsserat 
kalnų viršūnėse kasdien sutraukia 
minias ispanų, kataloniečių, užsie-
niečių. 

Žinoma, mes neturim tokio mas-
to objektų, elgiamės pagal galimy-
bes, bet kodėl daugiausia inves-
tuojam į trumpalaikes pramogas, 
reklamuojam jas? Jei Anykščiai 
būtų šiaip koks apsusęs miestelis, 
neturėtų kuo daugiau didžiuotis – 
ką gi, zvimbkim visi ant lynų sker-
sai Šventąją, lakstykim nuo vieno 
apžvalgos bokšto prie kito... 

Betgi mūsų miestas – Anykščiai! 
Lietuvos literatūros, knygos sosti-
nė, gamtos karalystė, puiki poilsia-
vietė, kultūros renginių Meka. Ir 
visi norim, kad juose būtų jauku, 
gera, malonu ne tik sugrįžti, bet 
ir gyventi. Žiemą vasarą... Todėl 
kartu ir svarstykim, kaip dėl vilio-
jančio takelio, blyksinčio pinigėlio 
nepametus plataus, jau pirmtakų 
gyvenimais bei talentais išgrįsto 
kelio, pačios Apvaizdos dovanotų 
turtų.

(linas BiTVinskAs „Vaikiškas 
parkas“,  Anykščiai, 2015)

Tik paėmęs į rankas Lino Bi-
tvinsko poezijos knygą „Vaikiškas 
parkas“, pavartęs, apsidžiaugiau: 
kiekvienas eilėraštis iliustruotas. 
Skaitau visus iš karto. Akimirką 
pajuntu intymių, grakščių žodžių 
poeziją. Antrą kartą beskaitant sus-
kambo tylios, švelnios dainos ai-
das. Noriu pabrėžti, kad Linas kal-
ba lyg kaimo armonikai pritariant. 
Eilėraščiai sudėti iš paprastų žo-
džių, bet skleidžia kažkokį neregė-
tą švytėjimą. Kai kurie eilėraščiai 
artėjo į mano širdį kaip nematomas 
šviesos karštis. Linas puikiai geba 
,,aukso smiltis“ taip išplauti, kad 
pajutau žodžio grožį, pamilau jo 
keistą skambėjimą. Kai Linas kal-
ba apie būties prasmę, eilėraštis 
suskamba lyg varpas. Yra posmų 
lyg Dievo padiktuotų. Bernardas 

Sudėti iš paprastų žodžių
Brazdžionis kalbėjo: „...kiekviena-
me eilėraštyje vienas posmelis yra 
Dievo padiktuotas, kitus į viršų ar 
apačią prikuria poetas, remiantis 
savo talentu...“ Lino eilėraščiuose 
metafora - ištisas minčių srautas. 
Jo eilėraščių negali skaityti tyliai, 
jie prašosi kartais paniūniuoti. Kie-
kvienas eilėraštis turi savitą melo-
diją. Matyt, Linas vaikystėje girdė-
jo daug gražių lopšinių. Čia norisi 
priminti, kad kūdikystėje patirtos 
emocijos niekur neišgaruoja, o 
suranda vietą pasąmonėje. Ateina 
valanda ir ištrykšta, kai reikia niū-
niuoti savajam kūdikiui arba min-
tims sugulant ant balto lapo.

Autoriaus poetinis sakinys sa-
vitai skamba, dažnai trumputis, 
šviesaus ritmo, pripildytas gilios 
metaforinės minties.

Lino rinkinyje “Vaikiškas par-
kas“ daug intriguojančių eilėraščių 
pavadinimų. Pvz. „Karas namuo-

se“. Klausiu aštuonmečio antroko 
anūko: „Pasakyk, kas yra karas?“ 
„Šaudo iš patrankų, lėktuvai mėto 
bombas. Griūva namai.“ Sesutė 
šeštokė priduria: „Mieste nevaikš-
to vyrai – kariauja, nėra elektros, 
tuščios parduotuvės, liūdnos mo-
terys ir vaikai – žūsta tėvai“, o 
eilėraštyje kalbama “Ir nereikia / 
Nei patrankų/ Vienas kitą žodžiais/ 
Tranko“

Šiandien visi kalba, kad kompiu-
teriniai žaidimai – tai intelektiniai 
narkotikai. Linas kitaip baugina 
vaiku: „Nesėdėkite, vaikučiai,/ 
Prie kompiuterio ilgai,./Jei ten jūs 
užsibūsit,/ Tai tikrai išaugs ragai.“

Vaikams, ypač mažiesiems, pa-
tinka kalbantys paukšteliai, žvėre-
liai, medžiai, net grybai. Maloniai 
nuteikia  eilėraštis „Sargas“. „Va-
kare mane / Barė,/ Šiandien/  Gra-
sė – muš,/ jei neimsiu/ Saugot/ Aš 
geriau/ namus...“

„Eilėraštis „Kai norisi paukščiu 
pabūti“ toks skambus, kad norisi 
dainuoti“ – sako anūkė.  „Noriu 
aš paklausti/ Paukščio,/ Kaip ji-
sai/ Nebijo aukščio“ Linas aprašo 
ne tik apie tai, kaip elgiasi vaikai, 
bet žvilgteli ir giliau  - kaip vaikai 
mąsto, svajoja... „Aš norėčiau,/ Jei 
galėčiau,/ Susitarti  Su žiema,/ Kad 
daugiau/ Nebeateitų/ Sniegą/ Šaltą 
nešdama.“

Personifikaciniai (įsikūnijimo) 
eilėraščiai skirti jaunesniojo am-
žiaus vaikams. Paauglių taip pat 
Linas neužmiršta. Matyt, auga jo 
paties vaikai, keičiasi ir eilėraščių 
tematika.  „Į mane ėmė brautis/ 
Archetipai“... O eilėraštis „Tapa-
tybė“ jau reikalauja išsilavinusio 
paauglio. „Viena aišku reikia/ 
Bėgti/ Nuo būties ir nebūties“. O 
eilėraščiai   „Kur eiti – nepasakė/ 
Ką imti – nežinau, Reikėjo man 
negimti...„  ir „Skrydis“ „Tu mane 
laikai,/ Aš tavim tikiu, Nepaleisk, 
sakai,/ Meilės iš akių“ – jau skirti 
suaugusiems.

Pabaigai. Kiekvienas poetas 

turėtų žinoti ir savo ribas: ,,Nors 
pradžioje buvo Žodis, bet tas žodis 
priklauso Dievui, o poetui siunčia 
tokius žodžius, kurių nusipelno 
savo gyvenimu.“ Lino eilėraščiuo-
se yra žodžių, kurie per sekundę 
mums atgamina plačią panoramą.   

Vaikystė nepripažįsta skanaus 
maisto, gražių drabužių, išpuošto 
buto, prabangių automobilių,  jai 
svarbiausia motinos meilė, tėvo 
nuolatinis artumas. Niekas vaikų 
su tėvais taip nesuartina, kaip poe-
zijos vakarai. Kai uždegama žvakė 
ir skaitomi eilėraščiai. L.Bitvinsko 
eilėraščiai gali užimti prideramą 
vietą tokiuose skaitymuose. 

Pirmasis blynas dažnai būna 
prisvilęs, o Linui neprisvilo. Jo 
pirmoji knyga - nušlifuota lyg pa-
puošalas. Lauksime antrosios, ji 
galės būti storesnė, nes tikiu, kad 
stalčiuose dar guli poezijos ran-
kraščių sąsiuviniai, kuriuose dar 
daug perliukų.

juozas DAnilAViČiUs, 
elementorių autorius

recenzija
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etiketas

Daugiau kūno kultūros pamokų

Paklaustas, kokios dažniausios 
akių ligos kamuoja pacientus, gydy-
tojas P. Šiušas sakė, kad tai priklauso 
nuo žmogaus amžiaus. „Vaikams 
dažniausiai diagnozuojama trum-
paregystė. Tai – ne visai liga, o ref-
rakcijos yda. Pagrindinė priežastis 
net ne kompiuteriai. Na, gal – šiek 
tiek mobilieji telefonai, nes jie vi-
sada „po nosimi“. Didžiausia bėda 
– judrumo praradimas ir sėdėjimas 
kambaryje. Tai – pagrindinė trumpa-
regystės priežastis, ir ji sugalvota ne 
mano“, – sakė gydytojas. 

Pasak P. Šiušo, užsienio šalys jau 
senokai įžvelgė šią problemą, ir, pa-
vyzdžiui, australai sugalvojo tokį 
dalyką: vietoje vienos kūno kultūros 
pamokos mokykloje padarė tris ir 
gavo rezultatus: kada vaikai lauke, 
pasikeičia visa akių koordinacija, žiū-
rėjimas, atstumai. Tada ir kinai nutarė 
tą daryti. Sėdint uždaroje patalpoje, 
akys įtemptos, dažniausiai žiūrima 
susikoncentravus į vieną tašką. 

Akiniai – ne „iš mandrumo“

„Taivanyje žmonės ypač linkę į 
trumparegystę, europiečiai – labiau 
toliaregiai,– sakė P. Šiušas,– tolia-
regystė – labiau geninė nuostata, ji 
dažniau dingsta. Prieš mokyklą daug 
vaikų būna toliaregiai, tačiau dau-
guma ją išauga. Galiu pasakyti, kad 
mokslas yra šviesa, bet šviesa akis 
gadina. Taip buvo anksčiau, taip yra 
ir dabar. Būdavo, paimi vadovėlį, o 
ten – rašytojas, kunigas, su akiniais 
nupieštas. O tai ne iš „mandrumo“, o 
iš reikalo, nes jiems mokytis tekdavo 
daug“. 

Trumparegių daugėja

Gydytojo paklausus, kaip atsiranda 
toji trumparegystė, P.Šiušas paaiški-
no: „Įgimta trumparegystė yra labai 
reta. Tačiau jei giminėje yra trumpa-
regių, tai anūkams ar proanūkiams 
ji „išlįs“. Genai žmonėse daug ką 

Norite išsaugoti gerą regėjimą? 
Eikite į lauką sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Viena šiuolaikinio gyvenimo ir civilizacijos rykščių – prastas 
regėjimas ir akių ligos. Kodėl ir kaip tai susiję su civilizacija, ką 
reikėtų daryti norint išsaugoti gerą regėjimą ir kam reikalingos 
dirbtinės ašaros, „Anykštos“ skaitytojams papasakojo Anykščių 
ligoninės okulistas Povilas Šiušas.

tvarko. Trumparegių skaičius nuolat 
didėja. Būdavo 15-20 proc., dabar 
Lietuvoje jau apie 50 proc., ji nustato-
ma vis jaunesnio amžiaus žmonėms. 
Civilizacija yra gerai, bet ji atsiima 
savo. Dabar vaikams pajudėti yra 
problema – nėra tikslo eiti į lauką. 
Visa tai lemia regėjimo prastėjimą“, 
– apie tai, kodėl verta dažniau iškišti 
nosį į lauką, kalbėjo P. Šiušas.

Šviesa ne visada gerai

Vyresnio amžiaus žmonės, pasak 
gydytojo, dažniau ima skųstis dege-
neracinėmis ligomis.

„Didžiausia bėda šiais laikais – 
sklerotiniai pakitimai, vyresniame 
amžiuje – degeneracinės ligos. Visi 
senėjame, visa Europa, atsiranda 
ir tam tikro amžiaus pakitimai. Di-
džiausia bėda – geltonosios dėmės 
degeneracija. Geltonoji dėmė – pati 
centrinė tinklainės vieta, mikroninis 
plotelis. Tai – geriausia matymo vie-
ta, kuria žmogus mato spalvas. Kai 
ten įvyksta kraujotakos sutrikimai, 
kai intensyvi šviesa paskatina ląstelių 
žuvimą, liaudiškai tariant, toje vieto-
je lieka randas. O kur yra randas, ten 
nėra normalu“, – apie regėjimo sutri-
kimus vyresniame amžiuje pasakojo 
P. Šiušas.

Trumparegystė – naudinga?

Paklaustas, ar visi be išimties žmo-
nės tampa toliaregiais, gydytojas sakė, 
kad jokiais būdais – ne. „Toliaregystė 
nėra nuosprendis visiems. Jei žmogus 
trumparegis, jis netaps toliaregiu. Tik, 
jei trumparegystė nėra labai didelė, 
gali būti, kad senatvėje nereikės aki-
nių skaityti. Regėjimas „išsilygina“. 
Taigi, nedidelę trumparegystę turėti 
kartais naudinga“.

P. Šiušas paaiškino, kad toliaregio 
akis yra maža, o trumparegio – san-
tykinai ilga, todėl ta akis niekaip ne-
sumažės. „Tik žmonės dažnai supai-
nioja toliaregystę su „senažiūrumu“. 
„Senažiūrumas“ trukdo dirbti, skaityti. 
Toliaregiams reikalingi akiniai ne tik iš 

arti, bet ir į tolį“, – teigė okulistas.

Nenorite akinių – operuokitės 

Okulisto P. Šiušo teigimu, jei 
žmogus mato blogai, jam būtinai 
reikalingi akiniai. Tačiau, jei jis labai 
nusiteikęs prieš šią regėjimo korek-
cijos priemonę, gali pasirinkti ilga-
laikę – pasidaryti lazerinę korekciją. 
„Nuo operacijos apakti nepavyks, 
juk ji nedaroma jaunystėje. Daroma 
žmogui apie 40-50 metų, kada jam 
yra nebepatogu. Aišku, kiekviena 
procedūra turi savų pliusų ir minu-
sų. Toliaregiui dažniausiai daroma 
vienos akies korekcija, kad jis ga-
lėtų skaityti, o kita akimi – matyti į 
tolį. Trumparegiams, žinoma, irgi 
daromos tokios operacijos. Kada 
pasidaro normalios akys, jaunystėje 
žmogus mato gerai, bet kai pradeda 
senti, jam vėl prireikia akinių, kad 
matytų iš arti. Nuo gamtos niekur 
nepabėgsi – koks esi sutvertas, taip 
jau ir yra“, – gydytojo nuomone, nuo 
akinių pabėgti yra sunku.

Dauguma akinių nuo saulės ga-
mintojų teigia, kad be šių akinių 
regėjimui bus pakenkta, kad būtina 
apsauga nuo ultravioletinių spin-
dulių. Tačiau P.Šiušas mano, kad ši 
priemonė – daugiau komfortui su-
kurti, nes „dar nė vienas nuo saulės 
šviesos neapako. Nešiojant akinius 
nuo saulės, akys mažiau dirginamos, 
nereikia susiraukti, prisimerkti. Akys 
bijo šviesos, o kai jos per daug, irgi 
negerai, kadangi išnaudojama gelto-
noji dėmė“, – sakė okulistas. 

Kontaktinius lęšius 
naudokite kaip nurodyta

Dar viena blogo regėjimo korek-
cijos priemonė – kontaktiniai lęšiai. 
Kokia gydytojo nuomonė apie juos?

„Apie kontaktinius lęšius mano 
nuomonė gera. Viskas eina pirmyn, 
kontaktiniai lęšiai nebe tokie, kokie 
buvo prieš 20 metų, jų kokybė gerėja, 
atsiranda vis naujų. Neblogi yra sili-
koniniai lęšiai, įsidėjus juos galima 
nešioti visą mėnesį neišimant. Jis pats 
apsivalo, yra pakankamai pralaidus 
deguoniui. Paprastą lęšį įdėjus ir per 
naktį neišėmus, akys atrodys pavar-
gusios, nes jos negauna deguonies. 
Ragena ima deguonį iš išorės, nes ten 

visiškai nėra kraujagyslių. Silikoni-
niai lęšiai yra labai pralaidūs orui“, – 
pasakojo P.Šiušas. 

Paklaustas, ar visgi kontaktiniai lę-
šiai nekenkia akims, gydytojas sakė: 
„Viskas priklauso nuo to, kaip žmogus 
su lęšiais elgsis. Esu ir aš matęs atvejį, 
kai žmogus atėjo, akys baisios. Klau-
siu, kas yra, o jis: „Aš su lęšiais visą 
savaitę“. Klausiu, kodėl neišsiimat, o 
jis – „Aš nemoku“. Patariu pirmą kar-
tą pirkti lęšius didesnėse optikose, kur 
pamoko, kaip juos įsidėti, išsiimti“. 

Ašarų pakanka ne visiems

Dar vienas nemalonus sutrikimas 
– sausos akys. Nuo jo kenčia vis dau-
giau žmonių.

„Keičiasi mūsų aplinka, maistas, 
keičiasi ligos. Vartojama daug me-
dikamentų. O jie sukelia sausų akių 
ligą. Apskritai ligos labai keičiasi, 
dar prieš 40 metų nebūčiau apie tokią 
sausų akių ligą nė pagalvojęs. Susida-
ro nekokybiškos ašaros, tai – ir hiper-
toninės ligos pasekmė, nes vartojant 
nuo jos vaistus, yra labai sutrikdoma 
ašarų gamyba. Žmonės sako, kad 
nėra sausų akių, nes ašaros byra, bet 
galiu paaiškinti paprastai: tos ašaros 
nėra visavertės, jos skystos. Ašaros 
turi kelias sudėtines dalis: riebalai, 
mucinas ir elektrolitai. Kai ašaros 
kažkurio vieno elemento netenka, jos 
tampa nevisavertėmis. Jei nėra rieba-
linės plėvelės, ašaros tuoj pat garuoja. 
Kai garuoja, jos darosi hiperosmo-
tinės, daugėja druskų, akys dirgina-
mos. Tuomet reikia lašinti tinkamas 
ašaras“, – aiškino P. Šiušas. 

Pasak gydytojo, dirbtinių ašarų 
yra labai didelis pasirinkimas. „Vie-
nos – paprastos, kurias galima į akį 
pilti litrais, kitos – kurios atstato tas 
plėveles. Patariu naudoti kelių firmų 
ašaras, kurios atstato visus natūralių 
ašarų sluoksnius. Jų lašinti dažnai 
nereikia“. 

Ir akis reikia mankštinti

Kaip išsaugoti sveikas akis? „Nėra 
stebuklingo recepto, padėsiančio iš-
saugoti gerą regėjimą. Pirmiausia 
reikia akių per daug nevarginti. Juk 
kai žmogus pavargsta, raumenis ilsi-
na. O akys turi tarnauti neilsėdamos? 
Mokykloje ne šiaip sau 45 minučių 
pamokos. Turi būti pertraukėlė. Taip 
pat ir dirbant, skaitant – reikia padary-
ti pertraukėlę. Negalima tris valandas 
neatitraukti žvilgsnio nuo kompiute-
rio. Valandą – paprastą ar akademinę 
– padirbę, turime pailsinti akis. Pažiū-
rėti į tolį, atlikti pratimus“ – pasakojo 
gydytojas okulistas P.Šiušas. 

Anykščių ligoninės okulistas Povilas Šiušas pataria bent kas valandą 
leisti akims pailsėti – pažiūrėti į tolį, jas pamankštinti.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Etiketas svečiuose
Vaišės. Reikėtų nepamiršti, kad at-

sisakius vaišių (neva iš mandagumo), 
antrą kartą jų gali ir nepasiūlyti. Eti-
ketas reikalauja niekada neištuštinti 
taurės gėrimo – taip šeimininkams 
parodoma, kad visko yra sočiai, nie-
ko netrūksta. Nereikia manyti, kad 
nuėjus į svečius galima šeimininkauti 
virtuvėje, nebent viešima pas gerus 
draugus. Norint atsigerti, geriausia 
pasakyti panašiai: „Gal visi išgerki-
me arbatos?“

Pavalgius. Reikėtų pasisiūlyti pa-
dėti sutvarkyti stalą, išplauti indus. 
Kad būtų įtikinamiau – tą padary-
ti atsistojus sykiu su šeimininkais. 
Dažniausiai šeimininkės linkusios 
namuose tvarkytis, tačiau yra ir tokių, 
kurios neatsisako kitų pagalbos. Jei 
svečiuojamasi kelias dienas (pasilie-
kama ne tik savaitgaliui, bet ir darbo 
dienai), vieną vakarą šeimininkams 
vakarienę turėtų gaminti svečias arba 
apmokėti jų sąskaitą restorane.

Pusryčiai. Svečiuose galima pus-
ryčiauti ir apsivilkus chalatą, tačiau 
būtinai tvarkingai susišukavus, nusi-
prausus, su šlepetėmis.

Miegas. Gerai, kai namuose yra 
svečių kambarys. Tačiau jei šeiminin-
kai siūlo miegoti svetainėje, reikėtų 
laikytis keleto mandagumo taisyklių: 
atsikėlus pakloti lovą, jeigu tai sofa – 
sustumsi. Visa tai padaryti geriausia 
iki tol, kol niekas neužėjo į kambarį: 
taigi atsikelti dera sykiu su pirmuoju 
atsibudusiu namuose. Svečiams skir-
tame kambaryje galima miegoti kiek 
nori, svarbu įsitikinti, kad šeimininkai 
nelaukia, kol svečiai atsikels, ir jiems 
ilgas viešinčių pogulis netrukdo. Prieš 
išvykstant derėtų patalynę nuvilkti ir 
sulanksčius gražiai sudėti.

Žalos atlyginimas. Jei svečias 
sugadino kokį nors daiktą, sudaužė 
vazą, būtina šeimininkams apie tai 
prisipažinti. Daiktą reikėtų sutaisyti 
arba atpirkom tokį ar panašų. Jei sve-
čias ištepė kilimą, užuolaidą, turėtų 
pasiūlyti sumokėti valymo išlaidas.

Pagarba. Atvykus į svečius privalu 
elgtis pagarbiai ne tik su šeimininkais, 
kitais jų svečiais, bet ir tausoti baldus 
(nesvarbu, kaip jie atrodo). Tarkime, 
prieš pastatant ant stalo puodelį su 
karšta kava ar arbata, reikėtų namų 
šeimininko paprašyti padėklo. Sve-
čiuojantis nedera kritikuoti šeiminin-
kų interjero, tačiau beveik būtina jų 
namus pagirti. Negražu teirautis, kiek 
viena ar kita interjero detalė kainavo, 
liesti į lentynas sudėtus daiktus.

Rūkymas. Negalima svečiuose be 
leidimo užsirūkyti, net jei kambariuo-
se ar virtuvėje matyti peleninė ir žino-
ma, kad patys šeimininkai rūko – ge-
riau atsiklausus išeiti į lauką. Nebent 
pasiūloma rūkyti namuose.

Nemandagu. Be šeimininkų lei-
dimo nereikėtų naudotis jų laidiniu 
telefonu. Tačiau net ir leidimą gavus 
nereikia piknaudžiauti, gražu pasiūly-
ti už pokalbį susimokėti.

Vonios kambarį reikėtų palikti 
tokį, koks jis buvo. Jei svečias neat-
sivežė rankšluosčio, turi jo paprašyti, 
neimti bet kurio. Ar galima naudotis 
šeimininkų dantų pasta, muilu, šam-
pūnu? Jeigu jie yra matomoje vieto-
je – taip, jei uždaryti spintelėje – ne. 
Reikėtų pasitikslinti, ar karštą vande-
nį galima naudotis neribotai, jei ne – 
praustis taip, kad jo liktų ir kitiems.         

 Paruošė A.Š.

AR JŪS VISKĄ 
ŽINOTE APIE SAVO 

SVEIKATĄ? 
Šių metų lapkričio mėn. 25 d. (trečiadienį)  

FUNKCINĖ SVEIKATOS DIAGNOSTIKA bus 
atliekama Utenoje, Aušros g. 11A, MIESTO 
OPTIKA salono patalpose.

Šių metų gruodžio mėn. (diena dar 
bus patikslinta)  FUNKCINĖ SVEIKATOS 

DIAGNOSTIKA bus atliekama Ukmergėje, Kauno g. 18,  OPTIKA 
VIZIJA salono patalpose. Priimami tik  iš anksto užsiregistravusieji 
telefonu: mob. 8-682 40857, darbo dienomis nuo 09.30 - 19.00 val. 
Tad kviečiame visus - mažus ir didelius daugiau sužinoti apie save.

Funkcinės sveikatos diagnostika: kas tai?
Pirmą kartą skaitantiems norėtume pabrėžti, kad šiuo tyrimu yra tiriama 

organų veikla, atliekant šią diagnostiką matoma kokiose kūno vietose yra 
sutrikimų, vystosi ligos, vystosi uždegiminiai procesai, audiniu pakitimai. 
Visi sveikatos duomenys yra matomi judesyje. 

Stebima kaip funkcionuoja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, 
inkstai, širdis, žarnynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sis-
temos veikla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, alergijas ir 
chronišką nuovargį.

Didelis šios diagnostikos privalumas prieš kitas diagnostines progra-
mas yra tas, kad organizme vykstantys pakitimai fiksuojami jau anksty-
voje stadijoje, kai dar nieko neskauda. O sudėtingais atvejais, kai žmogų 
vargina skausmai ir ne viena liga, šios diagnostika galima greičiau nusta-
tyti papildomas negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį gydymo būdą 
ar negaištant laiko  nukreipti reikalingo specialisto konsultacijai. Todėl ir 
profilaktiškai, ir įsisenėjusių negalavimų atveju funkcinė diagnostika atneš 
neabejotiną naudą kiekvienam.

Funkcinės sveikatos diagnostiką jau aštuonerius metus atlieka 
Kauno Bioinformacinės Medicinos konsultacijų ir diagnostikos 

centras “Žolių Salonas”.
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parduoda
Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-659) 25585. 

Namą Gegužės g. su 11 arų 
namų valda. Yra ūkinis pastatas, 
tvenkinys, geras privažiavimas, 
200 m iki upės, būtinas kapitali-
nis namo remontas. Kaina 12 000 
Eur.

Tel. (8-608) 94543.

Butą.
Tel. (8-612) 19001.

Ūkininkams skubiai ir nebrangiai 
- arkinį garažą nusikėlimui.

Tel. (8-686) 39852.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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. 
Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-629) 76267.

Kita

5 mėn. “Tauriųjų avinų” veislės 
triušius. Kaina 15 Eur/ vnt.

Tel. (8-647) 02585.

Lietuvišką kiaulių skerdieną pu-
selėmis 40-70 kg, subproduktus. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Valgomąsias, sėklines, paša-
rines bulves. Triušių skerdieną. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Maistines bulves - 0,20 Eur/kg, 
pašarines - 0,07 Eur/kg. Atveža.

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

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

Tel. (8-678) 73465.

įvairūs
Anykščių miesto centre išnuo-

mojamas 3-jų kambarių butas.
Tel. (8-616) 93653.

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

Tel. (8-630) 10200.

Parduoda malkas kaladėlėmis 
(uosis, drebulė, alksnis, beržas), 
biokurą, čipsus. Turi sausuolio. 
Perka įvairų mišką.

Tel. (8-645) 19855.

Dovanoja

Dovanojame du nuostabius, 
gerai išauklėtus, baltus su kremi-
nėmis dėmėmis 5 mėnesių kačiu-
kus. 

Tel. (8-685) 73130.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Ilgalaikio permanentinio makiažo 
procedūra: antakiai 80 Eur, akys 70 
Eur, lūpos 80 Eur. Korekcija 30 Eur. 
Būtina išankstinė registracija.

Tel. (8-616) 20756.

Kvalifikuota apdailininkė atlieka ap-
dailos ir remonto darbus. 

Tel. (8-615) 47417.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria interje-
ro klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Vidaus apdailos darbai, gipsas, 
grindų dėjimas, santechnika, elektros 
darbai ir dekoratyvinis tinkas.

Tel. (8-676) 48336.

Kokybiškai atlieka vidaus darbus už 
prieinamą kainą. Anykščiai.

Tel. (8-624) 84441.

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

Tel. (8-682) 37022.

Paruošia laistymo sistemos projek-
tą NMA paramai gauti. Laistymo ir 
drėkinimo sistemos vaismedžiams, 
uogynams, daržovėms, šiltnamiams. 
Kalėdinė akcija! Kapiliarinė drėkinimo 
juosta nuo 0,06 Eur/m.

Tel. +37068636095, 
el. paštas: info@laistymas.lt. 
Jonavos 3, Kaunas, 
www.laistymas.lt

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

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

Valo kaminus, mūrija ir skardina ka-
minų galvutes, keičia stogus, atlieka 
įvairius statybos darbus.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-671) 23906.

Valo krosnis ir kaminus, juos remon-
tuoja, dažo, atlieka kitus darbus. 

Tel. (8-600) 81264.

Kokybiški nerūdijančio plieno kami-
nų įdėklai. Pristatomieji kaminai (dvi-
sieniai). Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Pasakyti, ar pakankamai šiuo 
metu bičiuliaujamės, sunkoka, bet 
toks faktas, kad gal 90 nuošimčių 
užklaustųjų gali pasakyti ką nors 
apie Rygos balzamą, šprotus, ta-
čiau nežino, kas yra Lačplėsis, 
kas dabar kaimyninės valstybės 
prezidentas, vis dar mini „tą mo-
terį“ ar Berzinį, kuomet jau kuris 
laikas svarbiausias žmogus yra 
Raimondas Vėjuonis.

Latviai nuo pat XIII amžiaus pa-
baigos savos valstybės nebeturėjo, 
buvo pavergti vokiečių, o įsibro-
vėlių sukurtas Rygos miestas tapo 
nuožmaus ir karingo Livonijos 
ordino centru. Tačiau svetimųjų 
valdomi latviai nebuvo sunaikinti, 
išliko ir savąją tapatybę išlaikė ir 
sudėtingoje šių laikų būtyje, ypač 
sudėtinguose santykiuose su ko-
lonistais rusais, geba pavyzdingai 
tvarkytis.

Juozas Tumas-Vaižgantas dar 
1919 m. apie latvius rašė pagar-
biai, su pasigėrėjimu. Pastebėjo, 
kad jiems įtakos turėjo raciona-
lus protestantiškas tikėjimas, ku-
ris neveikdamas jausmų, palieka 

Dievs sveti Latviju...
Tokiais žodžiais, Dievo globos Latvijai meldžiančiais, norisi 

prabilti lapkričio 18-ąją švenčiamą Latvijos nepriklausomybės 
dieną  ir nuoširdžiai sveikinti mūsų bičiulius latvius, vienintelius 
baltus „braliukus“. Istorija byloja, kad kadaise buvome viena 
tauta, tik amžiams bėgant palengva suskilome. 

Du istorikai bičiuliai – „braliukai“ - Indulis Zvirgzdinis ir 
Raimondas Guobis Cesvainės pilies bokšte 1998 metų vasa-
rio 25-ąją. 

žmogų šiurkštoku stačioku. Tas jų 
statumas dažnai yra tik naudingas. 
Jis sudaro tvirtą ir pastovų būdą ir 
tvirtabūdis latvis nepasiduoda nu-
tautinimui, nors maišosi su vokie-
čiais ir kitais krašto gyventojais. 
Savo tėvynėje latvis vaikščioja per 
labai alkūnes atkišęs, dažnokai ne-
latviams niūkteli į pašonę. Lietuvis 
negali nepagerbti latvio už tai, kad 
jis vokiečių malamas per 700 metų 
ne miltais pavirto, bet užgrūdintu 
plienu.

Negali mūsų laikais ir anykštė-
nai latvių negerbt, nes tas didysis 
mūsų mieste dažniausiai apsilan-
kantis ir kurorto mitą skleidžian-
tis užsienietis yra latvis arba ten 
gyvenantis kitatautis “latvejcas”. 
Anykščiai jau keli dešimtmečiai 
bičiuliaujasi  su Latvijos Vidze-
mės regiono miestu Madona. Gai-
la, kad kuo toliau, tuo labiau da-
romės vieni kitiems nebeįdomūs. 
Bičiuliaujasi ir muziejininkai 
- retsykiais į svečius nuvažiuoja, 
dažnokai laiškais susirašo. Di-
džios šventės proga kalbėjausi su 
Madonos muziejaus istoriku In-

duliu Zvirgzdiniu apie jo tėvynės 
Latvijos praeitį ir dabartį. Senas 
bičiulis pastebėjo, kad mūsų tautų 
istorija yra labai panaši tuo, kad 
1918 m. paskelbę nepriklausomy-
bę, kovojome, kartais ir kartu su 
bendrais priešais, šiek tiek ben-
dradarbiavome tarpukariu. La-
tvijos ūkis, ypač Rygoje sutelkta 
pramonė, buvo veik sunaikinta, 
mat didžiojo karo frontui ritantis 
į Rytus daug gamyklų buvo išga-
benta į Rusijos gilumą. Įdomu, 
kad Leitnerio dviračių gamykla 
įrengta Charkove, tačiau dvira-
čiai, kurių garsiausi „Erenpreis“, 
buvo gaminami, 1925 m. pradėjo 
veikti puikių radijo imtuvų gamy-
kla „VEF“, buvo gaminami fotoa-
paratai „Minox“, tačiau didžiausia 
ūkio dalis tebebuvo žemės ūkis, 
sviesto, bekonų, linų ir kitų ga-
linių eksportas į užsienį. Įdomu, 
kad Madonos apylinkėse buvo 
pats didžiausias pieno perdirbi-
mo įmonių  tinklas šalyje. Įdomu, 
kad iš šių apylinkių kilęs Rober-
tas Hiršas, buvęs vienas iš turtin-
giausių Latvijos žmonių, įkūręs 
didžiausias tekstilės įmones savo 
šalyje „Rygas audums“ bei Lie-
tuvoje „Kauno audiniai“. Įdomu, 
kad 1935 metų didžiausias Latvi-
joje visuomeninis statinys buvo 
tų metų rudenį atverti Madonos 

„aizsargų“ - šaulių namai, į kurių 
80-ečio paminėjimą pravartu būtų 
nuvykti ir Anykščių šauliams. Gal 
net su patranka.

Z.Indulis pastebėjo, kad šiuo 
metu Madona garsėja savo žiemos 
sporto centru ir daugiašakiu žemės 
ūkiu, nors dabar ne tiek svarbu, ką 
nors gaminti, kiek surasti kur par-
duoti. Šioks toks pasididžiavimas, 
kad Latvijos prezidentas R. Vėjuo-
nis yra kilęs iš Sakanų, baigęs Ma-
donos vidurinę mokyklą ir po bi-
ologijos studijų universitete, prieš 
pat pradėdamas politinę karjerą, 
čia dirbęs mokytoju.

 Madonos muziejus nesulaukia 

Raimondas GUOBis

tokių lankytojų antplūdžių, todėl 
jo darbuotojai darbuojasi gaivin-
dami istorinę atmintį, puoselėdami 
etnografiją, papročius, stiprindami 
pilietinį sąmoningumą. Z.Indulis 
džiaugsmingai prisiminė, kad tiek 
pernai, tiek šiemet pažinimo ir 
pramoginiais tikslais po du kartus 
keliavo po Lietuvą, lankėsi Drus-
kininkuose, Trakuose, Zarasuose, 
Šilutės krašte ir, žinoma, Anykš-
čiuose. 

Tuo pačiu pasigirti negalėjau, 
bet ateityje dažniau į Latviją nu-
keliauti pažadėjau. Tad Dieve, 
laimink mūsų šalis ir mūsų tautų 
bičiulystę.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes, griovius. 
Atliekame kitus kasimo dar-
bus. 

Tel.: (8-698) 46745.

Ratiniu ekskavatoriumi - krautuvu 
valo kūdras, kasa, lygina, planiruoja 
sklypus, kelius, įveda, prijungia van-
dentiekį, kanalizaciją.

Tel. (8-670) 12913.

Kokybiškas, nebrangus tvenkinių 
kasimas. Įvairios statybinės techni-
kos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349.

Iškerta ir išveža krūmus ir kitą me-
dieną iš žemės ūkio paskirties že-
mės.

Tel. (8-687) 59061.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės lapkričio 26 dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’
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siūlo darbą

Noriu išreikšti pagarbą ir dėkingumą Anykščių ligoninės 
Vidaus ligų skyriaus gydytojai V. KLIMKEVIČIENEI ir me-
dicinos personalui už nuoširdų ir profesionalų gydymą.

Vytautas PILKAUSKAS

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Tel.: 8 610 21793

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

registruotą 
kaimo vietovėje. 

Tel.: (8-686) 23411.

perka
Brangiai – įvairius automobi-

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. 

Tel. (8-650) 16017. 

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

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

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamąjį turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Padeda parduoti, perka namus, 
sodybas, žemės, miškų sklypus. 

Tel. (8-650) 76223.

 Automobiliai, dalys, technika

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.

Mirtis ateina, nieko neklausia,
Tik pasiima patį geriausią, patį brangiausią.
Nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems palydint į pa-

skutinę kelionę Birutę Genovaitę JURKŠTIENĘ.

Vyras ir vaikai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

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

UAB “BIFER” - automobilius su 
variklio, pavarų dėžes, važiuoklės 
defektais.

Tel. (8-616) 02079.

Tvarkingą traktorinę dviašę savi-
vartę priekabą. 

Tel. (8-611) 30086.

Gyvuliai

Ūkininkas brangiai - įvairaus am-
žiaus telyčias, karves, bulius (la-
biausiai siūlyti mėsinius galvijus, 
galimas ir didesnis kiekis).

Tel. (8-614) 35644, 
(8-698) 50818.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,15 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,40 Eur/kg). Moka 
PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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 ir medieną. Dideliais kie-
kiais visas malkas, kaina 13 Eur/ 
1 kub. m. 

Tel. (8-609) 80524.

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

Transporto įmonei reikalingi šaltkalviai ir vairuotojai (darbas su auto-
vežiais Europoje).

Utena, tel. (8-618) 83660.

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.

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

Sudarome sąlygas įgyti vairuotojo pažymėjimus  
C, CE kategorijoms.

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

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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimy-
nams, bendradarbiams, draugams, Kupiškio laidojimo 
namams už palaikymą, paramą ir užuojautą, palydint į 
paskutinę kelionę Povilą STRAZDĄ.

Artimieji
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
eiliavo linas BiTVinskAs

mėnulis

Gomantas, Eibartė, Honorijus, 
Alberta, Norgaudas, Girenė, 
Honoratas, Tomas.

šiandien

lapkričio 22 d.

lapkričio 23 d.

lapkričio 23 d. priešpilnis.

Cecilija, Cilė, Steigintas, 
Dargintė.

Felicita, Klemensas, Kolum-
banas, Doviltas, Liubartė, Adelė, 
Kolumbas, Orestas.

anekdotas

oras

+4

+1

IŠ artI

Amiliutė išsirašo sau 
elektroninį receptą

Portalas anyksta.lt iki gruodžio 
11 dienos tęsia nuotraukų kon-
kursą „Mano augintinis”.

Primename, kad gražiausios 
nuotraukos autoriui atiteks lai-
kraščio „Anykšta“ 2016 metų 
prenumerata pusmečiui, o dar 
dviems konkurso laimėtojams 
dovanosime „Anykštos“ prenu-
meratą trims mėnesiams.

Jūsų augintinių nuotraukų 
laukiame el.pašto adresu info@
anyksta.lt                                  

- ANYKŠTA

 Konkursas „Mano augintinis”

Mūsų katytei Musei - 3 metai. 
Bet ji elgiasi kaip trijų mėnesių 
kačiukas!

Miega pačiose neįprasčiausiose 
vietose - įsirango į spintos stalčių, 
krepšį, į mano pagamintą namelį 
ar net tarp knygų! Ir dar - ji puiki 
medžiotoja. Ir tuo labai mėgsta pa-
sigirti - beveik kasdien atneša ant 
laiptų po pelę. Mūsų šeima ją labai 
myli.

indrė

Tai - mano žirgas Brafis, jam 3 
metai, gimęs 2012-08-01 dieną. Jis 
nėra kambarinis gyvūnas, bet mes 
jį labai mylime. Žirgas labiausiai 
mėgsta morkas, gabalinį cukrų, o 
visų labiausiai obuolius bei avižas.

Jis labai meilus, aktyvus, labai 
patinka, kai ant jo joji bei su juo 
dirbi. Labai imlus darbui. Prierai-
šus bei išskirtinis žirgelis, mėgsta 
dėmesį. Šioje nuotraukoje Brafis 
žiūri varžybas Niūronių kaime bei 
šypsosi gavęs iš kumelių dėmėsio.

Dominykas PUZinAs

Labai smalsus, žaismingas, mielas augintinis - šeškas Gudrutis. Mėgstamiausias užsiėmimas - iškasti gėles 
ir paslėpti daiktus.

Bronislava.

Nesame išskirtinai konkursinės, bet sumąstėme ir mes pasirodyti pasauliui...
Pas globėjas visada buvau aš viena - Berta, gimusi Šančiuose. Mano gentainiai priklauso nykštukinių abriko-

sinių pudelių veislei. Kai pasirodau kieme ar gatvėje- visi nori paglostyti ir retas kas apie mane nepasako „Koks 
gražuolis“. Bet aš ne JIS, o JI. Jau septintus metus lepinausi globėjų meile, kai vieną vakarą atsirado JI- Musė 
Šerkšnytė. Musė tuomet sunkiai kvėpavo, nes turėjo didelę slogą, apsiseilėjusi sunkiai nurijo ir maistą. Ir kaip 
tik nevyko gydymas: lašai į nosį, lašai į ausis ir... Šiandien Musė tikra musė - „skraido“ po kambarius, kad tenka 
be perstojo šią nenuoramą tramdyti. O jau jos kailis, tai atrodytų, jog iš pelenų kibiro perbėjo per smėlį ir jo 
kur kliuvo, kur ne. Retai pykstuosi aš su ja, gal tik tuomet, kai ši kiša nosį į mano dubenėlį su maistu. Šiaip tai 
ne taip nuobodu, kai liekame bute vienos. Dažniausiai, tai Musė tada prisnūsta, o aš iš nuobodumo į ją žiūriu... 
Dar tarp mūsų - Musė jaunesniajai globėjai labai mėgsta atlikti galvos masažą, o po jo globėja vos išsišukuoja 
plaukus. Taip ir gyvename bei paneigiame posakį, kad pykstasi kaip ŠUO su KATE. Visai tai NETIESA.

Ramunė.

Turime labai draugišką kalytę 
Mėtutę. Ji kartu su mumis užaugo, 
todėl labai mus myli ir saugo, yra 
labai ištikima.Mes taip pat labai ją 
mylime ir ja rūpinamės.

ignas, simas ir kipras.

 Patikėkit, man taip bloga,
nuo pat ryto rauna stogą,
Beveik nieko nematau -
nuo slogos veik apakau.

ir dar kosėjimas chroninis,
Tuoj - receptas elektroninis
Prie kompiuterio ekrano -
nors senjorė, bet išmano.

susirandą skiltį „Gydo“,
Įveda, kad mato šydą,
Priedo užgulė dar nosis,
Bei skausmai dažnai kartosis.

Rašo, kad širdies neskauda
Tik kai kosi kažkas šaudo...
jai atsakė sistema:
„jūs jau mirusi dama“.

Padarė žmogeliui sėklidžių 
persodinimo operaciją. Žmogelis 
iškart pasijuto geriau: gyvenimu 
patenkintas, viskas dirba…

Sutinka jis daktarą ir sako:
– Daktarėli, pasakykit man, o ką 

jūs ten man įsiuvote? Aš taip gerai 
jaučiuosi!

Gydytojas:
– Tik jūs nepykit, matot, mes po 

ranka nieko neturėjom tuo metu, 
tai įsiuvom… dvi bulvytes…

– Tu matai! O aš ir žiūriu: pas 
kitus utėlės o pas mane – kolorado 
vabalai…

***

Motina priekaištauja sūnaus ma-
tematikos mokytojai:

– Kaip jūs galėjote mano sūnui 
duoti spręsti užduotį, kur alus tik 
28 centai? Vyras visą naktį užmigti 
negalėjo!

***
Sėdi bare liūdnas matematikos 

dėstytojas. Barmenas jo klausia:
-  Na, ko liūdim?
-  Žmona iš namų išvarė.
-  Ir ko gi?
-  Pasimylėjom, o aš ir sakau jai, 

„Na, duokš įskaitų knygelę…“


