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Ankstyvos netektys 
subrandino mamas

Dvi šeimos, du skirtingi gy-
venimai, dvi skirtingos istori-
jos... Staškūniškyje aplankyta 
Justinos ir Vaido Palubinskų 
šeima spinduliuoja džiaugsmu 
ir kiekvieną dieną sutinka su 
šypsena. 

Jų kaimynė Laura Jurevičie-
nė, kalbėdama apie gyvenimą, 
nesulaiko ašarų – sunki vaikys-
tė, sunki liga, vienatvė. 

Tačiau abi šeimas vienija 
didžiulė meilė ir rūpestis vai-
kais – ar tai būtų kelių mėnesių 
guguojantis kūdikis, ar didelių 
akių nepatikliai į svetimus žiū-
rinčios mergaitės, šokoladu iš-
tepliotais vaideliais.

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt Pasirinkimas

Išėjau dešros, grįžau su svogū-
nais. Du kilogramus pirkau, mat 
akcija. Ir kiti pirko. Ir dešrai ak-
cija buvo, bet jau neradau, išnešė, 
gyvatės. O su akcija nepasiginčysi 
– arba imi, arba rytoj nebegausi.

Štai ir Kėdainių krematoriu-
mas kainas, sako, sumažino...  

Linas BITVINSKAS

Kalėdų senelio po šventiškai papuošta eglute paliktų dovanų 
praėjusiais metais jau ieškojo ne tik Justina ir Vaidas Palubins-
kai, bet ir jų sūnelis Denas.

Meras: „Valdžiai šaukti, kad ji bloga, 
tai niekinis šūksnis“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Kavarskiečių kvietimu tre-
čiadienį su bendruomenės na-
riais susitiko Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis. Kavars-
ko seniūnijos salė buvo sausa-
kimša, auditorija skyrėsi į dvi 
dalis – vieni bėrė priekaištus 
seniūnui Algirdui Gansiniaus-
kui, kiti barė priekaištautojus.

 Renginyje dalyvavo ir LR 
Seimo nario Ričardo Sargūno 
padėjėjas, Anykščių rajono ta-
rybos narys, „darbietis“ Alfry-
das Savickas. 

Meras Kęstutis Tubis Kavarske tvirtino, kad jis padarė jau daugiau nei planavo.

Atsinešė Kęstučio Tubio 
rinkiminį bukletą

Jau prieš kavarskiečių susitiki-
mą su meru buvo aišku, kad Ka-
varsko seniūnas A. Gansiniauskas 
ir pats rajono vadovas susilauks 
kavarskiečių priekaištų. 

Šiluma. UAB „Anykščių šiluma“ 
internetinėje svetainėje skelbiama, 
kad šilumos kaina anykštėnams 
kovo mėnesį bus 6,38 ct už kWh 
arba trečdaliu mažesnė nei vasario 
mėnesį (9,31 ct už kWh).  Valsty-
binės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos puslapyje kovo mėnesio 
šilumos kainos atskirose šalies savi-
valdybėse dar nėra skelbiamos.

Srautas. Rajono meras Kęs-
tutis Tubis viešėdamas Kavarske 
paskelbė, kad pernai visi Lietu-
vos regioniniai parkai iš lankyto-
jų bilietų uždirbo 150 tūkstančių 
eurų, o liūto dalis šių pinigų gauta 
Anykščiuose, iš Lajų tako lankyto-
jų – 108 tūkst. eurų. 

Alternatyva. Kovo 11-osios 
vakarą Anykščiuose į dangų kils 
dešimtys „Laisvės žibintų“. Akci-
ją, skirtą Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo dienai, organizuoja 
jaunieji Anykščių konservatoriai. 
Priminsime, kad per Užgavėnes li-
beralai anykštėnus vaišino blynais, 
tad vyksta lyg ir varžytuvės – kurie 
politikai pritrauks daugiau poten-
cialių rinkėjų. 

Karjera. Vytauto Galvono du-
kra Miglė Galvonaitė tapo naujo 
žiniasklaidos projekto – interneti-
nio žurnalo „Interviewer“ vyriau-
siąja redaktore. M. Galvonaitė šiuo 
metu studijuoja žurnalistiką.

Pasiūlymas. Alkoholio prekybą 
Lietuvoje siūloma uždrausti nuo 20 
val. iki 12 val. dienos. Draudimas 
negaliotų maitinimo įstaigoms. Par-
lamentaras konservatorius Sergejus 
Jovaiša, kuris Seime užregistravo 
Alkoholio kontrolės įstatymo pa-
taisą, sako, kad prekybos laiko ri-
bojimas yra efektyviausia alkoholio 
prieinamumo ribojimo priemonė.

Užstatas. Prekybos centras 
„Maxima“ praneša, kad Anykš-
čiuose per pirmąjį užstato veikimo 
mėnesį taromato pagalba surinkta 
2 500 pakuočių.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 15,90 Eur.

Seniūnė norėtų išmokti 
pasakoti, bet ne plepėti

Traupio seniūnė Daiva Tolu-
šytė žavisi senąja baltų religija.

Narkotikų byloje 
įsisukęs 
anykštėnas

Seimo kontrolierius patarė skųstis
Seimo kontrolierius Raimon-

das Šukys: „Arba jūs gerai dir-
bate, arba mes blogai dirbame, 
nes žmonės nežino, kad į mus 
galima kreiptis.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-02-29, apie 17 

val., Anykščiuose, J. Biliūno ga-
tvėje, į namus grįžęs neblaivus 
(1,82 prom.) 49-erių vyras žmoną 
išvadino necenzūriniais žodžiais, 
stūmė ir trenkė jai kumščiu. Vy-
riškis sulaikytas ir uždarytas į 

areštinę.
Vagystės. 2016-02-26, apie 12 

val., pastebėta, kad iš sodybos 
Anykščių seniūnijoje  pavogti įvai-
rūs daiktai. Nuostolis tikslinamas. 
Nuo 2016-03-01 iki 2016-03-02 
Svėdasų seniūnijoje iš namo pa-
vogtas televizorius ir maisto pro-
duktai, iš garažo – plastikinė talpa 

su 20 l dyzelinių degalų. Nuostolis 
– 719 eurų.

Paieška. 2016-02-29, apie 15 
val., iš bendrabučio Anykščiuose, 
Liudiškių gatvėje, išėjo ir nesugrį-
žo 15-metė paauglė. Mergina rasta 
Kupiškio rajone.

Mirtys. 2016-02-29 Anykščių 
rajono policijos komisariate pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
58-erių vyriškio, rasto namuose 
Svėdasų seniūnijoje, mirties prie-
žasties nustatymo.

Tą pačią dieną  pradėtas ikiteis-
minis tyrimas dėl 50-mečio vyriš-
kio, rasto miškelyje netoli namų, 
Svėdasų seniūnijoje, mirties prie-
žasties nustatymo.

Seniūnijų darbuotojai jau šią 
savaitę pradėjo lankyti kiaulių au-
gintojus ir visus juos tikrins, kaip 
šie laikosi prevencinių priemonių, 
kuriomis siekiama apsisaugoti 
nuo kiaulių maro viruso.

Tai bus daroma vadovaujantis 
Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos direktoriaus – vals-
tybės lygmens ekstremalios situ-
acijos valstybės operacijų vadovo 
– sprendimu. Nuo kovo 1 iki ba-
landžio 1 d. reikia organizuoti ir 
koordinuoti informacijos apie 
afrikinių kiaulių marą sklaidą 
mažuose kiaulininkystės ūkiuo-
se, kuriuose laikoma ne daugiau 
kaip 10 penimų kiaulių skerdimui 
(savo reikmėms).

Lankydamiesi ūkiuose, seniū-

Seniūnijų specialistai tikrins 
kiaulių ūkius

Robertas AleksIejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Antradienį, kovo 1 dieną, Anykščių valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos salėje susirinkusiems seniūnams duotas nu-
rodymas tikrinti nedidelius kiaulių ūkius. Susitikimą paįvairino 
skaidrėse demonstruotų nuo afrikinio kiaulių maro nugaišusių 
šernų nuotraukos.

nijų specialistai kiaulių augintojus 
apklaus, taip pat primins ir jų par-
eigą – užtikrinti biologinio saugu-
mo reikalavimus: kiaulių laikymo 
vietas reikia aptverti tvoromis, 
siekiant išvengti kontaktų su lau-
kiniais gyvūnais, reguliariai tvar-
kyti jų auginimo teritorijas, nelai-
kyti kiaulių lauke, riboti pašalinių 
lankymąsi ūkiuose ir kt.

Anykščių valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos viršininkas 
Dainius Žiogelis prognozuoja, kad 
maždaug 80 proc. nedidelių kiau-
lių ūkių gali neatitikti keliamų rei-
kalavimų. Kai kuriems seniūnijų 
darbuotojams iškilo klausimų, ką 
gi reikės daryti, jei kiaulių augin-
tojai su jais nenorės bendrauti.

„Kas administracinių pažeidimų 

protokolus rašo? Seniūnai, jų pa-
vaduotojai. Kiek esate tokių pro-
tokolų per gyvenimą surašę? Nė 
vieno. Per mano 12 darbo metų 
buvo visko. Esame ir išvyti, ir su 
policija važiavome“, - apie tai, 
kad kiaulių augintojus lankančių  
seniūnijų specialistų laukia ir iššū-
kių, iš anksto perspėjo D. Žiogelis. 
Seniūnijų darbuotojams išduoti 

specialūs vienkartiniai kostiumai, 
kuriais vilkėdami jie lankysis pas 
ūkininkus. Per vieną dieną, sie-
kiant nepernešti galimo užkrato, 
bus galima apžiūrėti tik vieną 
kiaulių ūkį.

Anykščių rajone yra registruota 
apie 300 nedidelių kiaulių ūkių, 
nė viename jų kiaulių maro atvejų 
dar nenustatyta.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato komunika-
cijos grupės vyriausioji specialis-
tė Laura Palevičienė „Anykštai“ 
sakė, kad  įtariamajam pasibaigė 
suėmimui skirtas terminas.

„Įtariamajam, pasibaigus pa-
skirtam suėmimo terminui, skir-
ta kita kardomoji priemonė, kuri 

Žmogžudyste įtariamam Andriui Rozanovui 
baigėsi suėmimui skirtas laikas

Robertas AleksIejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kurklių seniūnijos Kalyškų kaime įvykdyta žmogžudyste įta-
riamas keramikas Andrius Rozanovas - jau laisvėje. Vasario pa-
baigoje šią žinią jis paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, ta-
čiau vėliau šį pranešimą pašalino.

užtikrina jo kontrolę ir dalyvavi-
mą ikiteisminio tyrimo procesi-
niuose veiksmuose“, - „Anykštą“ 
informavo  L. Palevičienė.

Prieš tragediją pasirodžiusių 
mįslingų komentarų su necen-
zūriniais žodžiais A. Rozanovo 
“Facebook” paskyroje taip pat 
nebeliko. Dabar jis čia dalinasi 

klausomų dainų įrašais.
 Priminsime, kad apie nužudy-

mą žinomų kermaikų Dangiros 
Pyragaitės ir A. Rozanovo namų 
kieme pranešimas buvo gautas 
vasario 17-osios pavakarę. Su 
kirstinėmis žaizdomis galvoje 
buvo rastas su A. Rozanovu ben-
dravusio Kurklių II-ojo kaimo 
gyventojo Sergej Kovaliov kū-
nas.

Baudžiamajame kodekse už 
nužudymą numatytas laisvės atė-
mimas iki dvidešimties metų.

Dovanos. Ketvirtadienį 59-ąjį 
gimtadienį šventęs aplinkos mi-
nistras Kęstutis Trečiokas gavo dvi 
nekuklias dovanas - išvakarėse at-
sikratė specialiojo liudytojo statu-
so prokurorų nutrauktoje byloje, o 
opozicija, prisiskaičiusi nutekintų 
slapta įrašytų pokalbių išklotinių, 
sukūrė interpeliacijos tekstą, kal-
tindama ministrą viešai melavus.  
Valdančiųjų nuomone, atlaikyti ją 
ministrui bus nesunku. Interpelia-
ciją K. Trečiokui rengia opozicinės 
Liberalų sąjūdžio (LS) ir Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) frakcijos. 

Streikas. Po penktadienį Švie-
timo ir mokslo ministerijoje 
įvykusio susitikimo nuspręsta 
nebetęsti pedagogų streiko. Minis-
terijos teigimu, susitarimą pasirašė 
Premjeras Algirdas Butkevičius, 
švietimo ir mokslo ministrė Au-
dronė Pitrėnienė bei keturių švie-
timo profesinių sąjungų vadovai. 
Numatyta, kad mokytojų atlygini-
mams didinti nuo 2016 m. rugsėjo 
1 d. bus skiriama 8 mln. eurų. 

Donorai. Iki kovo 1-osios šiais 
metais Lietuvoje jau užregistruota 
17 potencialių ir 9 efektyvūs do-
norai. Kovo 1 d. duomenimis, šiais 
metais jau atlikta 19 inkstų trans-
plantacijų. Organų transplantacijos 
šiuo metu laukia 410 recipientų.

Girtavimas. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė sustabdė Akmenės 
rajono apylinkės teismo teisėjos ir 
laikinosios šio teismo pirmininkės 
Virginijos Jokubauskienės įgalio-
jimus. Ši teisėja įtariama atėjusi į 
darbą neblaivi, tačiau atsisakė pa-
sitikrinti girtumą. Tiesa į viešumą 
išlindo, kai apie tariamą Akmenės 
teisėjos neblaivumą sužinojo Šiau-
lių apygardos teismo vadovybė. 
Prezidentė D. Grybauskaitė ketvir-
tadienį ne tik nušalino 56 metų V. 
Jokubauskienę nuo pareigų, bet ir 
pasirašė dekretą, kuriuo kreipiasi į 
Teisėjų tarybą patarimo dėl minė-
tos teisėjos atleidimo iš pareigų už 
teisėjo vardo pažeminimą. 

Aferistas. Po pusšeštų metų ty-
rimo ir 58 teismo posėdžių padėtas 
taškas didžiausioje aferų meistro 
Sergejaus Rachinšteino byloje. Iš-
plėstinė Aukščiausiojo teismo sep-
tynių teisėjų kolegija ketvirtadienį 
pripažino, kad finansinius nusikal-
timus vykdžiusiai grupuotei vado-
vavęs 50-metis S. Rachinšteinas 
turi būti įkalintas pustrečių metų. 
“Tai vienas pirmųjų Lietuvos mi-
lijonierių, kuris atliks realią laisvės 
atėmimo bausmę”, - sakė sudėtin-
gą aferų bylą tyręs prokuroras Vy-
tautas Kukaitis.

Galas. Pavogęs automobilį nusi-
kaltėlis dideliu greičiu lėkė tiesiai į 
mirtį. Kraupiai pasibaigusi istorija 
vakar ryte prasidėjo, kai uostamies-
čio policininkai sulaukė pranešimo 
apie prie vaikų darželio “Volungė-
lė” pavogtą “Opel Astra”. Policija 
pavogtą automobilį pastebėjo jau 
už miesto ribų. Gaudynės, per ku-
rias “Opel Astra” greitis siekė apie 
170 km/h, truko neilgai. Bėglys 
nesuvaldė mašinos ir rėžėsi į prieš-
prieša atvažiuojantį vilkiką. Iškart 
žuvusio vairuotojo kūną ištraukė 
ugniagesiai gelbėtojai. Paaiškėjo, 
kad tai 23 metų Jurijus P. Už plė-
šimus ir vagystes penkis kartus jau 
teistas klaipėdietis tik prieš savaitę 
grįžo iš įkalinimo vietos. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Įtariamasis A.Rozanovas su-
imtas buvo maždaug savaitę.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dai-
nius Žiogelis seniūnijų darbuotojus perspėjo, kad lankantis kiaulių 
augintojų ūkiuose gali tekti susidurti ir su konfliktiškais ūkininkais.

Kriminalinės žvalgybos tyrimą, 
susijusį su neteisėtu narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų dispona-
vimu, kriminalistai pradėjo beveik 
prieš metus. Jų akiratyje atsidūrė 
32 metų Baltarusijos pilietis, kuris 
atvykdavo į Šiaulius ir čia iš dvie-
jų šiauliečių įsigydavo narkotinių 
bei psichotropinių medžiagų. Pra-
ėjusių metų rugsėjo 29-ąją Šiaulių 
kriminalistai kartu su kolegomis 
iš Vilniaus sostinės geležinkelio 
stotyje surengė operaciją, kurios 
metu baltarusis buvo sulaikytas su 
hašišo bei ekstazio tablečių pake-
tais, manoma, turėjusiais patekti į 

Narkotikų byloje įsisukęs anykštėnas
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuo-

to nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai po kriminalinės 
žvalgybos tyrimo užkirto kelią pasikėsinimui iš Lietuvos į Bal-
tarusiją išgabenti apie 100 g hašišo bei 100 ekstazio tablečių ir į 
Lietuvą iš Ispanijos įvežti per 3,5 kg marihuanos. Šio nusikaltimo 
gijos veda ir į Anykščius.

Baltarusijos rinką. Vyras atsidūrė 
areštinėje, kurioje tebėra iki šiol, 
nes teismas sankcionavo jo suėmi-
mą. Baltarusiui pareikšti įtarimai 
dėl neteisėto disponavimo dideliu 
kiekiu psichotropinių medžiagų ir 
pasikėsinimo jas kontrabanda trau-
kiniu įgabenti į savo šalį.

Ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių 
apskrities policijos pareigūnus pasie-
kė informacija, kad sulaikytąjį narko-
tinėmis medžiagomis aprūpindavęs 
33 metų šiaulietis kartu su 34 metų 
bendrininku iš Anykščių pradėjo 
intensyviai ieškoti, iš kur galėtų pa-
siskolinti pinigų. Šiaulietis net savo 

brolio „BMW“ užstatė paskolai gau-
ti. Vyrai surinko per 4000 eurų, ku-
riuos tikėjosi sėkmingai „investuoti“ 
Ispanijoje. Į šią šalį jie leidosi vasario 
pradžioje su dviem merginomis vie-
nos jų automobiliu. Merginos buvo 
pakviestos į romantišką kelionę po 
Ispaniją. Deja, romantiška kelionė 
buvo trumpa - po vienos nakties Is-
panijos viešbutyje, ketveriukė pasu-
ko atgal link gimtosios Lietuvos. Čia 
jų jau laukė Šiaulių apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato Orga-
nizuoto nusikalstamumo tyrimo val-
dybos pareigūnai ir Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės 
pareigūnai. Vasario 24-osios naktį 
Lenkijos-Lietuvos sieną kirtęs lie-
tuvių automobilis „Audi A6 Avant“ 
buvo sustabdytas Kalvarijos užkar-
doje. Kratos metu iš automobilyje 
įrengtos slėptuvės buvo ištraukti du 
paketai su puskilogramiu, įtariama, 
narkotinės medžiagos – marihuanos.

Po tokio radinio visa automobi-
liu važiavusi ketveriukė atsidūrė 
areštinėje, o pats automobilis buvo 
atgabentas į Šiaulius. Pareigūnų 
neapleido nuojauta, kad narkotinių 
medžiagų buvo gabenta daugiau. 
Pasikvietę kinologą su narkotinių 
medžiagų ieškoti apmokytu tarny-
biniu šunimi ir apsiginklavę atsuk-
tuvais bei kitais įrankiais, krimina-
listai, palaipsniui ardydami, ėmėsi 
nuodugniai apžiūrinėti automobilį. 
Nuojauta pasiteisino, iš slėptuvių 
buvo ištraukta dar 12 paketų su 
smulkintomis kanapių dalimis.

Visai ketveriukei pareikšti įtari-
mai dėl neteisėto disponavimo di-
deliu kiekiu narkotinių medžiagų 
ir kontrabandos įvežant jas į Lietu-
vą. Šiaulietis ir anykštėnas suimti 
dviem mėnesiams, o merginoms 
taikytos kardomosios priemonės, 
nesusijusios su laisvės atėmimu.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUnevIčIUs

Ar laukiate 
tikro pavasario, 
ar perkate sėklų?

Į Anykščių Jono Biliūno gimna-
ziją vieną rytmetį užsukome Seimo 
nario Ričardo Sargūno padėjėjo, ra-
jono Tarybos nario, darbiečio Alfry-
do Savicko iniciatyva. Politikas jau 
kurį laiką iš akių neišleidžia to, kaip 
aplaidžiai ir prastai organizuotai 
vyksta savivaldybės užsakytas gim-
nazijos remontas.

Vos įsukus į gimnazijos kiemą, 
jame stovi ir rūko gimnazijos remon-
tą atliekantys darbininkai. Keista, 
tačiau niekas jų neperspėja, kad mo-
kyklų teritorijose rūkyti yra griežtai 
draudžiama. Darbininkus sutikome 
vaikštinėjančius po visą mokyklos 
pastatą. Trečiajame aukšte savo 
„darbo aikštelę“ nuo pašalinių jie at-
sitvėrę tik vienas ant kito sukrautais 
stalais.Mokyklos koridoriuose ma-
tyti remontininkų paliktos dulkinos 
pėdos. Nuo gimnazijoje tvyrančių 
cheminių kvapų ima suktis galva ir 
pykinti. Anot moksleivių, darbinin-
kai užtraukti dūmą nesikuklina net 
mokyklos viduje...

Įžengęs į gimnaziją, A. Savickas 
skuba patikrinti, kaip atrodo pir-
majame aukšte esančio koridoriaus 
sienos. Rajono Tarybos nariui pa-
stebėjus, kad jos buvo nekokybiškai 
nudažytos, pernai „Anresto“ darbi-
ninkams teko viską daryti iš naujo.

Panašu, kad jau nebe pirmasis ra-
jono Tarybos nario A. Savicko apsi-
lankymas mokykloje Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos direktorę Reginą 
Drūsienę kiek suerzina. Direktorė 

Statybų aikštele virtusioje 
gimnazijoje baigiasi kantrybė
Besibaigiant mokslo metams, Anykščių Jono Biliūno gimnazija vis dar labiau panašėja ne į soli-

džią ugdymo įstaigą, o į statybų aikštelę. Dėl užsitęsusių remonto darbų vis dažniau pasigirsta moks-
leivių ir jų tėvų skundų. Pamokų metu kylantis triukšmas vaikams trukdo susikaupti, koridoriuose 
sklando dulkės, o stiprus acetono ir dažų kvapas svaigina galvas.

tikina, kad dėl remonto darbų dis-
komforto moksleiviai nejaučia, ta-
čiau mokyklos koridoriuose sutikti 
mokiniai kalba visai priešingai.

„Triukšmas trukdo susikaupti.
Dažniausiai jis kyla per paskutines 
pamokas“, - pasakoja vienas gim-
nazijos koridoriuje sutiktas moks-
leivis.

Pakalbiname dar vieną gimnazis-
tę, tačiau ji, šalia mūsų pamačiusi 
direktorę, tikina, kad „viskas gerai“, 
tačiau vėliau sutikta viena koridoriu-
je atvirauja, kad daugelis skundžiasi 
iš remontuojamų patalpų sklindan-
čiomis dulkėmis, cheminiais kvapais 
ir remonto įrankių skleidžiamais 
garsais.

„Bet mes jau pripratę“, - tikina 
moksleivė. Jai antrina ir pirmajame 
aukšte sėdinti gimnazijos budėtoja, 
šalia kurios su kopėčiomis zuja dar-
bininkai.

„Baigiasi žiema, o gimnazijoje, 
panašu, jog baigiasi tik kantrybė 
valytis nuo dulkių baltus švarkus, 
kelnes ir visą kitą... Statybų garsai 
pamokose, už sienos tuksenantys 
statybininkai, nuo fizikos kabineto 
sienų byrančios plytelės ir tas svai-
ginantis dažų kvapas - argi neįkve-
pianti aplinka mokytis? ,,Ech” ,- at-
sidūsta ne vienas užhipnotizuotas 
naujai perdažyto koridoriaus. Tačiau 
naujasis laiptinės įvaizdis sukėlė ne 
vieną diskusiją - kokia vis dėlto ten 
spalva?“, - apie  užsitęsusius remon-
to darbus neoficialiame gimnazijos 

tinklapyje biliunke.lt ironizuoja gim-
nazistai.

Anykščių J. Biliūno gimnazijos 
modernizavimo ir vidaus sistemų 
modernizavimo projektą savival-
dybė su UAB „Anrestas“ pasirašė 
2013 metais. Šie darbai gimnazijoje 
tęsėsi iki praėjusių metų rugpjūčio. 
Jų vertė – 1 100 000 eurų. Pernai 
lapkritį savivaldybė pasirašė rangos 
darbų sutartį su UAB „Dailista“iš 
Kupiškio. Už 140 000 eurų atliekami 
vidaus patalpų dažymo darbai. Nors 
šis vykdomas projektas su UAB 
„Anrestas“ anksčiau vykdytu pro-
jektu nieko bendro neturi, savival-
dybės Statybos skyriaus specialistai 
sako, kad šiuos darbus be dar vienos 
rangos darbų sutarties pasirašymo 
būtų atlikusi ir anykštėnų bendrovė, 
tačiau esą baigėsi pinigai.

Panašu, kad Anykščių J. Biliūno 
gimanzijos bendruomenei teks susi-
taikyti su tuo, kad mokykla statybų 
aikštele bus beveik iki pat šių moks-
lo metų pabaigos. Darbus žadama 
pabaigti tik įpusėjus balandžiui.

Robertas AleksIejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Seimo nario Ričardo Sargūno padėjėjas, rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas pastaruoju metu 
dėl užsitęsusių gimnazijos remonto darbų sulaukia nemažai moksleivių tėvų skundų.
Gimnazijos moksleiviai atvirai kalba apie tai, kad remonto darbai jiems trukdo mokytis.

Diana PILKAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Pavasario labai laukiam, nors 
vasaris šiemet buvo beveik kaip 
pavasaris. Ir sėklų jau pirkom: sa-
lotų, špinatų, kukurūzų... Šeštadie-
nį žadame sėti pomidorus.  

Rasa POVILONYTĖ, Ažuo-
žerių kaimo (Anykščių sen.) gy-
ventoja:

- Laukiu. Kas gali pavasario ne-
laukti? Šiaip sėklų dar nepirkau. 
Tik svogūnėlių, pradžiai. Tačiau 
pirksiu. Juk gyvename kaime, tai 
viską stengiamės užsiauginti pa-
tys. 

Juozas DANILAVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Žinoma, kad laukiu pavasario. 
Esu senas žmogus, džiaugiuosi, 
kad Dievas dar vienus metelius 
padovanojo, džiaugiuosi kiekvie-
na diena. Aš šiltnamyje jau auginu 
agurkus, pasėjau pomidorų. Juk 
kovo mėnuo, pavasaris jau prasi-
dėjo.  

Kartais žmonės su savo 
augintiniais supanašėja...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos viršininkas, apie 
santykius su kiaulių augintojais: 

„Per mano 12 darbo metų buvo 
visko. Esame ir išvyti, ir su poli-
cija važiavome.“

Kitaip tariant - politikos

Daiva TOLUŠYTĖ, Traupio 
seniūnė, apie tai, ko labiausiai 
nemėgsta: 

„Apgaulės, melo, betikslio 
darbo“

Labiau padeda spyris 
į užpakalį

Algirdas GANSINIAUSKAS, 
Kavarsko seniūnas, apie numa-
tomus darbus: 

 „Delnais suplojai - ir įvyksta. 
Nebūna  taip...“

Na, taip. Revoliucijos 
dabar retai vyksta...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, atsakydamas ka-
varskiečiams į kritiką: 

„Valdžiai šaukti, kad ji bloga, 
tai niekinis šūksnis, šauksmas į 
niekur.“

Ir pjauna kaip brolius...

Pranas ČERNIAUSKAS, ka-
varskietis, pamokė kovotojus su 
medžiais: 

„Medį mylėk kaip tikrą bro-
lį.“

Nežinom, nebandėm... 

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, retoriš-
kai klausė apie Anykščių, kaip 
kurorto, perspektyvas:

 „Ar Anykščiuose taip gera nu-
mirti, kad visi Lietuvos diedukai 
čia važiuotų?“

Nes visi važiuos 
pro Kurklius

 Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie tai, kaip pasikeistų 
kainos mieste, Anykščiams ta-
pus kurortu: 

„Jei jau nuo Kavarsko stovėtų 
automobilių eilė į Anykščius, ži-
noma, kad kainos kiltų, bet taip, 
manau, nebus.‘

Rimantui RADZEVIČIUI
Nuoširdžiai užjaučiame, sun-

kią netekties valandą, mirus 
mylimai mamai.

A. D. Pakšiai, R. K. Vajėgos, 
P. Pavilonienė, V. Lapienė

Skiriame nuoširdžius užuo-
jautos žodžius artimiesiems, 
mirus K. Radzevičienei.

Kaimynai iš Janonio g., 
Draugystės g., Vorutos g.

užjaučia

J. Biliūno gimnazijos remontas niekaip nesibaigia dvejus metus.
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rievės

šiupinys

Robertas AleksIejūnAs

„jomarkas be čigono, karčema 
be žydo, parėdka be šokimo ir 
sueiga žmonių be kunigo yra kaip 
viralas be druskos“, - liaudies 
išmintį puikiai anam šimtmety 
suprato tūlas anykštėnas. Po sun-
kių ruošos darbų Anykščių šilelio 
pakraštyje susirinkdavo vietos 
jaunimas į vakaruškas. Bernai 
kalbindavo geltonkases mergeles, 
armonikos garsai nuvilnydavo 
pušų viršūnėmis ir tik saulei 
brėkštant pragydęs gaidys primin-
davo, kad jau laikas karves melžti 
ir linksmybes baigti. Gyvenimas 
sparčiai bėgo į priekį ir jaunimo 
linksmybės persikėlė į kultūros 
namus. Pamenu jaunas dienas, 
kaip laukdavome savaitgalio 
šokių. Pasipuošę languotais marš-
kiniais, džinsinėmis striukėmis 
ir baltais kedais nerdavome pro 
duris. Geltonas mergelių kasas 
pakeitė įmantresnės šukuosenos, 
armonikos garsus – kasetiniai 
magnetofonai ir savadarbės 
šviesos muzikos. O apie tai, kad 
laikas namo, primindavo tik 
kultūros namų darbuotoja, kuriai 
budėti visą naktį būdavo mažiau-
siai ūpo.

lietuvos nepriklausomybės 
aušroje naktinis gyvenimas 
sparčiai žengė į priekį netgi 
tokiame nedideliame miestelyje 
kaip Anykščiai. kaimo kultūros 
namus keitė naktinės užeigos bei 
klubai, kurie mūsų mieste gyvavo 
gan trumpai. Apie tai gan išsamią 
apžvalgą pateikė portalo anyksta.
lt komentatorius X-men (Kometa-
rų kalba netaisyta,- red.past.).

„silpna vietinių perkamoji 
galia, turbūt vienas iš pagrindi-
nių dalykų, kodėl Anykščiuose 
ilgai negyvuoja naktiniai klubai. 
Greičiausiai dėl panašių priežas-
čių užsidarė ne viena panašaus 
pobūdžio užeiga. veikė juk kaž-

kada klubas kino teatro „Šilelis“ 
patalpose, anykštėnų vadintas 
„Max – u“. vėliau „Šansas“ 
aludėje „Šaltupys“ su pigiu alumi 
ir striptizu. „sapnai“ buvusios 
Anykščių Msv administracijos 
patalpose. vėliau „Akordas“, 
dar vėliau „Rūsys“. „Paskutinis 
iš mochikanų“ kelis metus veikė 
ramybės „norfos“ patalpose“, - 
rašė skaitytojas.

ne tik šokiai, bet ir net strip-
tizas? „kiek pamenu, atvežtinės 
damos buvo, ne vietinės. Pirmą 
kartą striptizą mūsų krašte anykš-
tėnai pamatė per vieną komercinį 
renginį Dainuvos slėnyje, alaus 
šventė tada buvo. kitą kartą - klu-
be „Šansas“. Gal buvo ir daugiau, 
visko neprisiminsi“, - toliau apie 
krašto pramogų istoriją dėstė 
X-men.

„Kino teatre naktinis klubas lyg 
ir 1996 metais atsidarė. Įėjimas 
kainavo penkis litus, buvo pilstomo 
daniško alaus, ilgai dirbdavo 
baro virtuvė, pasamdyta ne vietinė 
apsauga. Gal 
tik buvusio kino 
teatro patalpos 
ne itin tiko 
tokiai užeigai. 
vėliau atsirado 
„Šansas“, jis 
duris atvėrė 
devyniasde-
šimt septintųjų 
metų rudenį 
buvusios alinės 
„Šaltupys“ 
patalpose. Kai 
tik buvo atidarytas „Šaltupys“, 
tai buvo tvarkinga užeiga, nors 
ir neteko ten lankytis, bet kiek 
pamenu iš pasakojimų, tai 
vakarais buvo sunku laisvą vietą 
rasti, nors ir buvo aštuoni stalai 
ir dar aplink barą viduryje salės 
buvo įrengtos sėdimos vietos. Iš 
kitos pusės klubui patalpos irgi 
nelabai tiko: vietos mažoka, dėl 
pastarosios dydžio šokių aikštelė 
buvo padaryta vietoje baro ir 
kažkur metro dvidešimties aukščio. 
leisdavo rūkyti viduje, bet už tai, 
kai vyrai uždūmodavo, tai grįžus 
namo tekdavo vos ne savaitę rūbus 
balkone laikyti, kad smogas nuga-
ruotų. Tiesa, klubas buvo labai arti 
gyvenamų namų, tai jų gyventojus 
belikdavo užjausti dėl nemigos 
naktų, nes tautiečiai šėldavo iki 
ryto. kažkur apie devyniasdešimt 
aštuntus, buvusiose Msv patalpose 
atsidarė „sapnai“. klubelis gal 

ir nieko buvo, su tokiu ganėtinai 
įdomiu įdomiu interjeru, bet 
kažkodėl tai ilgai negyvavo. Gal 
dėl to, kad buvo miesto pakrašty, 
gal kad „Šansas“ buvęs miesto 
centre nuviliodavo dalį klientūros 
pigesniu alumi ir strategine vieta. 
lyg ir 2001 atsidarė „Akordas“, 
po kelių metų toje pačioje vietoje 
„Rūsys“. Dar vėliau Ramybės 
„Norfos“ patalpose vykdavo 
naktiniai pasilinksminimai.

nežinau, kodėl uždarė „Šan-
są“, gal dėl keliamo triukšmo, bet 
tai ko gero buvo idealiausia vieta 
anykštėnų naktiniam „buchalini-
mui“. nors aplinka ir kaubojiška, 
bet už tai alus po du litus buvo. 
Perkamoji galia – visagalė“, - 
pasakojimą baigė X-men, kuriam 
būtų galima paspausti penkis už 
tokią išsamią apžvalgą.

Prisiminimai apie kadaise 
jaunimui organizuotus poilsio 
vakarus skaitytojus užplūdo ne 
atsitiktinai. Dulkes nupūsti nuo 
istorijos paskatino rajono Tarybai 

Anykščių 
kultūros centro 
direktorės Dija-
nos Petrokaitės 
adresuotas 
raštas su 
informacija, 
kad kultūros 
centras bei jo 
skyriai kai-
muose visiškai 
atsisako orga-
nizuoti disko-
tekas jaunimui. 

Teisybės dėlei reikia paskyti, kad 
retas kuris prisimena, kada jos 
paskutinį kartą ir vyko... vis dėlto 
sprendimas visiškai atsisakyti šo-
kių nepriimtas, tačiau faktas, kad 
nuo to vargu ar kas keisis.

Prieš keletą metų D. Petro-
kaitė nevyniojo žodžių į vatą ir 
labai aiškiai pasakė, kodėl tos 
diskotekos jaunimui nebeorga-
nizuojamos. „jaunimas nemoka 
šokti“, - be užuolankų pareiškė D. 
Petrokaitė.

ne apie choreografinius jauni-
mėlio sugebėjimus kultūros centro 
direktorė norėjo papasakoti. liū-
dna tiesa, bet dabartiniai jaunimo 
šokiai pastaruoju metu nepasiėjo 
be muštynių, dūžtančių stiklų, 
besaikio alkoholio vartojimo ir 
kitų iš to kylančių blogybių.

„Bet juk tai jaunimo šokiuo-
se pasitaikydavo ir tuomet, kai 
jauni buvome ir mes“, - pasakytų 

ne vienas buvęs šokėjėlis. Taip, 
tačiau šiandien jaunimo šokiams 
jau nebeužtenka armonikos ir 
bemiegei nakčiai besiaukojan-
čios kultūros darbuotojos. Apie 
tai – dar vienas portalo anyksta.lt 
skaitytojas.

„Šou verslo tikslas yra iš 
organizuojamų renginių uždirbti 
pinigus. jeigu Anykščiuose pada-
rytų šokius su visais įstatymais, 
kaip priklauso: samdyta profesio-
nali apsauga, griežtas tikrinimas 
dėl įsinešamų svaigalų, įleisti tik 
pilnamečius, mokamas dvigubas 
naktinis tarifas, dirbantiems naktį 
kultūros darbuotojams, legaliai už 
pinigus samdomas didžėjus, griež-
tai leidžiama muzika suderinta 
su autoriais ir mokama autori-
nėms teisėms ir taip toliau. TAI 
BIlIeTO kAInA, kAD nORs 
neneŠTŲ nUOsTOlIO ĮsTAI-
GAI, TURI BūTI - 6,7 eURAI.Ar 
rašantys bent įsivaizduoja, kokie 
dabar įstatymai, o jūs norit, kad 
biudžetinės įstaigos darbuotojai 
neleistinai šokintų jūsų atžalas, 
nu taip gali būt tik Anykščių kai-
me...“, - dėsto „vadyba vilnius“ 
pasivadinęs skaitytojas.

Toliau turėtų sekti gan ilga 
pastraipa apie alkoholio, narko-
tikų žalą bei apie tai, kaip prastai 
šiuolaikinį jaunimą auklėja tėvai 
bei mokytojai, tačiau tai palikime 
kitoms „rievėms“.

Dabar belieka tik konstatuoti 
– viskas, daugiau jokių diskotekų 
Anykščių rajone nebus! Ir mūsų 
rajonas drąsiai dabar galės 
įsirašyti tarp savivaldybių, kur ne 
tik brangiausia šiluma, gyventojus 
piktinanti komunalinių atliekų su-
rinkimo tvarka, keistai besielgian-
tis savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas, bet ir 
nėra jaunimui šokių.

Tačiau būtume neteisūs teig-
dami, kad  diskotekų Anykščių 
rajone apskritai nebeliko. Karts 
nuo karto tame pačiame Anykščių 
kultūros centre smagias vakaruš-
kas organizuoja vietos senjorai. 
čia nereikalingi jokie specialieji 
efektai, brangiai kainuojanti 
apsauga... čia skamba armonikos 
garsai, poros sukasi, prisimin-
damos jaunas dienas, kaip gera 
būdavo vakaruškose Anykščių 
šilelio pakrašty... Gal kartais 
jau neberangus kojos sąnarys ir 
kryptelį į šalį, tačiau senjorams 
niekada niekas neprikiš, kad jie 
nemoka šokti...

Kodėl žmonės taip keliauja? Kodėl 
palieka savo namus mėnesių mėne-
siams? Kas čia - išbandymas ar kaž-
kokia artėjančios lemties repeticija? 
„Na, ne“, -  sako caterine, ir Nicolus 
pritaria, jie po kelias dienas ar savai-
tę ir anksčiau pakeliaudavę, o Rytų 
Europos kraštus pamėgo tuomet, kai 
apie 1993 m. nuvyko į dailininkų sti-
klapūčių, toks yra ir Nikolus (nors da-
bar daugiausia duoną pelnosi staliaus 
darbu) plenerą Lvove, ten susipažino 
su menininkais iš Baltijos šalių, jis 
buvo atvykęs ir į meninio stiklo sim-
poziumą Panevėžyje.

Išsirengė, susikrovė mantą, savo 
ūkį patikėjo bičiuliams ir užvedė 

Prancūziškai ilga 
kelionė Raimondas GUOBIS

Simpatiška brandžių prancūzų pora - Catherine Siutes ir Nicolus 
Morin net rugsėjo pirmąją išvykę iš savo sodybos netoli Montelimer 
miestelio, Drome provincijoje Pietų Prancūzijoje, paskutinį žiemos 
sekmadienį valandėlei užklydo į Anykščių geležinkelio stotį. 

savo automobilio - namelio motorą. 
Atsisveikino su Prancūzija iki pat 
birželio ir pasuko Šiaurės link -  per 
visą šalį nuriedėjo į Bretanę. Ten, kur 
yra Bresto miestas, mat sumanė savo 
kelione sujungti jį su Brest Litovsku 
Baltarusijoje - nuo Bresto iki Bresto.

Niekur neskubėjo, kur patikdavo, 
sustodavo 2-3 dienoms. Didelių van-
denų, stichijų mylėtojai, tad riedėjo ar-
čiausiai jūrų besidriekiančiais keliais 
per Belgiją, Olandiją, Daniją, Vokie-
tiją, labai patikę Tekselio ir Riugeno 
salos. Važiavo iki Rostoko, iš kur niro 
gilyn į žemyną pro Drezdeną iki pat 
Pilzeno Čekijoje, kur ilgesniam laikui 
apsistojo pas bičiulius. O tuomet Vro-

clovas, Gučis, Varšuva, Gdanskas, iš 
ten jau į Lietuvą. Stabtelėję Panevė-
žyje ir Rygoje, visą mėnesį gyveno 
Taline, kur ne tik viešėjo, dykinėjo, 
bet ir dirbo - Nicolus iliustravo vai-
kišką knygutę, šį tą meniško sukūrė 
iš stiklo. catherine ten pasidžiaugė 
žiema ir sniegu, mat kažkada gyve-
nusi Alpėse, nūnai daugelį metų veik 
nemačiusi sniego, o Estijoje dar pasi-
mėgavo ir beveik 30 laipsnių šaltuku. 
Moteris prasitarė esanti profesionali 
audėja, todėl jai labai knieti pamaty-

ti audinių kolekciją ir susipažinti su 
patyrusiomis bei jaunesnėmis audė-
jomis Amatų centre Niūronyse.

Mūsų šalis jiems – erdvių, laisvės, 
vis dar didelių miškų kraštas, oazė,  
kur dar daugelyje vietų be baimės 
galima kūrenti laužą, pasistatyti pa-
lapinę, nevaržomai pasivaikščioti. Ir 
žmonės čia, pasak prancūzų poros, 
daug nuoširdesni, visuomeniškesni, 
ne taip kaip Prancūzijoje, kur daugu-
ma gyventojų uždari, beviltiški indi-
vidualistai. 

Catherine Siutes ir Nicolus Morin Anykščių geležinkelio stotyje.
Autoriaus nuotr. 

...Ir mūsų rajonas drąsiai 
dabar galės įsirašyti tarp sa-
vivaldybių, kur ne tik bran-
giausia šiluma, gyventojus 
piktinanti komunalinių 
atliekų surinkimo tvarka, 
keistai besielgiantis savival-
dybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas, bet ir 
nėra jaunimui šokių...

Kelias. Arklio muziejaus dar-
buotojai su žemaitukais keliavo 
į Vilniaus Kaziuko mugę. Žygis 
prasidėjo kovo 2 d. Rumšiškėse, o 
šiandien Vilniuje žemaitukų kinki-
niai dalyvavo šventės parade Rotu-
šės aikštėje. Anykštėnų kinkinį va-
deliojo Mindaugas Karčemarskas 
ir Vidmantas Banys. Anykštėnai į 
mugę gabeno muziejaus duonos ke-
pėjų Nijolės Kačkuvienės ir Ritos 
Vasiliauskienės iškeptos naminės 
duonos, audėjos Dalios Bernotaitės 
– Janušienės išaustų gūnių, kerami-
kių Skaidrės Račkaitytės ir Ritos 
Vasiliauskienės švilpynių, Vidos 
Bilinkevičienės megztų pirštinių, 
Onutės ir Juozo Juodelių pintų 
krepšių, Aloyzo Janušio išdrožtų 
šaukštų ir padarytų inkilų.

Mugė. Vilniaus knygų mugėje 
išskirtinio pirkėjų dėmesio sulau-
kė tarp Metų knygų nominuotas 
Valdo Papievio romanas „Odilė, 
arba Oro uostų vienatvė“, kurį 
jis neseniai pristatė Anykščiuose. 
Pirmą kartą Knygų mugėje buvo 
surengtas ir senų knygų aukcionas. 
Brangiausia knyga jame buvo iš 
Anykščių rajono kilusio dvasinin-
ko Konstantino Sirvydo žodynas. 
Jis parduotas už 8 000 eurų. Žody-
ną nusipirko anonimas. 

Darbas I. Paskelbti konkur-
sai dviejų Anykščių savivaldybės 
administracijos skyrių – Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
bei centralizuoto vidaus audito 
vedėjų pareigoms užimti. Pasta-
roji pareigybė atsilaisvino prieš 
kelis mėnesius, kai iš darbo išėjo 
Edmundas cimbalistas, o Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos 
skyrius yra naujas darinys, atsira-
dęs po savivaldybės struktūros re-
organizacijos. Taip pat paskelbtas 
konkursas ir savivaldybės Kontro-
lės ir audito skyriaus vyriausiojo 
specialisto pareigoms užimti.

Darbas II. Dviem savivaldy-
bės įstaigoms: Anykščių turizmo 
informacijos centrui bei Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centrui - 
vadovauja laikini direktoriai. Kitą 
savaitę turėtų būti paruošti nauji 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro veiklos nuostatai bei direk-
toriaus pareigybės nuostatai.  

Turas.  Anykščių viešojoje bibli-
otekoje vyko ketvirtasis “Auksinio 
Proto” žaidimas penktajame sezone. 
Šį turą laimėjo komanda “Vienas-
kaita”, surinkusi 79 taškus. Koman-
doje žaidė Brigita Ramanauskaitė, 
Vidmantas ir Austėja Šmigelskai, 
Emilija, Linas ir Kamilė Bitvinskai, 
Arūnas Davainis, Aldona Dilienė ir 
Simona Stražinskaitė. Antrąją vie-
tą su 77 taškais surinko “Šį kartą 
neatvyko” , trečiają laimėjo svėda-
siškiai „Varpas“, surinkę 75 taškus. 
Bendroje įskaitoje tebepirmauja  
“Vienaskaita” (300 taškų), toliau ri-
kiuojasi “Šį kartą neatvyko” (292),  
“Varpas” (288), “Nikė” (285).

Turgus. Anykštėnės svarsto 
Anykščiuose surengti vadinamąjį 
„blusų turgelį“. Šio turgelio idėja 
– parduoti kitiems savo vaikų ne-
benaudojamus, išaugtus drabužius, 
žaislus bei kitus daiktus.Tokie tur-
geliai gan populiarūs daugelyje ša-
lies miestų.

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 3,10 Eur, 
šeštadienio – 3,70 Eur.
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etiketas

- Kas jums yra laimė? 
- Laimė – kai aš pati ir artimieji 

yra sveiki, kai gali atsibusti ryte ir 
iš naujo pradėti dieną.

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Labai bijau netekti sveikatos.
- Jūsų charakterio bruožas, 

kuris jums labiausiai nepatin-
ka? 

- Per daug lengvai patikiu žmo-
nėmis.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Dviveidiškumas.
- Žmogus, kuriuo žavitės? 
-  Rašytojas, režisierius, bardas 

Vytautas V. Landsbergis.
- Didžiausias iššūkis? 

Seniūnė norėtų išmokti 
pasakoti, bet ne plepėti
Traupio seniūnė Daiva TOLUŠYTĖ, paklausta apie svajonių pro-

fesiją, juokaudama sako, jog norėtų būti burtininke. Vis dėlto veteri-
narijos gydytojos išsilavinimą turinčiai pašnekovei artimiausia būtų 
medikės profesija, juk ir šioje srityje kartais įvyksta stebuklų... 

- Išlikti pačiu savimi.
- Apie ką dabar daugiausiai 

galvojate? 
- Apie kasdieninius darbus ir rū-

pesčius tiek darbe, tiek namuose.
- Jūsų labiausiai vertinama 

dorybė. 
- Tolerantiškumas, supratingu-

mas.
- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate? 
- Jeigu tiesa labai įskaudintų, o 

melas niekam nepakenktų, tada ga-
lima ir pameluot.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje? 

- Visos norim būti gražesnės, 
lieknesnės. Tik su metais supranti, 

kad tai nėra svarbiausia. Aš nesa-
kau, kad reikia apsileisti, tačiau 
reikia džiaugtis kiekviena raukšle-
le ar žilu plauku, nes tai tavo.

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Konkrečiai negaliu įvardint, 

bet niekinu žmones, kurie kelia 
ranką prieš silpnesnį, gali išduoti 
svarbiu momentu.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Vyras turi būti patikimas ir at-
sakingas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Vertinu moters atsidavimą šei-
mai, darbui ir kartu gebėjimą išlik-
ti nepriklausomai.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Kad rytoj nebūtų blogiau nei 
šiandien.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

-  Sūnų, kitus artimuosius.
- Kada ir kur buvote pati lai-

mingiausia? 
- Tą dieną, kai gimė sūnus Ar-

nas.
- Kokį talentą norėtumėt turė-

ti? 
- Pasakotojo, bet ne plepio.
- Jeigu turėtumėte galimybę 

savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų? 

- Norėčiau kritiškose situacijose 
turėti daugiau šaltakraujiškumo ir 
mažiau pasiduoti jausmams.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas? 

- Manau, kad visa tai, ką dabar 
turiu.

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

-  Žmogumi.
- Vieta, kur labiausiai norėtu-

mėt gyventi? 
- Visada norėjau gyventi kaime, 

kaime ir gyvenu. Tik norėčiau, kad 
vasara pas mus būtų ilgesnė.

- Brangiausias turtas. 
- Sveikata.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas? 
- Smulkūs, daug kruopštumo 

reikalaujantys darbai, pavyzdžiui, 
siuvimas.

- Jūsų svajonių profesija. 
- Burtininko, tik, deja, tokios 

nėra. O jei rimtai, tai mediko pro-
fesija.

- Geriausia jūsų būdo savybė? 
- Optimizmas.
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje? 
- Pasitikėjimą, bendrus intere-

sus.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai. 
- Mėgstu istorinius romanus, de-

tektyvus. Patinka Tess Gerritsen, 
Jo Nesbo, Sandra Brown. Skaitau 
ir lietuvių autorius.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?  

- Daktarė Mora Ailz žavi profe-
sionalumu, žiniomis, logika darbe, 
nors yra prieštaringų jausmų plėšo-
ma asmeniniame gyvenime, tačiau 
niekada darbo su asmeniniu gyve-
nimu nesupainioja.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Asmenybės konkrečiai neįvar-
dinsiu, tačiau imponuoja senovės 
lietuvių baltų tikėjimas su savo 
kriviais, žyniais, vaidilomis.

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

- Negaliu įvardinti, matyt, tokių 
žmonių dar nesutikau.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka? 

- Arnas, Austėja.
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate? 
- Apgaulės, melo, betikslio dar-

bo.
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate? 
- Apgailestauju dėlto, ko jau ne-

begaliu pakeisti.
- Kaip norėtumėt numirti? 
- Norėčiau numirti ramiai, susi-

taikiusi, garbaus amžiaus, ne vie-
niša.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Nėra to blogo, kas neišeitų į 

gerą.
- ANYKŠTA

Traupio seniūnė Daiva Tolušytė žavisi senąja baltų religija.
jono jUnevIčIAUs nuotr. 

Vizitinės kortelės – „Visite Bi-
letes“ – atsirado XVII amžiaus 
Prancūzijoje, karaliaus Liudviko 
XIV dvare. XIX amžiuje vizitinės 
kortelės tapo privalomu kiekvieno 
Europos bei Amerikos džentelme-
no atributu. Pirmosios vizitinės 
kortelės buvo kortos dydžio. Ant 
jų buvo užrašomi reikiami duo-
menys, buvo nurodomi titulai, 
piešiami herbai, nurodomi valdo-
mi turtai. Kadangi nebuvo telefo-
nų, korteles buvo įprasta palikti 
aplankytojo namuose. Tai buvo 
ženklas, kad asmuo buvo apsi-
lankęs ir tikisi greitai pasimatyti. 
Kortelėms padėti namų prieangy-
je stovėdavo specialus padėklas.

XIX a. Londone atsiranda „pre-
kybinės“ kortelės – žemėlapiai, 
padedančios rasti reikiamą par-
duotuvę ar paslaugas teikiančią 
įstaigą, nes namai Londone dar be 
numerių.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
vzitinės kortelės įgijo tą formą ir 
prasmę, kokią naudojame šian-

Diktantas. Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka skel-
bia, kad Nacionaliniame diktante 
Anykščių bibliotekoje ir šešiose 
rajono bibliotekose: Elminin-
kuose, Svėdasuose, Šeriuose, 
Kurkliuose, Traupyje ir Viešin-
tose - dalyvavo 59 žmonės.

Sprendimas. Praėjusį mėnesį 
į posėdį susirinkusi rajono Ta-
ryba iš posėdžio darbotvarkės 
išbraukė sprendimo projektą dėl 
keleivių vežimo reguliariais rei-
sais vietinio susisiekimo marš-
rutais tarifo nustatymo. UAB 
„Autovelda“ prašo rajono Tary-
bos didinti tarifą už nuvažiuotą 
kilometrą nuo 0,08 iki 0,10 ct.

Pirkimai. Organizuodami 
mažos vertės viešuosius pirki-
mus, rajono valdantieji pirkimo 
objektą atitinkančių pasiūly-
mų gan dažnai suranda liberalų 
valdomose įmonėse. Nuo pra-
ėjusių metų gegužės iki gruo-
džio pabaigos savivaldybės 
administracija iš individualios 
įmonės„Kompeksa“, kuriai va-
dovauja rajono Tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas, 
viešuosius mažos vertės pirki-
mus atliko bent penkis kartus. 
Stambiausias pirkinys – dau-
giafunkcinis aparatas, kainavęs 
165 eurus. Dažniausiai liberalo 
vadovaujamoje įmonėje savival-
dybės administracija pernai pir-
ko spausdintuvų kasetes. Joms 
išleista daugiau nei 100 eurų.

Žuvys. Praėjusių metų spalį 
savivaldybė Aplinkos ministe-
rijai pateikė prašymą, kuriame 
nurodė, kuriuos savivaldybės te-
ritorijoje esančius vandens telki-
nius reikėtų įžuvinti. Pagal pro-
gramą „Žuvų įveisimas vandens 
telkiniuose“ planuojama įžuvinti 
Mušėjaus ežerą, Šventosios, Vi-
rintos bei Jaros upes. Taip pat 
papildomai ministerijos papra-
šytą į šią programą įtraukti ir 
Anykščių, Kavarsko tvenkinius, 
Dusyno, Lipšio, Laviškio, Smul-
kio bei Karališkio ežerus.

Mokyklėlė. Trečiadienį 
„Anykštos“ redakcijoje įvyko 
pirmasis „Anykštos“ 2016 metų 
jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
užsiėmimas. Susitikime nuspręs-
ta, kad užsiėmimai vyks ketvir-
tadieniais 15 valandą. Kitas už-
siėmimas vyks kovo 10 dieną. Į 
pirmąjį užsiėmimą atėjo keletas 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos mokinių parlamento narių. 
Priminsime, kad mokyklėlė yra 
nemokama, į užsiėmimus kvie-
čiami visi norintys 6–12 klasių 
mokiniai. Mokyklėlę iš dalies 
remia Lietuvos kultūros taryba.

Vestuvės. Ištekėjo iš Anykščių 
kilusi dizainerė Kristina Kruo-
pienytė.Vasario pabaigoje 38-
erių anykštėnė žiedus sumainė 
su  metais jaunesniu grafikos di-
zaineriu ir iliustratoriumi Tomu 
Narūnu.

Medicina. Parengti ligoninių 
pertvarkymo planų projektai. 
Anykščių ligoninėje numatyta 
sujungti chirurgijos ir ortopedi-
jos-traumatologijos skyrius.

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

dien.
Įprasta, kad vizitinė kortelė yra 

„prašančiosios“ arba „siūlančio-
sios“ atributas. Teikiantis vizitinę 
kortelę asmuo tarsi praneša, kad 
jis nėra labai žinomas ir kortelės 
pagalba jį bus įmanoma prisimin-
ti. Todėl kortelę visada pirmas 
teikia prašantysis arba siekiantis 
parduoti, susipažinti asmuo.

Vakaruose populiarėja tenden-
cija neturėti vizitinės kortelės. 
Jos nebeturi ne vien monarchai ar 
valstybių vadovai iki ministrų im-
tinai, bet ir garsūs verslininkai. Jų 
vizitinių kortelių funkciją – infor-
maciją apie kontaktus, darbotvar-
kę teikia asmeniniai asistentai.

Standartinė vizitinė kortelė yra 
cigaretės ilgio ir septynių cigarečių 
pločio. Mat, XIX a. pradžioje taba-
ko pakuotėse jos ir buvo nešioja-
mos– krūtininė švarko kišenėlė ir 
šoninės švarko kišenės tada būdavo 
užsiūtos. Standartinis dydis 90×45 
mm arba 100×50mm – per pusę.

Kuo plonesnis ir lankstesnis 

vizitinės kortelės popierius, tuo 
daugiau priežasčių  galvoti, kad 
esate neturtingas. Jei įmanoma, 
ieškokite su vandens ženklais – tai 
Volstryto mada.

Baltųjų Rūmų darbuotojo korte-
lėse juodu  rašalu „Serifs“ šriftu 
(tai klasikinis vizitinių kortelių 
šriftas ir gero skonio ženklas) už-
rašomas tiesioginis telefono nu-
meris ir el.pašto adresas (kairėje 
viršuje), adresas (apačioje per 
vidurį), vardas pavardė 11 dydžiu 
(ne visos didžiosios raidės), parei-
gos 7 dydžio ne visos didžiosios 
(viskas centre). Dešiniame kampe 
viršuje – trumpas aprašas, kokias 
paslaugas teikia ar funkcijas atlie-
ka (7 dydžio šriftas).

Kada naudinga turėti vizitinę 
kortelę: kad kitiems primintumė-
te, ką veikiate ir kaip jus rasti, kad 
galėtumėte atsiųsti ją, tarsi savąjį 
atstovą kartu su knyga, fotografija 
ar dovana, kad galėtumėte supa-
kuoti kartu su dovana. 

Europoje vizitinė  kortelė tei-
kiama tik susėdus už stalo arba 
atsisveikinant. Nedarykite klaidos 
ir nepulkite teikti kortelės iškart 
vos susipažinę – pabūkite šiek 
tiek svarbesniais. Paduokite kor-

telę suimtą nykščiu ir rodomuoju 
pirštu (smiliumi), jokiu būdu ne 
suspaustą tarp smiliaus ir didžiojo 
pirštų. 

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui 
Japonijoje, vizitinės kortelės ima-
mos abiem rankomis – taip išreiš-
kiama ypatinga pagarba ją įteiku-
siam asmeniui. 

Neskubėkite dalinti korteles 
būdami tarp nepažįstamų žmonių. 
Leiskite pradėti keistis vizitinė-
mis kortelėmis tiems, kurie vieni 
kitus pažįsta. Kortelėmis keičia-
masi susitikimo pradžioje. Tačiau 
jei skaitote pranešimą, galite išda-
linti savo korteles arčiau jūsų sė-
dintiems, kad jie žinotų, kas esate, 
dar prieš jums pakilus kalbėti. 

Neskubėkite įteikti savo vizi-
tinės kortelės vyresniems pagal 
pareigas žmonėms. Nesiūlykite 
vizitinės kortelės atsitiktiniam 
pašnekovui, pvz. sėdinčiam šalia 
jūsų autobuse. Gali nutikti, kad jį 
tik suerzinsite, arba, ilgėliau pa-
bendravę, patys nenorėsite, kad 
jis žinotų, kas jūs.

Mandagu gautos kortelės nepa-
slėpti, o laikyti prieš save ant sta-
lo. Pageidautina jos nevartyti tarp 
pirštų. 

Nešiokitės korteles piniginėje 
arba specialiame dėkle. Jos turi 
atrodyti kaip naujos.

Vizitinė kortelė – marketingo dalis
Vizitinė  kortelė yra ne tiek įstaigos, kiek asmeninio marketingo 

dalis. Etiketo specialistų teigimu, įmantri kortelė atkreips dėmesį, 
tačiau vargu ar privers pirkti jos savininko paslaugą ar daiktą. 
Pasaulyje populiarėja mada neturėti vizitinių kortelių.
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Kaime yra pavyzdingų šeimų

Kraupūs sausio pradžios įvykiai 
Lietuvoje, kai Kėdainių rajone tėvas 
į šulinį įmetė du mažamečius savo 
vaikus, sulaukė ne tik valdžios, ne 
tik atsakingų institucijų dėmesio, bet 
ir eilinių šalies gyventojų svarstymų, 
ar degradavęs mūsų kaimas ar dar ne, 
ar ten dar likę tvarkingų, pavyzdingų 
šeimų, ar vis dėlto be alkoholio užpil-
tomis akimis girtuoklių nieko kaime 
nebėra. 

Kurklių seniūnijos (Anykščių r.) 
seniūnas Algimantas Jurkus, paklaus-
tas, ar jo seniūnijoje atsirastų gražių, 
tvarkingų šeimų, kurias būtų galima 
aprašyti kaip priešpriešą pasklidusiam 
negatyvui, net neabejojo: „Seniūnijoje 
tikrai ne viena tokia šeima. Yra pui-
kiai besitvarkančių, skurdžiau ar tur-
tingiau gyvenančių žmonių, tačiau jų 
tikrai yra. Dažnai apvažiuoju seniūni-
jai priklausančius kaimus, užsuku pas 
žmones, matau, kaip jie gyvena – gai-
la tų, kurių gyvenimą užvaldęs alko-
holis, gaila pasyvių, nieko nenorinčių 
žmonių, tačiau ypatingai džiaugiuosi 
gražiomis, šeimomis, kurios dar tik 
kabinasi į gyvenimą, bet su tokia jėga, 
su tokiu pasiryžimu. Atvažiuokit, ti-
krai rasit apie ką parašyti...“

Seniūno lydimi keliaujame į Staš-
kūniškį. Sustojame prie vieno iš mies-
telyje esančių ir, tiesą sakant, tikrai ne 
grožiu ir naujumu švytinčiu daugia-
bučių. Tačiau seniūnas pažada supa-
žindinti su tame name gyvenančiomis 
šeimomis. Kaip vėliau paaiškėja, ir su 
labai skirtingais gyvenimais...

Pirmos Kalėdos trise

Į Staškūniškį atitekėjusi 25–erių 
mačioniškė Justina Palubinskienė 
džiaugiasi ne tik puikiais santykiais 
su vyru Vaidu, bet ir šiltai ją į šeimą 
priėmusiais uošviais, kuriuos moteris 
dabar jau vadina mama ir tėčiu. „Tai - 
stebuklingi žmonės, su kokia meile jie 
mane priėmė, pamilo, atrodo, nereikė-
jo jokių pastangų prisitaikyti vieniems 
prie kitų. Nors nedideliame butelyje 
dabar jau gyvename dvi šeimos, bet 
vietos visiems užtenka. Gyvename 
jau būsimų įkurtuvių nuotaikomis, 
greitai turėtume kraustytis į baigiamą 
įrengti namą. Bet vis tiek visi kar-
tu, visi penki“, – naująja savo šeima 
džiaugiasi Justina, rankose laikydama 
intensyviai savo kalba kažką šnekantį 

Ankstyvos netektys subrandino mamas

pirmagimį Deną.
Šiltuose namuose ypač jauku, apie 

jokius vargus kaime gyvenanti jauna 
šeima net neužsimena – viso pokalbio 
metu tiek nuo Justinos, tiek nuo Vai-
do veidų nedingo šypsena, atrodytų, 
jog šiai šeimai reikia tiek nedaug, kad 
būtų laimingi: „Kalėdos ir dovanos 
mums nėra tapačios sąvokos. Už-
tenka smulkmenos artimam žmogui 
pradžiuginti. Daug svarbiau dėmesys, 
kasdienis šiltas santykis, pagarba vie-
nas kitam, o dovanos gali būti tik gra-
žus priedas“.

Kalbėdami apie pirmąsias Kalėdas, 
kurios jaunai šeimai buvo kitokios 
– su mažuoju Denuku šalia, jie abu 
trykšta džiaugsmu: „Taip norisi viską 
fotografuoti, kiekvieną akimirką, tegu 
Denas turi kuo daugiau prisiminimų iš 
vaikystės, taip norisi suteikti jam šil-
tus, jaukius namus, įskiepyti pagarbą 
tradicijoms, tėvams, seneliams“.

J. Palubinskienė pati anksti neteko 
mamos, mergaitei buvo 13 metų, kai 
Anapilin palydėjo brangiausią žmo-
gų. „Prisimenu pirmas Kalėdas be 
mamos, jos buvo visiškai kitokios, 
be įprastinio džiaugsmo, šurmulio. 
Nors dar buvo likęs tėtis, vyresnė se-
suo, kuri manimi labai rūpinosi, bet 
šventės buvo tylios. Iš vaikystės likę 
gražūs prisiminimai apie jau mirusius 
abu tėvus. Eidavom į mišką eglu-
tės rinktis, sėsdavom prie gardžiais 
patiekalais nukrauto šventinio stalo, 
nes mama buvo puiki virėja, paskui 
jau Kalėdų senelio laukimas, dova-
nos... Man atrodo, kiek nedaug tada 
vaikams reikėjo – spalvotų pieštukų 
dėžutės, knygelės ir plastilino, tokių 
dovanų pakako ir buvom laimingi. 
Dabar vaikai turi visko, tik kažin ar 
tuos kalnus dovanų jie vertina, ar tai 
tik trumpalaikis džiaugsmas“, – kalba 
jauna mama.

Vaikas turi žinoti savo 
galimybių ribas

Džiaugdamasi sūnelio krykštavi-
mu, moteris sako susigraudinanti ma-
tydama rengiamas pagalbos vaikams 
akcijas, negalinti ramiai žiūrėti į sun-
kiai sergančius, skurdžiai augančius 
mažylius. „Juk per televiziją matoma 
istorija yra ne tik pasakojimas, ne tik 
reportažas, tai juk gyvenimas. Kiek 
skaudžių gyvenimų, kiek daug vaikų 
auga ne spalvingų žaislų neturėdami, 
o tėvų meilės, artumo nejausdami. 
Man atrodo, jog šeimoje atsiradus 

vaikui gyvenimas pasikeičia, jis įgau-
na naujas spalvas, naują prasmę, kaip 
galima nemylėti su nuoširdumo, abso-
liučiu pasitikėjimu į tave žvelgiančio 
vaiko akių. Netoleruoju jokio smurto 
prieš vaikus. Protingi ir mylintys tė-
vai tikrai ras būdų, kaip sudrausminti 
mažylį, kaip sustabdyti įsisiautėjusį 
vaiką. Ir pati nesu mama, kuri savo 
vaikui leisčiau viską, man ta nuomo-
nė, kad vaikas turi išbandyti viską 
arba kad neturi girdėti žodžio „ne“, 
nėra priimtina. Mūsų Denas, nors dar 
tik kūdikis, bet jau su savu charakte-
riu, savo norais, bet griežtesnį „ne“ jau 
tikrai yra girdėjęs“, – savo mintimis 
dalijasi J. Palubinskienė, o mažasis 
Denas lyg patvirtindamas mamos žo-
džius, kad nemėgsta būti laikomas ant 
rankų, nuolat guguodamas keliauja 
nuo mamos ant tėčio rankų ir pagaliau 
šypsena nušviečia mažylio veidą įkė-
lus jį į lovelę, pilną spalvotų žaislų.

„Manau, jog labai svarbu, kad ne 
tik tėvai mokėtų mylėti vaikus, bet su-
gebėtų išmokyti ir vaikus mylėti savo 
tėvus. Gaila, kad tik netekę tėvų, mes, 
vaikai, suprantame, kaip juos mylėjo-
me, kokią didelę dalį mūsų širdies jie 
užėmė. Palaidojusi abu tėvus dabar 
jau visada sakau - paskambinkit, ap-
kabinkit, aplankykit, mylėkit, kol jie 
yra šalia“, – gyvenimiška patirtimi 
dalijosi pašnekovė.

Paliekam J. ir V. Palubinskų namus 
– smagu matyti švytinčius veidus, 
jaunatvišką maksimalizmą ir meilę,  
mus išlydi ir smagus mažylio krykš-
tavimas – šypsotis ir džiaugtis Denas 
šioje šeimoje jau spėjo išmokti. 

Po sunkios ligos gyvenimą 
praskaidrino vaikai

Aukštu žemiau tame pačiame 
daugiabutyje gyvena kitokia šeima 
– mama ir trys mergytės. Užėjus pro 
duris į akis krinta ypatinga švara, taip 
viskas idealiai sutvarkyta, kad net ne-
smagu palikti koridoriuje batus – jie 
tarsi ne vietoj, šeimynos apavo net ne-
matyti. Tik 33–ejų Laura Jurevičienė 
skuba iš paskos: „Nenusiaukite, pas 
mus šalta“. Šalta...

Vyresnioji 8 metų Smiltė mokyklo-
je, namuose sukasi mažosios – 4-erių 
Lėja ir 3–ejų Viltė. Mergaičių tėtis gy-
vena atskirai, važinėja dirbti į užsienį, 
tačiau, pasak moters, apie jį negalinti 
pasakyti nė vieno blogo žodžio – mer-
gaitėmis vyras nuolat rūpinasi, jas lan-
ko, padeda pinigais.

„Labai džiaugiuosi, kad turiu šį 
butą. Ji man padovanojo močiutė. 
Grįžau iš ligoninės, o ji man įteikė 
buto raktus. Tai didžiausia dovana, di-
desnės gyvenime jau turbūt nebegau-
siu. Seneliams esu už daug ką dėkin-
ga, ne tik už materialinę pagalbą, bet ir 
už rūpestį, meilę. Mano vaikystė buvo 
labai sunki, visko mačiau, vienu metu 
tėvai buvo nuklydę nuo doros kelio ir 
tik senelių pagalba mus su broliu gel-
bėjo. Tik viena mano vaikystės svajo-
nė neišsipildė – labai norėjau lankyti 
muzikos mokyklą, deja, nebuvo ga-
limybių“, – savo gyvenimo istoriją 
pasakoja moteris.

L. Jurevičienę anksti pakirto sunki 
liga – prieš dešimt metų moteriai di-
agnozuota kaulų osteoporozė, teko 
ir reanimacijoje pabūti, iškentėjo ir 
sunkią operaciją – jai pakeista dalis 
rankos kaulo. „Esu be galo dėkinga 
seniūnijos žmonėms, kurie nepaliko 
manęs nelaimėje. Aukojo pinigus gy-
dymui, vaistams. Ši liga neišgydoma, 
tik pristabdoma, bet dabar negaliu sau 
leisti sirgti – turiu užauginti vaikus. 
Mano mergaitės tikrai nematys to, ką 
pati vaikystėje ir paauglystėje mačiau, 
na, nebent manęs neliktų...“ – graudi-
nasi pašnekovė.

Mama, neturinti teisės suklupti

Paklausta, kokių svajonių turinti, 
kas džiugina trijų vaikų mamą, L. 
Jurevičienė vėl kalba apie savo mer-
gaites: „Man svarbiausia, kad jos būtų 
sveikos. Kad visada turėtų valgyti, 
turėtų namus, kad jų gyvenimas nesi-
skirtų nuo kitų vaikų. Iš paskutiniųjų 
stengiuosi pildyti mergaičių norus, 
nors maži jie, kuklūs... Kalėdoms jos 
norėjo dėlionės ir šuniuko... Nupirkau 
žaislinį vaikščiojantį šunelį. Aišku, tai 
ne visai tai, ko jos norėjo, bet paaiš-
kinau, kad šunelis yra gyvas sutvėri-
mas, kad mums bus sunku jį auginti, o 
pažaidus su juo nebus galima padėti į 
kampą prie kitų žaislų. Atrodo, jos su-
prato... O man dovanų nereikia“.

Ko trūksta, kad gyvenimas būtų 
šviesesnis, kad jaunos moters akys 
švytėtų? „Tiesiog kartais užeina di-
delis liūdesys, atrodo, į tokią gilią 
duobę įkrenti, kad nebėra kaip iš jos 
išlipti. Tada paverkiu viena, paliū-
džiu ir vėl keliuosi, ir vėl einu, nes 
neturiu teisės nuvilti vaikų. Su mano 
gyvenimu kaip jau bus, taip, bet dėl 
mano bėdų mergaitės negali prarasti 
vaikystės. Nežinau, kaip bus ateityje, 
gal paaugusios jos norės gyventi pas 
tėtį, gal jis galės joms duoti daugiau, 
tai jau bus jų sprendimas, nors labai 
tikiuosi, kad sugebėsiu jas išauklėti 
tinkamai, užauginti ne materialius 
dalykus, o šeimą bei gražius san-
tykius vertinančiais žmonėmis“, – 
sunkių gyvenimo akimirkų neslepia 
L. Jurevičienė.

Paklausta, ar nesijaučia skriau-
džianti save, kai tenka atsisakyti ir 
pačiai reikalingų vitaminų, branges-
nių vaistų, jos akys suspindi: „Aš 
neskriaudžiu savęs, aš laiminga, jeigu 
jos laimingos. Tikiuosi, kad laimin-
gos...“

Pasak moters, nepaisant visų sunku-
mų, yra ir džiaugsmų: „Ką tik baigiau 
tvarkyti mergaičių kambarį, mano 
mama nupirko naujas lovas, nėra ten 
prabangos, bet svarbu, kad jauku, šva-
ru... O praėjusią vasarą su Smilte bu-
vome Palangoje. Nors ten praleidome 
tik porą valandų, bet mums tai buvo 
didžiulė kelionė, laikas, kuris pralėkė 
lyg akimirka...“

Uždarius L. Jurevičienės  buto du-
ris, Kurklių seniūnas A. Jurkus tik 
prasitarė: „Kad daugiau tokių mamų 
būtų...“

Lauros Jurevičienės širdį džiugina dukrytės. „Mano mergytės – mano džiaugsmas, turint jas man jau nie-
kas nebaisu, svarbu užtektų sveikatos jas užauginti“, – sako sunkia liga serganti moteris.

jono jUnevIčIAUs nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)

Reidai. Siekdami užkirsti kelią 
vaikų teisių pažeidimams ir patikrin-
ti, kaip tėvai rūpinasi vaikais, Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų centro 
socialiniai darbuotojai, policijos ko-
misariato pareigūnai, savivaldybės  
Vaiko teisių apsaugos specialistai 
vasario mėnesį vakarais pradėjo 
vykti į socialinės rizikos šeimas. Nu-
statyta 13 atvejų, kai tėvai namuose 
girtauja ar yra neblaivūs, rastas vie-
nas neblaivus nepilnametis. 3 kartus 
vakaro valandomis vaikai namuose 
rasti vieni. 4 metų mergaitė paimta 
iš šeimos, nes abu jos tėvai buvo 
visiškai girti, 1 mama pradingusi iš 
namų ir nesirūpina šeimos reikalais 
bei vaikų globos namuose augančiu 
sūnumi.

Gimimai. Vasarį rajone  užregis-
truoti 10 kūdikių gimimai, iš jų - 7 
berniukų ir 3 mergaičių. 7 vaikai 
gimė Lietuvoje ir 3 užsienio valsty-
bėse (Jungtinėje Karalystėje, Norve-
gijoje ir Baltarusijoje).

Mirtys. Vasarį rajone sudaryti 42 
mirties įrašai. Mirė 19 vyrų ir 23 mo-
terys. Mirusių vyrų amžiaus vidurkis 
- 67,8 metai, moterų - 77,4. Daž-
niausia mirties priežastis - širdies ir 
kraujagyslių ligos bei vidaus organų 
vėžys. Vasarį 1 vyras paskendo ir 2 
mirė nuo traumų ir sužalojimų.

Vardai. Vasarį gimusiems kūdi-
kiams suteikti tokie vardai: Saulė, 
Motiejus, Artūras, Dominic, Danie-
lė, Jokūbas, Lukas Arijus, Austėja, 
Danila ir Tadas.

Šeima. Vasarį susituokė 9 poros. 
Išsituokė 7 poros. Ilgiausiai santuo-
ka tęsėsi 29, trumpiausiai - 2 metus.

Pasiūlymas. Anykščių visuome-
nės sveikatos biuras  paskelbė akci-
ją „Mesk svorį ir laimėk prizą“. Iki 
birželio 1-osios daugiausia svorio 
numetęs akcijos dalyvis gaus prizą 
– numesti kilogramai bus paversti į 
eurus ir padauginti iš 10.

Šventė. Anykščių vaikų ir jau-
nimo užimtumo centras žada orga-
nizuoti šventę, skirta pagerbti iški-
liems krašto aviatoriams Algirdui 
Kovaliūnui ir Vytautui Galvonui. 
centro vadovė Evgenija Baltronienė 
„Anykštai“ sakė, kad šventės pagrin-
diniu akcentu taps vaikų į dangų lei-
džiami aitvarai.

Šansas. Teisingumo ministerijai 
radus trūkumų partijos “Neapmokes-
tinamų pajamų didinimas” (NPD) 
steigimo dokumentuose, partija keti-
na iš naujo rengti suvažiavimą ir dar 
iki rinkimų į Seimą bandyti steigtis 
iš naujo. Kalbama, kad šios partijos 
gretose į Seimą ketina kandidatuoti 
rajono Tarybos narys, visuomeninio 
rinkimų komiteto “A. Liogės sąra-
šas, remiamas N. Puteikio” atstovas 
Arūnas Liogė.

Edukacija. Anykščių rajono mo-
kyklose populiarėja nauja ir plačiai 
nereklamuojama edukacinė progra-
ma „Vandens kelias“. Ekskursijos 
vedamos uždaroje akcinėje bendro-
vėje „Anykščių vandenys“. Ekskur-
sijų metu moksleiviai pamato ir suži-
no, kaip vanduo pasiekia jų namus.

Gidas. Anykščių verslo informa-
cinis centras rengia Anykščių rajono 
investicinį gidą. 2008 metais Anykš-
čių verslo informacinis centras buvo 
parengęs Anykščių rajono investicijų 
vadovą. Jis šiandien yra gerokai pa-
senęs, tačiau viešai investuotojams 
vis dar prieinamas.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Pasakininkas.  
9.30 Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas “Dainų dainelė 2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nuostabieji Japonijos 
gamtos kampeliai. 
13.40 Premjera. Paryžiaus paslap-
tys. 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. Šerlokas. 
Pasibjaurėtina nuotaka. N-7.  
22.35 Trumposios žinios.  
22.40 Premjera. Pavojingi jausmai.  
23.35 Pasaulio dokumentika. 
Nuostabieji Japonijos gamtos 
kampeliai. 
0.30 Paryžiaus paslaptys. N-7.  
2.00 Auksinis protas.  
3.15 Savaitė.  
4.10 Eurovizija 2016. 

 

6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
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 “Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių 
diena”. 
9.50 “Mikė Pūkuotukas eina į 
svečius”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
“Nepaprasta komanda”. 
11.50 PREMJERA “Nerealus šuo”. 
13.35 Pričiupom!. 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 “Naktinis reisas”. N14.  
23.50 “Skambutis 2”. N14.  
1.50 “Transformeriai”. N-7.

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Vėžliukai nindzės.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Ramblio filmukas. Mikės 
Pūkuotuko nuotykiai tęsiasi.  
12.25 Prieskonių princesė. N-7.  
14.20 Seržantas Bilko. N-7.  
16.10 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Kadagys. Lietuva, tautinių 
šokių kovos, 2016.  
22.30 Stokeriai. N-14.  

0.35 Apgaulė. N-14. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Galiūnų čempionato I etapas 
(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. Kriminalistikos 
istorija”.  
12.00 “BBC dokumentika. 
Australijos kaubojus”.  
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 Ko laukti kai laukiesi. N-7.  
21.00 “Įkaitai”. N14.  
22.50 Karaliaus vardu 2. Du pa-
sauliai. N14.  
0.35 “Melagių žaidimas”. N-7.

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.40 Moterys, pakeitusios pasaulį. 
N-7.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie kates”.  
11.25 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.55 “Paprasti Naidželo Sleiterio 
patiekalai”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  

17.10 Nemarus kinas. Kur dingo 
septintoji kuopa? N-7. 1973 m.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Ten, kur eisi 
Tu. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pagal muziką. N-7.  
22.50 Pasienis. S.  
0.40 “Šeštasis pojūtis”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Iš atminties ežerų. Operų 
arijas atlieka Gražina Apanavičiūtė.  
7.40 Muzikos festivalis “Laumės 
juosta 2015”. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika.  
10.30 Premjera. Ikaro vaškiniai 
sparnai. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Atspindžiai.  
12.00 Tenisas. Deviso taurė. 
Antroji grupė. Lietuva - Norvegija. 
Vienetai.  
16.45 Pasaulio biatlono čempio-
natas. Moterų 10 km persekiojimo 
lenktynės.  
17.30 Pasaulio biatlono čempio-
natas. Vyrų 12,5 km persekiojimo 
lenktynės.  
18.15 Rašytojas Romas 
Sadauskas.  
19.30 Kelias į namus. Vaidotas 
Žukas.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 

“Vilnius Jazz 2015”.  
24.00 ...formatas. Poetas Romas 
Daugirdas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Akacijų alėja 2013. 
1.45 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Mėnulio 
Lietuva.  
3.20 LRT Kultūros akademija.  
4.05 Karinės paslaptys.  
4.50 Rašytojas Romas 
Sadauskas. 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.55 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 Goldman Sachs.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.25 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  

12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” - 
Prienų-Birštono “Vytautas”.  
19.00 Laukiniai šernai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Penktoji valdžia. N-14.  
1.05 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba. N-14.  
2.45 Bobo užkandinė. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 “Didysis barjerinis rifas”.  
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”.  
4.10 “Kaip užauginti planetą. Gėlių 
galia”. 

 
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. Juodasis 
ledas. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
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 “Rožinė pantera. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.45 Bus visko (k).  
13.30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
14.00 “Rožinė pantera”. 
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 
Panikos kambarys. N14.  
0.30 “Kultas”. N14.  
1.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.00 “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 Sunkus vaikas 2. N-7.  
12.40 Vėžliukai nindzės.  
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 Apie mus ir Kazlauskus.. 
N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Apsukrios kambarinės. 
N-7.  
23.30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę. N-14.  

0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Naujokė. N-7.  
2.15 Du tėvai ir du sūnūs. 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.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.
19.00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Žaidėjas”. N14.  
23.15 “Sukeisti žudikai”. N14.  
0.50 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
1.35 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
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 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.50 Nebylus liudijimas. 
Reičel radimas. I dalis. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.30 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
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 Prisiminkime.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
14.15 Visu garsu.  
15.00 Naisių vasara.  
16.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose (kart.). 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas 
Selfridžas 3. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 

kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Prašmatnu!. N-7.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Pasauliniai meno šedev-
rai.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
5.30 Kelias į namus.  

 
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 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas (k).  
13.45 Gražuoliams pirmenybė 
(k).  
14.20 Yra, kaip yra. 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 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.  
9.05 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 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Farai. N-14.  
23.00 Ryklių naktis. S.  
0.40 Intymios pamokos. N-14.  
2.15 Salemas. 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 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Kuriame ateičiai.  
18.50 Premjera. “Rio 2016”.  
19.00 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 “Rio 2016”.  
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.05 Klausimėlis.lt. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.15 Juodasis ledas. 
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.  
19.30 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 3. 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 “Rožinė pantera. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Žvaigždžių duetai (k). 
13.30 “Kempiniukas 

Plačiakelnis. 
14.00 “PREMJERA Juodieji 
meilės deimantai”. 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 
Pametęs galvą. N-7.  
23.55 “Kultas”. N14.  
0.45 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14. 
1.30 “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 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Muzika jūsų širdims. 
Lietuvos scenos grandai kovo 
8-osios koncerte, 2016. 
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Bibliotekininkai. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.25 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
2.15 Du tėvai ir du sūnūs. 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 “Ateini čia arba gausi į 
dūdą!”. N-14.  
23.40 “Karaliaus vardu 2. Du 
pasauliai”. N-14.  
1.20 “Sunkių nusikaltimų sky-
rius”. N-7.  
2.05 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
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 “Judantis objektas”. N-7.  

14.50 Detektyvas Kolambas. 
Pelenai virš Holivudo. N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Midsomerio žmogžudystės 
XVI. Auksinė kekė”. N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
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 kal-
ba (kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Euromaxx.  
13.15 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
14.30 Ponas Selfridžas 3 
(kart.). 
16.05 Rusų gatvė.  
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 Ten, kur namai N-7.  
21.00 Premjera. Visata.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Meilės dainos.  

0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Klasikinė kontrabanda.  
1.10 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Rašytojas Romas 
Sadauskas.  
5.25 Muzikos savaitė.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis 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.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
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. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   

21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “VfL Wolfsburg” - 
“KAA Gent”.  
23.40 Nešvarus žaidimas. 
N-14.  
1.20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.10 Salemas. N-14.  
3.00 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 “Rio 2016”.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Sukčius”. 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 “Magda M.”. 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. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Jaunikliai”.  
3.55 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
4.45 “Genijai iš prigimties”.  
5.15 “Laukinis pasaulis”.  
5.35 “Jaunikliai”. 

 
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 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.  
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Veisenzė. 
Berlyno meilės istorija 3. 
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 “Rožinė pantera. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 24 valandos (k). N-7.  

11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis. 
14.00 “PREMJERA Juodieji 
meilės deimantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. 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 
Snaiperis 3. N14.  
0.00 “Kultas”. N14.  
0.50 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.35 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. N-7.  
11.05 Prieskonių princesė. 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 Pagrobimas.. N-14.  
0.20 Elementaru. N-7.  
1.20 Naujokė. N-7.  
2.40 Du tėvai ir du sūnūs. 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. 
19.00 “PREMJERA Ekspertė 
Džordan”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Pabandom iš naujo”. 
N14.  
23.30 “Žaidėjas”. N14.  
1.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
1.55 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.35  “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.15 “Paprasti Naidželo 
Sleiterio patiekalai”.  
13.50 “Judantis objektas”. N-7.  
14.50 “Detektyvas Kolambas. 
Žmogžudystė pagal muziką”. 

N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Midsomerio žmogžudystės IX. 
Namas miške”. N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Džonson”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
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.  
8.40 Geriausias skyriuj.  
9.00 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Muzikos savaitė.  
13.15 Džiazo muzikos vakaras.  
14.15 Ten, kur namai 1. N-7.  
15.45 Visata. Senovės mįslės 
(kart.). 
16.30 Pasaulio biatlono čempi-
onatas.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademija.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.00 Premjera. Didžioji istorija. 
Ypatinga druskos galia. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 ARTi.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Feniksas. N-14.  
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.10 Visu garsu. 

 
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. 
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
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. 
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  

18.00 Lietuvos futbolo A lygos 
rungtynės. Marijampolės 
“Sūduva” - Klaipėdos “Atlantas”. 
Tiesioginė transliacija.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Chelsea FC” - 
“Paris Saint-Germain”.  
23.40 Pasitikėjimas. N-14.  
1.35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.25 Salemas. N-14.  
3.15 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Sukčius”. 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 “Magda M.”. 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. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Genijai iš prigimties”.  
3.25 “Jaunikliai”.  
3.55 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
4.45 “Genijai iš prigimties”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. kovo 5 d.

ketvirtadienis 2016 03 10

penktadienis 2016 03 11

 
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 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 Dėmesio centre.  
21.15 Premjera. Trečiasis 
pasaulinis karas. žvilgsnis iš 
vadavietės. 
22.10 Dėmesio centre.  
22.45 Premjera. Nuogas tarp 
vilkų. N-14.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Rožinė pantera. 
7.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”.  

7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 24 valandos (k). N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
14.00 “Rožinė pantera”. 
14.25 “PREMJERA Juodieji 
meilės deimantai”. 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. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Užsienietis. N14.  
0.10 “Kultas”. N14. 
1.00 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina 
(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 Rydiko kronikos. N-14.  
0.50 Keršto valanda. Atlygis. 

N-14. 
2.30 Paskutinis iš vyrų. N-7. 

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 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. 
19.00 Dainuok mano dainą 
2. Muzikinis šou. Dalyvauja. 
V.Tarasovienė, V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, Deivis, 
I.Starošaitė, V.Burnys, 
V.Malinauskas 
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Romeo turi mirti”. N14.  
23.45 “Pabandom iš naujo”. 
N14.  
1.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.20 “Liežuvautoja”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.35  “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 

N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.50 “Judantis objektas”. N-7.  
14.50 “Midsomerio žmogžu-
dystės XVI. Auksinė kekė”. 
N-7. 
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Foilo karas. 
Priešo ugnis”. N-7.  
23.00 “Begėdis”. N14.  
0.00 “Ties riba”. N14.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos.  
6.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.00 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Peliukas Lukas (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 ARTi.  
12.45 Rašytojas Romas 
Sadauskas.  
13.55 ...formatas. Poetė 
Violeta Palčinskaitė.  
14.10 Režisieriaus Gyčio 
Lukšo filmų retrospektyva. 
Mėnulio Lietuva 
15.45 Didžioji istorija (kart.). 
16.30 Pasaulio biatlono čem-
pionatas.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  

18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 3. N-7.  
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Egzistencija.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
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. Infošou.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
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. 

9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Moderni šeima. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Nesunaikinami 2. N-14.  
23.55 Taikdarys. N-14.  
1.45 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.35 Salemas. 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 “Sukčius”. 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 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Kuriame ateičiai.  
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. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
6.25 Istorijos detektyvai.  
7.15 Brolių Grimų pasakos. 
Sultenė. 
8.15 Gustavo nuotykiai.  
10.00 Iškilmingas Kovo 11-o-
sios - Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos minėjimas 
Lietuvos Respublikos Seime, 
Kovo 11-osios Akto salėje.  
11.30 Laisvės liepsna.  
12.00 Kovo 11-oji - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje ir 
Lietuvos kariuomenės garbės 
kuopos ir orkestro žygiavimas 
Gedimino prospektu.  
12.30 Laisvės liepsna.  
13.00 Šv. Mišios, skirtos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros.  
14.05 Žinios.  
14.20 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Premjera. Kai apkabinsiu 
tave. N-7.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Kovo 11-oji - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. Koncertas “Dainuokime 
laisvę”.  
19.30 “Aktas. Istorinės tapaty-
bės beieškant”.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  

22.40 Premjera. Misija 
Sibiras’15. keturiolika nežino-
mybės dienų, arba kaip mes 
gėrėme kavą su bobute.  
23.35 Premjera. Naujasis pa-
saulis. N-7.  
1.25 Kovo 11-oji - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. Koncertas “Dainuokime 
laisvę”.  
2.10 Istorijos detektyvai.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

 
6.25 Džesis ir Petas. 
8.00 Nykštuko Tomo ir 
Coliukės nuotykiai. 
9.20 Pelės medžioklė. 
11.10 Piko valanda. N-7.  
13.05 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu. 
14.50 Naujokė. N-7.  
16.45 Marmadukas. 
18.30 Žinios. Kriminalai.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 PREMJERA Džordanos 
Butkutės koncertas “Aš - 
Karalienė”.  
22.20 Kaip diena ir naktis. N-7.  
0.25 Kiti. N14.  
2.15 Užsienietis. N14.  

 
7.15 Simpsonai. N-7.  
8.10 Mėnesienos karalystė. 
N-7.  
10.05 Ambicinga blondinė. N-7.  
11.55 Šefas ant ratų. N-7.  
14.10 102 dalmatinai.  
16.10 Naktis muziejuje 2. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Lietuvos garbė 2016. 
Apdovanojimų ceremonija.  

22.30 Gladiatorius. N-14.  
1.30 Greiti ir įsiutę 2. N-14.  

 
6.10 “Policijos akademija” 
(1-7). N-7.  
12.30 Su meile. Kovo 11-
oji. Koncertas. Atlikėjai. 
V.Matačiūnaitė, Violeta ir Vilius 
Tarasovai, P.Bagdonavičius, 
M.Linkytė, Radži, Sare Roma, 
Rebelheart, I.Valinskienė, 
S.Povilaitis, V.Šiškauskas, 
Čilinam, Č.Gabalis, 
A.Vilčinskas, E.Sipavičius, 
V.Pavilionienė, K.Nemycko 
ir kt. 
15.40 15 metų BE TABU. 2013 
m. Šventinis koncertas. Vedėjai 
Algis Ramanauskas ir Ugnė 
Skonsmanaitė. 
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 “Pašalinti Karterį”. N14.  
23.30 “Tikras kraujas”. N14.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.45 “Kaukė”.  
9.10 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.35  “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
11.00 “Detektyvė Džonson”. 
N-7.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.20 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen.  
13.50 “Judantis objektas”. N-7.  
14.50 “Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Namas miške”. N-7. 

16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 “Nebylus liudijimas. 
Ketinimai”.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
PREMJERA “Jorkšyro žudikas. 
1980-ieji”. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
“Infiltruoti”. N14.  
1.40 “Detektyvė Rizoli”. N-7. 
2.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Lietuvių tautinio kostiumo 
konkursas.  
8.00 Peliukas Lukas (kart.). 
8.15 Dovana gimtajam miestui.  
10.00 Geltonų plytų kelias.  
11.30 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
13.10 Premjera. Lūžis prie 
Baltijos. tęsiame darbą.  
14.15 Kovo 11-oji - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. Koncertas “Dainuokime 
laisvę”.  
15.30 Antanas Vienuolis. 
Prieblandoje. Panevėžio dra-
mos teatro spektaklis. 1, 2 d.  
17.25 Carmen. Šokio spek-
taklis pagal G. Bizet ir R. 
Ščedrino muziką.  
18.40 Vladimiro Prudnikovo 
šventinis koncertas. 
20.15 Premjera. Penkiakovės 
riteriai.  
21.20 Laisvės liepsna.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Nuogas tarp vilkų. N-14.  
23.45 Muzikos savaitė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 

1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 LRT Kultūros akademija.  
4.15 Legendos.  
5.00 Rusų gatvė.  
5.30 ARTi.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.55 Raudona linija (k).  
12.45 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas (k). 
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
17.30 Dviračio šou (k).  
18.00 KK2 (k). N-7. Infošou.  
18.45 Bus visko (k).  
19.25 Valanda su Rūta (k).  
21.00 Raudona linija.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Ne vienas kelyje (k).  
22.55 24 valandos (k). N-7.  
23.50 A.Užkalnis Plius (k).  
0.15 Diagnozė. valdžia (k).  
1.10 Raudona linija (k).  
2.00 Nuo... Iki... (k).  
2.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
3.30 24 valandos (k). N-7.  
4.25 A.Ramanauskas Plius (k).  
4.55 Dviračio šou (k).  
5.20 KK2 (k). N-7.  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
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 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Madrido 
“Real”.  
0.50 Skundikas. N-14.  
2.40 Salemas. N-14.   

 
6.39 TV parduotuvė. 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Radviliada”. Istorinis 
filmas.  
10.15 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.15 “Niekam tavęs neatiduo-
siu”. N-7. 
15.15 Premjera. “Sparnuočių 
gyvenimas. Skraidyti ar ne-
skraidyti”.  
16.00 Žinios.  
16.25 “Sparnuočių gyvenimas.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”.  
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir draugai. N-14. 
1.00 “Velnias su nekaltumo 
skraiste”. N-14. 
2.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.40 Humoro vakaras. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai 
(subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos (subtitruota). 
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. Nacionalinė 
atranka. Finalas.  
23.15 Premjera. Aistros laive. 
1.00 Pasaulio dokumentika.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Coliukė. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Lukas 
Skruzdėliukas. 

11.40 Gyvenimas ant ratų. N-7.  
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS. PREMJERA 
Kempiniukas Plačiakelnis 2. 
21.15 Transformeriai. Nugalėtųjų 
kerštas. N-7.  
0.05 Pusvalandžio reikalas. N14.  
1.35 Kaip diena ir naktis. N-7. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
8.30 Legenda apie Korą. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Gufio filmas.  
12.35 Flinstounai. N-7.  
14.20 Poniutė kaime. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Princesės dienoraštis.  
21.55 Transporteris. N-7.  
23.45 Namas girios glūdumoj. S.  
1.30 Panika roko saloje. N-14. 

 
7.15 “Amerikos talentai”. 
8.30 Brydės. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  

10.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k). 
11.00 Lietuvos galiūnų čempionato 
2 etapas.  
12.00 “Mano mylimiausia ragana”. 
N-7.  
13.00 “Viena už visus”.
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
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 “Juodasis 
erelis”. N14.  
23.25 AŠTRUS KINAS “Vaiduokliai 
mokykloje”. S.  
1.05 “Melagių žaidimas”. N-7.

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.40 Moterys, pakeitusios pasaulį. 
N-7.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie kates”.  
11.25 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.55 “Paprasti Naidželo Sleiterio 
patiekalai”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su Reičele 
Alen”.  
12.55 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS “Meilė 

fiorduose. Moterų jūra”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Detektyvas Kolambas. Kolambas 
lankosi naktiniame klube”. N-7.  
22.50 “Klientų sąrašas”. N14.  
0.30 “Magai”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.45 Rytas su A. Pogrebnojumi ir V. 
Simanavičiūte.  
7.30 Pasaulio biatlono čempio-
natas.  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Huculė Ksenia. 
11.00 Septynios Kauno dienos.  
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
14.00 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Hamletas. 
16.10 ...formatas. Poetė Violeta 
Palčinskaitė.  
16.30 Pasaulio biatlono čempio-
natas.  
18.00 Žinios.  
18.15 Muzika gyvai.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Mano vaikystės 
ruduo. 1977 m. 
21.40 Trečiasis pasaulinis karas. 
žvilgsnis iš vadavietės. 
22.35 Panorama.  
23.05 Koncertuojanti Europa. 
23.50 Egzistencija.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Roko festivalis “Lituanika 
2015”.  
1.30 Elito kinas. Feniksas. N-14.  

 
6.30 Ne vienas kelyje (k).  
6.55 Valanda su Rūta (k).  
8.25 24 valandos (k). N-7.  
9.20 Bus visko (k).  
10.00 24 valandos (k). N-7.  
10.45 Yra, kaip yra (k). N-7 
11.40 A.Užkalnis Plius (k).  
12.10 Diagnozė. valdžia (k).  
13.10 Raudona linija (k).  
14.00 Ne vienas kelyje (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
16.15 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k). 
18.30 Raudona linija (k).  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Gyvenimas prieblandoje. 
Palydovės. 
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.  

 
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 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  

11.00 Su Anthony Bourdainu be 
rezervacijos. N-7.  
12.00 Futbolo.tv.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos “Neptūnas” - 
Pasvalio “Pieno žvaigždės”.  
19.00 Tūkstantis žodžių. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Pragaro pasiuntinys. N-14.  
0.30 Kinų zodiakas. N-7.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Kuriame ateičiai. 
17.35 Nuoga tiesa. N-7. 
18.35 Miestai ir žmonės. 
18.40 “Kaip užauginti planetą. 
Varžovas”. N-7. 
19.50 “Vandenyno milžinai”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Įniršis ir garbė”. 
N-14. 
23.45 “Kruvina žinutė”. N-14.

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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Anykštėnai kontrolieriui 
nesiskundžia

O susitikime su Anykščių val-
dininkais kontrolierius sakė, kad 
pernai iš Anykščių rajono sulaukė 
vienintelio skundo, o ir tas nepa-
sitvirtino. „Arba jūs gerai dirbate, 
arba mes blogai dirbame, nes žmo-
nės nežino, kad į mus galima kreip-
tis“, – šypsojosi 
kontrolierius, 
beje, vadova-
vęs net dviem 
ministerijoms 
– Vidaus reika-
lų ir Sveikatos 
apsaugos. R. 
Šukys dėstė, kad abu Seimo kon-
trolieriai (jis ir įstaigos vadovas 
Augustinas Normantas), kuruoja 
skirtingas sferas: A. Normantas  - 
centrinės valdžios, R. Šukys – sa-
vivaldybių veiklą. Seimo kontro-
lierius R. Šukys kalbėjo, kad pernai 
jis sulaukė 520, užpernai – 587, o 
2013-aisiais – 628 skundus. Tuo 
tarpu kolega A. Normantas pernai 
gavo net 1354 skundus, trečdalis 
šių skundų - iš kalinių. R. Šukiui 
dažniausiai skundžiasi daugiabu-
čių namų gyventojai dėl renovaci-
jos, bendrijų pirmininkų bei namų 
administratorių veiklos.

Seimo kontrolierius R. Šukys 
kalbėjo, kad atskirose šalies savi-
valdybėse nėra jokios valdininkų 
bendravimo su žiniasklaida tvarkos, 
o kai kuriose nustatyta ypač įdomi 
tvarka. „Į savivaldybę įleistą žurna-
listą privalo lydėti valdininkas, kad 
jis nenukryptų nuo nustatyto marš-
ruto“, – santykių su žiniasklaida 
perlo pavyzdį pateikė R. Šukys. 

R. Šukys aiškino, kad Seimo kon-
trolieriaus institucija neturi įgalioji-
mų tiesiogiai bausti įstatymus pa-
žeidžiančius valstybės tarnautojus, 
tačiau svertų yra, iš kurių kraštuti-
nis – kreipimasis į teismą prašant 
nubausti prasikaltusius valdininkus. 
„Bent du merai buvo per teismus 
nubausti, bet tai buvo seniai“, – kal-

Seimo kontrolierius patarė skųstis
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose  viešėjęs Seimo kontrolierius Raimondas Šukys susitikime su savivaldybės valdinin-
kais kalbėjo ir apie valstybės tarnautojų bendravimo ypatumus su žurnalistais. Vieną iš valdžios  
santykių su žurnalistais ypatumų atskleidė ir pats rajono meras Kęstutis Tubis, po renginio pasili-
kęs savivaldybės posėdžių salėje pasiklausyti, kaip „Anykštos“ žurnalistas kalbina kontrolierių apie 
Anykščių savivaldybės darbą. Interviu laikas ir tema su Seimo kontrolieriaus tarnyba buvo aptarta 
iš anksto, bet vietoj išskirtinio interviu išėjo spaudos konferencija.

bėjo Seimo kontrolierius. 

Nubaustų valdininkų 
pavardės – vieša informacija

Kontrolierius R. Šukys Anykš-
čių rajono savivaldybę pagyrė, kad 
joje deramai įgyvendintas „vieno 
langelio“ principas. Jis netiesiogiai 
anykštėnus pagyrė už ankstesnės 

valdžios pasta-
tytos stiklinės 
sienos nugrio-
vimą, mat sakė, 
kad Lietuvoje 
yra tokių savi-
valdybių, į ku-
rias paprastiems 

mirtingiesiems apskritai sunku 
patekti – valdininkų ramybę saugo 
kodinės spynos. O iki liberalų val-
dymo šitaip buvo ir pas mus.

Vis dėlto, merui K. Tubiui ir savi-
valdybės administracijos direktorės 
pavaduotojui Sauliui Rasalui klau-
sant žurnalisto pokalbio su kontro-
lieriumi, „Anykšta“ jį kalbino apie 
naujas žiniasklaidos komunikavi-
mo su valdžia problemas. Liberalų 
valdžia aktyviai baudžia valdinin-
kus, tačiau kam skirtos nuobaudos, 
neskelbiama, neva šitai draudžia 
asmens duomenų apsaugos įstaty-
mas. „Paslapties apie drausminę 
nuobaudą Asmens duomenų įsta-
tymas nenumato. Jeigu jūs norite ir 
pageidaujate gauti konkrečią infor-
maciją, koks valdininkas baustas, 
tokia informacija negali būti slapta. 
Apie asmens darbo kokybę ir jam 
taikytas drausminio poveikio prie-
mones informacija negali būti už-
slaptinta“, – Anykščių savivaldybės 
administracijos teiginį, jog nubaus-
tųjų teisę būti įslaptintais gina įsta-
tymai, paneigė Seimo kontrolierius. 
Tiesa, jis pridūrė, kad įstatymai ra-
jono valdžios taip pat ir neįpareigo-
ja viešinti to, kas už kokį pažeidimą 
yra nubaustas. „Bet jei jūs renkate 
informaciją ir norite paskelbti vi-
suomenei, tokia informacija negali 
būti laikoma kaip asmens duomenis 

pažeidžiančia ar saugotina informa-
cija“, – apibendrino Seimo kontro-
lierius R. Šukys. 

Uždari posėdžiai – tik saugant 
asmens duomenis arba 
valstybę

Seimo kontrolieriui papasakojo-
me istoriją, kaip „Anykštos“ žur-
nalistas buvo pašalintas iš seniūnų 
sueigos, o vėliau šis pašalinimas 
buvo aiškinamas asmens duomenų 
apsauga. Neva S. Rasalas su se-
niūnais kalbėjosi apie konkrečius, 
teistus asmenis, todėl žurnalistams 
nevalia buvo to klausytis.  

Pasak R. Šukio, S. Rasalo pateik-
tas motyvas yra teisingas, tačiau ar 
iš tiesų valdininkas saugojo asmens 
duomenis, Seimo kontrolieriaus tar-
nyba galėtų išsiaiškinti tik atlikusi 
tyrimą.  

Pak laus tas , 
kokiais atvejais 
sav iva ldybės 
renginiai gali 
būti nevieši, 
kon t ro l i e r ius 
aiškinio: 

„Pagrindinis 
teisės aktas - As-
mens duomenų 
įstatymas. Jeigu 
renginyje pagal 
darbotvarkę yra klausimai, kuriuo-
se numatyta, kad bus pateikta žval-
gybos informacija, operatyvinės 
veiklos turinio aspektai arba bus 
svarstoma žmogaus turtinė padėtis, 
socialinė padėtis, šeimos ar kiti as-
mens privatūs duomenys.“ 

O ginčus, kurie kyla tarp žinias-
klaidos ir savivaldybės valdininkų, 
Seimo kontrolierius patarė spręsti 
kreipiantis į jo instituciją. „Jeigu 
kyla ginčas arba jūs manote, kad 
tarnautojas, pareigūnas piktnau-
džiavo teise neteikti informacijos, 
neleisti dalyvauti viename ar kita-
me renginyje arba neteisingai trak-
tavo informacijos pobūdį ar poreikį 
saugoti, mes tokį skundą galėtume 

išnagrinėti. Mes turėtume teisę pa-
prašyti tokio pasitarimo protokolo 
ir įsitikinti, konstatuoti, ar pagrįstas 
jūsų skundas ar ne, ir atitinkamai 
nurodyti rekomendacijas įvertinti tų 
pareigūnų veiklą ar neveikimą kaip 
piktnaudžiavimą arba biurokratiz-
mą“, – kalbėjo Seimo kontrolierius 
R. Šukys.

Kontrolierius  prisiminė pavyz-
dį: „Mes esame tokį skundą tyrę. 
Savivaldybės dabar nepaminėsiu,   
buvo panaši situacija per susitikimą 
su savivaldybės švietimo įstaigų 
vadovais. Dalyvavo meras, admi-
nistracijos vadovas. Meras paklau-
sė auditorijoje esančių mokytojų, 
ar jie pasirengę, ar nori, kad daly-
vautų žiniasklaida. Ar pokalbis bus 
nuoširdus apie visas problemas, jei 
dalyvaus žurnalistai? Ir jis kreipėsi 
į auditoriją. Auditorija, nevienabal-
siai, bet dauguma pasakė, kad be 
žiniasklaidos gal bus geriau. Meras 
ir administracijos vadovas papra-
šė žurnalistų palikti salę. Po to ži-
niasklaida konstatavo, kad jų teisės 
gauti ir rinkti informaciją buvo pa-
žeistos ir parašė mums skundą. Mes 
išsiaiškinome, kokie klausimai ten 
buvo svarstomi, kad apie renginį iš 
anksto buvo skelbta, kad darbotvar-
kė buvo skelbta, ir konstatavome, 
kad buvo pažeistos žiniasklaidos 
teisės gauti ir rinkti informaciją.“ 

Savivaldybės posėdžių uždaru-
mo problemą, Seimo kontrolieriaus 
nuomone, geriausia spręsti jau 
posėdžio darbotvarkės skelbime 
nurodant, kurioje posėdžio dalyje 
bus nagrinėjami konkrečių asmenų 
duomenys, operatyvinė ar žvalgy-
binė informacija.  

Apie teisėtumo, viešumo 
ir skaidrumo principus 
savivaldybėje

Su Seimo kontrolieriumi aiškino-
mės, kas reguliuoja visuomeninių 
komisijų veiklą, tokių kaip Anykš-
čiuose veikiančią rajono Kultūros 
tarybą. Mat, pasak Anykščių valdi-
ninkų, jei tokiai organizacijai vado-
vauja ne savivaldybės darbuotojas, 
tai šios organizacijos posėdžių da-
tos ir darbotvarkės skelbimas yra 
jau ne savivaldybės rūpestis. Pri-
minsime, kad į valdžią atėjus libe-
ralų-konservatorių koalicijai, savi-
valdybės puslapyje nustota skelbti 

rajono Kultūros 
tarybos darbo-
tvarkes, dėl to 
rajono Kultūros 
tarybos posė-
džiuose negali 
dalyvauti žur-
nalistai, nes 
nėra žinoma, 
kada ir kur šie 
posėdžiai vyks-
ta, kas juose 

svarstoma. Iki liberalų atėjimo į 
valdžią rajono Kultūros tarybos po-
sėdžiai buvo vieši, apie juos buvo 
skelbiama. Nuo seno rajono Kul-
tūros tarybai vadovavo ne savival-
dybės administracijos darbuotojai. 
Kultūros tarybos pirmininkais buvo 
mokytojai Balys Meldaikis, Dan-
gira Nefienė. Dabar jai vadovauja 
muziejininkas Tautvydas Kontri-
mavičius.   

„Ir pagal Konstituciją, ir pagal 
Vietos savivaldos įstatymą savi-
valdybės yra autonomiškos, sava-
rankiškos. Šiuo atveju įstatymas 
nustato bendruosius pamatinius 
principus: teisėtumo, viešumo ir  
skaidrumo. Toliau visos tvarkos 

nustatomos savivaldybėje - kokia 
institucija kaip veikia ir kaip veiklą 
organizuoja. Kaip tvirtinamos dar-
botvarkės ir kaip jos skelbiamos, 
nustato jau savivaldybės priimtas 
dokumentas – savivaldybės darbo 
reglamentas arba atskirų padalinių 
veiklos reglamentai. Jeigu kyla 
problemų, gavę skundą mes nagri-
nėtume savivaldybės priimtų teisės 
aktų atitikimą principams, kurie yra 
įtvirtinti įstatymais ir kai kuriais ki-
tais aspektais. Kartais nagrinėjame  
skundus, kai šalia tų oficialiųjų savi-
valdos  ir administracijos struktūrų 
yra įvairių komisijų, kurioms sutei-
kiami įgaliojimai ir kartais perduo-
dami įgaliojimai, kurie priklausytų 
viešo administravimo subjektui. 
Matome, kada visuomeninė komi-
sija priima rekomendacinį sprendi-
mą, o savivaldybė tuo pagrindu pri-
ima realų sprendimą. Tokių skundų 
mes gauname, aiškinamės darbo 
grupių ir komisijų įgaliojimų apim-
tis ir jų pagristumą. Kaip jūs minė-
jote, jei vadovauja ne tarnautojas, 
tai jis nusistato savo tvarka ir veda 
posėdį... Reikia žiūrėti struktūriniu 
požiūriu. Šiuos klausimus vertintu-
me ir viešojo administravimo įsta-
tymo prasme, kur yra numatyta tam 
tikra savivaldybės administracijos 
galima struktūra ir kompetencijų 
padalinimas“, - apie prie savivaldy-
bės įsteigtų visuomeninių komisijų 
veiklos viešinimą kalbėjo Seimo 
kontrolierius R. Šukys.

 
Politikų viešumo lygis 
platesnis nei valdininkų

Seimo kontrolierius dėstė, kad 
yra nagrinėjęs žiniasklaidos skun-
dą dėl ES lėšomis finansuojamo 
projekto vertės neskelbimo. Pasak 
R. Šukio, žurnalistams valdininkai 
atsisakė pateikti sumas, aiškindami, 
kad tai komercinė paslaptis.  „Mes 
kreipėmės į savivaldybių asociaciją 
ir į prokurorus, kad savivaldybėse 
nebūtų nuostatų apie komercines 
paslaptis, kai projektams naudojami 
viešieji finansai“, - kalbėjo kontro-
lierius.

Jis atskleidė ir keistoką situaci-
ją, kuomet savivaldybės privalo 
skelbti nuasmenintus duomenis, 
kokios yra valdininkų algos, o 
asmens duomenų inspekcija išaiš-
kino, kad suasmeninti atlyginimai 
yra neskelbtini. „Kiek uždirba me-
ras, galime rašyti, bet negalime ra-
šyti mero pavardės?“ – perklausė-
me kontrolieriaus.  „Čia ir yra, kad 
mero alga bus pateikta be pavardės. 
Bet vargu ar meras ją slėps. Aps-
kritai politikų viešumo lygis yra 
ženkliai didesnis ir klausimų dėl 
to nekyla. Buvo ginčas dėl tarybos 
narių priedų, žiniasklaida prašė 
tarybos narių kanceliarinių išlai-
dų ataskaitų su sąskaitomis. Mes 
tą ginčą nagrinėjom ir priėmėm 
sprendimą, kad turi būti patvirtinta 
tam tikra skelbimų forma, tas pats 
yra ir Seime. Turi būti skelbiama 
stambintai, bet pagrindžiant mokė-
jimo dokumentais tam tikra forma: 
transporto išlaidos, kanceliarinės 
išlaidos, nuoma, gėlės, dovanos ir 
panašiai. Tokia forma turėtų būti 
visuotina, apsvarstyta, tarybos pa-
tvirtinta, kad žiniasklaidai tokia 
turėtų būti teikiama ir žiniasklaida 
galėtų analizuoti, ar pagristai iš-
leido, ar nepagristai. Kas per daug 
gėlių pirko ir panašiai. Žodžiu, tie 
dalykai negali būti paslaptis“,  - 
apie politikų pinigus kalbėjo Sei-
mo kontrolierius R. Šukys.

Seimo kontrolierius Raimondas Šukys  (antras iš dešinės) sakė, kad pernai iš Anykščių gavo vie-
nintelį skundą. Pirmas iš dešinės – Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiasis specialistas Vytautas 
Valentinavičius.     

Autoriaus nuotr.

...„Mes kreipėmės į sa-
vivaldybių asociaciją ir į 
prokurorus, kad savivaldy-
bėse nebūtų nuostatų apie 
komercines paslaptis, kai 
projektams naudojami vie-
šieji finansai“,  -  kalbėjo 
kontrolierius...

...„Bent du merai buvo 
per teismus nubausti, bet 
tai buvo seniai“, – kalbėjo 
Seimo kontrolierius...
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(Atkelta iš 1 p.)
Todėl, regis, buvo paagituota, 

kad į salę ateitų ir tie, kurie gali 
pasidžiaugti valdžios darbais, o ren-
ginio pradžia buvo „persukta“ taip, 
kad pirmoji už savo darbą turėtų at-
siskaityti Kavarsko centrinės seniū-
naitijos seniūnaitė Laima Kuojienė. 
Kitaip tariant, susitikimo iniciatorių 
atstovė. L. Kuojienė nepasime-
tė, vardino padarytus darbus, nors 
ir sakė, kad ataskaitai nesiruošė. 
„Bendruomenė pakvietė merą, bet 
ne į bendruomenės ataskaitinį susi-
rinkimą“, – kalbėjo L. Kuojienė.

Po jos kalbėti ėmė kavarskietis 
Algimantas Varanavičius. „Mere, 
atsimenat savo rinkiminį bukletą?“ 
– paklausė kavarskietis. Išsitraukęs 
K. Tubio rinkiminį bukletą A. Vara-
navičius perskaitė tris pagrindines 
priešrinkimines tezes: „Valdžios 
efektyvumas; Visiems vienodai 
teisingas; Aiškumas ir veiklumas“.  
A. Varanavičius tikino, kad Ka-
varske K. Tubis įvykdė 3 pažadus 
iš 18 duotų - užlyginta Raudoni-
kio gatvės duobė, nupjauti du seni 
medžiai bei pastatyta nuoroda į šv. 
Jono šaltinį. Kavarskietis vardino 
neišspręstas miestelio problemas, 
prisiminė kuriozinę situaciją, kai 
miestelio kultūros namuose kon-
certavusi dainininkė Birutė Dam-
brauskaitė paklausė, kur tualetas, 
o kultūros namų vadovė viešniai 
galėjo pasiūlyti tik kibirą... Baig-
damas pasisakymą A. Varanavičius 
paklausė: „Seniūnas šiame poste 
trylikti metai. Kada mes sulauksime 
jo ataskaitos?“. Ir tuoj pat ataskaitos 
sulaukė.

Suskaičiavo net šiukšlių 
maišus
  
A. Gansiniauskas renginiui buvo 

paruošęs išsamią veiklos ataskaitą. 
Jis džiaugėsi, kad rajono seniūnijų 
sporto žaidynėse Kavarsko koman-
da užėmė pirmąją vietą, o Lietuvos 
mažų miestelių lygos varžybose 
dalyvauja Kavarsko „Kavarsko“ 
krepšininkai. Seniūnas vardino, 

Meras: „Valdžiai šaukti, kad ji 
bloga, tai niekinis šūksnis“

kiek kokių teisės aktų sudaryta per 
metus, kiek kilometrų kelių prižiūri-
ma, kokie žemės plotai šienaujami. 
„Nupirktos 5 balsadėžės rinkimų 
apylinkėms, 9 apdovanojimų tau-
rės, 9 biuro kė-
dės, surengtos 
9 seniūnaitijų 
sueigos, sureng-
tas Nepriklau-
somybės dienai 
skirtas bėgimas, 
surinkti 68 mai-
šai šiukšlių, 
sutvarkyti 4 ki-
lometrai Švento-
sios pakrantės“, 
– kaip kom-
piuteris skaičius bėrė seniūnas. A. 
Gansiniauskas aiškino, kad ne nuo 
jo priklauso gatvių asfaltavimas ir 
Šovenių gyvenvietės apšvietimo 
įrengimas, tačiau jis raštus su pa-
geidavimais valdžiai rašąs. „Del-
nais suplojai - ir įvyksta. Nebūna  
taip...“ – dėstė seniūnas. O jam 
oponuojančiam A. Varanavičiui A. 
Gansiniauskas sakė: „Algi, ateik į 
seniūniją, niežais neužkrėsim“. A. 
Varanavičius į tai replikavo: „Jūs 
bijot žmonių, jūs pasidarėt kaip die-
vaitis, nebaudžiamas.“

Tuomet atsistojo kavarskietė Ona 
Aldona Svirskienė. „Kavarskiečiai 
vieni kitus labai gerai pažįsta. Žmo-
gus kaip žmogus tas seniūnas. Ko-
dėl negalvojame apie dvasines ver-
tybes? Kodėl vieni kitus puolame 
ir žeminame?“ – retoriškai klausė 
O.A. Svirskienė.

Vėliau pasisakę kavarskiečiai 
apie dvasinius dalykus vis dėlto 
nešnekėjo, o vienas po kito vardino 
problemas: apleisti nenaudojami 
pastatai, griūvantys miestelio kul-
tūros namai, neasfaltuotos ir duo-
bėtos gatvės, pavojų keliantys seni  
medžiai, eismo saugumas, šilumos 
kaina ir t.t.

Meras aiškino, kad taiso 
ankstesnės valdžios broką
 
Leidęs kavarskiečiams išsišnekė-

ti, meras K. Tubis paprašė, jog A. 
Varanavičius jam duoto rinkiminį 
bukletą. Peržvelgęs savo priešrin-
kiminius pažadus, jis pareiškė, jog 
„padarėme daug daugiau darbų nei 

buvo suplanuo-
ta.“

„Skaidrumas 
yra. Mes viską 
taupome, išsi-
reikalaujame 
iš rangovų. /.../ 
„Anrestas“ per-
dažė visą mo-
kyklą, prisimin-
kite nors vieną 
objektą, kuris 
buvo perdažy-

tas. /.../ Anykščių kultūros centro 
rekonstrukcijos projekto vertė - 
19 milijonų litų. Buvęs vicemeras 
Donatas Krikštaponis klausė, ar 
tęsime sutartis su „Anrestu“. „An-
restas“ dirbo pagal 2008 metų įkai-
nius ir nebuvo su jais sutarčių./.../ 
Negalime per metus padaryti to, 
kas nebuvo padaryta per 26 me-
tus“, – ankstesnes rajono valdžias 
aplaidumu kaltino meras K. Tubis. 
Tiesiogiai išrinktas meras teigė, 
kad kritikos jis nebijąs ir kritikuo-
ti jo net neverta. „Valdžiai šaukti, 
kad ji bloga, tai niekinis šūksnis, 
šauksmas į niekur“, – savo požiū-
rį atskleidė meras, tikindamas, kad 
jei valdžia dirba blogai, reikia pa-
laukti iki kadencijos pabaigos ir tik 
per balsavimą pareikšti nuomonę... 
„Reikia nuolat ir labai dirbti, o kad 
čia parėkaujat įtūžo paimtas... Gal 
ir gerai“, – į A. Varanavičių kreipė-
si K. Tubis. 

„Kai kurie išeina savo noru, kai 
kuriuos seniai išvyt reikėjo“, – apie 
kadrų kaitą savivaldybės adminis-
tracijoje ir jai pavaldžiose įstaigo-

se kalbėjo K. Tubis ir gyrėsi, kaip 
pričiupo buvusį Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direktorių 
Kęstutį Čepulį. Pasak K. Tubio, pas 
K. Čepulį namuose buvo rasta val-
diška vejapjovė, žoliapjovė, trakto-
riukas, priekaba. „Tą pačią dieną jis 
išėjo iš darbo. Sutarėme, kad išeis 
savo noru ir atlygins nuostolius, 
kurie buvo padaryti, o tų nuostolių 
tikrai yra“, – kavarskiečiams aiški-
no meras. 

„Nustatyta šilumos kaina 31,5 
proc. mažesnė nei buvusio mėne-
sio. Kaina atpigo ne vienam mė-
nesiui, o visam laikui, kiek veiks 
biokatilinė“, – tikino meras, nors 
naujos „Anykščių šilumos“ par-
duodamos šilumos kainos Valsty-
binė kainų ir energetikos kontrolės 
komisija dar neskelbia, o per metus 
šiluma Anykščiuos pabrango jau 16 
procentų. 

„Medį mylėk kaip brolį...“
 
Keli kavarskiečiai kalbėjo, kad 

būtina nupjauti pavojų keliančius 
medžius, meras jiems ironiškai 
dėstė, kad savivaldybės  komisijo-
je, kuri sprendžia, kuriuos medžius 
pjauti, yra tokių narių, „kurių nuo-
mone, medį nupjauti yra vos ne 
nuodėmė“. K. Tubio teigimu, jis 
medžių gelbėtojams net pagrasi-
nęs, kad jei koks virstantis medis 
sugadins materialujį turtą, šie turės 
žalą atlyginti. Kovos su medžiais 
įkarštyje senas mokytojas Pranas 
Černiauskas pamokė: „Medį mylėk 
kaip tikrą brolį.“ Ir pridūrė: „Aš ant 
nupjautų medžių kelmų degsiu žva-
kutes.“

Kalbėti pakilo Zaviesiškio seniū-
naitis Algimantas Stakys, pranešęs, 
kad A. Gansiniauskas dirba gerai ir 

Kavarsko bendruomenės renginius aktyviai lanko klebonas Nor-
bertas Martinkus.

Autoriaus nuotr.

Algimantas Varanavičius 
tvirtino, kad meras K. Tubis 
kol kas įvykdė tik 3 iš 18 ka-
varskiečiams duotų pažadų.

Į susitikimą su rajono meru atėjo būrys kavarskiečių – seniūnijos salė buvo sausakimša.

Mielieji tėveliai, 

Jūs eikit kartu, tvirtai rankom sukibę, 
Tas kelias viliojantis, ilgas, sunkus. 
Ir veskitės pagarbą, meilę, kantrybę ir rytą, 
Ir vakarą – ilgus metus. 
Dabar jūs laimingi, nes didžiausius darbus jau kartu at-

likote – vaikai užauginti, namai pastatyti ir pasodintas ne 
vienas medis. Jūs kantriai kūrėte bendrą gyvenimą: grū-
delis prie grūdelio, plyta prie plytos, žodis prie žodžio ir 
taip jau 50 metų kartu.

Sveikatos Jums, dar daug saulėtų 
pavasarių sutikti drauge.

Laimę ir Joną BRAŽIŪNUS, šiandien švenčiančius auksines 
vestuves, sveikina 

sūnus Remigijus, dukra Audronė su šeima

...Anykščių kultūros cen-
tro rekonstrukcijos projek-
to vertė - 19 milijonų litų. 
Buvęs vicemeras Donatas 
Krikštaponis klausė, ar tę-
sime sutartis su „Anrestu“. 
„Anrestas“ dirbo pagal 2008 
metų įkainius ir nebuvo su 
jais sutarčių...

kad „seniūnas neturi būti visiems 
geras - jis turi būti teisingas.“   

Ilgai tylėjęs Seimo nario padė-
jėjas A. Savickas renginio pabai-
goje pareiškė, kad į Kavarską jis 
važiuoja kaip į namus ir aiškino, 
kad būtina išspręsti tris seniūnijos 
problemas: suremontuoti Kavarsko 
kultūros namus, sutvarkyti nelegalų 
Dauginčių sąvartyną bei kažką da-
ryti su mediniu tiltu per Judinį.

Po renginio K. Tubiui ir A. Savic-
kui Kavarsko centrinės seniūnaiti-
jos seniūnaitė L. Kuojienė įteikė po 
puokštę tulpių ir aiškino, kad ka-
varskiečiai ne revoliucijas rengia, 
o svečius kviečiasi tam, jog mieste-
lyje būtų daugiau tvarkos ir mažiau 
problemų. 
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25 procentų nuolai-
da plaukų dažams ir 

papuošalams

TARP KITKO

tinklas anykštėnai juokauja

Demonstruoti lakuotus nagus 
feisbuke tampa jau tikra anykštė-
nių norma. Na, kaip čia visiems 
neparodysi savo grožio! Aptikome 
feisbuko platybėse tikrą anykš-

Tikslų daug – galutinis 
rezultatas vienas

Kritiškais ir aštriais 
pareiškimais garsėjantis 
rajono Tarybos narys, vi-
suomeninio rinkimų ko-
miteto „A.Liogės sąrašas, 
remiamas N.Puteikio“ at-
stovas Arūnas Liogė feis-
buke – tikras filosofas.

Pasidalinęs šia nuo-
trauka, A.Liogė pridėjo 
komentarą: „Smagumė-
lis. Visi žinome, koks 
galutinis rezultatas mūsų 
laukia... bet vis tiek ka-
riaujam, nekenčiam, pa-
vydim, skundžiam, ap-
kalbam, lipame per kitų 
galvas tiesiog neįmanoma 
išvardinti visos puokštės 
mūsų tikslų šioje žemėje 
vien tik tam, kad vėliau ar 
anksčiau gautume tai...“

Lietuvių kalbą privalu branginti 
net liberalams

Anykštėnių nagai - gražiausi

Rajono Tarybos narė, liberalė, 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktorės pavaduo-
toja, biologijos mokytoja Danutė 
Mažvylienė feisbuke jaunimui de-
monstruoja prastą pavyzdį. Peda-
gogė savo vardą ir pavardę šiame 

socialiniame tinkle rašo be lietu-
viškų rašmenų, nors tai padaryti 
yra visos galimybės. Į viską gali-
ma žvelgti liberaliai, tačiau jei jau 
taip, mokytoja galėtų kuo toliau 
slėpti raudonąjį rašiklį, kuriuo tai-
so moksleivių padarytas klaidas...

tėniškų moteriškų nagų arsenalą, 
kuris išradingai pavadintas „Nagu 
Anyksciai Idejos“. Ne veltui sako-
ma, kad Anykščių moteris iš nagų 
spalvos pažinsi...

Savo mėgstamiausius 
anekdotus „Anykštos” skai-
tytojams pateikė politikas, 
nepartinis Anykščių rajono 
tarybos narys, UAB „Anykš-
čių vandenys” juristas Arū-
nas LIOGĖ.

***
Ar žinote, kaip atsirado demo-

kratija? 
Vieną kartą dievas pasikvietė 

Adomą. Pastatė priešais jį Ievą ir 
tarė: 

- O dabar rinkis sau žmoną!
***

Mokslininkai nustatė, kad įdė-
miausiai moterys klausosi savo 
vyrų tuomet, kai jie kalbasi su ki-
tomis moterimis.

***
Miestietis moko kaimietį:
- Jūs lašinius vis valgote ir val-

gote, o nuo jų, tarp kitko, atsiranda 
sklerozė.

Kaimietis:
- Tikrai!? Kai ryte pavalgau, tai 

visai dienai pamirštu, kad reikia 
valgyt...

 ***
Turistas klausia meistro vynda-

rio:
- Koks turi būti rūsys, kad vynas 

jame gerai subręstų?
- Patikimai užrakintas.

***
Priima vyrą į partiją. Klausia: 
- Rūkote?
- Taip.
- Negerai, reikia mesti. 
- Partija reikalauja - mesiu.
- Geriate? 
- Taip.
- Negerai, reikia mesti.
- Partija reikalauja - mesiu. 
- Moteris mylite?
- Labai.
- Visai blogai, reikia mesti.
-Partija reikalauja - mesiu.
- O jeigu partija pareikalaus - 

gyvybę už ją paaukosite? 
- Paaukosiu. Kokio velnio man 

toks gyvenimas?
***

Trys vyrai ir visų - iki kelio są-
nario. Spėkite kas?

Atsakymas: 
1.Darbininko rankos. 
2. Boso pilvas. 
3.Politiko liežuvis.

Kryžiažodis  „Uola“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ 

laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto pre-
kių parduotuvėse arba pranešti, paskambinę telefonu (8- 381) 
5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai 
bus apdovanotas 15 eurų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos 
ir parfumerijos parduotuvėje „Mix cosmetics”.

Prizas keliaus į Svėdasus
Vasario 6 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio 

„Beržas“ teisingas atsakymas –  VALTIS.
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 86 skaitytojas. Tai 

anykštėnai A.Burneikienė, B.Augulienė, V.Vilčinskienė, 
D.Patumsienė, Z.Kvedarienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, 
D.Kundrotienė, D.Šlamienė, V.Lančickienė, A.Lunevičius, 
V.Stasiūnienė, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, J.Mieželienė, 
E.Zlatkutė, A.Vilčinskas, A.Kavolienė, D.Gelažanskienė, 
D.Varnienė, P.Girnienė, A.Keraitienė, A.Vilimas, I.Jonienė, 
R.Kavoliūnienė, V.Dikčiūvienė, L.Galvanauskienė, Ž. Gal-
vanauskaitė, Ž.Vitkūnaitė, V.Bieliūnienė, G.Žvironaitė, 
E.Jurėnaitė, R.Budrienė, M.Pupeikienė, R.Venclovienė, 
N.Šilaikienė, V.Žemaitienė ir M.Parnavienė; L.Ruša, 
D.Rušienė ir K.Lasauskas iš Vilniaus; V.Strazdienė, 
E.Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė, S.cemnickienė, 
N.Žąsinienė, R.Žąsinas ir V.Magylienė iš Viešintų;  
K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; 
L.Dobrodiejienė iš Utenos, G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Nau-
jųjų Elmininkų,  T.Patumsienė ir K.Laurinavičienė iš Viko-
nių, A.Kriogienė iš Voversių, B.Raščiūvienė ir S.Krisiūnienė 
iš Surdegio, O.Petronienė iš Smėlynės, J.Tubienė iš Za-
viesiškio, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, R.Vaiginytė iš 
Aknystų, V.Urbutienė iš Naujikų, R.Semėnaitė iš Svėdasų, 
S.Steponavičienė iš Troškūnų, Ž.Aukštakojytė iš Ukmer-
gės, A.Juknonienė iš Rubikių, J.Pačinskienė iš Padvarninkų, 
B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, A.Bagdonienė iš 
Vaitkūnų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, L.Didienė iš Medžio-
čių, K.Malakauskaitė iš Debeikių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
S.Skapas iš Latavėnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, S.Želnienė 
iš Maželių, B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių bei R.Milaševičienė iš Raguvėlės.

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir 
parfumerijos parduotuvės „Mix cosmetics” 15 eurų čekis  - 
atiteks R. SEMĖNAITEI iš Svėdasų. Kviečiame skaitytoją į 
redakciją atsiimti čekio. 
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siūlo darbą REIkALINGAS
 SUVIRINtoJAS. 

Darbas prie transpor-
to priemonių remonto. 

Tel. (8-698) 46745.

Gerai apmokamas darbas sandėliuose pas patikimą darbdavį 
Vokietijoje - vienoje didžiausių logistikos įmonių. Suteikiamas būstas su 
visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys žmonės.
Skambinkite: (8-666) 11127

tik pas mus palankiausiomis 
kainomis galite įsigyti:

Autonominius dūmų detektorius,
Autonominius smalkių detektorius,
Gaisro vietinės garsinės signalizacijos kom-
plektus,
Gaisro signalizacijos komplektus, siunčian-
čius pranešimus į mobilųjį telefoną.

Teirautis darbo metu telefonais: 
(8-381) 5-42-89, (8-616) 47476.

Įmonių, organizacijų vadovams ir ūkininkams privalomi darbų 
saugos ir priešgaisrinės saugos kursai! 

Renkamės kovo 8 d., 9 val. UAB “Jonroka” patalpose, 
Taikos g. 9, Rokiškis.Tel. (8-698) 70127.

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

transporto įmonei reikalingi:
Autovežių ir vilkikų vairuotojai.

Vairuotojus be patirties - apmokome.
Sudarom sąlygas įgyti vairuotojo 

pažymėjimus C, CE kategorijoms.
info@bleiras.lt

Tel. (8-698) 00701.

Remontuojame baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmaišius. 
Pasiimame ir parvežame.

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

Renkasi kovo 7-10 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.

VokIŠkA ĮRANGA BEtoNUoJAME GRINDIS.
GALIME PARUoŠtI JAS IkI BEtoNAVIMo.

tel.  (8-612) 31195.

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.

įvairūs
išnuomoja žemės ūkio paskir-

tes 3.6400 ha sklypą Gilvydžių 
kaime Viešintų sen., Anykščių r. 
Nr 3484 0004 0109. 

El. paštas:  vkomiaga@gmail.com, 
tel.+447834638795

išsinuomotų / pirktų ž. ū. 
p. žemę Troškūnų, Viešintų, 
Andrioniškio, Traupio sen.

Tel. (8-647) 22605.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Parduoda sausas 
malkas ir šieną.

Tel. (8-686) 59473.

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

Tel. (8-630) 10200.

Parduoda (išnuomoja) dirbamą 
žemę Morkūniškio k., Svėdasų 
sen., (kad.Nr. 3422/0002:138). 

Tel. (8-613) 16671.

Perka ir parduoda šieno ir šie-
nainio rulonus gyvuliams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 20756.

Vandens kubilo nuoma. Su oro 
masažo burbulais ir LED povan-
deniniu apšvietimu.

Tel. (8-678) 36643.

Muzikantas groja vestuvėse, 
gimtadieniuose, kituose pobūviuo-
se. Veda šventinį vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Nemokamai iškerta krūmus ir 
kitą menkavertę medieną nuo že-
mės ūkio paskirties žemės, valo 
griovius. 

Tel. (8-656) 77315.

Gamina paminklus, lieja pama-
tus, iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

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.

Montuoja „August“ biologinius 
nuotekų valymo įrenginius. Atlieka 
visus santechnikos darbus. Šulinių 
valymas. 

Tel. (8-639) 69837.   

Stogų, sienų dengimas, dažy-
mas, terasų, priestatų statymas. 
Skardinimo ir kiti darbai. 

Tel. (8-694) 28655.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.
VIŠtoS, VIŠtAItĖS! kovo 6 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, prekiausi-
me 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.

VIŠtAItĖS, VIŠtoS! kovo 10 d. (ketvirtadienį) prekiau-
sime kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). kaina nuo 3,50 
euro. Raguvėlėje 8.50, Rukiškis 8.55, Juostininkuose 9.00, 
Troškūnuose (turgelyje) 9.10, Vašokėnuose 9.25, Surdegyje 
9.35, Papiliuose 9.45, Viešintose 9.55, Didžiuliškėse 10.05, 
Padvarninkuose 10.10, Andrioniškyje 10.15, Piktagalyje 
10.30, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 10.40, N. Elmininkuose 11.00, Elmininkuose 11.05, 
Čekonyse 11.10, Vikonys 11.20, Svėdasuose (prie turge-
lio) 11.25, Daujočiuose 11.40, Auleliuose 11.45 Mačionyse 
14.35, Gečionyse 14.40, Rubikiuose 14.50, Burbiškyje 
15.00, katlėriuose 15.10, Pašiliuose 15.15, Skiemonyse 
15.25, Staškuniškyje 15.50, kurkliuose 16.00, Šlavėnuose 
16.10, Ažuožeriuose 16.30, Pagiriuose 16.35, Dabužiuose 
16.40, kavarske 16.55, Janušavoje 17.00, Pienionyse 17.05, 
Repšėnuose 17.10, Traupyje 17.20, Laukagaliuose 17.30, 
Levaniškyje 17.40.

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

Tel. (8-687) 44002.

Darbas atsakingam, žalingų įpro-
čių neturinčiam pagalbiniam darbi-
ninkui karvių fermoje. Būtinas vai-
ruotojo/traktorininko pažymėjimas. 
Siūlomas konkurencingas atlygis, 
soc. garantijos. 

kupiškio r., Šimonių sen., 
tel. (8-616) 44280.

kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

parduoda

Ieškoma/as siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.
 

Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.

Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. (8-620) 91496.

Prisiminę šios šventės tradicijas 
ir pasveikinę vienintelį mokyklos 
Kazimierą, baranauskiečiai kaip ir 
kasmet surengė įspūdingą mugę. 
Šiemet joje moksleiviai daugiau-
siai siūlė rankų darbo saldumynus 
bei kepinius, tačiau mugėje buvo 
galima nusipirkti net vazoninių 
gėlių. Rankdarbius pardavinėjo 
Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centre ugdomi neįgalieji.

Įvairių skanėstų kainos čia svy-
ravo nuo 20 iki 50 centų, ne ką 
brangesni buvo ir rankdarbiai.

Mokyklos fojė netrūko šurmulio 
– pradinių klasių mokytoja Elena 
Bražiūnienė mugės dalyvius kvie-
tė įsitraukti į žaidimus, skambėjo 
armonikos garsai.

Per šv.Kazimierą, skirtingai nei 
sostinės gatvėse, Anykščiuose  
prekybininkų neišvysi – mugės 
rengiamos tik vaikų lopšeliuo-
se – darželiuose bei mokyklose. 
Anykščių kultūros centras skel-
bia, kad sekmadienį Kaziuko 
mugės vyks Svėdasų bei Traupio 
skyriuose.

Antano Baranausko mokyklos 
Kaziuko mugėje vyravo saldumynai

Robertas AleksIejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje surengta jubiliejinė, 20-oji, Kaziuko mugė.

Tik prasidėjus mugei, jos lankytojai piniginių verti neskubėjo – dairėsi, kokia šiemet pasiūla ir kainos.
Autoriaus nuotr. 
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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“

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 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.

PERkA MIŠkĄ
Viešintų - troškūnų seniūnijoje

(siūlyti ir kitus variantus).
tel. (8-620) 80915.

ŽŪk “DIEVo kARVUtĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juodo-
jo, spalvotojo metalo laužą, akumu-
liatorius, seną buitinę techniką ir 
elektroninę įrangą. klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha, atsiskaito iškarto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pama-
tai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje (su žeme ir išsikirti-
mui, už suteiktą informaciją sumo-
ka grynais ). 

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

UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, jau-
nus miškus. Atstato ribas, spren-
džia sklypų padalinimo klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

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

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

Šeima - namą arba sklypą 
Anykščių miesto centre. 

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

Perka, padeda parduoti namus, 
butus, sodybas, komercinius objek-
tus. 

Tel. (8-683) 32523.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

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

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

kita

Eglės, pušies rąstus. Mišką.
Tel. (8-689) 48020.

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.

Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu
 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 
įvairių rūšių. kaina nuo 17 eurų.

tel. (8-604) 84848.

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.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

2,8 ha žemės Bičionių k.
Tel. (8-676) 42843.

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

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

Parduoda namą Gegužės g. Nr. 5 
(11 arų namų valda, būtinas kapita-
linis namo remontas. kaina 10 450 
Eur) arba keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-608) 94543.

Gyvenamąjį namą kupiškyje (100 
kv. m, 4 kambariai, namų valda 
13,8 a, garažas, pirtis, vandentiekis 
ir kanalizacija vietiniai, kaina 43 000 
Eur). 

Tel. (8-618) 11991.

Pusė namo kavarske, šalia baž-
nyčios su pagalbiniais pastatais: 
sandėliukas, malkinė, rūsys. Plotas 
45 kv. m, sklypo plotas 7,5 arai. 3600 
Eur

Tel. (8-679) 76411.

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

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

“Volkswagen Passat” 1997 m., 1,9 
l, dyzelinas, B5, universalas, sidabri-
nė, odinis salonas. Tech. apžiūra iki 
2017 06. kaina 1600 Eur.

Tel. (8-675) 33781.

Bulvių sodinamąsias, kasamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, lėkštinius skutikus, 
frezus, kultivatorius, vagotuvus, plū-
gus “kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Traktorius dalimis: MTZ-80, 
MTZ-52, T-40AM, T-16, JUMZ, 
T-150k.

Tel. (8-682) 11626.

kuras

kaitrūs, ilgai degantys beržo, 
uosio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Uosines, beržines, juodalks-
nio malkas kaladėmis, skaldy-
tas. Brangiai perkame įvairų 
mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas (uosis, beržas, alks-
nis) kaladėlėmis ir rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

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

Malkas kaladėlėmis. Alksnis. 
Nebrangiai.

Tel. (8-684) 79160.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Gyvuliai

Veršingą telyčią. Veršiuosis 
balandžio mėn.

Tel. (8-614) 97441.

Paršelius 7-8 sav. (55-60 Eur), 
kiaules (1 kg gyvo svorio – 1,50 
Eur). Paskerdžia. 

Tel. (8-627) 86855.

kita

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

Tel. (8-607) 12690.

Maistines bulves. 
Tel. (8-689) 19683.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuoto rėmo, 10 skirtingų modelių, 
įvairių dydžių). Atveža. 

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

Traktorių LTZ-55 (kaina 2000 Eur) ir 
veršingas telyčias.

Tel. (8-620) 80915.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Austra, Aurora, Liucijus, Vydo-
tas, Giedrė, Klemensas, Virgilijus.

šiandien

kovo 6 d.

kovo 7 d.

kovo 5-7 - delčia.

Gerasimas, Norvilas, Raminta, 
Rožė.

Gerasimas, Norvilas, Raminta, 
Rožė.

anekdotas

oras

+4

-1

Iš ArtI

Į troleibusą įsiropščia visiškai 
girtas, susitaršęs, pamėlęs bomže-
lis. Šiaip ne taip sugeba atsisėsti ir 
pradeda skaityti laikraštį. Po kiek 
laiko pasisuka į šalia sėdintį (o ten 
kunigas) ir klausia:

– Klausyk, klebonėlis, tu čia 
protingas žmogus, tai paaiškink 
man, kas yra artritas?

Klebonas, norėdamas paskatinti 
žmogelį ateiti į doros kelią, sako:

– Artritas, sūnau mano, yra tokia 
baisi liga, kuri prasideda nuo besai-
kio alkoholio vartojimo, rūkymo, 
palaido gyvenimo būdo, svetimų 
moterų mylėjimo…

Bomželis net atsilošia, išplečia 
akis ir sušunka iš nuostabos:

– Aina sau!!! Nu čia tai geras!!! 
Vajezuseliau!!!

Klebonas pagalvoja, kad kiek 
persistengė ir ramina kaimyną:

– Žinai, sūnau mano, Dievas yra, 
jis viską sutvarkys. Beje, seniai 
sergi artritu?

Tas atsako:
– Aš artritu tai nesergu, bet va 

laikraščiai rašo, kad popiežių ši 
liga baisiai kamuoja.

Geriausias darbas - 
Nacionaliniame muziejuje Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykščių koplyčioje atidaryta tautodailininko, medžio drožėjo 
Liudo Tarabildos darbų paroda, skirta 100-osioms šio anykštėno 
gimimo metinėms. Renginyje buvo prisimintas kūrėjo gyvenimas, 
o vakaro pabaigoje parodytas anykštėno, muziejininko Aloyzo 
Janušio dokumentinis filmas apie jį. 

Mėgiama L. Tarabildos drožybos tema – kaimo žmonių darbai, bui-
tis. Parodoje demonstruojamos kompozicijos, skirtos linų apdirbimui, 
aliejaus spaudimui. 

Autoriaus nuotr. 

Tautodailininkė Veronika 
Limbienė į parodą atnešė 
vieną iš pirmųjų Liudo Tara-
bildos darbų – undinėlę. 

Jauniausia kūrėjo dukra 
Giedrė Tarabildaitė-Cimba-
listienė džiaugėsi, kad vėl 
galės paglostyti tėčio išdrož-
to „Anykščių šilelio“ ežiu-
kus.  

L. Tarabilda per savo kūrybinę 
veiklą sukūrė kryžių, stogastulpių 
ir kitų monumentalių medžio dar-
bų Anykščių kraštui papuošti. Jo 
darbų yra ir Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje. 

Gimęs 1916 metai jis baigė Pa-

nevėžio amatų mokyklą, įgijo sta-
liaus ir baldžiaus specialybę. Jis 
pragyveno gamindamas pagal pri-
vačius užsakymus baldus, kurda-
vo tik laisvalaikiu, daugiau drožti 
ėmė išėjęs į pensiją. Nuo 1965 m. 
jis buvo pirmasis Lietuvos liaudies 
meno draugijos Anykščių sky-
riaus narys.  Jo darbuose atsispindi 
Anykščių krašto legendos, anykš-
tėnų autorių knygų herojai. Nuo 
1967 m. savo drožinius jis ekspo-
navo 78 tautodailės parodose, su-
rengė 3 autorines parodas.

Kūrėjo 100-osioms metinėms 
skirtą parodą pristatė Anykščių 
dailės ir kūrybos mokyklos moky-
toja Rūta Pelegrimienė, kuri sakė, 
jog kūrėjas buvo daugiau stebėto-
jas, jo kūryboje mažai filosofijos, 
bet daug sveiko pasaulio pojūčio. 

Anūkas Algirdas Tarabilda pasa-
kojo, kad jie užaugo šmirinėdami 
apie senelio dirbtuvę. „Aš supran-
tu, kaip iš rąsto atsiranda lentos, 
bet kaip gimsta tokie darbai, dro-
žiniai man iki šiol nesuprantama“, 
- sakė A. Tarabilda. 

O štai jauniausia kūrėjo dukra, 
beje, taip pat tautodailininkė Gie-
drė Tarabildaitė - cimbalistienė 

visą vakarą sunkiai tramdė ašaras 
ir tik trumpai paminėjo, kad jos 
vaikystė, nors ir yra žinomas posa-
kis „sunki vaikystė, mediniai žais-
lai“, anaiptol nebuvo sunki. 

Apie kūrėją kalbėjo ir tautodaili-
ninkė Veronika Limbienė, su kuria 
L. Tarabilda 1965 m. kartu suren-
gė pirmąją Anykščiuose liaudies 

meno parodą. Beje,  L. Tarabildos 
drožinys „Anykščių šilelis“ pelnė 
autoriui laureato vardą Lietuvos 
dainų šventės tautodailės parodo-
je, jį įsigijo Lietuvos nacionalinis 
muziejus. Šį kūrinį muziejus pa-
skolino jubiliejinei parodai Anykš-
čiuose. 

Paroda veiks iki kovo 27 d.

Medžio drožėją Liudą Ta-
rabildą artimieji prisime-
na kaip neskubantį kalbėti, 
ramų ir paslaptingą žmogų. 

nuotrauka iš TARABIlDŲ 
šeimos albumo 

koks baisus šis kambarys,
ką su manimi darys?
Spindi stiklo kamuolys –
visą tiesą jai sakys.

Amiliutė pas ekstrasensą

Moja moteris iš lėto
Ir likimas jai padėtas:
„Ko dabar drebi kaip lapas –
Tau žinutė iš anapus.

jeigu proto tu turėsi,
Dar du sykius ištekėsi  
kaupk iš anksto, reiks pasogos,  
vienas princas, kitas – blogas“...

Amiliutė vos tik grįžo
Ant tų čėrų deda kryžių...
velnio braižas gerai matos -
Tekėt neturiu sveikatos.


