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Naujoji realybė

Sakoma, kad pranašu savame 
krašte nebūsi. Pranašu? Tai čia 
taip anksčiau būdavo, kad pra-
našu  iškilti vis dėlto buvo men-
ka galimybė. Dabar savam kraš-
te greičiausiai tapsi bedarbiu. 
O bedarbis ir svetimam krašte 
pranašu netampa...

Linas BITVINSKAS

Mokestis. Bus apmokestin-
tas elektroninio mokinių dienyno 
„Tamo“ naudojimas. Iki šiol pro-
duktą „Tamo“ kūrėjai siūlė nemoka-
mai, o ketvirtadienį paskelbė žinią, 
kad už galimybę naudotis mobiliąja 
programėle išmaniuosiuose telefo-
nuose tėvai turės susimokėti.

Maras. Rasti net du nuo afriki-
nio kiaulių maro kritę šernai. Šer-
nai rasti Andrioniškio seniūnijoje, 
Ramuldavos girioje, „Elmos“ me-
džioklės būrelio plotuose. Vienas 
šernas - Mogylų miške, kitas - Ber-
žoniškio kaimo apylinkėse. Šiais 
metais Anykščių rajone fiksuoti jau 
3 afrikinio kiaulių maro atvejai, o 
Lietuvoje  aptikta per 20 šernų, sir-
gusių afrikiniu kiaulių maru.

Kandidatas. Kas nuo Valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos kandidatuos 
Anykščių-Panevėžio apygardoje, 
kol kas nėra skelbiama. Anykščių 
„valstiečių“ lyderis Antanas Bau-
ra „Anykštai“ teigė, jog kol kas 
vyksta tik preliminarūs pokalbiai 
su potencialiais kandidatais. Savo 
sprendimo dėl Seimo rinkimų vie-
šai nėra pasakęs ir pats A. Baura.

Cechas. Išplatintas AB „Anykš-
čių vynas“ direktoriaus Audriaus 
Zuzevičiaus pranešimas, jog kovo 
31  dieną 24 val. 00 min. „visas AB 
„Anykščių vynas” turtas, teisės ir 
pareigos, taip pat teisės ir pareigos 
pagal sandorius, pereis AB „Stum-
bras“ ir bus įtraukta į bendrovės 
apskaitą“. Kitaip tariant, „Anykš-
čių vyno“, kaip juridinio vieneto, 
neliks. Anykščių gamykla taps AB 
„Stumbras“ padaliniu.

Kviečia I. Vasario 25 d. (ke-
tvirtadienį) 17.15 val. Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazija 
kviečia būsimųjų pirmokų tėvelius 
į pirmąjį susirinkimą. Susirinkimo 
metu susipažinsite su būsimomis 
savo vaikučių mokytojomis, gau-
site išsamią informaciją jus domi-
nančiais klausimais.

Kviečia II. Vasario 22 d. (pir-
madienį) 17.30 val. būsimuosius 
pirmokėlius ir jų tėvelius A. Bara-
nausko pagrindinė mokykla kvie-
čia susipažinti su mokykla ir mo-
kytojomis. 

Žinomų keramikų kieme – 
kraupi žmogžudystė

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Liberalai žada piginti šilumą, 
          bet ji tik brangsta

Esminis Anykščių liberalų pažadas, prieš savivaldos rinkimus duo-
tas rinkėjams, - 20 procentų sumažinti šilumos kainas, bliūkšta. Kol 
kas nepavyksta išlaikyti net tų kainų, kurios buvo prieš rinkimus - 
šiluma per 2015 metus Anykščiuose pabrango net 16 procentų. 

Tragedija įvyko šios pirties priepirtyje. Kaip įtariama, Kurklių II-ajame kaime gyve-
nusį Sergej Kovaliov nužudė keramikas Andrius Rozanovas.

Kaina stabiliai auga

2015 metų sausio mėnesį, taigi 
prie savivaldos rinkimus, kai buvo 
dalinami pažadai apie šilumos kai-
nos mažinimą Anykščių vartoto-
jams, kilovatvalandė (kWh) UAB 
„Anykščių šiluma“ parduodamos 
šilumos energijos kainavo 8,04 ct. , 
o 2016 metų sausį kWh jau kaina-
vo 9,37 ct. Tad jeigu atramos tašku 
laikysime 2015 metų sausio mėne-
sio šilumos kainą ir lyginsime ją su 
šių metų sausiu, šiluma per metus 
Anykščiuose pabrango net 16,5 pro-
cento – beveik tiek, kiek žadėta kai-
ną sumažinti. 

Šių metų vasariui nustatyta kiek 
mažesnė nei praėjusio mėnesio šilu-
mos kaina – 9,31 ct už kWh. 

Buvęs šaltas sausis Anykščių dau-
giabučių gyventojų kišenes palen-
gvino ypač skaudžiai – nerenovuotų 

Talentų ugdytoja tiki žmogaus 
universaliuoju talentu

Fortepijono mokytoja Irena 
Meldaikienė, išugdžiusi ne vie-
ną nacionalinių ir tarptautinių 
konkursų laureatą, dažnai vai-
kams atstoja ir 
mamą.

Mirtį prišaukė netvarkingas 
šulinys

Pirmadienį 
miesto mokyklose 
prasideda 
neterminuotas 
mokytojų streikas

Po nelaimės Kurklių II-aja-
me kaime šulinys buvo apjuos-
tas STOP linija, tačiau dėl to 
saugesne ši vieta netapo. 

Trečiadienio vakarą Kurklių seniūnijos Kališkų kaime rastas negyvo vyro su kirstinėmis žaizdomis kū-
nas. Kraupi nelaimė įvyko žinomų keramikų Dangiros Pyragaitės ir Andriaus Rozanovo namų kieme.

namų gyventojai už kvadratinį metrą 
buto „Anykščių šilumai“ mokėjo nuo 
2,3 iki 3,7 euro. Taigi, ne vienas butas 
gavo bent 200 eurų sąskaita už buto 
šildymą sausio mėnesį. Renovuo-
tiems butams šiluma kainavo ženkliai 
mažiau – po eurą su centais už kva-
dratinį metrą.   

Anykščiuose sausio mėnesį šiluma 
buvo brangiausia šalyje, vasarį šią gar-
bingą vietą užleidome „Biržų šilumai“ 
ir tapome antri pagal brangumą.

Mažėjimui pagrindas yra

Šilumos kaina prieš rinkimus buvo 
asmeninis tada dar kandidato į merus 
Kęstučio Tubio „arkliukas“. K. Tubis 
išmano energetiką ir biokuro rinką. 
Jis yra Lietuvos miškų savininkų aso-
ciacijos valdybos narys.
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spektras

Temidės svarstyklės

radvilos

Užpuolikas. 2016-02-15 apie 13 
val. 12 min. Anykščiuose, K. Ladi-
gos gatvėje, į parduotuvę užėjo 24-
erių jaunuolis, kuris, grasindamas 
pardavėjai peiliu, reikalavo pinigų. 

Įtariamasis sulaikytas ir paguldytas į 
Rokiškio psichiatrinę ligoninę.

Vagystės. 2016-02-16, apie 10 val. 
30 min., pastebėta, kad vasarnamyje 
Svėdasų seniūnijoje nebėra elektrinio 
vandens boilerio, dviračio. Nuostolis 

– 200 eurų. 2016-02-17, apie 10 val., 
pastebėta, kad iš sodybos Kurklių se-
niūnijoje pagrobta elektrinis grąžtas, 
maisto produktai. Nuostolis – 300 
eurų.

Smurtas. 2016-02-18, apie 16 

val. 20 min., namuose, Anykš-
čiuose, Šaltupio gatvėje,  neblai-
vus (1,52 prom.) 54-erių vyriškis 
grasino nužudyti buvusią žmoną. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad žmogus šulinyje. Čia dabar, 
sakau. Vaikus mėto į šulinius, čia 
vėl žmogus šulinyje. Atvažiavo net 
du ugniagesių ekipažai gelbėti to 
žmogaus iš šulinio, tačiau paaiš-
kėjo, kad neteisingai informavo“, 
- apie nelaimę „Anykštai“ pasa-
kojo Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus.

Ugniagesiams atvykus paaiš-

Mirtį prišaukė netvarkingas 
šulinys

Trečiadienį Kurklių seniūnijos Kurklių II-ajame kaime, savo 
namų kieme, rastas 64-erių vyriškio kūnas. Kurklietis nuskendo 
savo netvarkingame šulinyje.

kėjo, kad vyras namo kieme, prie 
netvarkingo šulinio, sukniubo ir, 
galvai panirus į vandenį, prigėrė.

Šių namų šeimininkus Kurklių 
seniūnas A. Jurkus ne kartą ragino 
šulinį susitvarkyti, įspėjo, kad tai 
gali baigtis nelaime, tačiau šie jo 
nepaklausė.

Neatmetama, kad nuskendęs  
kurklietis galėjo prieš nelaimę būti 
neblaivus.

Po nelaimės šulinys buvo apjuostas STOP linija, tačiau dėl to 
saugesne ši vieta netapo.                    jono jUneViČiAUs nuotr.

Skatina. Alytaus rajono Miros-
lavo miestelio gyventojas, buvęs 
ilgametis seniūnas, Alytaus rajono 
tarybos narys, aktyvus Žemdirbių 
sąjūdžio kūrėjas Jonas Jurevičius, 
paklaustas, ką dvi savaites veikė 
Čikagoje, teigė agitavęs ten jau 10 
metų gyvenantį sūnų Raimondą 
greičiau grįžti namo. “Prezidentė 
nedelsdama turi susikviesti iškiliau-
sius meno, kultūros, mokslo žmo-
nes ir paprašyti parengti finansiškai 
stiprią valstybinę jaunų šeimų įtvir-
tinimo ir susigrąžinimo programą. 
Jau dabar 15-24 metų mūsų piliečių 
užsieniuose gyvena du kartus dau-
giau nei Lietuvoje, 25-34 metų - tris 
kartus daugiau. Šią kraupią žinią pa-
garsino Seimo Migracijos komisijos 
vicepirmininkas Zasčiurinskas, bet 
prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje 
niekas nenualpo. Jie ir toliau riejasi 
tarpusavyje”, - sakė J. Jurevičius. 

Kritika. LSDP garbės pirminin-
ko Aloyzo Sakalo tikinimu, iš šalies 
žiūrint gali atrodyti, kad A. Butkevi-
čius kartais nekontroliuoja situacijos 
partijoje, tačiau, jo nuomone, taip 
nėra. “Jis nėra diktatorius, remiasi 
kolektyvine nuomone. Diskutuoja 
visais klausimais”, - sakė A. Sakalas. 
Socialdemokratai, viešojoje erdvėje 
dėl skandalų eskalavimo kaltinantys 
opoziciją, neoficialiuose pokalbiuo-
se aiškina, kad juos iš tiesų “puola 
prezidentūra”: esą konservatorių, li-
beralų ir prezidentės interesai sutam-
pa - visiems kliūva socialdemokratų 
reitingai. 

Atskirtis. Paklaustas apie naci-
onalinės lietuvių kultūros padėtį 
nūdienos Lietuvoje, žinomas šalies 
fotomenininkas, fotografijos istori-
kas, kritikas ir tyrėjas, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge-
dimino V laipsnio ordino kavalierius 
Stanislovas Žvirgždas atsakė, kad 
lietuvių tauta šiuo metu yra neleisti-
nai atskirta nuo Lietuvos valstybės - 
“susikurtuose komforto rezervatuose 
mūsų valstybėje gyvena tik “elitas”, 
o Tauta saugios ir pastovios erdvės 
savajai būčiai apskritai neturi”. 

Vieta. Vasario 24-ąją sostinės ta-
ryba balsuos, kurią vietą skirti Jono 
Basanavičiaus paminklui. Liberalų 
valdomi Vilniaus politikai, nepai-
sydami Lietuvos kultūros, meno, 
mokslo autoritetų nuomonės, įsiti-
kinę, kad tikrojo Tautos patriarcho 
atminimui gana ir automobilių aikš-
telės priešais Nacionalinę filharmo-
niją. Pastaruosius 5 metus būta tokių 
pasiūlymų: prie Rusų dramos teatro 
J. Basanavičiaus gatvėje, Konstanti-
no Sirvydo skvere ir šalia jo, prie Šv. 
Paraskevos cerkvės Didžiojoje ga-
tvėje, bei automobilių aikštelėje prie 
Nacionalinės filharmonijos. 

Taisyklės. Paskelbtos naujos “Eu-
rovizijos” dainų konkurso balsavi-
mo taisyklės. Jos nebuvo keistos nuo 
pat 1975-ųjų metų, skelbia BBC. 
Anksčiau buvo bendrai paskelbiami 
sudėti žiūrovų ir komisijos atlikė-
jams skirti taškai. Dabar taškai bus 
skelbiami atskirai. Pirmiausia vedė-
jai praneš, kiek taškų atlikėjams sky-
rė komisija, o konkurso pabaigoje 
bus skelbiami bendri, visų žiūrovų 
balsai. Organizatoriai mano, kad tai 
padės sukurti “dramatišką finalą”, 
nes žiūrovai konkurso nugalėtoją su-
žinos tik pačioje pabaigoje. Pastarai-
siais metais nugalėtojas paaiškėdavo 
iki balsavimo pabaigos likus beveik 
20 minučių.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Gimnazijos direktorė Regina Drū-
sienė „Anykštai“ sakė, kad buvęs 
mokyklos ūkvedys Saulius Vaičiūnas 
išėjo į kitą darbą ir šioms pareigoms 
buvo surengtas konkursas. Jame, pa-
sak direktorės, dalyvavo keturi pre-
tendentai.

Pagal išsilavinimą veterinarijos 
gydytojas M. Žiukas iškilo Anykščių 
meru tapus Dariui Gudeliui. 2001 me-
tais jis buvo paskirtas UAB „Anykš-
čių šiluma“ generaliniu direktoriumi, 
o 2003 metais – Anykščių savivaldy-

Mindaugo Žiuko karjeroje - 
netikėtas posūkis

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Min-
daugas Žiukas pradėjo dirbti Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
ūkvedžiu. Tiesa, oficialiai ši pareigybė įvardinama kilniau - di-
rektorės pavaduotojas ūkio reikalams.

Buvęs Anykščių savivaldybės administracijos vadovas Mindau-
gas Žiukas dabar vadovauja gimnazijos ūkiniam personalui.

jono jUneViČiAUs nuotr.

bės administracijos direktoriumi. Šį 
darbą jis dirbo visą kadenciją, pra-
džioje su meru D. Gudeliu, o šiam ta-
pus Prezidento Valdo Adamkaus pa-
tarėju – su meru Alvydu Gervinsku.

Nuo 2007 metų M. Žiukas dirbo 
draudimo agentu bei draudimo bro-
keriu, kurį laiką buvo saugos ben-
drovės direktoriaus pavaduotoju.  
2015 metais per savivaldos rinkimus 
Tėvynės sąjungos sąraše kandida-
tavo į rajono Taryba, bet išrinktas 
nebuvo.

Anykščių Jono Biliūno gimnazija 
savo interneto svetainėje skelbia, 
kad pamokos gimnazijoje nevyks 
vasario 22 ir 23 dienomis. Mokslei-
viams įteikti įspėjimo rašteliai, kad 
pamokų nebus, mokytojai jiems pa-
teikė užduotis atlikti namuose.

Anykščių Antano Vienuoliko 
progimnazija savo interneto sve-
tainėje praneša, kad  vasario 22 
ir 23 dienomis pamokos pagal 
įprastą tvarkaraštį nevyks, tačiau 
šiomis dienomis progimnazijoje 
vyks kultūrinė, meninė, pažintinė, 
kūrybinė, sportinė, socialinė, pre-
vencinė veikla.1-5 klasių mokinių 
pamokos bus nukeliamos į gegu-
žės 30-31 dienas, o 6-8 klasių pa-
mokos bus nukeliamos į birželio 
1-2 dienas, tai yra  į tas dienas, 
kuriomis, pagal 2015 - 2016 m. 
ugdymo planą, turėjo vykti kultū-
rinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, 
sportinė, socialinė, prevencinė 
veikla.

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktorė Jurgita Banie-
nė „Anykštai“ sakė, kad streiko die-

Pirmadienį miesto mokyklose prasideda 
neterminuotas mokytojų streikas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kitą savaitę dviejose miesto mokyklose: Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijoje ir Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje - 
prasideda neterminuotas mokytojų streikas. Anykščių pedagogai 
nusprendė streikuoti dvi dienas – pirmadienį ir antradienį.

nomis tėvai galės patys nuspręsti, ar 
savo vaikus į mokyklą leisti, ar ne.

Anykščių rajono švietimo dar-
buotojų profesinių sąjungų susivie-
nijimo pirmininkė Žana Loginova 
„Anykštai“ sakė, kad rajone neter-
minuotą mokytojų streiką nuspręsta 
tęsti dvi dienas, tačiau kiekviena 
streike dalyvaujanti mokykla turi 
teisę jį nutraukti, to pageidaujant 
mokytojų kolektyvui.

„Dažniausiai visuomenėje yra 
tokia nuostata, kad mokytojai 
streikuoja dėl atlyginimų. Ne tame 
esmė. Pirmiausia -  dėl koeficientų, 
kad jie būtų atstatyti iki buvusių 
ikikriziniu laikotrapiu ir dėl to, kad 
būtų nuimtos tos „žirklės“, - apie  
neterminuoto streiko priežastis kal-
bėjo Ž.Loginova.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinėje ir likusiose rajono 
mokyklose pamokos kitą savaitę 
vyks įprastine tvarka. Šių mokyklų 
pedagogai neturi teisės streikuoti, 
nes nepriklauso mokytojus vieni-
jančioms profesinėms sąjungoms. 
Trečiadienį prie įprastinės darbo 

tvarkos grįš ir neterminuotame 
streike dalyvavusių miesto moky-
klų pedagogai.

Priminsime, kad gruodį Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos ir 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
mokytojai buvo surengę įspėja-
muosius streikus. Tuomet streikavo 
ir dvi Anykščių muzikos mokyklos 
mokytojos.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorė Jurgita 
Banienė sakė, kad streikuos maždaug 60 proc. progimnazijos 
mokytojų.
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

(Atkelta iš 1 p.)

Ar skiepijatės 
nuo gripo, kaip 
saugotės?   Prieš tapdamas politiku, jis vertėsi 

ir konsultacine veikla, kurios viena 
šakų buvo šilumos gamybos įmonių 
veiklos efektyvinimas.

„Anykštai“ rajono meras K. Tubis 
aiškino, kad jis nesikrato pažadų at-
piginti anykštėnams šilumą, tačiau 
kol kas šitai nepadaryta dėl išorinių 
veiksnių. „Daugelį dalykų įtakoja ne 
savivaldybė, o Vyriausybės priimti 
sprendimai. /.../ Lapkričio 3 dieną 
„Anykščių šiluma“ išsiuntė naujus 
paskaičiavimus Valstybinei kainų 
ir energetikos kontrolės komisijai 
(VKEKK), kuri pagal įstatymą per 
penkis mėnesius turi priimti spren-
dimą dėl naujos kainos. Aš specialiai 
buvau nuvykęs į šią komisiją prašyti, 
kad sprendimas būtų priimtas anks-
čiau“,  - „Anykštai“ aiškino meras.

 K. Tubis tvirtino, kad ir be VKEKK 
sprendimo „Anykščių šilumos“ kainą 
sumažins. Mat šilumos kaina sudaro-
ma iš kelių dedamųjų ir dalį jų pagal 
faktines išlaidas kurui gali koreguoti 
pati vietos valdžia.

„Ekonominis pagrindas šilumos 
kainos mažinimui yra. 45 procen-
tais pigiau pirkome biokurą. Manau, 
„Anykščių šiluma“ skaičiavimus atli-
ko teisingai. O tai, kad sumažinus ši-
lumos kaina pablogės ją gaminančios 
įmonės rodikliai, negali būti pagrin-
das nemažinti kainos vartotojams“,  
- tikino meras K. Tubis.    

  
Konkrečių pažadų dalinti nedera

Anykščių liberalų priešrinkiminia-
me kandidatų į rajono Tarybą sąraše 
trečiuoju buvęs teisininkas, profeso-
rius Audrius Bitinas šypsojosi, kad 
jis asmeniškai niekam nežadėjo 20 
procentų sumažinti šilumos kainas. 
„Mano principas – negalima žadėti 
konkrečių dalykų. Prieš savivaldos 
rinkimus galima prišnekėti ir apie 
pensijų didinimą. Šilumos kaina pri-
klauso ne tik nuo savivaldos, bet ir 
nuo centrinės valdžios veiksmų“, – 
kalbėjo Tarybos narys A. Bitinas.  

Profesorius nurodė ir kitą galimą 
požiūrio kampą: „Manau, kad kon-
kretus pažadas yra nukreiptas į ateitį. 
Kol kas per trumpas laikas jam įvyk-
dyti. Žiūrėkit, kokie valdžios veiks-
mai. Ar dedamos pastangos siekiant 
tikslo? Ar teisingu keliu einama? Ta-
čiau, kaip ten bebūtų, pažadus reikia 
vykdyti“, - sakė A. Bitinas.

Lukas Pakeltis statymus didina

Liberalų sąjūdžio Anykščių sky-
riaus pirmininkas, būsimas liberalų 
kandidatas į Seimą Lukas Pakeltis 
„Anykštai“ dėstė, kad šilumos kainos 
mažinimas vartotojams buvo greičiau 
ne visos partijos, o mero K. Tubio as-
meninis pažadas. 

Tačiau dabar L. Pakelčiui jo as-
meniniai reitingai svarbesni nei K. 
Tubiui, todėl jis tikino, kad dabar 
jau tikrai neleis, jog šiluma brang-
tų, atvirkščiai – kainą mažins. „Mes 
skaičiuojame nuo senųjų kainų“, – 
paklaustas, kurią kainą - dabartinę ar 
tą, kuri buvo prieš savivaldos rinki-
mus 2015-aisiais - 20 procentų ma-
žins liberalai” -  atsakė L.Pakeltis.

“Buvusią 8,04 ct už kWh kainą su-
mažinus 20 procentų, šiluma Anykš-
čiuose kainuotų apie 6,4 ct už kWh, 
panašiai tiek, kiek dabar už šilumą 
moka Molėtų ir Ignalinos gyventojai, 
toks rodiklis būtų Lietuvos kainų „vi-
duriukas“. Iš įmonės nebus išspaus-
ta viskas. Reikia, kad įmonė dirbtų 
tvarkingai, juk kuo įmonei blogiau, 

Liberalai tebežada piginti 
šilumą, bet ji nuolat brangsta

tuo blogiau pačiai savivaldybei“, – 
paklaustas, ar besiekiant iki Seimo 
rinkimų įvykdyti savivaldos rinkimų 
pažadus neuždusins „Anykščių šilu-
mos“, kalbėjo rajono Tarybos narys 
L. Pakeltis.   

Kuo daugiau investuoja, 
tuo labiau brangsta

Investicijos į Anykščių šilumos ūkį 
jau tapusios legenda, nesėkmingų in-
vesticijų etalonu. 

Iki dešimto praėjusio amžiaus de-
šimtmečio Anykščių šilumos ūkis 
nebuvo išskirtinis Lietuvoje – senus 
katilus kūrenome anglimis ir mazu-
tu. Ir už šilumą anykštėnai mokėjo 
panašiai kaip ir kitų Lietuvos miestų 
gyventojai.

 Prieš beveik dvidešimt metų, da-
bartinių liberalų koalicijos partnerių 
konservatorių laikais, rajono meru 
būnant Sauliui Nefui, UAB „Anykš-
čių šiluma“ iš banko pasiskolino 18 
milijonų litų (5,2 mln. eurų) ir šiuos 
pinigus investavo į dujinių katilinių 
statybą. Greitai po to, kai Anykščiuo-
se pridygo dujinių katilinių ir neliko 
alternatyviu kuru šildomų katilinių, 
iš Rusijos perkamos dujos pabrango, 
o anykštėnai tik retais atvejais bran-
giausiai už šilumą mokančių sąrašuo-
se ką nors praleisdavo į priekį.

 Rajono meru tapus socialdemo-
kratui Leonui Alesionkai, buvo pra-
dėtas tyrimas dėl katilinių statyboms 
paimtos paskolos panaudojimo tiks-
lingumo. Tačiau L. Alesionka mera-
vo trumpai ir, į rajono valdžią grįžus 
dešiniesiems, tyrimas tyliai užgeso.

Anykščiai – daugiau nei dešim-
tmetį buvo brangiausios Lietuvoje ši-
lumos miestas. Didžioji dujinių katili-
nių statyboms paimtos paskolos dalis 
paskolos - 4 mln. eurų - nėra grąžinta 
iki šiol. Dabar kas ketvirtį bankui ati-
duodama po 60 tūkst. eurų.

Prieš keletą metų vėl iš esmės imta-
si spręsti „Anykščių šilumos“ proble-
mą. Ir vėl su didelėmis investicijomis. 
Iš AB „Anykščių vynas“ už 1,3 mln. 
litų (377 tūkst. eurų) nupirkta katili-
nė, kurioje už 6,5 mln. litų (1,88 mln. 
eurų) pastatytas skiedromis kūrena-
mas katilas.Tiesa, pusę katilo įrengi-
mo sumos finansavo Europos Sąjun-
ga. Biokatilo statybos baigtos prieš 
2015/2016 metų šildymo sezoną. 

Teoriškai skiedros yra pigesnės 
nei dujos, bet praktiškai 2015 metų 
gruodžio 8-ąją biokatilas buvo užge-
sintas dėl to, kad reikėjo sudeginti iš 
„Independence“ terminalo perkamų 
skandinaviškų dujų kvotą. Skandi-
naviškos dujos gruodį buvo beveik 
perpus brangesnės nei rusiškos, šildy-

mas jomis kainavo triskart brangiau 
nei skiedromis.     

Pažadai buvo logiški

Prieš 2015 metų savivaldos rin-
kimus nereikėjo gilaus ekonomikos 
išmanymo mąstant, kad Anykščiuose 
šiluma pigs, o juo labiau žadant rinkė-
jams atpiginti šilumą bent 20 procen-
tų. Katilinė iš „Anykščių vyno“ jau 
buvo nupirkta, jau buvo laimėtas eu-
ropinis projektas, kurio lėšomis prisi-
dedama prie biokatilo statybų. Buvo 
žinoma, kad iš biokuro katilinės jau 
šią žiemą bus galima šildyti 40 proc. 
Anykščių miesto. 

Politikų priešrinkiminių pažadų 
aritmetika labai elementari – skiedros 
kainuos bent perpus pigiau nei dujos, 
iš dujinių katilinių reikės šildyti tik 60 
procentų vartotojų, tad piginam šilu-
mą visiems 20 procentų. Ir taškas!

Iki Utenos - kaip iki Japonijos...

Pigiausia šiluma tradiciškai yra 
Utenoje, kur ji kainuoja perpus pigiau 
nei Anykščiuose. Uteniškiai už šildy-
mą vasario mėnesį mokės po 4,87 ct 
už kWh, o sausį šiluma kainavo tru-
putį daugiau – 4,89 ct už kWh. Ute-
nos gyventojai už buto kvadratinio 
metro šildymą sausio mėnesį mokėjo 
vidutiniškai 1,18 euro – tokį rezultatą 
pasiekė net ne visi renovuoti Anykš-
čių daugiabučiai.

Renovuotuose Utenos daugiabu-
čiuose  už 60 kv. m ploto buto  šil-
dymą sausio mėnesį reikėjo mokėti 
tik apie 30 eurų, tuo tarpu Anykš-
čiuose – per 60 eurų. Pigiausių ne-
renovuotų (60 kv.m) butų šildymas 
Utenoje sausį kainavo šiek tiek dau-
giau nei 50 eurų, o vidutiniškai - 71 
eurą. Yra išskirtinai brangios šilu-
mos namų ir Utenoje, kur buto (60 
kv.m) šildymo kaina perkopia 150 
eurų, tačiau mūsų rekordininkai 
moka dar trečdaliu brangiau..... 

Oooo: „Va jum ir proveržys!“
Anykščių Merfis:  „kainai reikia nurodyti susimažinti. Griežtai!“.
Matomai: „liberalai nežinojo,kad kuras kainuoja,o ne iš dangaus kren-

ta. O žadėjo, žadėjo...“
Mindaugas: „Meras turėtų rimtai pasvarstyti apie atsistatydinimą. Čia 

jau garbės reikalas. jis, kaip ginklą valdantis žmogus turi supratimą kas yra 
duotas žodis.“

Pažadų: „Įgyvendinimo reikia čia ir dabar. sausio mėnesio sąskaitos 
varo į neviltį. kaimynai ieško, kas paskolins pinigų. Parduotuvėj akys vis 
dažniau nukrypsta į nukainuotus produktus. O nuklaipyti batai nepastebi-
mai darosi labai gražūs. Padėkit išgyventi pažadų dalintojai!“

Siaubas: „O liberalai su lioge ir darbiečiais žadėjo atpiginti 20 procen-
tų. jaučiuosi 33 procentais apgauta. Tai niekšybė.“

Nu: „Pakeltis, Tubis, indriūnas, Rasalas - tai kur tie jūsų žadėti dar-
bai?“

Renuovuotas: „Man šildymas pabrango apie 100 proc. 20 metų laiko-
tarpiui. Per metus už šildymą mokėdavau apie 2100 lt. Dabar dar papildo-
mai tiek pat mokėsiu bankui. Plius dar palūkanas 3 proc.“

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.) 

balsai internete (anyksta.lt):

Asta PUODŽIŪNAITĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Nuo gripo nesiskiepijau, tad 
nežinau, padeda ar ne. Šiemet gri-
pas mane aplenkė, tikiuosi nesu-
sirgti. Aplinkiniai gripu neserga, 
į masinius renginius nevaikštau. 
Manau, kad labai svarbu dažnai 
plauti rankas. 

Juozas KALINKA, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Dabar gripo epidemija jau bai-
giasi. Nors nuo gripo nesiskiepiju, 
niekada juo nesirgau. Vengiu būti 
didelėse kompanijose. Manau, nuo 
šio susirgimo man padeda apsisau-
goti svogūnai, česnakai, kuriuos 
valgau. 

Aloyzas KIRDEIKIS, Vaitkū-
nų kaimo (Svėdasų seniūnija) 
gyventojas:

- Šiemet nuo gripo nepasiskiepi-
jau, tačiau tikiu, kad skiepai pade-
da apsisaugoti nuo šio susirgimo. 
Beje, gripu nesusirgau, kai buvau 
pasiskiepijęs ir kai buvau nepasi-
skiepijęs... 

Profesorius, Anykščių rajono 
Tarybos narys, liberalas Au-
drius Bitinas sakė, jog prieš 
rinkimus geriau konkrečių pa-
žadų nedalinti, bet jei jau žadė-
jai,  reikia vykdyti.

Teks atleisti 
Algirdą Butkevičių...

Kęstutis TUBIS, Anykščių me-
ras, apie tai, kodėl auga šildymo 
kaina Anykščiuose: 

„Daugelį dalykų įtakoja ne sa-
vivaldybė, o Vyriausybės priimti 
sprendimai.“

Ne tik galima, bet ir būtina 
prišnekėt

Audrius BITINAS, profesorius, 
liberalas, apie liberalų priešrinki-
minius pažadus sumažinti šilumos 
kainą anykštėnams 20 procentų: 

„Mano principas – negalima ža-
dėti konkrečių dalykų. Prieš savi-
valdos rinkimus galima prišnekėti 
ir apie pensijų didinimą.“

Na, rugsėjį ir spalį 
įmonė pakentės

Lukas PAKELTIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, liberalas, apie 
tai, kad nereikia žlugdyti „Anykš-
čių šilumos“:

„Iš įmonės nebus išspausta vis-
kas. Reikia, kad įmonė dirbtų tvar-
kingai, juk kuo įmonei blogiau, tuo 
blogiau pačiai savivaldybei.“

Sibiran juo neišveš...

Vismantas UŽALINSKAS, 
„Aukštaitijos siaurojo geležinke-
lio“ direktoriaus pavaduotojas, 
apie elektrinį „siauruką“:

„Traukinys be sustojimo turėtų 
nuvažiuoti apie 25 kilometrus.“

Gerai būtų, kad švęstume 
dabartines šventes

Vida DIČIŪNAITĖ, savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja, apie 
valstybinių švenčių šventimą: 

„Manau, kad ateis laikas, kai 
valstybines šventes žmonės ims 
švęsti aktyviau.“

Bet tamada juk turi būti...

Antanas BAURA, savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, apie 
valstybines šventes: 

„Nesu iš tos kategorijos, kad 
šventę man turėtų organizuoti kaž-
kas kitas. Šventę sau turi susiorga-
nizuoti patys žmonės“.

„Stumbro“ vynu. Deja...

Romaldas GIŽINSKAS, soci-
aldemokratas, apie medinės pilies 
viziją: 

„Per šv. Mato atlaidus liberalai 
galės sukviesti žmones į naujos pi-
lies menes.  Čia galės vaišinti mi-
dumi, stumbro kepsniais, „Anykš-
čių vynu“.
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rievės

- Savo sugrįžimą į gimtąjį kraštą 
esi pavadinęs Jobo likimą patyru-
sio žmogaus atgimimu, nauju, dar 
vienu žingsniu į gyvenimą, misija - 
vykdyti  tautinę patriotinę bei kul-
tūrinę akciją, gal net burti naują 
sąjūdį. Tad kaip sekėsi, kas pavyko 
ar nepavyko?

- Taip, prieš kelis metus mano gy-
venimas, mano dvasinis bei materia-
lus pasaulis buvo sudaužytas, tiesiog 
sunaikintas pragaištingų išorinių ir 
vidinių jėgų. Maniau, kad jau spindi 
„omega“. Stebuklas, kad vėl prisikė-
liau, vėl sugrįžau.  Pavyko, ir pavyko 
beveik viskas, ką buvau sumanęs. Per 
porą praėjusių žiemų pavyko užrašyti 
daugiau negu šimto svėdasiškių isto-
rijas, atsiminimus apie gimtąjį kam-
pelį. Tai atvėrė daug netikėtų potyrių, 

Fiksuoja nykstantį gyvenimą

faktų ir išgrynino istorines temas, 
kurias verta verta patyrinėti giliau ir 
straipsniais ar knyga pateikti plačiajai 
visuomenei. Pernai įsisukusi mirtis 
daugybę mano kalbintųjų išsivedė į 
amžinybę ir jų jau nieko nepaklausiu.

- Kokie žmonės buvo didžiausi 
atradimai? Gal net nustebino.

- Gal būtų ir neteisinga kai ką iš-
skirti. Visi svarbūs ir brangūs. Kie-
kvienas šio to pamokė, šį tą papasa-
kojo. Žinoma, nepralenkiamas buvo 
Bronius Neniškis ir ne veltui jį pava-
dinau Svėdasų patriarchu. Daug va-
landų praleista ilgais rudens, žiemos 
vakarais besišnekant jo troboje. Tokie 
pokalbiai daug pagelbėjo man, gal 
net lėmė, kad ir pats tapau neblogu 
pasakotoju.

- Ar dažnai būna proga pasakoti, 

kalbėti, skleisti savo žinią?
- Per metus visuomet būna progų 

kreiptis į gana didelį skaičių susirin-
kusiųjų. Iš tiesų nuostabu būdavo 
kalbėti bažnyčioje, kuomet keli šim-
tai žmonių tiesiog nuščiūva, kuomet 
pajuntu ryšį, pajuntu, kad žmonės 
didžiai susidomėję, kad klauso ir lau-
kia, ką dar pasakysiu, laukia dar vieno 
istorinio inkliuzo, dar vienos į mūsų 
laikmetį nukreiptos įžvalgos. Toks 
buvo pranešimas Svėdasų bažnyčios 
jubiliejaus proga 2014 m. rudenį, 
nuostabu buvo ir minint legendinio 
vargonininko Petro Vinkšnelio 140 
metų sukaktį. Bet didžioji istorinės 
žinios sklaidos arena yra laikraštis 
„Anykšta“, žurnalas „Aukštaitiškas 
formatas“, dar „šis tas“ kitose popie-
rinėse bei internetinėse erdvėse.

Įdomu, kad šiemet pavyko išspaus-
dinti dagiau nei 80 straipsnių, o kas 
išskriejo į elektronines erdves, aš net 
suskaičiuoti nevalioju.

- Esi daug kam patinkančios, o 
kai ką net ir papiktinančios, bet 
laukiamos „Svėdasų kronikos“ 
autorius. Kaip kilo mintis žinias 
pateikti būtent taip - trumpais, 
šmaikščiais, kartais daugiapras-
miškais straipsniukais?

- Net nežinau... Bet iš tiesų tokiu 
stiliumi rašyti yra ir daug paprasčiau, 
ir smagiau. Praeitų metų pabaigoje 
buvau maloniai nustebintas patyręs, 
kad savo rašymo maniera esu labai 
artimas tarpukario šmaikštuoliui, nuo 
Tauragnų kilusiam rašytojui Pulgiui 
Andriušiui. Toks pats nusistebėjimas, 
kai pamačiau, kad mano eiliavimai 
yra tikriausi amerikiečių poeto Volto 
Vitmeno eilėraščių giminaičiai. „Ak, 
kas dar tebetiki stebuklais? O aš vi-
sur tik juos regiu...“. Parašiau pirmąją 
„Kronikos“ seriją pernai, tuoj po Ka-
lėdų švenčių - buvo  laiko ir aplankė 
įkvėpimo aistra. Ji, ta kronika, dar ir 
laikraštyje pasirodė - geras produktas 
buvo. Bet ir netikėtas - net keli žmo-
nės reagavo, mat žodelių ten buvo 
smagių ir ne visiems linksmumo ir 
smagumo padovanojusių. Galiu pa-
sakyti, kad dažnai tos žinelės būna 
evangeliškai mįslingos, su paslėpta 
mintimi, su galimybe suprasti vienaip 
ar kitaip, su galimybe pamąstyti...

- Žinau, kad didžiąją dalį pro-
duktyviojo laiko praleidi vesdamas 
ekskursijas Anykščių siaurojo gele-
žinkelio lankytojams. Kuo dar esi 
gyvas, kaip knygos, kaip „Spingsu-
lės“ knygynėlis?

- Siaurukas yra didysis smagumėlis, 
susitikimo su pasauliu vieta. „Sping-
sulė“ pernai išsijudino iš mirties taško, 
pavyko išleisti net du leidinius - Vla-
do Baleišio meilės miniatiūrų knygą 
„Chrizantemos“ (pirmasis leidimas 
1929 m.) bei senų fotografijų albumą 
„Ir tada buvo Žalgiris“, skirtą Anykš-
čių krašto pokario partizanams. Beje, 
2015-uosius mūsų rajone buvome pa-
skelbę  Laisvės kovų metais. Žalgirio 
vardas buvo tarsi kodinis viso ciklo 
renginių simbolis. Juk taip vadinama 
ir mano vedama su pokario kovomis 
supažindinanti edukacinė programa 
Arklio muziejuje, taip pavadinome ir 
centrinę viso ciklo šventę Butėnuose, 
kur buvo atidengtas Šv. arkangelo 
Mykolo stogastulpis legendiniam va-
dui Žalgiriui ir Butėnų kaimo partiza-
nams, vyko istorinė konferencija. Va-
sario 16-ąją įprasminome gimnazistų 
žygiu iš Anykščių į Storių kalnus, dar 
buvo žygiai su jaunimu  Svėdasų mo-
kytojams - partizanams ir Troškūnų 
šauliams atminti. Po 10 tūkstančių ir 
daugiau žingsnių pagarbios atmin-
ties. 

- Vis dažniau savo idėjas bandai 
įgyvendinti Butėnuose... 

- Nuostabiausia vieta. Šiemet su-
rengėme „Butėnų dieną”, kurioje 
prisiminėme Pirmąjį pasaulinį karą, 
rusų kazokų kardais užkapotą Au-
gustiną Žvirblį - sumaniausią sodietį, 
Juozo Tumo-Vaižganto krikštatėvį, 
Butėnuose sustojo ir mūsų prof. Ka-
zimiero Pakšto „Dausuvos“ ekspedi-
cija, čia vyko konferencija „Lydys“.  
Atgaivinome maldų kapinėse Visų 
Šventųjų dieną tradiciją, surengėme 
kalėdinę šventę. Džiugu, kad metus 
teveikiantį tinklapį www.butenai.lt, 
administruojamą Giedrės, pavyko 
gerokai prikimšti žinių apie Butėnų  
kaimo praeitį ir dabartį. Smagu ten 
pasižvalgyti, kažin ar nors vienas pa-
našaus didumo kaimas Lietuvoje turi 
tokį internetinį puslapį?

- Bet pagrindinis kultūrinis cen-
tras pasilieka Svėdasai?

- Taip, žinoma, čia istorinis mieste-
lis, čia yra labai gera bazė - biblioteka 
su meno galerija, puikios bendradar-
bės Dalia ir Asta. Tikri tautos namai. 

Pernai ten buvo daug gėrio. Knygne-
šio dienos proga prisiminėme pirmąją 
Svėdasuose parašytą lietuvišką knygą 
- jo malonybės Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčios klebono, kanauninko My-
kolo Smolskio „Uvogos apie iszga-
nymą duszios“, išspausdintą 1823 m. 
Vilniuje.  

„Kapitalizmas Butėnų palaukėje“  - 
respublikinė konferencija, skirta Svė-
dasų krašto bei Rokiškio apskrities 
stambiajam verslui. Čia nuskambėjo 
tarpukario grynuolio Stepono Šukio 
ištara: „Jei dirbt, tai uždirbt milijoną...
Ir jį teisingai padalyt.“ V. Baleišio 
„Chrizantemų“ sutiktuvės, palydėtos 
šiltų kūrėjo dukros Lidijos Stankūnie-
nės žodžių ir jos vyro Sigito dainuoja-
mosios poezijos koncerto. „Svėdasų 
- puodžių rojaus“ atmintis - Adomo 
Neniškio XIX - XX a. nužiestų puodų 
paroda, grakščiųjų molinukų skrydis 
stiklo spintos stebukle, rašytojos Bro-
nės Buivydaitės120 - ojo gimtadienio 
jubiliejinis renginys ir jau šiemet pa-
minėtas Stepas Zobarskas, priartinęs 
mus prie Niujorko.

- Kuri šventė pačiam brangiau-
sia, svarbiausia?

- Matyt, Vasario 16-oji. Šiemet pa-
vyko surasti šventei nuostabią istorinę 
temą: „Dr. Jonas Basanavičius ir Svė-
dasai“, pavyko surasti bendraminčių, 
rėmėjų, pagelbėjusių tautos patriar-
chą pagerbti memorialine lenta. Lie-
tuvos nacionalinis muziejus atvežė 
relikvijas, iškastas 1910 m. Taurakal-
nyje prie Svėdasų, sutartines giedojo 
anykštėnės - ansamblis „Abelėla“, 
vietinės gimnazistės skaitė ištraukas  
iš J. Basanavičiaus raštų...

Džiugu, kad kasmet nepriklauso-
mybės minėjime dalyvauja vis dau-
giau svėdasiškių ir svečių, kad vis 
daugiau žmonių domisi ir bando su-
vokti istoriją, pagarbiai žvelgti į tau-
tos pasišventėlius, jų pavyzdžiu sekti, 
suprasti, kokia vertybė yra laisvė, ir 
tapti gerais savo valstybės piliečiais. 
Svėdasiškiai šiuose reikaluose visada 
buvo šviesiausi ir supratingiausi. Jei 
būsime laisvi dvasioje, jei suprasime, 
kas esame, branginsime savo tikėji-
mą, kultūrą, tautiškumą, mums nieko 
nestigs būsime ir laimingi ir nenuga-
limi. 

Tik, žinoma, sunkiausia su savai-
siais juoduliais susitvarkyti - taip dar 
Vincas Kudirka sakė. Laisvė trapi, 
todėl branginkime ją ir vienas kitą. 
Tautos jėga vienybėje.

Tuoj po to, kai klimato atšilimą ir šiokį tokį sumišimą patvirti-
nantis šiltas lietus per tris dienas nuplovė visą „šalčio pramonę“ ir 
žemė svėdasinė šlapia ir pilka pasidarė, šiek tie žinomas žurnalistas 
Alaušas BAUBLyS pabandė bičiuliškai pakalbinti šių dienų Svėda-
sų krašto istoriką, kultūros darbininką Raimondą GUOBį.

Lietuvos Nepriklausomybės - Vasario 16-osios  šventei Svėda-
suose besiruošiantis istorikas, svėdasiškis Raimondas Guobis 
įsigijo Aukštaitijos vėliavą.

Rytis kUlBOkAs, filosofas

nebus žmonių – nebus ir ekono-
mikos. nebus ekonomikos – nebus 
ir surenkamų mokesčių. nebus su-
renkamų mokesčių – nebus ir viešo-
sios iš mokesčių išlaikomos srities: 
ligoninių, švietimo, teisėsaugos, 
pensijų mokėjimo, kelių priežiūros 
ir šaligatvių barstymo, kariuomenės 
ir net valdininkų. Tiesiog nebus 
pinigų jų išlaikymui.

Todėl pats svarbiausias dalykas 
klestėti kraštui, svarbiausias jo 
resursas – žmonės. Ypač dirbantys, 
mokantys mokesčius ir visuomenei 
svarbu, kad tų mokesčių būtų suren-

kama vis daugiau (arba vis daugiau 
atsirastų dirbančių). jei dirbančių 
žmonių mažės, jiems ant pečių guls 
vis didesnė mokestinė našta, nes 
technologijos, kurių reikia visų 
tarnybų veiklai, vis brangsta, o 
ir kitos veiklos sąlygos tampa vis 
brangesnės. 

Tačiau kuo mokesčiai didesni, tuo 
vietovė gyventi darosi nepatraukles-
nė, tuo sparčiau mažėja žmonių, o 
mažėjant gyventojų kai kurias įstai-
gas išlaikyti pasidaro per brangu, 
jos mažinamos ar galiausiai visai 
uždaromos, sukeldamos likusiems 
gyventojams dar didesnes proble-
mas (kaip atsijungus nuo centrinio 
šildymo, likusiems reikia mokėti vis 
daugiau ir daugiau). Taip įsisuka 
uždaras ratas. Tada nebereikia 
stebėtis, kad mažinami pinigai kelių 
priežiūrai, kad gatvės tampa vis 
labiau duobėtos, kad uždaromos 
bibliotekos kaimuose, kad mažėja 
skyrių ligoninėse, mažiau lieka 
mokyklų ir vaikams tenka važinėti 
mokytis po keliolika kilometrų.

Oficialiai Anykščių rajone dabar 
gyvena kiek mažiau nei 27 tūkstan-
čiai gyventojų, realybėje, manau, 
jų yra dar mažiau. Anykščių miesto 
gyventojų skaičius pernai nukrito 
žemiau simbolinės 10 tūkstančių 

ribos. Įdomumo labui galima pami-
nėti, kad, pavyzdžiui, 1980 metais 
Anykščių rajone gyveno daugiau 
nei 42 tūkstančiai gyventojų. Tad 
per 35 metus rajone gyventojų 
sumažėjo 15 tūkstančių. Tai yra 
kaip pusantro dabartinio Anykščių 
miesto. 

Šiurpus ma-
žėjimas? Tačiau 
jis paaiškina, 
kodėl Anykš-
čių rajonas 
vos ne visose 
statistikose, 
skaičiavimuose, reitinguose yra 
tarp prasčiausių – trūksta žmonių. 
O ir iš tų, kurie dar neišsikraustė, 
dirbančiųjų dalis taip pat maža ir 
artėja prie pavojingos, ekonomi-
kos gyvastingumo nebegalinčios 
užtikrinti, ribos. 

Vien krašto grožiu (nors grožis 
visada yra subjektyvus dalykas, 
Petrui gali būti gražesnė Onutė, 
o Antanui - Birutė) gyventojų 
nepritrauksi. nesam koks egiptas, 
turtingas istoriniais statiniais ir 
artefaktais, net ne ispanija, kuri 
poilsiautojus traukia ištisus metus. 
iš turizmo neišgyvensim.

Turizmas mūsų sąlygomis ne-
gali būti pelninga kryptis plačiąja 

prasme – dirbti šioje srityje gali 
vienetai, biudžetas naudą gauna 
minimalią, o investicijų reikalauja 
didžiulių. Abejoju, kad jos (neskai-
čiuoju atskirų sėkmingų objektų, 
kaip lajų takas, bet jo sėkmė yra 
visai kita, kitų aplinkybių nulemta 

istorija) kada 
nors atsipirks. 
Galima prisiminti 
vien kaip buvo 
proteguojamos 
sPA statybos, 
įmonė atleidžia-
ma nuo mokesčių, 

nes politikai žadėjo, kad Anykščius 
užplūs turistai, kurie taip ir ieškos, 
kur čia išleisti pinigus. net žiedinę 
sankryžą visai nereikalingoje 
vietoje, kad valdytų plūstančius 
poilsiautojų srautus, įrengė. koks 
rezultatas? Ar matosi Anykščių 
gatvėse tie turistai? neabejoju, kad 
didelė dalis poilsiautojų Anykščius 
pamato tik pro automobilio langą 
važiuodami į sPA. Tad iš turizmo 
naudos tik tiek, jog aplinką stengia-
masi laikyti gražesne, nei, manau, 
kad būtų be to.

Kai pasirinkta klaidinga rajono 
strateginė kryptis, nenuostabu, jog 
mažėja ir įmonių, ir gyventojų. 
net po 90 metų veiklos iš istorijos 

dingsta „Anykščių vyno“ gamyklos 
vardas. juk viena veikia kitą. Todėl 
prieš keletą metų, dar ankstesnės 
Anykščių rajono valdžios paimtos 
paskolos labai simboliškos – jos 
simbolizuoja įvykusį ekonominį lūžį 
– gyventojai nebepajėgia išlaikyti 
rajono poreikių (ką reiškia pasko-
los, puikiausiai suvokia Anykščių 
miesto šilumos vartotojai). Reiškia 
pabaigos pradžią?

 O baisiausia, kad nenusimato 
ir jokių prošvaisčių, kurios leistų 
pakeisti situaciją – vežimas vis 
greičiau ritasi į bedugnę. net jei 
kažkokiu stebuklingu būdu Anykščių 
rajonas staiga taptų patraukliu gy-
venti kraštu ir iš gyventojai rajono 
nebepaliktų, realybė, jog lietuva 
kartu su latvija ir Puerto Riku yra 
trejetuke sparčiausiai nykstančių 
šalių pasaulyje, viską pasako. 

Turbūt teisus buvo senąsias 
civilizacijas tyrinėjęs britų istorikas 
Arnoldas Toinbis, kuris pagrin-
dė teoriją, kaip iškyla ir žlunga 
civilizacijos, sakęs, jog civilizacijos 
būna ne sunaikinamos, o pačios 
susinaikina. Tiksliau nusisilpnina 
save taip, kad atlaikyti naujus 
iššūkius nebeturi jėgų. O iššūkiai 
būtinai ateina, nes gamta tuštumos 
nemėgsta.

...tad per 35 metus rajo-
ne gyventojų sumažėjo 15 
tūkstančių. Tai yra kaip pu-
santro dabartinio Anykščių 
miesto...
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- Kas jums yra laimė?
- Laimė man – visokeriopai gera 

savijauta.

-  Jūsų didžiausia baimė?
- Nežinau, bet jų turiu kaip ir 

kiekvienas normalus žmogus.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Jautrumas, kuris kartais truk-
do.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Nenoras įsijausti į kitą.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Sužavėti mane gali vos ne kie-

kvienas žmogus – kažkuo.

- Didžiausias iššūkis.
- Atkurti savo dvarą,  kai po 50 

metų atgavome jį purviną ir ap-
leistą (I. Meldaikienė ir jos sesuo 
Birutė 1990–aisiais atgavo savo 
mamos dvarą Sedeikiuose, An-
drioniškio seniūnijoje – red.past.). 
Sesė į dvaro tvarkymą žiūrėjo at-
sargiai, tačiau mane traukė šeimos 
šaknys. Kuopdama ir kalkėmis da-
žydama trijų metrų aukščio sienas, 
atrodė, jog jaučiu savo protėvius, 
jų gyvenimą ir tai suteikdavo man 
jėgų. Netikėjau, kad galiu dvarą 

prikelt be paramos, investicijų, tik 
su mokytojos alga, išties, tai buvo 
man iššūkis.  

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Turiu gabių mokinių, galvoju, 
kur juos parodyti. Savo talentukų 
niekuomet nelaikau uždariusi kla-
sėje: rodau konkursuose ir įvai-
riems fondams.

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Lojalumas.
 
- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate?
- Jeigu nenoriu sakyti tiesos, ge-

riau patyliu.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Didelės akys dažnai būna mano 
nuotaikos išdavikės (šypsosi)...

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Niekinu ne konkretų žmogų, 

o tam tikrą jo poelgį, nes jis kitoje 
situacijoje gali būti visai padorus 
žmogus.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Intelektas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Intuicija.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Kaip pasiklosi, taip išsimiego-
si.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Šeimą.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Laimingiausia buvau gastrolių 
metu išlipusi iš per audrą plauku-
sio ir laimingai pasiekusio uostą 
Danijoje kelto. Tąkart beplaukiant 
pasižadėjau išlipusi į krantą nieko 
sau negailėti – prisipirkau dovanų, 
kiek galėjau panešti.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti?

- Aš tikiu universaliuoju talentu 
– laikausi nuomonės, jog jei žmo-
gus yra talentingas kažkam, jis yra 
talentingas viskam, o ne atskiroms 
sritims. Tiesiog dažniausiai taip 
susiklosto, jog žmonės pasirenka 
lavinti vieną ar kelis konkrečius 
talentus.

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Jeigu keisčiau nors vieną daly-
ką, jau nebebūčiau aš. O ar aš no-
rėčiau būti nebe aš?

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Nacionalinis Balio Dvariono 
konkursas. Buvo smagu, kai lai-
mėdavo jame tai vienas, tai du mo-
kiniai, bet kartą laureatais su visais 
specialiaisiais prizais ir kvietimu 
filmuotis tapo iškart trys mano 
mokiniai – Dominykas, Milda ir 
Simona – tuomet supratau, kad kai 
ko savo profesinėje veikloje pa-
siekiau. Daug kartų nacionalinio 
konkurso laureatai mano mokiniai 
buvo kviesti dalyvauti dar aukštes-
niame lygyje – jau tarptautiniame 
B.Dvariono konkurse, kurio laure-
ate tapo dešimtmetė Guoda Indriū-
naitė. Apie tokią pergalę prieš 20 
metų nedrįsau ir svajoti. Bet, ma-
tyt, svajoti verta (šypsosi)...

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Savo, moteriškės. O gal ir pia-
nino mokytojos...

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Kokioje nors saloje, kur nėra 
gyvačių ir puikūs orai ištisus me-
tus.

- Brangiausias turtas.
- Vienareikšmiškai – sveikata.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Dirbti kažką kartu su kitu žmo-
gumi, kuris nerodo entuziazmo. 

- Jūsų svajonių profesija.
- Kai buvau aštuonerių, klasiokė 

savo gimtadienyje pianinu pagrojo 
visai paprastą dainelę „Naujienos“, 

bet mane taip sužavėjo, kad aš pra-
šiau jos groti dar ir dar. Tuomet 
tėvų prisiprašiau į muzikos mo-
kyklą, kurioje man buvo artima, 
rami ir savita aplinka: ir koncertai, 
ir mokytojų bendravimas, penkių 
minučių pertrauka tapdavo šaškių 
žaibo partija mokytojų kambaryje, 
o šalia rojalio salėje stovėjo teniso 
stalas mokytojams pajudėti po pa-
mokų. 

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Empatija. Ši savybė man labai 

padeda dirbti su vaikais, taip pat 
vesdama metodinius užsiėmimus 
ar koncertus galiu jausti klausyto-
jo nuotaiką. Tačiau ši gera savybė 
kartais atsisuka ir prieš mane pačią 
– verčia nusiminti, nes bendrauda-
ma lengvai pastebiu nenuoširdu-
mą.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Moralinį palaikymą.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Visi anykštėnai rašytojai ir po-

etai!

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Kai dirbu su mažais vaikučiais, 
juokais save vadinu Džeine Eir: 
kuo tik nebuvau, kai skambinti 
pianinu mokiau trejų ar ketverių 
metų vaikus - ir blynus kepiau,  ir 
kasas pyniau, pasakas sekiau, gas-
trolėse lydėjau. 

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Legendomis apipinta Barbora 
Radvilaitė.

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Taip. Tai - draugė, sveikos gy-
vensenos entuziastė Svetlana.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Kartą susipažinau su jauna mo-
terimi ir sakau jai: „Jums netinka 
šis vardas“. Nežinau, kaip man 
išsprūdo. Buvau bepuolanti jos at-
siprašyti, o ji ir sako, kad iš tiesų 
ji jau yra nusprendusi pasikeisti 
vardą ir pasakė man naująjį savo 
vardą. Moteris buvo labai efektin-
ga ir vardas Kotryna jai labai tiko. 
O apskritai, tai žmogus vardą daro 
gražų, o ne atvirkščiai. 

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Rutinos. Net pačius įprasčiau-
sius darbus namuose, mokykloje 
darau taip, kad būtų kuo maloniau 
juos atlikti, ieškau įvairovės, kiek 
leidžia aplinkybės.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Apgailestauti, manau, yra kvai-
la. Kas jau įvyko –  įvyko.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Paprastai.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Pirmyn!

-AnYkŠTA

Talentų ugdytoja tiki žmogaus 
universaliuoju talentu
Anykščių muzikos mokyklos fortepijono mokytoja Irena Mel-

daikienė paklausta, ko savo išvaizdoje labiausiai nemėgsta, mote-
riškai koketuoja, jog jos didelės akys dažnai būna nuotaikos išda-
vikės... Tačiau, kažin ar iš tikrųjų tai trūkumas, juk ne kiekviena 
moteris sulaukia tokio „galingo“ komplimento kaip pašnekovė 
- prieš kelerius metus Anykščiuose svečiavęsis prancūzų kompo-
zitorius Bernardas Magny sukūrė fortepijoninių pjesių albumą 
„L‘Album d‘Irene“ („Irenos albumas“), kuriame I. Meldaikienę 
įvardijo „moterimi elnės akimis“.

Fortepijono mokytoja Irena Meldaikienė, išugdžiusi ne vieną 
nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatą, dažnai vaikams 
atstoja ir mamą: tenka ir jų bėdas bei paslaptis išklausyti, ir bly-
nus kepti, ir kasas pinti.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Valia. Pareiškime, kuriuo iš 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro direktoriaus pareigų pasi-
traukė Kęstutis Čepulis, jis parašė, 
jog jei bus nustatyta, kad dirbda-
mas direktoriumi padarė įstaigai fi-
nansinę žalą - gera valia ją atlygins. 
Šitai „Anykštai“ sakė rajono meras 
Kęstutis Tubis. Pasak mero, ar bu-
vęs kūno kultūros ir sporto centro 
direktorius įstaigai padarė žalą, 
tiria savivaldybės auditoriai. Dėl 
ikiteisminio tyrimo meras kreipėsi 
į rajono policijos komisariatą.

Optimizacija. Rajono valdžia 
planuoja uždaryti Anykščių Anta-
no Baranausko pagrindinės moky-
klos Skiemonių pradinio ugdymo 
skyrių.Teigiama, kad nuolat mažė-
jant vaikų skaičiui, skyriaus išlai-
kymas tampa neracionalus. Šiais 
mokslo metais skyriuje mokosi 6 
mokiniai.

Kainos. UAB „Autovelda“ rajo-
no Tarybai pateikė prašymą, kuria-
me prašo nustatyti naują keleivių 
vežimo vietinio susisiekimo marš-
rutais tarifą – 0,10 Eur (su PVM). 
Šiuo metu taikomas 0,08 (su PVM) 
tarifas, nustatytas 2013 metais.

Kurortas. Rajono Tarybai pa-
teiktas sprendimo projektas, kurį 
parengė savivaldybės Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė, kuriuo siūloma 
inicijuoti Anykščių miestui suteik-
ti kurorto statusą. Kad Vyriausybė 
pritartų šiam statusui, reikalinga 
rajono Tarybos iniciatyva.

Miškai. Savivaldybėje vykusia-
me susitikime su Valstybinės miškų 
tarnybos atstovais diskutuota  apie 
galimybę išplėsti miškų kontrolės 
skyriaus Utenos teritorinio posky-
rio padalinį, tokiu būdu sukuriant 
papildomą darbo vietą.

Papuošimai. Kalėdiniams mies-
to papuošimams savivaldybė išlei-
do 4715 Eur. Brangiausiai kainavo 
kalėdinės eglės ir miesto aikštės 
papuošimo darbai, UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ už tai su-
mokėti 2055 Eur. UAB „Švenčių 
studija“ už dekoracijų nuomą at-
seikėti 1452 Eur.

 Užstatas. Anykščių rajono var-
totojų kooperatyvo parduotuvių 
tinklui vadovaujanti Rita Kripai-
tienė „Anykštai“ sakė, kad visose 
kooperatyvui priklausančiose par-
duotuvėse tara priimama rankiniu 
būdu. Tuo tarpu daugelyje rajono 
kaimų parduotuvių naujoji taros 
užstato sistema dar neveikia.

Konkursai. Anykščių kultūros 
centras paskelbė viešąjį konkursą 
užimti direktoriaus pavaduotojo 
ūkio reikalams pareigoms. Kon-
kursą užimti ūkio-techninio sky-
riaus vedėjo pareigoms užimti šį 
mėnesį taip pat buvo paskelbusi 
Anykščių L.ir S. Didžiulių viešo-
ji biblioteka. Ūkvedžio per darbo 
biržą ieškosi Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centras.

Projektas. Lietuvos kultūros 
taryba dalinį finansavimą skyrė 
projektui apie siauruką. 6800 eurų 
skirta projektui „Lietuvos siaurasis 
geležinkelis – unikalus kultūros 
paveldo puslapis Europoje“ . Pro-
jektu siaurukas bus pristatytas Eu-
ropos šalių atstovams. Laukiama, 
kad į pristatymo renginius atvyks 
dalyviai iš 20-ties šalių.
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(Atkelta iš 1 p.)

SITUACIJA

Pirties priepirtyje apie 17 val. 20 
min. rastas 1971 metais gimusio, 
Kurklių II-ajame kaime gyvenusio  
Sergej Kovaliov kūnas su kirstinėmis 
žaizdomis galvoje. Įtariamasis, 1971 
metais gimęs A.Rozanovas, kuriam 
buvo nustatytas 1,7 prom. girtumas, 
policijos sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Kurklių seniūnas Algimantas Jur-
kus „Anykštai“ sakė iš pradžių ne-
galėjęs patikėti tuo, ką apie nelaimę 
pasakojo kurkliečiai. „Nesąmonė“, -  
tokia buvo pirmoji A. Jurkaus reakci-
ja išgirdus apie tai, kad žmogžudystė 
įvykdyta keramikų D.Pyragaitės ir A. 
Rozanovo sodyboje.

„Jie pasikūreno pirtelę. Dangiros 
namuose nebuvo, ji buvo išvažiavu-
si į Panevėžį. Sugrįžo ir išgirdo, kad 
bėda įvyko – blogai Sergejui. Tai, ji 

Žinomų keramikų kieme – kraupi žmogžudystė

sako, reikia skambinti į greitąją. O jai 
sako, nebereikia – jis jau kraujuose 
guli“, - apie tai, ką teko išgirsti apie 
nelaimės aplinkybes, „Anykštai“ pa-
sakojo A. Jurkus.

Sodyboje Kališkų kaime sutikta 
buvusi Anykščių menų inkubatoriaus 
rezidentė D. Pyragaitė pasakojo, kad 
tragišką vakarą ji buvusi Panevėžyje, 
nelaimės sukrėsta moteris skubėjo 
pas advokatus. Kartu su ja namuose 
sutikta A. Rozanovo motina Audronė 
Rozanovienė „Anykštai“ pasakojo, 
kad iš karto po nelaimės sulaukusi 
sūnaus skambučio, kas įvyko, jis su-
sijaudinęs bandė padrikai pasakoti. A. 
Rozanovienė ir D. Pyrgaitė kalbėjo, 
kad S. Kovaliov dažnai lankydavosi 
šiuose namuose, kartais tekdavę net 
primygtinai jį iš ten išprašyti, nes jis 
niekur neskubėdavo. Anot A. Roza-
novienės, S. Kovaliov buvęs ir labai 
konfliktiškas žmogus. Kartą jai su-
šlavus kieme besimėtančias cigarečių 
nuorūkas, šis esą jai agresyviai kibęs 

į atlapus. Ne kartą šios sodybos šei-
mininkai yra kvietęsi ir policijos pa-
reigūnus.

S. Kovaliov glaudėsi Kurklių II-
ajame kaime buvusiame vaikų dar-
želio pastate. Ši vieta labiau primena 
landynę, kurioje daug netvarkos, ta-
čiau ten buvo elektra, savadarbė kros-
nis. Vyras gyveno kartu su šunimi. 
Buvusio darželio pastatą prižiūrintis 
kurklietis Aidas Bajariūnas „Anykš-
tai“ sakė, kad S. Kovaliov nebuvęs 
konfliktiškas žmogus, net ir tuomet, 
kai būdavęs išgėręs. Jis bendraudavęs 
su vietos vaikais ir nieko jam blogo 
nepadaręs. Tiesa, su A. Rozanovu, 
kuris čia gan dažnai apsilankydavo 
S. Kovaliov, anot A. Bajariūno, kar-
tais visgi konfliktuodavę, buvę tokių 
atvejų, kad net langų stiklai byrėjo.

Kurklių seniūnas Algimantas Jur-
kus pasakojo, kad  seniūnijoje S. 
Kovaliov  dirbo viešuosius darbus ir 
dėl to problemų su juo esą nekildavę. 
Už skirtus talonus jis buvo raginamas 

važiuoti į pirtį, tačiau jis tai atidaryti 
atsisakydavo ir tuos talonus atiduoda-
vo kitiems.

„S. Kovaliovas buvo žmogus su 
prasta reputacija. Sėdėjęs kalėjime. 
Nevalyvas žmogus“, - apie nužudy-
tąjį, kuris į Kurklių seniūniją atsibel-
dė net iš Rusijos, kalbėjo A. Jurkus. 
Bene paskutinį kartą su teisėsauga 
S. Kovaliov reikalų turėjo prieš ke-
tverius metus, kuomet tame pačiame 
Kališkų kaime nuėjęs į vieną sodybą 
tyčia sulaužė automobilio kuro užpy-
limo dangtelį. 

Kurklių seniūnas A. Jurkus svarstė, 
dėl ko tarp draugais vadintų vyrų ga-
lėjo kilti kruvinas konfliktas. 

„Vyrams priepirtyje išgėrus, konf-
liktas tarp jų galėjo kilti dėl to, kad 
kviečiamas praustis S. Kovaliov tai 
atidaryti atsisakė“, - savo versiją pa-
teikė seniūnas.

Apie kaunietės D. Pyragaitės ir pa-

nevėžiečio A. Rozanovo draugystę ne 
kartą yra kalbėjusi ne tik vietos, bet ir 
respublikinė žiniasklaida. Pora prieš 
18 metų susipažino sostinės Kaziuko 
mugėje. Vyresnysis Dangiros sūnus 
iš pirmosios santuokos irgi paveldėjo 
menininko gyslelę – jis baigė Anykš-
čių dailės mokyklą, įstojo į Kauno 
taikomosios dailės mokyklą, mokėsi 
fotografo amato. Kartu su A. Rozano-
vu Dangira užaugino sūnų Simoną, 
kuriam dabar yra 15 metų. Jis groja 
fleita.

A. Rozanovas daugeliui labiau pa-
žįstamas iš keramikos darbų, tačiau 
socialiniame tinkle „Facebook“ jo 
palikti įrašai kalba patys už save.

„Tikiuosi su manim ir nudvės dva-
sia“, „man p**da. žopa visiškai sko-
lingas nebežinau kam dar 3 savaites 
tempt.b**t“, - iki tragiškos nelaimės 
likus mažiau nei savaitei rašė A. Ro-
zanovas.

Nužudytasis Sergej Kovaliov 
kilęs iš Rusijos Chabarovsko 
miesto. Palaidotas jis bus Rubi-
kiuose, kur ilsisi ir jo motina.

Sergej Kovaliov gyvenamojoje aplinkoje – daug netvarkos ir nešvaros. 

Prieš porą savaičių Anykščiuose, šalia buvusio buitinio pasta-
to besiglaudžiančioje Gatvės galerijoje, atidaryta A. Rozanovo 
keramikos darbų paroda. Šio projekto sumanytojas, Anykščių 
menininkų asociacijos pirmininkas Žilvinas Pranas Smalskas 
„Anykštai“ sakė, kad nepaisant paskutinių įvykių, paroda bus 
eksponuojama iki kovo mėnesio.
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pirmadienis 2016 02 22

sekmadienis 2016 02 21

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 
9.15 Premjera. Pasakininkas.  
9.45 Premjera. Šervudo padau-
ža Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.25 Saugaus eismo pamokos 
visiems.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas „Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Atšiaurioji Arktis. 
13.40 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 6. Grinšo 
užgaida. N-7.  
15.15 Stilius. 
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Tėvų susirinkimas.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Kėtė Krūzė. 
N-7. 
22.40 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
23.40 Pasaulio dokumentika.  
0.35 Auksinė Agatos Kristi kolek-

cija. Mis Marpl 6. N-7.  
2.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
2.55 Savaitė.  
3.45 Klausimėlis.lt.  
4.10 Eurovizija 2016.

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Skrybėliuotė”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Sugalvok norą”. N-7.  
11.40 “Gatvės tango”. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai.  
22.10 “Gran Torino”. N14.  
0.25 “Bepročiai”. S.  
2.10 “10 000 metų prieš Kristų”. 
N-7. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Vėžliukai nindzės.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai.  
8.30 Legenda apie Korą.  N-7.  
9.00 Padėkime augti.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Apsaugoti princesę.  
12.50 Kartą Romoje. N-7.  
14.40 Kelionė po koledžus. N-7.  
16.10 Ekstrasensai detektyvai. 

N-7.   
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kadagys.  
22.30 Viešbutis „Didysis 
Budapeštas”. N-14.  
0.20 Dingę be žinios 3. N-14.  
2.15 Lyga. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Europos galiūnų čempiona-
tas Anglijoje (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas. 
11.00 “FAILAI X”.  
12.00 “BBC dokumentika. Žavūs 
ir pavojingi”. N-7.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
19.00 Griausmingieji Čarlio 
angelai. N-7.  
21.00 “Įkaitai”. N14.  
22.00 “Įkaitai”. N14.  
23.00 Kas yra Klarkas 
Rokfeleris?. N14.  
0.35 “Melagių žaidimas”. N-7. 

 
6.50 “Būrėja”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.45 Didingojo amžiaus paslap-
tys.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
10.35 “Kalahario dykumos su-
rikatos”.  

11.10 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.35 “Gelbėkim pingvinus”.
12.00 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  
12.30 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Superauklė”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 Nemarus kinas. 
Atidarykite, policija 3. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. 
Pasimatymas Rožių abatijoje. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. 
Kolambas keičia kailį. N-7.  
22.45 Urvarausiai. S.  
0.25 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Nacionalinei M. K. 
Čiurlionio menų mokyklai - 70.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika.  
10.30 Persona grata Ivanas 
Funduklėjus. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Legendos.  
12.15 „Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai. Pabiržė.  
13.10 Atspindžiai.  
13.45 Šventadienio mintys. 
14.15 Anapus čia ir dabar.  
15.15 Mokslo ekspresas.  
15.30 Durys atsidaro.  
15.55 Koncertas. Alma Mater 

Musicalis.  
16.50 Mažasis princas. 
17.15 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Menų čempionatas „ART-
O-THLONAS”.  
19.30 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras.  
24.00 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Akacijų alėja 2013. 
1.40 Tadas Blinda. 1972 m.  
4.10 1918 m. Vasario 16-osios 
Akto signatarai.  
5.25 Misija. Vilnija.

 
5.30 Sveikatos ABC televitrina.  
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę (k).  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
8.00 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Statyk!.  
12.30 Raudona linija (k).  
13.30 Beatos virtuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Paramos verslas (k). 
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.25 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7. 

 
6.30 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Jokių kliūčių! N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
11.30 Adrenalinas. N-7.  
12.00 Topmodeliai. N-7.  
13.00 KIDY tour - Karaliaus 
Mindaugo taurė . Krepšinio 
turnyras. Tiesioginė transliacija.  
19.00 Melas vardan tiesos. N-7.  
21.55 TV3 žinios.  
22.55 Vaizdo dienoraštis. N-14.  
0.30 Rokis 3. N-7. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Pasaulis nuostabus.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Gamink sveikiau!”.  
11.10 “Mainai gamtoje”. N-7. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
13.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “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 “Slaptieji agentai”. N-7. 
23.50 “Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 “24/7”.  
2.35 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.20 Saugaus eismo pamo-
kos visiems.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. „Naktiniai 
vilkai” - Putino baikeriai. 
23.20 Durys atsidaro.  
23.50 Istorijos detektyvai.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
10.50 Sugalvok norą. N-7.  
12.30 Srovės nublokšti (k). 
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Mirties apsuptyje 2. N14.  
00.00 “Kultas”. N14.  
00.50 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
01.40 “Strėlė”. N-7. 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Zoologijos sodo prižiū-
rėtojas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus.. 
N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kerštas. N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Aferistas. N-7.  
2.15 Nepasitikėk bjaurybe iš 

23 buto. N-7.  
2.40 Lujis. N-7.  

 
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.25 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Saulės ašaros. N14.  
23.40 “Judantis objektas”. N-7.  
0.30 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.15 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Šeštasis pojūtis”.  
13.50 “Boldvainas”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 

N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “”Velvet””. N-7.  
22.30 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.35 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Peliukas Lukas. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.10 Labas rytas, Lietuva.  
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Makbetas. 
15.10 Keliaukime kartu.  
15.40 Persona grata Ivanas 
Funduklėjus. (kart.). 
16.05 Pasaulio dokumentika.  
16.35 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Gimtoji žemė. 
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ponas Selfridžas 2. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Arbatvakaris “Lig Tave 
sulauksim”.  
0.05 Prisiminkime. Ansamblis 
“Lietuva”. 
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Akacijų alėja 2013.  
5.10 “Mūsų miestelių” 25-me-
čiui. Mūsų miesteliai.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Raudona linija (k).  
8.00 „Alfa” savaitė (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.45 „Alfa” savaitė (k).  
13.15 Paramos verslas (k). 
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai. 
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  

16.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14.   
23.00 Akis. S.  
0.50 Melas vardan tiesos. N-7.  
3.20 Bobo užkandinė. N-14.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas. 
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 “24/7”.  
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Laukinis pasaulis”.  
3.45 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”.  
4.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
5.05 “Genijai iš prigimties”.  
5.35 “Jaunikliai”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2016 02 23

trečiadienis 2016 02 24

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.25 „Naktiniai vilkai” - Putino 
baikeriai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija „Perlas”. 
21.30 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 2. N-7.  
0.20 Bėdų turgus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Muzikinis žaidimas 
„Atspėk dainą”.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-

tė”. N-7.  
10.50 Gatvės tango. N-7.  
13.05 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas. 
 22.15 VAKARO SEANSAS 
Vertikali riba. N-7.  
00.30 “Kultas”. N14.  
01.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
02.05 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Nauja norma. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Bibliotekininkai. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.20 Aferistas. N-7.  
2.10 Nepasitikėk bjaurybe iš 

23 buto. N-7.  
2.35 Vilfredas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. 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.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Bėgimas džiunglėse. 
N-7.  
23.25 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.00 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  

12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Šeštasis pojūtis”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Detektyvas Kolambas. 
Kolambas keičia kailį. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Kalėdų vaiduokliai N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Peliukas Lukas. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Labas rytas, Lietuva.  
12.15 IQ presingas.  
12.45 Euromaxx.  
13.15 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
14.15 Ponas Selfridžas 2. 
15.45 Visu garsu.  
16.35 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ponas Selfridžas 2. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  

22.30 Kėtė Krūzė N-7.  
24.00 ...formatas. Poetas 
Eugenijus Ališanka.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Menų čempionatas ART-
O-THLONAS.  
5.35 Muzikos savaitė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Diagnozė. valdžia (k).  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7. 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  

16.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7. 
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Arsenal FC” - „FC 
Barcelona” . Tiesioginė trans-
liacija.  
23.40 Poseidonas Reks. N-14.  
1.10 Akis. S.  
2.40 Lujis. N-7.  
3.05 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Nuoga tiesa N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 „Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 „Genijai iš prigimties”.  
3.25 „Jaunikliai”.  
3.55 „Laukinis pasaulis”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas.  
21.29 Loterija „Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 2 N-7.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  

10.50 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Baudėjas. N14.  
00.30 “Kultas”. N14.  
01.20 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
02.05 “Strėlė”. N-7. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Nuovada N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Pasižadėjęs kitai. N-14.  
0.55 Elementaru. N-7.  
1.40 Aferistas. N-7.  
2.30 Vilfredas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. 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.  
18.30 Labai juokinga laida. 
N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Alfis. N-7.  
23.25 “Judantis objektas”. N-7.  
0.15 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.00 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Sostinės keksiukai”.  

13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Foilo karas. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Žmogžudystės pagal 
freską. N-7.  
22.45 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Vakavilis (kart.). 
9.00 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.15 Džiazo muzikos vakaras.  
14.15 Ponas Selfridžas 2 
(kart.). 
15.45 Septynios Kauno dienos.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.45 Visata. Senovės mįslės 
įmintos (kart.). 
17.30 Visu garsu.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Europos moterų krepši-
nio čempionato atrankos rung-
tynės. Lietuva - Latvija.  
21.00 Pasauliniai karai. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 

22.00 ARTi. Peizažas.  
22.30 Elito kinas. Jie parduoda 
net lietų. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.05 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė.  
5.25 Lernavan. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2 (k). N-7.  
16.30 A.Užkalnis Plius (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Už priešo linijos 2. 
Blogio ašis. N-14.  
0.00 Krištolinės kaukolės. 
N-14.  
1.40 Po kupolu. N-14.  
2.25 Lujis. N-7.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 „Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Patriotai. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 „Jaunikliai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2016 02 25

penktadienis 2016 02 26

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Ieškojimai. 
N-14.  
0.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  

10.50 24 valandos (k). N-7.  
11.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Kerštas. N14.  
00.15 “Kultas”. N14.  
01.05 “Juodasis sąrašas”. N-7.  
01.55 Sveikatos ABC televitri-
na (k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Ramūs tarp vilkų. N-14.  
0.15 Kaulai. N-14.  
1.15 Naujokė. N-7.  
2.05 Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto. N-7.  
2.30 Vilfredas. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Kvapų detektyvas”. 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.  
18.30 Labai juokinga laida. 
N-7.  
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
18.30 Labai juokinga laida.  
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Kitos 48 valandos. N-7.  
23.20 Alfis. N-7.  
1.10 “Liežuvautoja”. N-7. 

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo šviesa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  

14.50 Midsomerio žmogžudys-
tės XV. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Foilo karas. Bailių prieglauda. 
N-7.  
23.00 “PREMJERA Begėdis”. 
N14.  
0.00 “Ties riba”. N14. 
1.30 “Detektyvė Džonson”. 
N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Prisiminkime. Ansamblis 
“Lietuva”.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.15 ARTi. Peizažas.  
12.45 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 2. N-7.  
14.25 Režisieriaus Gyčio 
Lukšo filmų retrospektyva. 
Vakar ir visados.  
15.30 Atspindžiai.  
16.05 Gustavo enciklopedija.  
16.35 Pasauliniai karai (kart.). 
17.30 Teatras.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 
19.50 Sustingęs tvermės 
metas.  
20.15 Legendos.  
21.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Sabaka.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. “Trys tigrai”. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 Istorijos detektyvai. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 Bus visko.  
16.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.   
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  

11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Robinzonas Kruzas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Sakalo akis. N-7.  
0.15 Eurolygos rungtynės. 
Vitorijos „Laboral Kutxa” - 
Kauno „Žalgiris”.  
2.00 Po kupolu. N-14.  
2.45 Lujis. N-7.  
3.35 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 „Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Ginčas. N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 „Moterų daktaras”. N-7. 
 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 „Kulinaras”. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ginčas. N-7. 
0.20 „Leningradas. Pokario 
gatvės”. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 8. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
Snieguolė. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Oliveris ir vaiduoklis. 
N-7.  
0.15 Pinigų karta.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.05 Gyvenimas.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Denis Vaiduokliukas”.  
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7. 
9.50 “Diagnozė - žmogžudys-

tė”. N-7.  
10.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
11.40 Lietuvos superšefas.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Denis Vaiduokliukas”.  
14.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. 
14.25 “Eskimų mergaitė”.  
14.30 “Ištark sudie”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Didysis pasivaikščioji-
mas. 1966 m.  
23.20 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14. 
01.15 Kerštas. N14.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Šrekas Trečiasis.  
21.15 Pompėja. N-14.  
23.25 Išleistuvės. N-7.  
1.25 Kelionė į Ameriką. N-7.  

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

9.15 “Kvapų detektyvas”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Tiksintis laikrodis. N14.  
23.20 “Tikras kraujas”. N14.  
1.15 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Senojo Tilto paslaptis”. 
7.50 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Šegis ir Skūbis Dū”.  
9.35 “Mano mylimiausia raga-
na”. N-7.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Keksiukų karai”.  
14.50 Midsomerio žmogžu-
dystės XV. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslap-

tis”. 
18.50 Nebylus liudijimas. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA Inspektorius 
Džordžas Džentlis. Ginklo 
sūnus. N-7.  
22.45 SNOBO KINAS Anglas 
ligonis. N14.  
1.40 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
2.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 “Mūsų miestelių” 25-
mečiui.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 ...formatas.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzika gyvai.  
14.10 Stebimi (kart.). 
15.25 Sustingęs tvermės 
metas.  
15.45 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
16.15 Gustavo enciklopedija.  
16.45 Legendos.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 
20.00 Premjera. Amžių aidas. 
Aleksandrija. 
20.30 Premjera. Maidanas. 
Gimimas. 
21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Ieškojimai (kart.). 
0.30 Muzikos savaitė.  
0.55 Dabar pasaulyje.  
1.25 Koncertuojanti Europa. 
2.10 Laba diena, Lietuva.  
4.10 Nuodėminga meilė. N-7.  
5.00 Atspindžiai.  
5.30 Rusų gatvė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
12.00 Raudona linija 
12.50 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.30 Autopilotas.  
16.00 Paramos verslas. 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Raudona linija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Robinzonas Kruzas. 
N-7.  

17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.   
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Bušido. KOK Pasaulio 
didžiojo prizo turnyras. N-14.  
1.00 Sakalo akis. N-7.  
3.05 Tėvynė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 „Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.30 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
13.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 „Moterų daktaras”. N-7. 
17.30 Pasaulis nuostabus 2.  
18.00 Reporteris.  
18.55 „Miškinis” N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. „Gyvųjų nu-
mirėlių naktis. Atgijimas”. S. 
1.00 „Nuostabioji”. N-7. 
2.50 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
3.40 „Gyvųjų numirėlių naktis. 
Atgijimas”. S. 
5.05 „Genijai iš prigimties”.  
5.35 „Laukinis pasaulis”.  
6.15 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gėlių odisėjos. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija „Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2016.  
22.55 Dvigubos vestuvės. N-7.  
0.30 Pasaulio dokumentika.  
2.20 Daktaro Bleiko paslaptys. 
N-7.  
4.15 Klausimėlis.lt.  
4.30 Emigrantai.  
5.25 Durys atsidaro. 

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
09.30 Nauji papūgos Kešos 

nuotykiai. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi. 
11.45 Peliuko Perio nuotykiai 2. 
13.30 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Viena diena 
Niujorke. 
21.10 Nuotakų karai. N-7.  
22.55 Išbadėjusių žaidynės. N14.  
00.25 Didysis pasivaikščiojimas. 
1966 m.

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Vėžliukai nindzės.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Ančiukų istorijos.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo. U.  
12.45 101 dalmatinas.  
14.20 Meilė ir šokiai. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai N-7. 
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Sunkus vaikas. N-7.  
21.05 Džekas Ryčeris. N-14.  
23.45 Hanibalas. Pradžia. N-14.   
2.00 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto. N-7.  
2.25 Lyga. N-7. 

 
7.15 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Penktoji pavara.  
11.00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas.  
12.00 “Viena už visus”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k).  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7. 
18.00 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Dainuok mano dainą 3. 
Muzikinis šou.  
21.30 MANO HEROJUS Drakono 
bučinys. N14.  
23.20 AŠTRUS KINAS Bebaimis 
vairuotojas Dekeris. N-7.  
1.10 “Melagių žaidimas”. N-7.  

 
6.50 “Būrėja”. N-7.  
8.15 Teleparduotuvė.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.45 Didingojo amžiaus paslaptys.  
9.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.
10.35 “Kalahario dykumos suri-
katos”.  
11.10 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.35 “Gelbėkim pingvinus”.
12.00 “Naidželo Sleiterio patie-
kalai”.  
12.30 “Paprastai ir greitai su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.30 “Žiedų ritmai”.  
14.00 “Superauklė”.  

14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Meilė 
fiorduose. Vasaros. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. Keista 
partnerystė. N-7.  
22.45 Žavūs pamišėliai. N14.  
0.20 “Magai”.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Rytas su... Andriumi 
Žebrausku.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Amžių aidas.  
11.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
11.50 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas “Dainų dainelė 2016”.  
13.30 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Premjera. 
Vasarvidžio nakties sapnas. 
16.20 Ištesėtas pažadas.  
17.20 Vakavilis. 
17.45 Žinios.  
18.00 Koncertas, skirtas Vytauto 
Laurušo 85-mečiui.  
19.30 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
20.20 ARTS21.  
21.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2016. 
21.50 Naktinis ekspresas.  

22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
(kart.). 
23.55 Sustingęs tvermės metas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Roko festivalis “Lituanika 
2015”. 
1.35 Ištesėtas pažadas.  
2.30 Muzikos savaitė.  
3.00 Linija, spalva, forma.  
3.45 Elito kinas. Jie parduoda net 
lietų. N-7.  
5.25 Septynios Kauno dienos.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas (k).  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.30 Raudona linija (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Baltarusija. Pogrindinis mokslas.  
20.00 Gražuoliams pirmenybė. 
20.30 Diagnozė. valdžia (k).  
21.30 Ne vienas kelyje.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (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).

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.29 Gražiausi žemės kampeliai.  
8.00 Ledo kelias. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  

9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
11.30 Adrenalinas. N-7.  
12.00 Topmodeliai. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Aukščiausia pavara.  
15.05 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
15.30 Sunkiausios profesijos 
pasaulyje. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” - 
Vilniaus”Lietuvos rytas” .  
19.00 Seni vilkai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Rokis 4. N-7.  
0.15 Artimi priešai. N-14.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.00 „Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.00 „Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Vaivos pranašystės.  
11.00 „Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 „80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 Miestai ir žmonės.  
18.40 „Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos”.  
19.50 „Įspūdingiausi gamtos reiš-
kiniai”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. „Mirtininkų sąra-
šas”. N-14. 
23.35 „Kruvina žinutė”. N-14. 
1.35 „Detektyvas Linlis”. 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

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!
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Gripas nustatomas 
atlikus kraujo tyrimą

„Kai vienas mano šeimos narių 
pasakė, kad jam temperatūra ser-
gant nekyla, pasakiau tik tiek – tu 
nesi rimtai sirgęs. Ir kai po kele-
rių metų jam „teko laimė“ susirgti 
gripu, pamatė žmogus, ką reiškia 
ši liga. Tai pirmiausiai labai aukš-
ta temperatūra, o savijauta tokia, 
kad net šalia lovos esantį puodelį 
pasiimti yra labai sunku“, – pa-
sakoja gydytoja A. Treščenko–
Blauzdienė. 

Pagrindinis gripo požymis – 
aukšta, dažniausiai net daugiau nei 
39 laipsnius siekianti temperatū-
ra, „kaulų laužymas“, silpnumas. 
„Nei kosulys, nei sloga gripo pa-
prastai nelydi, ateina pacientas su 
„gražia“ gerkle, švariais plaučiais, 
ir tik pakilusi temperatūra leidžia 
daryti išvadą, jog tai gripas. To-
kiems pacientams darome kraujo 
tyrimą, kuris ir parodo – gripas 
tai, ar ne. Todėl turime pakanka-
mi tikslius sergančiųjų gripu duo-
menis. Išgirdusi per televizorių ar 

perskaičiusi spaudoje apie daugy-
bę žmonių, sergančių gripu, ne vi-
sada tikiu šia informacija. Žinau, 
kad ne visos gydymo įstaigos daro 
kraujo tyrimus, o diagnozę tiesiog 
nustato pagal paciento skundus. 
Tad informacija apie didelį serga-
mumą gripu ne visada yra teisin-
ga“ – teigia medikė.

Sergantys vaikai turi 
jėgų žaisti

„Gripas pakankamai sunkiai pa-
siduoda gydymui – išgeria žmo-
gus paracetamolio tabletę, numu-
ša temperatūrą, o po 3-4 valandų 
ji ir vėl pakyla iki 39 laipsnių ar 
net daugiau. Noriu pabrėžti, kad 
gripo negalima išgydyti eiliniais 
vaistais nuo peršalimo. Šie medi-
kamentai yra per silpni, jie būtent 
šalina peršalimo simptomus – ger-
klės skausmą, nosies paburkimą, 
slogą, galvos skausmą. Gripui yra 
specialūs vaistai, kuriuos skiria 
medikas“, – sako A. Trešenko–
Blauzdienė. „Beje, esu pastebėju-
si, kad vaikai pakankamai lengvai 

Gripo „skonį“ sirgusieji 
prisimena visą gyvenimą

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) šeimos 
gydytoja Aurika Treščenko–Blauzdienė sako, šiemet turėjusi vos 
du gripu sirgusius pacientus, tačiau ir ūmiomis viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijomis sergančiųjų šiuo metu Anykščiuose tikrai ne-
daug. „Šių dviejų ligų tikrai neįmanoma sumaišyti, tie, kurie sirgo 
tikru gripu, šią ligą prisimins visą gyvenimą“, – teigė medikė.

ištveria gripo simptomus – teko 
man ir pačiai matyti, kaip greitoji 
atveža vaiką su aukšta temperatū-
ra, tėvai persinervinę, o vaikas dar 
iš namų prigriebęs žaislų su jais 
žaidžia. Vaikai ne tik gripu, bet 
ir kitomis užkrečiamomis ligomis 
serga lengviau“, – kalba pašneko-
vė.

Roges reikia ruošti vasarą

Paklausta, ar verta skiepytis 
nuo gripo, gydytoja sako, kad ti-
krai taip. „Anykštėnai tikrai ne-
blogai pasiruošia gripo sezonui ir 
pasiskiepija. Nemokama vakcina 
skiepijame lėtinėmis ligomis ser-
gančius žmones ir sulaukusius 65 
m. amžiaus. Kitiems, deja, tenka 
ją pirkti. Šis sezonas „dėkingas“ 
tuo, kad gripas, kuris pasireiškia 
šiemet, prieš kelerius metus jau 
yra buvęs. Tai – garsusis pande-
minis gripas, nuo kurio tada buvo 
net ir mirusiųjų. Todėl vos pama-
čius, koks šiemet ateina gripas, 
nereikėjo leisti brangaus laiko 
naujos vakcinos kūrimui, o tiesiog 
pasinaudota jau buvusia“, – sako 
gydytoja.

Imunitetas pasiskiepijus įgy-
jamas per mėnesį, tad gripo pro-
trūkio pradžios nereikia laukti ir 
pasiskiepyti anksčiau. Gydytojos 
paklausus, ar įmanoma imunitetą 
įgyti ne skiepijantis, o valgant 
daug augų ir daržovių, geriant 
vitaminus, daug būnant lauke ir 
pan., medikė sako: „Jeigu roges 
pradėsi ruošti vasarą, galbūt ir 
galima. Vitaminas C nėra kaupia-
mas organizme, todėl jeigu per 
vasarą suvalgei saujelę uogų kad 
ir keletą kartų, tai tikrai nepadės. 
Esant šviežių vaisių ir uogų se-
zonui, jų reikia valgyti kasdien ir 
po nemažai. Pavyzdžiui, gali būti 
graži vasaros tradicija – vakare 
po darbų nuvažiuoti į sodą ir pri-
sivalgyti uogų vakarienei. Taip 
ruošiantis bei geriant vitaminus 
gal ir galima išvengti ligos, ta-
čiau reikia nepamiršti ir kito – 
nuo mūsų dažnai nepriklausančio 
faktoriaus – jeigu dirbi uždarose, 
drėgnose patalpose, kolektyvas 
yra nemažas, tada net ir tie dideli 
kiekiais privalgytų uogų, kažin ar 
padės“.

Ar eiti į darbą „kad ir 
vos vos“ sergant?

Eiti ar neiti į darbą pajutus pir-
muosius peršalimo simptomus? 
„Sakyčiau, kad ne. Net ir perša-
lęs žmogus jaučiasi prastai, vais-
tai simptomus nuima tik kelioms 
valandoms. Be to, aš čia matau 
ir kitą problemą – žmonės daž-
niausiai dirba kabinete po kelis, 
patalpos retai vėdinamos, tad nuo 
sergančiojo užsikrėsti labai len-
gva. Kartą atėjo pas mane moteris 
pasitarti, skiepytis jai nuo gripo 
ar ne, sako, jog dirbam kabinete 
keturios, tai kažin ar reikia. Gal 
dirbančių šalia žmonių ir nedaug, 
bet tokiu atveju aš sakyčiau, kad 
jau reikia skiepytis. Dar vienas 
pavyzdys tiesiog pamąstymui: ar 
eiti į dirbą sergančiai kasininkei? 
Per dieną ji bendrauja su šimtais 
žmonių... Gal ji manęs ir neuž-
krės, bet čia suveikia psicholo-
gija – na, nesinori, kad tave prie 
kasos aptarnautų kosinti ar nosim 
šnirpščiojanti kasininkė...“, – tei-
gia gydytoja. 

Sergant geriausiai gulėti lovoje 
nors kelias dienas, bet taip liga 
pasitrauks tikrai greičiau, o jei 
jau užpuolė tikras gripas tai, kaip 
gydytoja sako, net ir norėdamas 
atsikelti, neatsikelsi ir iki darbo 
nenušliauši.

Statistika 

Tuo tarpu Utenos visuomenės 
sveikatos centras skelbia, kad 6–ąją 
(vasario 8–14 d.) šių metų savaitę 
sergamumas gripu ir ŪVKTI Ute-
nos apskrityje buvo 88,03 atv. / 
10 tūkst. gyventojų. Didžiausias 
sergamumas registruotas Molėtų 
rajone – rodiklis siekė 142,62 atv. 
/ 10 tūkst. gyventojų per savaitę. 
Mažiausiai peršalimo ligomis pra-
ėjusią savaitę sirgo Ignalinos rajo-
no gyventojai, čia rodiklis sudarė 
53,55 atv. / 10 tūkst. gyventojų. 
Iš viso apskrityje registruotas 191 
gripo atvejis: Utenoje – 42, Anykš-
čiuose – 52, Ignalinoje – 22, Zara-
suose – 40, Molėtuose – 20, Visa-
gine – 15. Šeštąją metų savaitę dėl 
gripo Utenos apskrityje į ligoninę 
paguldyta 18 asmenų.  

- AnYkŠTA

Anykščių PSPC šeimos gydytoja Aurika Treščenko–Blauzdienė 
pasisako už skiepus nuo gripo: „Pirma, tai padeda išvengti po-
gripinių komplikacijų, o antra, pasiskiepiję nuo gripo net perša-
limo ligomis serga lengviau“.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

KVIEČIAME DAUGIAU 
SUŽINOTI APIE SAVO 

SVEIKATĄ 
Šių metų vasario 23 d. (antradie-

nį) KOMPIUTERINIS SVEKATOS 
DUOMENŲ ĮVERTINIMAS - 
TESTAS bus atliekamas Utenoje, 
Aušros g. 11A, MIESTO OPTIKA 
salono patalpose. 

Vertinama: skrandžio, kasos, kepenų, žarnyno būklė, sąnarių 
ir stuburo įtaka vidaus organams, kraujotakos sistema – įverti-
nant kraujagyslių, širdies darbą. Nustatomi infekcijų ir užkrato 
sukelti sveikatos sutrikimai. Sveikatos būklės testavimo in-
formacija padės objektyviau įvertinti kiekvieno organo būklę, 
greičiau surasti sutrikimų priežastis ir laiku kreiptis į reikiamą 
gydytoją. Sveikatos testas yra naudingas ir norint pasitikrinti 
jau paskirto gydymo efektyvumą. Testo rezultatai yra atiduo-
dami iš karto.

Išankstinė registracija vykdoma darbo dienomis nuo 10.00 - 
19.00 val.  (13.00-14.00 pertrauka) tel. (8-682) 40857.

užjaučia

Nepaguodžiamo liūdesio 
valandą, mirus mylimam 
tėveliui, reiškiame nuošir-
džią užuojautą Audronei 
PAŠKEVIČIENEI.

Kaimynai iš Pienės ga-
tvės 

Norėtume, kad žodžiai 
būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, 
paguostų.
Gyventi šauktų vėl be 
sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų 
nuo skruostų.
Nuoširdžiai užjaučiame mie-

lą kaimynę Danutę KAZANA-
VIČIENĘ broliams mirus.

Mangevičių ir Puodžiūnų šei-
mos

Pasiūlymas. Viešintų bendruo-
menės pirmininkas Vitas My-
kolas Zaikauskas ragina rajone 
įkurti garbės teismus. Jų nariais, 
anot viešintiškio, galėtų būti gar-
bingi bendruomenės nariai – mo-
kyklų direktoriai, dvasininkai, 
seniūnijų atstovai, visuomeninių 
organizacijų nariai. Anot vie-
šintiškio, įvedus garbės teismus 
būtų užkirstas kelias tokiems nu-
sikaltimams, kurie pastaraisiais 
mėnesiais susilaukė ypatingo re-
zonanso.

Protai. Vasario 16-ąją Anykš-
čių bibliotekoje vykusį šventinį 
protmūšį laimėjo sezono lyderiai 
– „Vienaskaita“. Šio protų mū-
šio klausimai buvo skirti Lietu-
vai - Lietuvos moterys, Lietuvos 
įžymios vietos, Lietuvos mies-
tų herbai ir pan. „Vienaskaita“ 
surinko net 90 taškų. Šioje ko-
mandoje žaidė Linas ir Kamilė 
Bitvinskai, Vidmantas ir Austė-
ja Šmigelskai, Nijolė, Arūnas ir 
Benas Davainiai bei Sandra Gri-
čiūtė. Antrąją vietą su 89 taškais 
surinko liberalų “Nikė” (Saulius 
Rasalas, Marius Šimėnas, Valdas 
Šaučiūnas ir šį kartą už juos žai-
dęs Vainius Kalinauskas iš “Pa-
kalu Papitu”).

Pokyčiai. Anykščių kultūros 
centras per darbo biržą ieško net 
šešių darbuotojų. Skelbiama, kad 
kultūros centrui reikalingas meno 
vadovas Kurklių skyriuje, valy-
tojas Burbiškio skyriuje, stalius, 
garso režisierius, renginių reži-
sierius, pastatų priežiūros speci-
alistas, sportinių šokių kolektyvo 
vadovas. Anksčiau šias pareigas 
užėmę specialistai darbą paliko 
dėl pensinio amžiaus, ligų ar as-
meninio apsisprendimo.

Sąvartynas. Anykščiuose, 
buvusios MSV kuro bazės te-
ritorijoje, dygsta nelegalus są-
vartynas. Jame ne bet kokios, o 
stambiagabaritės atliekos. Spėja-
ma, kad pirmieji užuomazgas to-
kiam sąvartynui davė kelininkai, 
kuomet šalimais šios vietovės 
tvarkė važiuojamąją kelio dalį, o 
nereikalingą statybinį laužą su-
vertė ir likimo valiai paliko šioje 
laukymėje.

Švietimas. Viešoji įstaiga 
„Sveikatos oazė“ parengusi ne-
formaliojo vaikų švietimo pro-
gramą, ugdys savanorius turizmo 
agentus. Skelbiama, kad po šios 
programos įgyvendinimo moks-
leiviai turės galimybę tęsti tu-
rizmo agento mokslus Anykščių 
technologijos mokykloje, galės 
patys susikurti darbo vietas ir 
vesti pažintines ekskursijas kraš-
to turistams.

Miniatiūros.  Dusetų dailės 
galerijoje veikia XII sėlių kraš-
to menininkų miniatiūrų paroda. 
Savo miniatiūras parodoje de-
monstruoja anykštėnai Alfredas 
Motiejūnas, Arūnas Vilkončius, 
Rita Juodelienė, Jūratė Vingrie-
nė, Alvydas Latėnas, Skaidrė 
Keibienė ir Tomas Jurkėnas. 

Užjaučia. Išspausdinti užuo-
jautą „Anykštos“ laikraštyje kai-
nuoja 11,50 Eur.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 15,90 Eur.

šiupinys
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Vytautas V. lAnDsBeRGis

Mieli Anykščių žmonės, kuriems 
rūpi pagražinti ir praturtinti mūsų 
miestą. Nutariau parašyti geranorišką 
laišką, išsakyti asmenines mintis ir 
vizijas, kuria linkme galėtų klostytis 
miesto reikalai. Žinia, siūlyti visada 
lengviau, svarbu, kad būtų darančių. 
Manau, kad miesto valdžiai pasiūly-
mų ir taip netrūksta. Tad: jei kas tiks 
- galima svarstyti toliau ir ieškoti da-
rančių, jei ne - galima ramiai padėti į 
šiukšlių dėžę. 

Taigi, žvelgdamas kaip vyksta rei-
kalai, matau gerų ir labai gerų ženklų. 
Lajų Takas - geras ženklas Nr.1. Anks-
čiau buvau skeptiškesnis jo atžvilgiu, 
bet pamatęs, kad jis ne tik nepažeidė 
senosios šventvietės vietos, neužgo-
žė, o gražiai įsikomponavo atokiau 
nuo jos - esu priverstas atsiprašyti, 
mano skepticizmas išgaravo. 

Projekto sėkmė - modernumas: su-
kurti tai, ko dar nėra, tapti lyderiu. Tai 
pasiteisino. Tad ir ateitį siūlyčiau sieti 
su naujais, nematytais, negirdėtais, 
avangardiškais projektais, kurie mo-
dernizuotų miesto įvaizdį ir pritrauk-
tų dar daugiau žmonių iš Lietuvos ir 
pasaulio. 

Norint žengti šiuo keliu, reikia mo-
dernios galvosenos žmonių; jei atvi-
rai, tai kartais ir pats toks nebesijau-
čiu, tad dažnai savo darbuose (teatre, 
kine ar kitur) samdausi jaunus, užsie-
niuose pasimokiusius žmones. Tik su 

jų pagalba ir galima kurti ateitį. Kurti 
tai, ko nėra. Nes kam kurti tai, kas jau 
yra arba buvo. 

Gal sakau tokia nuostata galėtų vy-
rauti miesto strategijoje „Anykščiai 
- Lietuvos ateities kūrybinė laborato-
rija“, t.y. - laboratorija, kuri sujungs 
senąją mitologinę ar literatūrinę Lie-
tuvą su ateities valstybe.  

Šiems darbams būtina telkti jau-
nimą, pradedant nuo paprasčiausių 
dalykų: gal atiduokime jiems Vals-
tybines šventes. Tegu savivalda pvz., 
organizuoja fondą (500/1000 eurų?) 
geriausiam moksleivių pasiūlymui, 
kaip atšvęsti Vasario 16-ąją. Ir tegu jie 
surežisuoja ir pakoncertuoja ar dar ką 
prasimano. Tada ne tik šios šventės, 
bet ir Lietuva bus jų.  

Nesu nusiteikęs prieš vyresnius 
žmones, nes ir pats jau toks darausi, 
bet manau, kad kuo skubiau reikalus 
reikia krauti ant jaunų galvų - tada čia 
bus jų namai, jų idėjos, jų tėvynė, o ne 
protingų dėdžių/tetų iš viršaus nuleis-
tas reikalas.   

Norint eiti šiuo keliu, reikia surasti 
ir išgryninti raktinius žodžius apie ką 
ta mūsų įsivaizduojama ateities Lie-
tuva Anykščiuose. 

Gal:
Žalioji Lietuva (arba „Atgal į gam-

tą“),
Darnos ir taikos valstybė (gal „Ge-

dimino Lietuva“?),
Žaidimai ir sąmoningas laisvalaikis 

(jėgos/jogos Lietuva),
Jaunystė, energija, žvalumas,
Dvasios polėkis (skrydis, erelis, 

laisvė),
Sielos ramybė (rūkas, Šventosios 

čiurlenimas, Anykščių šilelis),
Sveikata (dvasios ir kūno),
Šeima, vaikai („Jų yra karalystė“ - 

gal net brendas galėtų būti: „Anykš-
čių karalystė?“. Tada ir medinė pilis 
puikiai įsipaišytų, tik karalių paskui 
reikėtų rasti. Bet... jei turėjom Tarza-
ną, tai gal ir karaliui konkursą paskel-
bę, rastume ką nors karališkesnio.).

 (Reikėtų/siūlyčiau padaryti ap-
klausą, kad miestelėnai, ypač jau-
nimas, nubalsuotų už tris labiausiai 

patikusius žodžius ir tada visą bren-
dą sukti ta linkme. Apie pačią akciją 
„Anykščių jaunimas kuria naująjį 
miesto veidą“, manau, su smagumu 
parašytų visi delfiai bei kitos žurna-
listikos plaštakės.) 

Mūsų centrinės valdžios (Lietuvos 
masteliu) didžiausia bėda yra ta, kad 
daugmaž visi manosi esą puikūs visų 
galų specialistai - švietimo, kultūros 
ir verslo. Ar manau, kad reikia keisti 
šią nuostatą, nes tai kvepia provincija 
blogąja prasme, ir samdytis specialis-
tus. 

Pvz., reikia mitologinio parko (EU 
fonduose galimas toks lietuviškas, 
latviškas, baltarusiškas projektas) - 
skelbiam konkursą idėjų ir pasiren-
kam mitologus, landšafto dizainerius, 
architektus ir kt. Ir priskiriam jiems 
Europos fondus išmanančią vadybos 
kompaniją. Tegu dirba, mes tik tarpi-
ninkaujam, kad idėjos kuo greičiau 
virstų kūnu.

Dabar netgi žiūrint į pilies statymo 
ir strategijos reiklaus, kartais atrodo, 
kad arklys statomas prieš vežimą - 
pirma sugalvokim, kas ten bus. Ar 
buvo idėjų konkursas, ar dalyvavo 
jaunimas? 

Aš galėčiau prisiūlyt eibes dalykų, 
bet visiškai neišmanau, ar tai bus pa-
trauklu, o kas išmano? Ar tokių žmo-
nių yra Anykščiuose? 

Priminsiu „Vilnius - Europos kultū-
ros sostinė“ krachą, kai devynios au-
klės „žinojo“, kaip padaryti, kad joms 
būtų kuo gražiau ir dar jų artimieji 
sudalyvautų. Ir išėjo šnipštas. Pinigų 
plovykla, sakant. Taip pačiais metais 
Lincas (Austrija) pasamdė prancūzą 
ir jam atidavė visą Kultūros sostinės 
įgyvendinimą. Jis pareikalavo: - „Pa-
sakykit, koks bus biudžetas, ir to ne-
bekeiskit. Ir po to, kai priimsit mano 
siūlomą strategiją, niekas nebeturi tei-
sės kištis.“ Ir ten pavyko puikiai. 

Anykščiams reikia pasisamdyti 
tokį „prancūzą“.    

Mano nuomone, profesionali va-
dyba turi būti samdoma. Dizaineriai 
taip pat. Viešieji ryšiai taip pat. 

Ir ne giminaičių ar pažįstamų ly-

gmeny. Pats netinkamiausias šioje 
situacijoje kriterijus: „Man tas patiko 
labiau, o man – anas“.

Dabar konkretūs pasiūlymai:    
1. Mitologinis parkas. (Mielai pri-

galvočiau savo versiją ir dalyvaučiau 
konkurse.). Mitologiniame parke siū-
lyčiau išžaisti esamus mitus - Nykš-
tys, Velnias nešantis akmenį ir pan. 
O gal iš viso supažindint su senosios 
Lietuvos dievų panteonu - bet ne 
drožiniais, o kaip nors interaktyviai: 
tarkim traukinukas rieda nuo šilelio 
į Lajų taką, o tuo metu per garsia-
kalbius pasakojama apie Laumes - 
staiga pasigirsta Laumių giesmės ir 
traukinuką ima vytis Laumės, paskui 
keliautojai sutinka Perkūną, ąžuole 
sėdintį su šaudykle, laukiantį velnio. 
Paskui aptinkamas ir velnias, kurio 
barzda įstrigus kelmo plyšyje. Ir t.t.  
Tokiam projektui būtų reikalinga dar-
binga teatrinė trupė. 

2. Pasakų muziejus. (Gali būti 
mitologinio parko dalis). Jo koncep-
ciją reiktų gryninti su Anykščių vai-
kais. Toks muziejus turėtų veikti ir 
ne sezono metu: kūrybos dirbtuvės, 
festivaliai, stovyklos, net prasmingi 
komerciniai vaikų/suaugusiųjų gim-
tadieniai, verslo sueigos. 

3. Etnokultūra. Tai labai rizikin-
gas reiškinys, ypač jeigu tai paruošta 
neprofesionaliai, “senobiškai” ir mė-
gėjiškai. Etnokultūra, jei jinai rodoma 
viešose vietose, turi būti kitokia: t.y. 
maksimaliai profesionali programa 
- a’la buvęs P.Mataičio teatras; tam 
kviestis reikėtų Z.Kelmickaitę ar 
kokį kitą profesionalų reikalų žinovą. 
GinkDie be saviveiklos, mes savo is-
toriją ir etnokultūrą baigiam numarin-
ti, rodydami jos prastesnes, pasenu-
sias formas, kurios galėtinai atgrasios 
jaunimui. Turime miestą orientuoti į 
tai, kas gražu ne mums, o jauniems, 
atvažiuojantiems. (Su visa pagarba, 
bet - manau, kad “Duokim garo” kul-
tūros forma, deja, jau senstelėjo.)

(Kuo tai keisti? Pvz., sutartinių 
giedojimą - kaip dvasinę patirtį mo-
terims, motinoms, merginoms - inte-
gruoti į savęs tobulinimo programą. 

atviras laiškas Veronika galėtų atvykti ir apmokyti. 
Gal tai irgi galėtų vykti prie mitolo-
ginio parko?) 

4. Pilyje - vaikų režisuotas inte-
raktyvus muziejus: dvylika paslap-
čių kambarių. Kiekviename kam-
baryje, į kurį reikia patekti labirinto 
keliu, pamatomas Lietuvos istorijos 
momentas, kokia nors paslaptis. 12 
Lietuvos istorijos puslapių - nuo Pa-
lemono iki partizanų, Sąjūdžio. 

Paslapčių kambariuose - filmai apie 
Lietuvos istoriją, sukurti paauglių. 

5. Religijų sinkretizmo (tikėjimų 
draugystės) muziejus. Šis muziejus 
parodytų, kad Lietuvoje 1000 metų 
taikiai sugyveno senasis baltiškasis ir 
krikščioniškasis tikėjimas. Gal: Pun-
tuko šventvietės vietoje statinys - a’la 
Čiurlionio varpinė, su žalčiais, vai-
dila, pilstančiu arbatą Ramūnu Dau-
gelavičium ar pan. Ir vaidilutėmis, 
dainuojančiomis sutartines, mokan-
čiomis pinti sodus. 

6. Stebuklingas gyvybės šaltinis. 
(Mineralinio vandens versmė Šilelio 
teritorijoje). Šaltinis pasiekiamas kaip 
nors komplikuotai; prie jo (ant jo) gali 
buti pastatytas didelis sodas (aliumi-
nio konstrukcija) - laipynė, kuria 
galima užsiropšti iki viršaus, Toks 
anykštėniškas Eifelio bokštas, sukur-
tas pagal senąjį mūsų šiaudinį sodą. 

7. Romanas. Visus tuos dalykus 
reikėtų apjungti mistinėje nuotykių 
knygoje - pvz., “Nykščio gyvenimas 
ir mirtis” ar pan. Tai padaryti galėtų ir 
darbštusis R.Vanagas, manau. 

Tokią knygą parašyti reikėtų metų 
laiko, jos kūrimo metu reikėtų jau 
bendradarbiauti su mitologinio tako 
kūrėjais, ir derinti, kokius objektus 
įtraukiame į knygą.  

8. Šešėlių teatras. Po poros metų 
Lietuvoje atsiras profesionalus pirš-
tų šešėlių teatras; jis galėtų būti ir 
„Anykščių miesto teatras“, jei būtų 
valdžios ir bendruomenės noro/prita-
rimo ir suvokimo, kad tai dar vienas 
Anykščių patrauklumo momentas. 
10 studentų šiuo metu mokosi Gru-
zijoje.  

Tiek pamąstymų ir pasiūlymų.
 

Pernai pastatytas Lajų takas 
Anykščių šilelyje pakeitė Anykš-
čių krašto veidą. Medžių lajų tako 
kompleksui suteiktas aukščiausias 
Jungtinių tautų pasaulio turizmo 
organizacijos įvertinimas – jis ap-
dovanotas Madride, kategorijoje 
„Už inovacijas su turizmu susiju-

Japonijos ambasadorius prabilo lietuviškai jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Vasario 16-ąją Anykščiuose prie paminklo Laisvei Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos proga Lietuvos valstybinę vėliavą pakėlė Me-
džių lajų tako statytojai - rajono mero pavaduotojas Sigutis Obelevi-
čius ir Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka. 

Kurkliuose ir Užunvėžyje renginiuose dalyvavęs Japonijos am-
basadorius Toyei Shigeeda aplankė Nepriklausomybės akto signa-
taro Stepono Kairio gimtinę ir į kurkliečius kreipėsi lietuviškai.

siose įstaigose”, todėl šią idėją įgy-
vendinę   K. Šerepka ir S. Obelevi-
čius pelnė garbę pakelti valstybės 
vėliavą. 

Gausiai susirinkusius anykštė-
nus pasveikino Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. 

Šoko Anykščių kultūros centro 

kolektyvas „Gojus“ (vadovė Jūra-
tė Uselienė), dainavo pramoginės 
muzikos grupė  „Puella“ (vadovė 
Rūta Aglinskienė) ir populiarios 
muzikos grupė „Užgaidos“ (vado-
vė Regina Stumburienė).

Po vėliavos pakėlimo Anykš-
čiuose visa Anykščių rajono val-
džia išvažiavo į Kurklius. 

Nepriklausomybės akto signata-
ro S. Kairio gimtuosiuose Užunvė-
žiuose šventė prasidėjo šv. Mišio-
mis bažnytėlėje. Gėlėmis pagerbę 
Lietuvos kariuomenės savanorių 
atminimą  Didžiakaimio kaime, su 
vėliavomis kurkliečiai ir svečiai 
žygiavo į Vyliaudiškio kapines pa-
gerbti Lietuvos partizanų. 

14 valandą prie Kurklių S. Kai-
rio pagrindinės mokyklos buvo 
pakeltos Lietuvos ir Japonijos 
vėliavos, nuaidėjo trys patrankos 
salvės, nuskambėjo abiejų šalių 
himnai. Šventėje dalyvavo Japoni-
jos ambasadorius T. Shigeeda, nes 
signataras S. Kairys buvo ir pir-
masis lietuvis, parašęs tris knygas 
apie Japoniją.

Mokyklos salėje apie Lietuvos 
nepriklausomybę kalbėjo moky-
klos direktorė Jūratė Kašinskienė, 
rajono meras K. Tubis. 

Ambasadorius T. Shigeeda savo 
kalbą apie Japonijos kultūrą ir 
švietimą pradėjo lietuviškai, tačiau 
vėliau, pastebėjęs, kad ši kalba jam 
sunki ir jos tik mokosi, kalbėjo 
gimtąja kalba.

Kurkliečių svečias Japonijos ambasadorius Toyei Shigeeda (deši-
nėje) Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio 
gimtinėje Užunvėžių kaime.  

Autoriaus nuotr. 
 Pasak ambasadoriaus, Japonijo-

je į mokyklą vaikai pradeda eiti 6 
metų, iki 6–os klasės mokosi pra-
dinėje, o nuo 6 iki 9-os – viduri-
nėje mokykloje. Vaikai mokyklose 
patys plauna grindis, valo dulkes. 

Ambasadorius pabrėžė, kad ypa-
tingas dėmesys skiriamas vaikų 
fiziniam užimtumui, sportui. 

Po renginio Japonijos ambasado-
rius pasirašė Kurklių S.Kairio pa-
grindinės mokyklos garbės knygoje. 

  

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos ketvirtokai (mokytoja 
Elena Bražiūnienė) nupynė tautiškos vėliavos spalvų girliandą, kuria 
apjuosė  Anykščių Nepriklausomybės ąžuolą.
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tinklas anykštėnai juokauja

Savo mėgstamus anekdotus šį 
kartą ‚Anykštos“ skaitytojams 
pateikė Anykščių rajono mero pa-
tarėjas Donaldas VAIČIŪNAS.

***
Skrenda lėktuvas. Stiuardesė ne-

šioja gėrimus. Prieina prie kažko-
kio arabo. „Pone, gal jums viskio 
ar vyno?“ „Ne, ačiū. Man tuoj rei-
kės sėstis prie vairo.“

***
Važiuoja estas žiemą su arkliu 

ir rogėm miške per sniegą ir žiūri, 
nudvėsus varna guli. Na, estas nie-
ko nelaukęs ją pasiėmė sau – gal 
prireiks. Praėjo metai, toje pačioje 
vietoje vėl estas važiuoja su arkliu 
ir su rogėm... išmetė nudvėsusią 
varną– neprisireikė.

***
Vėluoja politikas į tarybos posė-

dį, įvažiuoja į aikštelę, o ten jau pil-
na automobilių pristatyta, niekaip 
neranda vietos, blaškosi.. pakelia 
akis į dangų ir meldžia Dievo: „Pra-
šau, padėk surasti laisvą vietą, mel-
džiu... jei padėsi, pažadu kiekvieną 
sekmadienį eisiu į bažnyčią ir mesiu 
gerti.“ Netrukus politikas pamato 
laisvą vietą ir pastato automobilį, ir 
vėl pakėlęs akis į dangų sako: „Vis-
kas, nebereikia, jau radau.“

***
 „Atleiskit, Jūs organizuojat aiš-

kiaregių konkursą?“  „Taip, bet at-
ranką darysime tik po 2 savaičių, 
ateikite vėliau.“ „Jūs nesupratot, aš 
prizo atėjau atsiimti.“

***
Prezidentas sėdi Seime, nesusi-

laikė ir kad nusičiaudės. Švieslen-
tėje: Į sveikatą! Už – 121, prieš – 
17, susilaikė – 3.

Feisbuko pažiba – Marijona 
FergizienėBuvusį kleboną kalbina 

lenkiškai

76-erių anykštėnė Marijona Fergi-
zienė feisbuke nestokoja populiaru-
mo. Tol, kol jos bendraamžės bando 
išsiaiškinti, kas gi yra tas feisbukas, 
M. Fergizienė šiame socialiniame 
tinkle yra subūrusi solidžią draugų 
kompaniją – jų turi 381.

Net ir čia Marijona nuošalyje 
nepalieka pagrindinių savo gyve-
nimo temų – daugiabučių adminis-
travimo bei centralizuoto šildymo 
reikalų. Ir, žinoma, džiaugiasi savo 
garsiojo sūnaus Laimo Fergizo 
nuotraukomis...

Tiems, kurie ilgisi buvusio 
Anykščių šv.Mato bažnyčios 
klebono Stanislovo Krumpliaus-
ko, informuojame, kad su juo 
galite pasilabinti feisbuke. Tą 
dvasininko gimtadienio proga 
padarė anykštėnas Artūras Šaje-
vičius.

„Dlugich lat,zdrowia i ws-
zystkiego najlepszego z okazji 
urodzin!“, - lenkų kalba klebo-
ną S.Krumpliauską pasveikino 
A.Šajevičius.

Kiek pamename, anykštėnai su 
S. Krumpliausku puikiai bendrą 
kalbą rasdavo ir lietuviškai...

Eidami nuo vieno skaitmens prie kito, išbraukite pateiktas skaičių kombinaci-
jas. 

Atsakymas — likusių neišbrauktų skaitmenų suma. 
(Atsakymas, kaip reiktų užbraukti, spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Spektaklis „(Ne) Galiu tylėti, (Ne) Galiu mylėti” 
kviečia į masinę juoko terapiją
„Kitoks Teatras” siūlo išbandyti naują juoko 

terapiją ir kovo 9 d. kviečia į pašėlusią kome-
diją -  „(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti” (rež. 
Ričardas Vitkaitis) Anykščių kultūros centre.

Čia susitiks keturios charizmatiškos, krykštaujan-
čios deivės - Gabija Ryškuvienė, Aušra Štukytė, 
Lina Rastokaitė ir Eglė Mikulionytė, pasiruošu-
sios su gigantiška energija praskleisti savo neįtikėtinas gyvenimo istorijas. Į jų šurmulingą 
ratą įsilies ir profesionalaus juoko terapeuto kvalifikaciją pretenduojantis gauti Ramūnas 
Šimukauskas.  Tad, spontaniški nevaldomi juoko seansai – garantuoti!

Jausmų vulkanais apipintame, fenomenaliai įtraukiančiame pastatyme keturios skirtingos, 
patrakusios herojės, gyvenančios amžiaus tarpsniuose nuo 25 iki 55 m., taps kaip niekad 
atviros ir atlapos net slapčiausias širdies kertes. Ech tie santykiai – tikra aukštoji matematika, 
kvantinė mechanika ir kosmonautika kartu sudėjus! O kur dar moterų iškalbingumas, juk jei 
per dieną apsilanko apie 60 tūkst. minčių, moterims būtinai norisi bent dalį (aišku, maksima-
lią!) iškalbėti. O vyrai nekalba ir nesiklauso, nors tu ką. Kartais atrodo lengviau prakalbint 
mūro sieną! Tad, kaipgi mums vieniems kitus suprasti?! Į pagalbą visada ateis draugės, turin-
čios patarimus visais gyvenimo atvejais. Bus linksma, karšta, intymu, o tarpais net siurrealu!

Komedija atskleis: moteris - tai tūkstančiai veidų ir vaidmenų; žemėje visi keliai veda į mo-
terį, o ne į Romą; moteris – tai esmių esmė, ji visa ko priežastis ir pasekmė; moteris tai Dievo 
išrinktoji, nors jau ir nubausta Jo... Bet kaipgi pasaulis be moterų?! Jo lauktų pragaištinga 
pražūtis!

Keturios moterys ir keturios efektingos jų istorijos – išklausę jų įsitikinsite, kad net pačiais 
iškalbingiausiais savo gyvenimo fakais – joms net iš tolo neprilygstate.

„(Ne) Galiu tylėti (Ne) Galiu mylėti“ – tai gyvenimo džiaugsmais, o retkarčiais ir nelauktais 
spygliais džiazuojanti komedija, sklidina humoro, dramos, besikalatojančios ironijos, juoko, 
ašarų ir aukščiausios prabos nuoširdumo. 

Įspėjimas! Pašalinis komedijos poveikis: nenustebkite, jei netikėtai prasivers juoko čakra!
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BRIKETAI
(pjuvenų, 125 Eur už padėklą). Perkant 6 padėklus ir daugiau 

Anykščių r. ribose  pristatymas NEMOKAMAS. Tel. (8-656) 50612.

GRANULĖS
(pjuvenų, 185 Eur už t). Perkant 6 t ir daugiau Anykščių r. 

ribose pristatymas NEMOKAMAS. Tel. (8-656) 50612.

Kriaunų malūnas parduo-
da baltarusiškus durpių 
briketus.  Savo produkciją: 
medžio pjuvenų briketus, 
šviesias ir tamsias medžio 
pjuvenų granules. Atveža, 
sveria.

Tel.: (8-699) 87017, 
(8-699) 63714.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Vasario 21 d. (se-
kmadienį) prekiausime paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius 
dedančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, pre-
kiausime kiaušiniais (tel. 8-608 69189): 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

PARDUODAME STATyBINĘ 

MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 

Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Ūkininkas perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties žemę 
Utenos, Kupiškio, Anykščių, 
Ukmergės, Panevėžio rajonuose.

Tvarkingos sutartys, laiku sumo-
kami pinigai.

Tel. (8-612) 21588.

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes, 
griovius. Atliekame kitus 
kasimo darbus. 
Tel. (8-698) 46745.

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

Remontuojame minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kt. Keičiame spyruokles, poro-
loną, gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius. Pasiimame ir 
parvežame. 

Tel. (8-610) 10341,  
www.atnaujinkbaldus.lt

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.

Renkasi vasario 22-26 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

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

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

Taikomos nuolaidos.

Vasario 27 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA
RĖMELIAMS 

100 PROc. NUOLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRAcIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą Skiemonių 
sen. Smulkio k.

Tel.: (8-631) 13727, 
(8-698) 40231.

Sodybą su 2,79 ha žemės 
Rokiškio r., Kamajų sen. 

Tel. (8-606) 24787.

Sodybą Anykščių r. Rubikių k. 
Žemės 14 arų, iki ežero 300 m, 
2 aukštų plytinis namas, yra van-
dentiekis, kanalizacija, centrinis 
šildymas.

Tel. (8-677) 11832.

Skubiai - dviejų kambarių butą 
plytiniame name, patogiame aukš-
te (laisvas).

Tel. (8-698) 51269.

Dviejų kambarių butą. 50 kv. m, 
II-as aukštas, balkonas, rūsys. 
Butas geros būklės, kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-616) 71496.

Garažą.
Tel. (8-605) 29747.

Garažą.
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Malkas kaladėlėmis. Alksnis. 
Nebrangiai.

Tel. (8-684) 79160.

Malkas. Turi sausų.
Tel. (8-688) 16462.

Įvairias malkas kaladėlėmis, rąs-
teliais (alksnis, beržas, uosis).

Trel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uo-
sio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Pigiau! Durpių briketai nuo 87 
Eur, pjuvenų briketai nuo 115 
Eur, anglis nuo 150 Eur. Sveria. 
Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Atraižas pakais, supjautas. 
Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Pigiai atveža.

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezervuarus, 
riebalų surinktuvus. Pardavimas, 
montavimas, garantinis aptarnavi-
mas. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Nebrangiai - automašiną VW 
LT55 (važiuojanti) izoterminė 
būda 2,2x2,55x3,7 šaldytuvas 
(gali būti kaip važiuojantis san-
dėliukas ganykloje, pirtis, rūkykla, 
šaldytuvas). 

Tel. (8-686) 39852.

Lietuvišką svilintą dujomis kiau-
lienos skerdieną puselėmis 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuoto rėmo, 10 skirtingų mode-
lių, įvairių dydžių). Atveža. 

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

įvairūs
Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 

ž. ū. p. žemę Anykščių r. nuo 10 ha. 
Moka nuo 120 Eur/ha, avansu už 5 
metus. 

Tel. (8-612) 47316. 

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

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Moka avansu.

Tel. (8-686) 92172.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų įvai-
raus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių r. 
Parduoda sausas malkas ir šieną.

Tel. (8-686) 59473.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 20756.

Atlieka vidaus apdailos ir remonto 
darbus. Montuoja gipso kartoną, kala 
dailylentes, kloja laminatą, montuoja 
židinius ir t.t. Pasirūpina medžiago-
mis.

Tel. (8-600) 78285.

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Valo, tvarko krūmais, medžiais ap-
augusius laukus, grovius, pakeles. 
Visas atliekas išsiveža savo trans-
portu. Už kokybišką žaliavą moka 
pinigus.

Tel. (8-686) 92172.

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

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

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-646) 19349. 

Kaminų įdėklai (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.
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLį.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.30 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Perkame miškus iškirtimui su 
žemę ar be jos. 

Atliekame valymus (krūmų, 
medžių kirtimas) apleistuose že-
mės ūkio paskirties plotuose, jei 
gerai apaugęs sklypas, už žaliavą 
mokame pinigus. 

Tel. (8-616) 11603.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Dėkojame greitosios pagalbos darbuotojams Lilijai 
SLAVINSKIENEI ir Raimondui STRAZDUI už operaty-
viai suteiktą pagalbą.

Skaistė Aviltytė su mama

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Jaunuolynus, iškirstas biržes, pras-
tus menkaverčius miškus, mišką 
išsikirsti. Siūlyti įvairius variantus. 
Medienos traukimo paslaugos.

Tel. (8-686) 92172

UAB “Ažuolija” - kirtavietes, jaunus 
miškus. Atstato ribas, sprendžia skly-
pų padalinimo klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

Brangiai - įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel. (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme ar 
išsikirtimui 2000-10000 Eur/ha. Gali 
būti malkinis. 

Tel. (8-600) 29417.

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

Tel. (8-650) 80515.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduoti. 
Apmoka notaro išlaidas.

Tel. (8-620) 66662.

Šeima - namą arba sklypą Anykščių 
miesto centre. 

Tel. (8-673) 88180, el. paštas 
lina.kapusinskiene@gmail.com.

Automobiliai, dalys

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

Tel.: (8-687) 81536, (8-614) 01200.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

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

Be tarpininkų - arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius.  
Atsiskaito,  išsiveža. 

Tel. (8-614) 24950.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, pupas, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

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.

Geras uždarbis, patogus darbo 
grafikas, mėgstančiam bendrauti 
žmogui nuo 30 metų. Darbas su 
Izraelio kosmetika ir parfumerija.

Tel. (8-687) 44002.



2016 m. vasario 20 d.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Leonas, Visgintas, Eitvydė, 
Aidas.

šiandien

vasario 21 d.

vasario 22 d.

vasario 20-22 - pilnatis.

Eleonora, Kęstutis, Žemyna, 
Feliksas.

Darvydas, Gintautė, Elvinas, 
Margarita.

oras

+2

0

IŠ ARTI

Amiliutė prisimena anų laikų 
kosmetiką

kalnų slidinėjimo federacija, pro-
jektinei veiklai 1170 eurų skyrė 
Anykščių rajono savivaldybė“, - 
džiaugėsi J. Šinkūnienė. 

Beje, 2016 metų Lietuvos kal-
nų slidinėjimo jaunučių ir jau-
nių pirmenybėse šio klubo narė 
Gabija Šinkūnaitė (treneris M. 
Šinkūnas) užėmė antrąją vietą, 
o kitas narys anykštėnas versli-
ninkas Gintautas Gotovskis savo 
amžiaus grupėje tapo nugalėtoju 
Kalitos kalno taurės varžybose. 

Kalnų slidininkai Anykščius 
vertina už gerai paruoštas slidi-
nėjimo trasas, tačiau atvykėliai 
pasigenda normalios kavinės. 

Naujasis pramogų ir sporto 
centro vadovas R. Blazarėnas 
sakė, kad kalne dirba patyrusi 8 

Ant Kalitos vėl slidinėja jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Sausio 1–ąją kalnų slidinėjimo sezoną pradėjęs pramogų ir 
sporto centras „Kalita“ šiemet dirbo 25 dienas. 

Pasak  naujojo centro  direktoriaus Ramūno Blazarėno, nors 
pernai sezonas truko 80 dienų, šiemt centro pajamos beveik to-
kios pačios. 

žmonių komanda, o dėl kavinės, 
tai jo nuomone, čia verslininkai 
turėtų sukrusti, nes žmonių ant 
kalno būna daug ir vasarą. 

“Tačiau esamų patalpų vadi-
namajame cokoliniame aukšte 
niekas nesiveržia išsinuomot, o 
statyti kavinę ant jau esamų pa-
matų norinčių neatsiranda. Gal 
pavasarį atsiras?“, – svarstė R. 
Blazarėnas. 

Šį sezoną centre drauge su  kal-
nų klubu „Kalitos kalnas“ spėta 
suorganizuoti Pasaulinę sniego 
dienos šventę, Lietuvos kalnų 
slidinėjimo jaunučių ir jaunių 
pirmenybes.

 O šį sekmadienį ant kalno 
vyks slalomo giganto varžybos 
vaikams „Snow kids“.

Ketvirtadienį po pertraukos kalnų slidinėjimo sezonas tęsėsi.

Gabija Šinkūnaitė Lietuvos 
jaunučių ir jaunių pirmeny-
bėse užėmė antrąją vietą. 

Anykštėnas verslininkas Gin-
tautas Gotovskis iškovojo 
Kalitos kalno taurę savo am-
žiaus grupėje.

Autoriaus nuotr. 

Pasak ant kalno besitreniruo-
jančio kalnų slidinėjimo klubo 
“Kalitos kalnas” vadovės Jolitos 
Šinkūnienės,  ant Kalitos slidinė-
ja 22 suaugę  žmonės ir apie 70 
anykštėnų vaikų.  Klubą treniruo-
ja anykštėnas, atestuotas treneris 
ir instruktorius Marius Šinkūnas. 
„Klubas plėtoja savo veiklą, ku-
rią 1000 eurų parėmė Lietuvos 

„Per dvi naktis vietoje nulyto 
sniego jo prigaminome tiek, kad 
vėl galima slidinėti, – ketvirta-
dienį   “Anykštai” sakė “Kalitos” 
centro direktorius R. Blazarėnas. 
– Net ir kai lijo, ant kalno nesi-
naudodami keltuvais treniravo-
si biatlonininkai, iš kurių Linas 
Banys ir Kotryna Vitkūnaitė yra 
Lietuvos rinktinės nariai.” 

Naujasis pramogų ir sporto 
centras „Kalita“ direkto-
rius Ramūnas Blazarėnas 
džiaugėsi, kad  šiemet per 
25 dienas centrui pavyko 
uždirbti tiek, kiek praėjusį 
sezoną per 80 dienų.

komersantai dabar gudrūs
Tik po gramą deda pudros.
Taip jie smulkiai išfasuoja,  
Atidarius - išgaruoja.
 

O šampūnai - tie išvis.
išsiplausi – plaukas kris.
kremai tik tai tie geri,
kur nuo Brežnevo turi.

Ar tu moteris, ar vyras,
Tikdavo produktas tyras.
Pasitepdavo – ir štai
Šviesdavo žmonių veidai.

Tvirtu pagrindu degtinės
Buvo kremas „Agurkinis“
kaip skambėdavo gamtoj
Garsus kvepalas „Troinoj“... 


