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Vertybės

Supuvę tie Vakarai, kokios 
ten vertybės. Štai rado „Marso“ 
šokoladukuose plastiko gabalėlį 
– atšaukė visą partiją. Ištižėliai. 
O mūsų vaikai šokoladukus su 
visu įpakavimu ir su visu plasti-
ku gali praryti ir prašo dar.  

Bet iš kitos pusės, kaip ten 
buvo, kad dar pamenu laikus, 
kai „Marso“ etiketes pas mus 
naudodavo vietoj skirtukų kny-
gose.  

Linas BITVINSKAS

Prastai skaičiuojantiems išrinktiesiems 
padės prabangi įranga Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykštėnų išrinktiesiems 
darosi per sudėtinga mintinai 
suskaičiuoti 25 posėdžiuose 
dalyvaujančių rajono Tarybos 
narių balsus. Dėl to savival-
dybė žada pirkti brangiai kai-
nuojančią įrangą, kuri apimtų 
ne tik posėdžių balsavimo, bet 
ir transliavimo funkcijas.

Antradienį savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Rasalas 
lankėsi Ukmergės rajono savi-
valdybėje ir domėjosi, kaip ten 
posėdžiuose naudojama elek-
troninė balsavimo įranga. 

Rajono Tarybos opozicijos 
lyderio Donato Krikštaponio 
skaičiavimu, balsavimo įranga 
kainuos apie 29 000 eurų.

Šventė. Kovo 11-osios, Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos, renginiai Anykščiuose 
penktadienį 11 valandą prasidės 
šv.Mišiomis Anykščių šv.Mato 
bažnyčioje. 12 val. - valstybinės 
vėliavos pakėlimo ceremonija 
Antano Baranausko aikštėje prie 
paminklo Laisvei. 13.30 val. -  iš-
kilmingas koncertas „Mes kuriame 
ateitį“ Anykščių kultūros centre. 
Dalyvaus Anykščių muzikos mo-
kyklos mokiniai, tarptautinio kon-
kurso „Muzikinė akvarelė - 2016“ 
dalyviai, Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos kamerinis ansamblis 
„MUSICA HUMANA“, solistė Si-
mona Lemo (sopranas).

Oficialu. Panevėžyje susirin-
kusi Darbo partijos taryba dalino-
si rinkimines apygardas. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, vienmandatės 
Anykščių - Panevėžio apygardos 
kandidatu nuo šios partijos LR 
Seimo 2016 metų rinkimuose pa-
skirtas anykštėnas Seimo narys Ri-
čardas Sargūnas.

Vertins. Vyriausioji tarnybi-
nės etikos komisija vertins, ar VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis” direktorius Gintaras Kerbedis 
nepažeidė Viešųjų ir privačių inte-
resų derinimo valstybinėje tarny-
boje įstatymo reikalavimo nusiša-
linti iškilus interesų konfliktui.  VšĮ 
“Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” 
direktoriaus pavaduotojas technikai 
Vismantas Užalinskas pranešė, kad 
G. Kerbedis 2013 m. gegužę sudarė 
autorinę sutartį su savo svainiu dėl 
traukinio vagono “Pafawag” ekster-
jero ir interjero dizaino koncepcijos 
projekto sukūrimo bei apmokėjo už 
įvykdytus darbus.

Sveikinimai. Kovo 8-osios - 
Tarptautinės moters dienos proga 
Anykščių  policijos pareigūnai 
sustabdytoms automobilių vairuo-
tojoms dovanojo tulpes, linkėjo 
gero ir saugaus kelio. Pareigūnai 
tokius minėjimus žada organizuoti 
ir ateityje.

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

Teisingai 25 rajono Tarybos balsų apskaitai neužtenka žmogiškų resursų.

Parduodamas 
„Anykščių 
varis“

Baimė dėl ateities dažnai trukdo 
džiaugtis šiandiena

Švietimo skyriaus vedėja 
Vida Dičiūnaitė keliaudama 
po JAV ne tik grožėjosi Naujo-
jo pasaulio vaizdas, bet realiai 
pajuto, ką reiškia Tėvynės ilge-
sys.

Pirmuosius savanorius keičia jų 
vaikai ir anūkai

Viršila Zenonas Mameniškis 
vienai iš Anykščių bataliono 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų kuopų vadovavo apie 10 
metų.

Ir SEB bankas kraustosi iš 
Anykščių

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Balandžio 26-ąją  bus uždarytas SEB banko Anykščių skyrius. 
Prieš keletą metų mieste uždarytas DNB Anykščių skyrius, paskui 
iš „Swedbanko“ skyriaus liko tik klientų aptarnavimo padalinys. 

Tad visaverčiais bankais mūsų mieste bus tik du iš mažųjų – 
„Šiaulių bankas“ bei „Medicinos bankas“.  Išeitų, kad grynųjų 
pinigų srautas Anykščiuose žiauriai mažėja ir didiesiems ban-
kams laikyti savo skyrius mūsų mieste nebeapsimoka.

Vytautas Bernatavičius buvo 
savotišku bankininkystės 
Anykščiuose simboliu.

SEB bankas skaičiuoja paskutines savaites Anykščiuose.

SEB banko Panevėžio finansų 
paslaugų centro direktorius Redas 
Valaitis komentuodamas pasikeiti-
mus SEB banke „Anykštai“  sakė, 
kad šio banko skyrius Anykščiuose 
dirbs iki 2016 m. balandžio 26 die-
nos, 16.30 val., vėliau Anykščiuose 
bus įrengta klientų savitarnos zona, 
kur klientai galės mokėti grynuo-
sius ar juos pasiimti.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-03-07 45-erių 

sutuoktinis, gyvenantis  Anykš-

čiuose, Šviesos gatvėje, vertė žmoną 
santykiauti, naudojo fizinį smurtą. 
Vyriškis uždarytas į areštinę. 

Avarija. 2016-03-08, apie 15 val. 
20 min., Anykščiuose, J. Biliūno 
gatvėje, 81-erių vyriškio vairuoja-

mas automobilis pėsčiųjų perėjoje 
kliudė 11-metį, kuriam nustatytas 
kojos lūžis.

Standartai. Lietuvoje įsigali 
pavojingi dvejopi standartai, ku-
riuos skatina prezidentė. Tai savo 
kailiu patiriantis premjeras Algir-
das Butkevičius paskelbė, kad dėl 
teisingos valstybės principų pasi-
ryžęs kovoti. Vyriausybės vado-
vas A.Butkevičius tvirtino nenorįs 
karo su prezidente Dalia Grybaus-
kaite ir neketinąs kariauti. Tačiau 
premjero pažerti atviravimai, kaip 
šalies vadovė nuolat stengiasi 
pakenkti ir jam, ir Vyriausybei, 
prilygsta karo paskelbimui. (...) 
A.Butkevičius apkaltino prezi-
dentę kenkiant net tarptautinėje 
erdvėje - pranešant apie neva Vy-
riausybės korumpuotumą užsienio 
šalių lyderiams. 

Mažuma. Valdančiajai koali-
cijai priklausančios Socialdemo-
kratų, Darbo bei “Tvarkos ir tei-
singumo” partijos, nors ir kalba 
apie politinį spaudimą, stumiantį 
mažumos Vyriausybės link, pa-
čios atsisakyti valdžios neketina. 
Iniciatyvos formuoti tokį minis-
trų kabinetą, likus vos pusmečiui 
iki Seimo rinkimų, nenori imtis 
ir opoziciniai konservatoriai bei 
liberalai. Premjeras socialdemo-
kratas Algirdas Butkevičius turėtų 
apsispręsti, ar reikalaus aplinkos 
ministro Kęstučio Trečioko, kurį 
į Vyriausybę delegavo valdančio-
sios koalicijos partneriai “tvarkie-
čiai”’, atsistatydinimo.

Atostogos. Tautos išrinktie-
siems baigsis beveik tris mėnesius 
su pertraukomis (dėl opozicijos 
bandymų surengti neeilinę sesiją 
bei komitetų posėdžių) trukusios 
atostogos ir jie privalės rinktis į 
pavasario sesiją. Sesijos darbų 
programoje - daugiau nei 700 tei-
sės aktų, neskaitant lydimųjų. Tad 
parlamentarai turės dirbti kaip 
konvejeris, turbūt kiekybė nu-
stelbs kokybę. Vyriausybė į sesi-
jos darbų programą pasiūlė įrašyti 
195 klausimus, prezidentė Dalia 
Grybauskaitė - 22, likusius - pa-
vieniai Seimo nariai ir frakcijos. 
Pavasario sesijos darbus pristatys 
Seimo pirmininkė Loreta Grauži-
nienė, Vyriausybės teikiamus įsta-
tymų projektus - premjeras Algir-
das Butkevičius.

Smurtas. Eugenijus Jesinas, 
Lietuvos švietimo įstaigų profe-
sinės sąjungos pirmininkas: “Ap-
klausa parodė, kad 70 proc. šalies 
pedagogų yra patyrę smurtą darbe. 
Nebūtina apsiriboti pastūmimu ar 
kojos pakišimu, patikėkite, yra ir 
žymiai rimtesnių atvejų. Deja, kai 
nutinka tokia nemaloni situacija, 
mokyklos vadovas dažniausiai 
linkęs užstoti mokinį ir nuslėpti šį 
atvejį. Žinau mokytojų, kurie vie-
šai prabilę apie tokius mokinius 
buvo priversti pakeisti darbą.” 

Kokybė. Kilo įtarimų, kad Kau-
ną galėjo pasiekti blogo heroino 
arba kažkokios naujos klastingos 
narkotinės medžiagos siunta. Du, 
kaip įtariama, jos susileidusius as-
menis šeštadienį medikams pavy-
ko išplėšti iš mirties gniaužtų. Dar 
vienas po savaitgalio aptiktas jau 
atšalęs. Šeštadienį, apie 20 val., 
“Akropolio” antro aukšto moterų 
tualete buvo aptikta komos ištikta 
jauna moteris. Įtarę apsinuodiji-
mą neaiškia narkotine medžiaga, 
greitosios pagalbos medikai išve-
žė šią apie 25-erių metų nelaimėlę 
į Kauno klinikas. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Rajono Tarybos nario, liberalo 
Mindaugo Sargūno vadovaujama 
indviduali įmonė „Kompeksa“ sa-
vivaldybę karts nuo karto aprūpina 
reikalinga biuro technika bei jos 

Kompiuterinę techniką savivaldybė 
dažniausiai perka iš anykštėnų įmonių

Organizuodami mažos vertės viešuosius pirkimus, rajono val-
dantieji pirkimo objektą atitinkančių pasiūlymų suranda ir  libe-
ralų valdomose įmonėse.

priedais.
Nuo praėjusių metų gegužės iki 

gruodžio pabaigos savivaldybės 
administracija iš „Kompeksos“ 
viešuosius mažos vertės pirkimus 

atliko bent penkis kartus. Stam-
biausias pirkinys – daugiafunkci-
nis aparatas, kainavęs 165 eurus.

Dažniausiai liberalo vadovauja-
moje įmonėje savivaldybės admi-
nistracija pernai pirko spausdintu-
vų kasetes. Joms išleista daugiau 
nei 100 eurų.

Pagrindiniai biuro technikos ir 

jos priedų tiekėjai savivaldybei 
yra UAB „Ryšio laukas“ ir Aido 
Deveikio firma „Sinchronizacija“. 
Abiem šioms įmonėms savivaldy-
bė už suteiktas paslaugas pernai  
sumokėjo beveik 9000 eurų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Keičiantis suvirinimo technolo-
gijoms „Anykščių variui“ Vakarų 
rinkos yra sunkiai prieinamos – di-
džioji dalis bendrovės eksporto ke-
liauja į buvusios Tarybų Sąjungos 
respublikas. Todėl manoma, kad 
Izraelio verslininkų dalyvavimas 
„Anykščių vario“ valdyme įmo-
nei bus naudingas ir vadybiškai, ir 
technologiškai.

UAB „Anykščių varis“ direkto-
rius Vladas Gavėnas kalbėti apie 
bendrovės akcijų pardavimą atsi-
sakė ir apskritai žurnalisto sutruk-
dytas kovo 8-ąją buvo ypač irzlus. 
„Aš nuolat kalbu „skypu“, o jūs 
man skambinat ir skambinat“, – 
prieš pat darbo pabaigą pakėlęs 
laidinio telefono ragelį pyko di-

Parduodamas „Anykščių varis“
Vienintelė Pabaltijyje suvirinimo elektrodų gamintoja UAB 

„Anykščių varis“ greičiausiai turės naujus savininkus. Kalbama, 
kad būsimi investuotojai – Izraelio verslininkai.

rektorius.  Paklaustas, koks as-
muo gali komentuoti sandorio 
aplinkybes, V. Gavėnas nukirto: 
„Niekas! Briedis dar nenušautas”. 
Kitaip tariant, direktorius tokiu 
originaliu būdu patvirtino, kad 
įmonės akcijų pardavimo proce-
sas vyksta.

Kaip tik kovo 8-ąją pakeistas 
teisinis UAB „Anykščio vario“ 
statusas, įmonė tapo „dalyvaujan-
čia atskyrime“. 

Nuo 2012 metų kelis kartus 
mažintas UAB „Anykščių vario“ 
įstatinis kapitalas „laisvas lėšas 
išmokant akcininkams“.  2012-ai-
siais bendrovės įstatinis kapitalas 
sumažintas 1,1 mln. litų, 2014-ai-
siais – ketvirčiu milijono litų.

Pagrindiniu „Anykščių vario“ 
akcininku iki 2005-ųjų buvo vil-
nietis Jurijus Kurejavas, tačiau jam 
mirus turtas ir bendrovės valdymas 

perėjo tada dar visai jauniems jo 
sūnui ir dukrai bei žmonai. Kureje-
vų šeima pagrindiniais „Anykščių 
vario“ akcininkais yra ir dabar.  

Mielieji,
Minime Kovo 11-ąją, dieną, kai 

mūsų tauta dar kartą pasirinko 
laisvės ir savarankiškumo kelią.
Išgyvenę nemažai sunkumų, lie-
tuviai neprarado vilties bei tikė-
jimo būti laisva, stipria ir nepri-
klausoma tauta.Džiaukimės šia 
pergale, būkime vieningi, aukime 
ir drauge kurkime tvarią Lietuvą.
Įrodykime, kad esame jos verti.

Su Kovo 11-ąja! Su Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo diena!

LR Seimo narys Ričardas SaRgūnaS

Mielieji anykštėnai,

Nuoširdžiai sveikinu vi-
sus Kovo 11-osios, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos, proga! 

Linkiu, kad Lietuvos valsty-
bės kūrimas taptų kiekvieno iš 
mūsų kasdienio gyvenimo dali-
mi, gražiausia svajone ir pras-
mingais darbais. 

LR Seimo narys Sergejus Jovaiša

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

UAB „Anykščių varis“ direktoriui Vladui Gavėnui – įtemptas 
periodas, keičiantis bendrovės savininkams, matyt, ir pačiam di-
rektoriui postas nėra visiškai garantuotas.

jono jUneViČiAUs nuotr.

Signatarė I. Andrukaitienė kal-
bėjo apie Lietuvos Sąjūdžio metais 
parengtą Tautinės mokyklos kon-
cepciją, kurios tikslas buvo sovie-
tinės mokyklos pertvarka. Taip pat 
moksleivius supažindino su dau-
giau kaip du dešimtmečius vykdo-
mos švietimo reformos vingiais. 

Susitikimo metu signatarai vy-
resniųjų klasių mokiniams taip pat 
pasakojo apie Lietuvos valstybės 
kūrimą, apie jos pirmuosius žings-
nius, apie būtiniausius darbus, 
kurie tuo istoriškai ir politiškai 
sudėtingu laikotarpiu turėjo būti 

Signatarė moksleiviams pasakojo apie 
šalies švietimo reformos vingius

Trečiadienį, kovo 9-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa-
tarų klubas  surengė tradicinį kasmetinį signatarų susitikimą su 
šalies moksleiviais. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Ire-
na Andrukaitienė šiame susitikime apžvelgė šalies švietimo raidą.

Signatarė Irena Andrukaitienė prisiminė, kad Lietuvos Respu-
blikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo uždavinys 
buvo sutvarkyti juridinę švietimo bazę.

padaryti įtvirtinant Lietuvos vals-
tybingumą. Buvo kalbama apie 
valstybės teisinės sistemos, šalies 
gynybos sistemos kūrimą, apie 
Lietuvos ūkio pertvarką, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos paren-
gimą ir priėmimą.

Susitikimas vyko Lietuvos 
Respublikos Seime, Kovo 11–o-
sios Akto salėje, kurioje Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos – Atku-
riamojo Seimo deputatai posėdžia-
vo tomis istorinėmis 1990 metų 
kovo dienomis. 

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

(Nukelta į 14 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

Ar šventėte ir 
kaip šventėte 
Kovo  8-ąją?

Pirks 26-ias, nes „maža ką 
ims ir suges kas nors vienas“

„Dėl to, kad Ukmergė yra arčiau, 
dėl to, kad Ukmergėje ta technika 
yra įvesta jau 10 metų ir galima pasi-
žiūrėti, kaip pasiteisino, kaip nepasi-
teisino, ir turi jie didelę patirtį. Dėl to 
Ukmergė“, - apie tai, kodėl su elek-
tronine balsavimo įranga susipažinti 
vyko į kaimyninį rajoną, „Anykštai“ 
sakė S. Rasalas (čia ir toliau S. Rasa-
lo kalba netaisyta, - red.pastaba).

„Mes įrangą bandėme, turėjom 
tam tikrų nesklandumų, kadangi jų 
įrangą prižiūrintis inžinierius turi 39 
laipsnius Celsijaus, tai kitas techni-
kas mums bandė parodyti. Bet ten 
viską mes supratome. Aptarinėjome, 
kad jie persistengė pirkdami vertėjo 
paslaugas dvigubintas. Tikrai mes 
to nedarytume. Jie persistengė pirk-
dami tai, kad daugiau su balsavimo 
kortele būtų galima kalbėti. Mes iš-
siaiškinome, kad tikrai reikėtų 26-ias 
įsigyti, nes maža ką – ims ir suges 
kas nors vienas. Ir iki visokių niuan-
sų. Pasirodo, kad jie turėdami gerą 
patirtį, Tarybos nariams balsavimo 
kortelių neduoda į kišenę įsidėti. 
Ateina į Tarybos posėdį ir viską gau-
na“, - įspūdžiais iš Ukmergės rajono 
savivaldybės dalijosi S. Rasalas.

Prastai skaičiuojantiems išrinktiesiems 
padės prabangi įranga

Įrangą pirks dėl 
transliacijų internetu

Anot S. Rasalo, savivaldybės pla-
nuojamas pirkimas iš tikrųjų yra ne 
dėl posėdžių balsavimo įrangos, o 
dėl internetu transliuojamų rajono 
Tarybos posėdžių vaizdo kokybės.

„Demokratija yra labai svar-
bu. Matom 
mes patys ir jie 
Ukmergėje labai 
džiaugiasi, kad 
ypatingai daug 
žmonių stebi 
tiesiogines vaiz-
do transliacijas 
iš Tarybos posėdžių. Tai dabartinė 
mūsų viena kamera ir jos techninės 
galimybės nebeleidžia gerai trans-
liuoti“, -  apie tai, kodėl prireikė nau-
jos, posėdžiams skirtos technikos, 
pasakojo S. Rasalas.

Pirks pigiau nei ukmergiškiai,
nors nežino, kiek tie mokėjo

Kiek galėtų kainuoti nauja rajono 
Tarybos posėdžiams internetu trans-
liuoti skirta technika, S. Rasalas at-
sakyti kol kas negali.

„Turėtume pigiau nei Ukmergė 
nusipirkti. Net ir neklausiau, kiek jie 
mokėjo. Bet per tą laiką gedimų kaip 
ir nebuvo“, - labiau į techninius nei 
finansinius įrangos įsigijimo reikalus 
gilinosi S. Rasalas.

Įrangos „kubinis metras yra“ 

Ukmergės savivaldybėje pamaty-
ta posėdžių transliavimo ir balsavi-
mo įranga S. Rasalui paliko įspūdį. 
Anksčiau miškininku dirbęs pašne-
kovas ją apibūdino specifiniais ter-
minais.

„Ten geležies, sakykim, kubinis 
metras yra“, - įžvelgė savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas.

Tiesa, tos, anot S. Rasalo, „gele-
žies“ į Anykščių savivaldybę esą 
būtų galima atgabenti ir mažiau nei 
tai padarė Ukmergės rajono savival-
dybės valdininkai.

„Kažko organizuodami pirkimą 
galėtume ir atsisakyti. Kokio nors 
mikrofono. Nežinau, kaip tas daiktas 
vadinasi, mikšeris–nemikšeris. Man 
atrodytų, kad jis nėra reikalingas, 
bet kaip su dirbančiais ir patyrusiais 
žmonėmis pasikalbi, pasirodo, kad 

visi mikrofonai, kaip Vilniaus Tary-
bos posėdžio metu, veiks, kad net 
posėdį reikia nutraukti. Įranga turėtų 
būti nenešiojama, nes vis dėlto laidai 
yra patikimiau. Yra visokių niuansų. 
Architektai jiems iš pradžių suplana-
vo, kad negalima rozečių dėti telefo-
nui pasikrauti po stalu, tai jie turėjo 
išlaidų dėdami tas dėžutes po grin-
dimis. Po to paaiškėjo, kad galima 
dėti. Tam ir mokomės, kad galėtume 
viską taupiau padaryti“, - apie tai, 
kaip svarbu šią įrangą perkant kuo 
daugiau sutaupyti mokesčių mokė-
tojų pinigų, dėstė S. Rasalas.

Turi būti „bent penkios dėžės, 
kad įvyktų gera transliacija“

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo apie pla-
nuojamos pirkti įrangos prelimina-
rias kainas pasiteiravus dar kartą, 
S. Rasalas prasitarė, kiek ji galėtų 
kainuoti.

„Čia viską konkursas parodys, sa-
vaime suprantama. Savaime supran-
tama, kad čia ne 3000 eurų vertės 
reikalas, nes vien tos programinės 
geležies reikia pakankamai – pra-

dedant kompiu-
teriu ir baigiant 
visokiais ten 
blokais. Ten yra 
bent penkios dė-
žės, kad įvyktų 
gera transliacija 
ir gyventojai ga-

lėtų sėkmingai žiūrėti transliacijas“, 
- apie tai, kad vis dėlto teks išleisti 
nemažus pinigus, kalbėjo S. Rasa-
las.

Ukmergėje per mero priesaiką
„užlūžo sistema“

Portale anyksta.lt pasirodžius ži-
niai, kad savivaldybė žada pirkti 
naują posėdžių balsavimo įrangą, 
daugelis skaitytojų teigė nesupran-
tantys tokio pirkinio reikalingumo.

„Aš norėčiau pasakyti, kad trans-
liacijų kokybė dabar tokia, o gyven-
tojų tikrai daug žiūrinčių, bet jie, 
savaime suprantama, turėtų būti nu-
sivylę tokia vaizdo ir garso kokybe, 
kai negali natūraliai stebėti savo iš-
rinktųjų darbo, įvertinti jų pastangų 
gerinant gyvenimą. O Ukmergėje, 
kaip supratome, tą dieną, kai prisie-
kinėjo meras, netgi užlūžo sistema, 
nes labai daug žmonių žiūri. Žiūrėti 
reikia gerą televiziją turėti ir koky-
bę. Kas gi bežiūrės prastą, tokią kaip 
mūsų?“, - skeptikams dėl naujos po-
sėdžių transliavimo įrangos kalbėjo 
S. Rasalas.

Opozicija mano, kad pinigus 
galima panaudoti naudingiau

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas Donatas Krikštaponis 
„Anykštai“ sakė, kad naujos po-
sėdžių transliavimo ir balsavimo 
įrangos įsigijimui nepritariantis. 
Anot buvusio vieno iš rajono vado-
vų, tam skirtus pinigus būtų kur kas 
tikslingiau panaudoti kitokioms rei-
kmėms.

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Rasalas baiminasi, 
kad prastos kokybės trans-
liacijų iš rajono Tarybos po-
sėdžių anykštėnai internetu 
gali nebežiūrėti.

...O Ukmergėje, kaip su-
pratome, tą dieną, kai pri-
siekinėjo meras, netgi užlū-
žo sistema, nes labai daug 
žmonių žiūri...

Rajono Tarybos narys Dona-
tas Krikštaponis skaičiuoja, 
kad naujos balsavimo ir po-
sėdžių transliavimo įrangos 
įsigijimas kainuos mažiau-
siai 29 000 eurų.

Angelė KLIČIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

 - Švęsdavome anksčiau ir man 
džiugu, kad ši šventė neišnyko Ne-
priklausomoje Lietuvoje. Kovo 8 - 
ąją Anykščiuose, prie „Maximos“, 
mane su tulpėmis  pasveikino vi-
siškai nepažįstami jauni vyrai. Tie-
siog stebuklas! Vyro jau neturiu, 
namuose nėra kam pasveikinti. 

Veronika GUTAUSKIENĖ, 
Aniūnų kaimo (Skiemonių sen.) 
gyventoja:

- Nuo tarybinių laikų Kovo  8-oji 
man išlikusi kaip pavasario šventė. 
Ir šiemet pasveikino su tulpių žie-
dais žentas su dukra. Manau, kad 
tai graži tradicinė šventė, kurios 
pamiršti nereikia. 

VITALIJA, Anykščių miesto 
gyventoja:

- Nešvenčiam. Balių nedarėm, 
tačiau mamą su rožių puokšte, ne 
tulpių, pasveikinom. Tiesą sakant, 
man ši šventė nepatiko sovietme-
čiu, kai vyrai ta proga prisigerdavo 
jau dieną, o vakarop jau „gatavi“ 
būdavo, ir tik tuomet žmonas pri-
simindavo. 

O po trečio puodelio – indas vi-
sai nesvarbus...

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykščių 
savivaldybės administracijos Švie-
timo skyriaus vedėja, paklausta 
apie mėgstamiausią posakį: 

„Dar gyvenime vadovaujuosi po-
sakiu, kad „tikrasis išminčius iš mo-
linio puodelio geria kaip iš auksinio, 
o iš auksinio, kaip iš molinio...“

Nes jų meras buvo Kopūstas?

Saulius RASALAS, liberalas, 
savivaldybės administracijos direk-
torės pavaduotojas, apie balsų skai-
čiavimo įrangos kainą: 

„Turėtume pigiau nei Ukmergė 
nusipirkti. Net ir neklausiau, kiek 
jie mokėjo.”

Duok politikui kortelę – 
pradės „Maximoje“ 
atsiskaitinėti!

Saulius RASALAS, apie tai, kaip 
Ukmergėje saugomos deputatų bal-
savimo kortelės:

„Pasirodo, kad jie turėdami gerą 
patirtį, Tarybos nariams balsavimo 
kortelių neduoda į kišenę įsidėti. 
Ateina į Tarybos posėdį ir viską 
gauna.“

Reikia mažinti Tarybos 
narių skaičių iki vienženklio

Donatas KRIKŠTAPONIS, rajo-
no Tarybos narys, socialdemokra-
tas, apie valdančiosios daugumos 
ketinimą pirkti Tarybos narių balsų 
skaičiavimo įrangą: 

„Negi 25 rajono Tarybos narių, 
kurie dalyvauja posėdžiuose, balsų 
neįmanoma suskaičiuoti komisijai 
iš trijų asmenų? Tai yra bereikalin-
gas pinigų išmetimas.“

Deja, daugelis galės skaičiuoti 
tik gerus darbus sau

Bronė LUKAITIENĖ, visuome-
nininkė, apie gerų darbų inventori-
zaciją: 

„Nepriklausomybės šventės pro-
gą mums kiekvienam reikėtų su-
skaičiuoti savo gerus darbus savo 
artimiesiems, savo miestui, savo 
Lietuvai.“

Girdėjom, Arūnai, ir Jūs 
dabar valdžia…

Arūnas LIOGĖ, rajono Tarybos 
narys, nepartinis, apie valdžią:

 „Mūsų išrinktieji gali girtis, kad 
„nenuilstamai“ galvoja apie mus 
ir tarnauja mums vykdydami gan 
keistą politiką, kurdami naujas dar-
bo vietas mūsų valstybės piliečiams 
Norvegijoje, Anglijoje, Švedijoje ir 
t.t…“

Kai liks daugiabutyje po vieną 
šeimą – bus labai patogu

Daiva GASIŪNIENĖ, rajono vy-
riausioji architektė, apie Ramybės ir 
Pušyno mikrorajonų perspektyvas: 

„Ateityje šie du mikrorajonai tu-
rėtų neatpažįstamai pasikeisti ir tap-
ti gražūs ir patogūs gyventi.“   

Ar savivaldybė turėtų pirkti 
posėdžiams skirtą balsavimo 

įrangą?
Balsų kiekis:  100

anyksta.lt

Taip, sa-
vivaldybėje 
privalo būti 
modernios 

darbui skirtos 
technologijos

11%  

Ne, tai yra tik mokesčių mokėtojų pini-
gų švaistymas

56%  

Galbūt, jei 
sudėtinga 

suskaičiuoti 
25 rajono 

Tarybos na-
rių balsus

31%  

Man 
visiškai 
vienodai

2%  
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„Mano tėvynė – širdis prie 
širdies, mano valstybė – vagis 
prie vagies“. 

Šias Vytauto Aleksandro 
Cinausko eiles išgirdau iš vienos 
Anykščių biudžetininkės. Pasakė 
ir susidrovėjo. Paprašė necituoti, 
nes valstybės tarnautojai taip 
mąstyti neetiška...

Tada perskaičiau Vytauto Di-
džiojo universiteto profesoriaus 
Gintauto Mažeikio straipsnį. V. 
Cinausko eilės paskatino filosofą 
paanalizuoti, kuo skiriasi Tėvynė 
nuo valstybės. Pasak profe-
soriaus, Tėvynė yra mitologi-
zuojama, jai skiriamos eilės, o 
valstybė - siejama su politine 
santvarka, ji kritikuojama. Aš 
pratęsčiau - jeigu nebūtų sąvokų 
Tėvynė ir valstybė atskyrimo, 
tektų pripažinti, kad Tėvynė gali 
būti bloga, neteisinga... kuo 
tektų tada tikėti? 

G. Mažeikis pastebi, kad Tėvy-
nės ir valstybės sąvokų skyrimas 

įvyko po smetonos perversmo, 
nes reikėjo kritikuoti režimą 
negriaunat Tėvynės idėjos. Dar 
profesorius pastebi, kad nuo 
Renesanso laikų lietuvoje idealu 
laikomas įstatymas ir individo 
laisvės, o Rusijoje  - paklusnu-
mas ir ištikimybė.

skaičiuojant ketvirtį amžiaus 
nuo kovo 11-osios Akto paskelbi-
mo, regis, kad lietuvos ir Rusijos 
idealai supanašėjo. Šiandien 
populiaru tapo neišsiskirti, 
demonstruoti aklą paklusnumą, 
ištikimybę valdžios skelbiamoms 
oficialios tiesoms, savo tikrąją 
nuomonę (panašiai kaip sovieti-
nėje santvar-
koje) paliekant 
virtuvei. Vis 
labiau įsigali 
sovietizmas.

Vietoj atvirai 
visuomenei 
būdingos 
nevaržo-
mos teisės laisvai reikšti savo 
įsitikinimus, lietuvos viešojoje 
erdvėje pastebima savicenzūra. 
„Dirbu biudžetinėje įstaigo-
je... aš nieko nepakeisiu... esu 
privatus asmuo”, - vis dažniau 
išgirstame paklausę nuomonės 
opesniu klausimu. Tiesesni ar ar-
timiau pažįstami žurnalistui sako 
aiškiau: „Bijau, kad pasakęs, 
ką galvoju, negausiu užsakymų, 
nukentės mano vaikai...“

Ar iš tiesų yra ko baimintis? 
juk lietuva, regis, neturi represi-
nio aparato, o ir nutremti galima 
tik į Zarasus…

stebėdama, kaip vykdomas 
europos Žmogaus Teismo spren-
dimas dėl nušalintojo prezidento 
Rolando Pakso teisės dalyvauti 
rinkimuose apribojimų, manau, 
kad bijoti yra ko.

R. Pakso skandalas, man regis, 
ir buvo tas lakmuso popierėlis, 
kuris parodė, kad kažkas čia su-
puvę „toje Danijos karalystėje“. 

Tai, kas sekė po prezidento 
nušalinimo, greičiau yra išlindęs 
intuityvus, per ilgus metus pries-
paudos lietuvyje išugdytas noras 
neužkliūti, neįklimpti, neįstrigti, 
nebūti net potencialiu maištinin-
ku valdžios akyje. „sutvarkė tokį 

kaip Paksas, ką 
reiškia menkas 
žmogelis be 
partijos ir 
milijonų“, 
- galvoja 
tūlas lietuvis. 
Protingas į  
kalną nelips, 

protingas – kalną apeis... ne vie-
ną dešimtmetį ruso valdyti žinom 
jų folklorą ir mokame jį pritaikyti 
praktiškai.

ir tyli lietuviai, kai už milijo-
nus savivaldybėse įdiegiamos 
imitacinio valdžios skaidrumo 
(pvz. e- demokratija) programos, 
nors realiai iš tokio viešinimo 
naudos - kaip iš ožio vilnų. Tyli 
žmonės net ir tada, kai valdžia 
leidžia knaisiotis po piniginę – ti-
krinti asmenines bankų sąskaitas, 
tarsi visa lietuva būtų vagys ir 
nusikaltėliai. 

Tyli kantriai. Nebent kartais 

išlieja nuoskaudas anonimiškai 
kaip vienas internautas, reagavęs 
į mūsų savivaldybės naują pro-
jektą, išleisti pinigus perkant bal-
sų skaičiavimo mašiną 25 rajono 
Tarybos nariams (ot, tai aukštoji 
matematika). komentatorius 
atkreipė dėmesį, kad biudžeto 
pinigų švaistymas vyksta ne so-
ties ir pilnatvės, o vargo laikais, 
kai mūsų visą amžių dirbę tėvai 
skaičiuoja pensijų centus kruo-
poms, o nepriklausomybės vaikai 
užaugo nematę naujo drabužio - 
aprengti dėvėtais skudurais...

iš tiesų per 26-erius nepri-
klausomybės metus užaugo, ir 
nieko nuostabaus, jeigu ir vaikų 
susilaukė, sovietmečio nebeprisi-
menanti karta. 

Šie jaunuoliai neryšėjo pionie-
rių kaklaraiščių, nesimokė, kaip 
surinkti automatą „kalašnikov“ 
ir grįžę iš mokyklos neįrodinėjo 
rožinį kalbančiai bobutei, kad 
Dievo nėra, nes tai medicinos įro-
dytas faktas. Tai karta, nepatyrusi 
vergijos. ji nedainavo, „naš adres 
ne dom i ne ulica – naš adres 
sovetskij sojuz“ („mūsų adre-
sas - ne namas ir ne gatvė, mūsų 
adresas – sovietų sąjunga“), 
tačiau kažkodėl dauguma šios 
kartos jaunuolių vis tiek emigravo 
į kitą sąjungą. Plauna ten kavi-
nėse indus, valo žuvų vidurius, 
skina narcizus ir net nekuria širdį 
draskančios egzilio literatūros. 

nors, regis, buvo auginami 
ne mankurtais, kurie nežino, kas 
yra Tėvynė, o nuolat maitinami 
tautiniais pagardais.  

...jeigu nebūtų sąvokų Tė-
vynė ir valstybė atskyrimo, 
tektų pripažinti, kad Tėvynė 
gali būti bloga, neteisinga...

Vaikystėje, didžioje bičiulystėje 
su močiute Ona Bubliene, vasaro-
mis Narbučių kaime ir gimė meilė 
tam, kas gražiausia, kas teisinga ir 
nemirtinga - lietuviškai kultūrai ir 
dainai. Močiutė atitekėjo čia nuo 
Šimonių, kur buvo ir aktyvi pava-
sarininkė, ir choro giesmininkė. Tad 
aukštosios tarpukario jaunimo kul-
tūros ragavusi ir savo atžalėle dai-
nų mokė, jas dainuoti, išgirsti, kaip 
gražiai, darniai skamba, kaip dera, ir 
kokia mūsų kalba graži - gal iš visų 
gražiausia...

Vilnius, mokykla ir muzikos mo-
kykla, bandymai muzikuoti, dai-

Daumanto žmonos vaidmuo 
ir kitos laisvės dovanos... Raimondas GUOBIS

Naujoji nepriklausomybė, kurios svarbiausiu atskaitos tašku laikome Kovo 11-ąją, ypatingai daug gali-
mybių suteikė jaunajai kartai. Pirmiausia tiems, kurių pašaukime gyvenimo kryptį lemia laisvė. Tai kūrė-
jai, jaunieji menininkai, tarp kurių ir vis dar kylanti svėdasietiškos kilmės žvaigždė, aktorė ir dainininkė 
Brigita Bublytė.

Ji nusifilmavo režisieriaus Jono Vaitkaus filme „Vienui vieni“ (filmas sukurtas 2004 m.) apie legendinį 
partizaną Juozą Lukšą – Daumantą. Brigita sukūrė partizano žmonos Nijolės Bražėnaitės vaidmenį.

nuoti ir kitos gėrybės. Pažintis su 
Vladimiru Čerkasinu ir susidomė-
jimas džiazu, tikras „džiazavimas“, 
spontaniška energija kompensuojant 
talento stygių, bet, matyt, ir jo netrū-
ko.  Dainavimo ir aktorinio meistriš-
kumo studijos muzikos akademijoje, 
Džiuljetos vaidmuo miuzikle „Meilė 
ir mirtis Veronoje“, koncertai įvai-
riuose miestuose, salėse, ne kartą 
buvo ir Troškūnuose. Dainavimo 
mokytojos įdomybės, vaidmenys te-
atre ir bandymai filmuotis kine.

Kuomet režisierius Jonas Vait-
kus rinko aktorius kelių valandų 
epu turėjusiam tapti vaidybiniam 

filmui  „Vienui vieni“ apie le-
gendinį partizaną Juozą Lukšą 
- Daumantą, kažkas iš pažįstamų 
paskatino: „Tu būtinai eik, tikrai 
tiksi...” Ir tiko Nijolės Bražėnaitės 
vaidmeniui. Kaip vėliau prisimin-
davo Brigita, tuomet jau pagal ją 
buvo ieškoma aktoriaus Daumanto 
vaidmeniui. Tinkamiausias pasiro-
dė Saulius Balandis. Svaigu. Gali-
mybė įsijausti į pokario atmosferą 
Vakarų Europoje, suvokti, ką mąs-
tė, ką galvojo tie žmonės, suprasti 
partizaninės kovos svarbą, suvok-
ti, kokia asmenybė buvo J. Lukša 
- Daumantas.

Įdomu, kad filmuojant dalyvavo ir 
tikroji Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, 
su kuria susibičiuliavo, daug ben-
dravo, pabandė išsiaiškinti, kodėl 
gabus, perspektyvus, ką tik mylimą 
moterį vedęs vyras atsisakė viliojan-
čio gyvenimo laisvajame pasaulyje, 
bet suvokdamas, kad renkasi mirtį, 
žūtį kovoje prieš okupantus, išskren-
da į pavergtą tėvynę.

 B. Bublytė, prisimindama filma-
vimo dienas Vokietijos gilumoje, 
Hiutenfeldo mieste, kur tebeveikia 
lietuviška Vasario 16-osios gimna-
zija, prataria, kad iki šiol jaučiasi 
paliesta tos įstabios ir kartu tragiškos 
meilės istorijos. Juk tai vos ne Ro-
meo ir Džiuljetos drama, lemtis - su-
sitikimo džiaugsmas, meilių meilė ir 
didinga tragedija. O kokie jų laiškai, 
tokių niekas dabar neberašo... Taip 
kalbėjo Brigita žurnalistams tik pasi-
rodžius vaidybiniam filmui „Vienui 
vieni“. O užbaigdama pridūrė, kad 
nors dabar ir nelabai madinga, bet ji 
patriotė, o jos gyslomis sruvena par-
tizaniškas kraujas.

Beje, ji rašo daktarinę disertaciją ir 
bando kuo plačiau skleisti lietuvišką 
kultūrą, populiarinti pasauliniu lygiu 
pripažintas sutartines, jas sujungti su 
ispaniškuoju flamenko ir dainuoti 
kur tik įmanoma - Europoje ir kituo-
se žemynuose.

B. Bublytė retai turi laisvų dienų, 
ypač vasarą, kai gali pabūti po svė-
dasietišku dangumi, kur taip mielas 
bitučių dūzgesys, kai gali šypsotis 
saulei, leistis į nuotykinę „Dausu-
vos“ kelionę, vėl ir vėl žavėtis Šven-
tosios vingiais, nukeliauti laiveliu 
iki Butėnų ir ten istoriniame kaime 
dainuoti ne tik sutartines, bet ir eg-
zotiškąjį flamenko.

Tėvynės ir asmenine laisve svaigstanti Brigita 
Bublytė vasarą plaukė profesorių Kazimiero 
Pakšto ir Stepono Kolupailos maršrutu  „Dau-
suvos“ ekspedicijoje Šventosios upe. 

Autoriaus nuotr.

Pasak režisieriaus Jono Vaitkaus, aktorių Bri-
gitos Bublytės ir Sauliaus Balandžio veidai,  ku-
riuose nespindėjo skepsio ir cinizmo atšvaitai, 
labiausiai tiko filmui „Vienui vieni“.

Daug... Kovo 8-ąją Anykščių 
vyrai savo mylimosioms pirko po 
70 – 80 centų kainuojančias tul-
pes. „Lankos“ gėlių parduotuvės 
pardavėjos teigė, kad gėlių vyrai 
nupirko labai daug. Dar vienos 
centre įsikūrusios gėlių parduotu-
vės savininkai teigė pardavę apie 
300 tulpių žiedų. Kiek tulpių par-
davė Anykščių „Maxima“, sužino-
ti nepavyko, tačiau šis prekybos 
tinklas teigia Lietuvoje pardavęs 
apie pusę milijono tulpių žiedų.  

Konkursas. Teritorinė ligonių 
kasa vasario pirmąją, vaikams 
pabrėždama, koks svarbus šeimai 
yra šeimos gydytojas, paskelbė 
vaikų piešinių konkursą „Mano 
šeimos gydytojas“. Jame dar gali 
spėti pasireikšti ir Anykščių kraš-
to vaikai, nes konkursas tęsiasi iki 
kovo 31 dienos. 

Vilkai. Rajono medžiotojams 
per nustatytą medžioklės sezoną 
nepavyko sumedžioti nė vieno vil-
ko. Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyriaus val-
dybos pirmininkas, medžioklės 
žinovas Rimantas Pečkus „Anykš-
tai“ sakė, kad rajono miškuose 
vilkų yra, tą konstatavo ir jų pėdas 
ant sniego fiksavę miškininkai. 
„Aš ir pats tas vilkų pėdas mačiau, 
bet jau po to, kai buvo nutrauktas 
medžioklės sezonas. Kad vilkų ra-
jone yra, rodo ir jų išpuoliai prieš 
žemės ūkio augintojų galvijus“, 
- sakė R. Pečkus. Praėjusių metų 
duomenimis, šalies miškuose buvo 
apie 280 vilkų.

Akcija. Savivaldybė kartu su 
Anykščių rajono policijos komisa-
riatu paskelbė  akciją „Būk atsa-
kingas - pasirūpink nenaudojama 
transporto priemone!”. Šios akci-
jos metu gyventojų prašoma savo 
nebenaudojamas transporto prie-
mones pašalinti iš bendro naudo-
jimo teritorijų. Taip pat gyventojai 
prašomi  pranešti apie kiemuose 
ar kitose bendro naudojimo teri-
torijose paliktas nenaudojamas 
ar teršiančias aplinką transporto 
priemones, nelegalius transporto 
priemonių ardytojus. Apie pažei-
dimus galima pranešti policijai 
arba savivaldybės „žaliajam pa-
truliui”.

Iškrito. Britanijos lietuvių krep-
šinio lygoje (BLKL) kovas baigė 
pernykščiai čempionai anykštėnai. 
„LBC-Build London“  ekipa rezul-
tatu 65:59 antrosiose rungtynėse 
įveikė „Anykščių BC“ komandą. 
Pirmosios serijos rungtynės buvo 
pasibaigusios lygiosiomis 62:62. 
„Anykščių BC“ komandos vado-
vas Dalius Šlizys sakė: „Mes pa-
tys labai nustebę esame, bet kaip 
jau anksčiau sakiau - kamuolys 
yra apvalus. Noriu pasveikinti 
LBC komandą su pelnyta perga-
le. Noriu komandos vardu padė-
koti mūsų komandos rėmėjams 
tai - Žygimantui Vajėgai, Mariui 
Labanovui, Tomui Bereikai, An-
driui Viršilai ir klubui SIN. Dar 
yra “A.Sabonio taurė”, kurioje 
dalyvaujame. Mes dar sugrįšim 
ir įrodysime, ką galime, nereikia 
mūsų nurašyti, keliam nykščius 
už Anykščius!“.  „Anykščiai BC“ 
taškus pelnė Algirdas Jaras ir Mo-
destas Šilalė po 14.

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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- Kas jums yra laimė?
- Laimė nepriklauso nuo to, ką 

mes turim, ar neturim, ji priklauso 
nuo mūsų požiūrio. Juk gyvenimas 
iš tiesų vyksta ne išorėje, o mūsų 
viduje, taip, kaip mes tą pasaulį pri-
imam.  Kuo žmogus optimistiškiau 
žiūri į jį supančią aplinką, žmones, 
įvykius, tuo jis laimingesnis.

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Manyčiau, kad baimę dažnai 

kelia ne reali grėsmė, o mūsų vaiz-
duotėje piešiami vaizdiniai, kuriuos 
per daug hiperbolizuojam. Gal to-
dėl, gyvendami dabartyje, nesuge-
bam šiandiena džiaugtis taip, kaip 
galėtumėm, įsigąsdinę dėl įsivaiz-
duojamos ateities. 

- Jūsų charakterio bruožas, ku-
ris jums labiausiai nepatinka ?

- Reikia pirma suabejoti savimi, 
kad galėtum įvertinti kitą. Kartais 
sunkoka atleisti mane įžeidusiam ar 
kritiką išsakusiam žmogui, nors la-
bai stengiuosi „dirbti“ su savimi...

- Bruožas, kuris labiausiai erzi-
na kituose?

- Tuščias plepėjimas.
- Žmogus, kuriuo žavitės.
- Yra gera patarlė, kad savam 

krašte pranašu nebūsi. Matyt, dėl 
to, kad čia tave visi kaip nuluptą 
pažįsta. Gal todėl idealų ieškom 
kažkur toli arba knygose arba juos 
susikuriam.

- Didžiausias iššūkis.
- Pats didžiausias iššūkis, manau, 

kiekvienam yra gyvenimas. Tačiau 
mano kartai bene didžiausias gy-
venimo iššūkis buvo santvarkos, 
„įrėmintos“ gyvenimo eigos pa-
sikeitimas į įdomų, laisvą, tačiau, 
pirmiausia, asmenine iniciatyva ir 
atsakomybe pagrįstą gyvenimą. Ne 
kiekvienam šis iššūkis buvo ir yra 

Baimė dėl ateities dažnai 
trukdo džiaugtis šiandiena

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo sky-
riaus vedėja Vida DIČIŪNAITĖ itin išsamiai išnarstė M. Prusto 
klausimyną. Nepatogių klausimų ar tiesiog paprastų „nežinau“, 
„negaliu atsakyti“ pašnekovės atsakymuose nėra...

Vedėja nepilsto iš tuščio į kiaurą net paklausta laimės recepto – 
tokio nėra, kiek norėsi būti laimingas, tiek ir būsi...

pagal jėgas, ne kiekvienas susikūrė 
savęs vertą gyvenimą. Liūdna, bet 
ir praėjus tiek nepriklausomybės 
metų, ir dabar net smulkiose konf-
liktinėse situacijose nesistengiam 
spręsti pačios problemos, o puldami 
kaltinam kitus, puldami ginamės. Ir 
tai vyksta visuose lygmenyse: ir as-
meniniuose, ir darbiniuose, ir vady-
biniuose santykiuose.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Kaip susigrąžinti jaunystę (juo-
kiasi...) O jeigu rimtai, tai dabar 
dažnai mano mintys nukreiptos 
bandymui suvokti žmogaus kas-
dieninės gyvenimo rutinos prasmę, 
žmogaus misiją ir paskirtį žemėje, 
gilinuosi į filosofinius klausimus. 
Sunkiausia suvokti  atsitiktinai (o 
gal neatsitiktinai?) tam tikru laiku ir 
tam tikroje vietoje atsidūrusių aukų 
likimo prasmingumą, bet galbūt 
kiekviena jų neša mums tam tikrą 
pamoką, tam tikrą įspėjimą, kad 
taptume žmogiškesni, supratinges-
ni, kad kurtume tobulesnį ir atlai-
desnį pasaulį.

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė?

- R. Tamošaitis yra parašęs, kad 
brandi išmintis ateina su nuolankiu 
tave kuriančios tikrovės pripažini-
mu. Tebūnie Tavo valia... Ne mano, 
o Tavo... Tai ėjimas nuo „aš“ prie 
Tu... Ne J. Marcinkevičiaus nuo-
lankumo (,,Aš kaltinu visus visus, 
išmokiusius lietuvį nuolankumo“), 
ne, anot J. Sprindytės, baudžiaunin-
ko komplekso prasme, o Kūrėjo va-
lios pripažinimu, dvasiniu orumu, 
mums kiekvienam skirtos išskirti-
nės misijos žemėje priėmimu.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Šiaip jau esu bloga melagė, nes 
pamelavusi dažniausiai įkliūnu. 
Mėgstu krėsti pokštus per balandžio 
1-ąją, bet sunku susilaikyti nesijuo-
kus. Aišku, su metais ateina suvoki-
mas, kad yra aplinkybių, dėl kurių 
nebūtina ar tiesiog negalima sakyti 
tiesos. Psichologai sako – verčiau 
būk laimingas, negu teisus.

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje?

- Papildomų kilogramų. Ir valios 
neturėjimo tiems kilogramams nu-
mesti.

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Stengiuosi būti tolerantiška, 

tačiau, kaip ir visi žmonės, kartais 
sugaunu save ironiškai mąstančią 
apie tam tikrų įpročių, tam tikro el-
gesio, tam tikro mąstymo žmones.  
O labiausiai mane erzina tie, kurie 
pernelyg save sureikšmina. Daž-
nai mes gyvename lyg galėtumėm 
gyventi šimtus metų. Tu gali turėti 
kiek nori turtų, būti kviečiamas į  
pirmąsias eiles, atpažįstamas gatvė-
se, vis tiek, kai ateis Tavo paskuti-
nio atodūsio valanda, liksi akistatoj 
tik su savimi, savo siela, išeisi tuš-
čiom rankom, negalėdamas nieko 
pasiimti su savimi. 

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė? 

- Nuoširdumas, humoro jausmas, 
vyriška savivertė, sugebėjimas mote-
rį priimanti kaip lygiavertį partnerį.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Moteriškas švelnumas ir ele-
gancija, savitumas.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate?

- Kai užsidaro vienos durys, vi-
sada lieka tikimybė, kad atsidarys 
kitos. Dar gyvenime vadovaujuosiu 
posakiu, kad „tikrasis išminčius iš 
molinio puodelio geria kaip iš auk-
sinio, o iš auksinio - kaip iš moli-
nio...“

- Ką gyvenime labiausiai mylite? 
- Savo artimuosius... Tėvynę.
- Kada ir kur buvote pati lai-

mingiausia? 
- Vaikystėje. Mano vaikystė pra-

bėgo Zarasų rajone gražioje sody-
boje tarp didžiulių liepų ir klevų, 
prie ežero. Augom nepamainoma 
ketveriukė vaikų: mes su seseria 
pametinukės ir vienmečiai kaimynų 
broliai pametinukai. Graži gam-
ta davė peno vaikiškai vaiduotei 
ir kūrybai. Gera buvo laiką leisti 
su tėveliais, bet visišką laisvę pa-
jusdavom jiems išėjus į darbą: ir 
vandeniu laistydavomės, ir baida-
rėm po ežerą plaukiojom, ir vasarą 
dviračiais, žiemą (o kokios buvo 
žiemos!) rogutėm ant ežero važinė-
jom, su slidėm nusileidę nuo kalno 
nuo tramplinų šokinėjom. Kai dabar 
pagalvoji, kai kurie mūsų nuotykiai 
galėjo ir blogai baigtis, bet užtat yra 
ką prisiminti.

- Kokį talentą norėtumėt turė-
ti? 

- Visada norėjau dainuoti ir mo-
kėti groti, nes mūsų giminė labai 

„daininga“, bet, deja, geras balsas 
atiteko tik broliui. Man telieka klau-
syti, kaip muzikuoja kiti.

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

- Jeigu būtų galima atsukti laiką 
atgal, bet turėti dabartin mąstymą, 
rinkčiausi kūrybinį, o ne adminis-
tracinį biurokratinį darbą.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Bandymas suskubti su besi-
keičiančiu gyvenimu, mokymasis 
visą gyvenimą. Reaguodama į kai-
tą, vidinių motyvų vedama, įgijau 
magistro laipsnį, nesimokiusi vi-
durinėje mokykloje, mokiausi ir 
tebesimokau anglų kalbos. Daly-
vavau įvairiuose konkursuose dėl 
stažuočių užsienio šalyse, kuriuos 
sėkmingai įveikiau. Nėra jau taip 
paprasta vienam atstovauti ir anglų 
kalba pristatyti savo šalį, dalyvauti 
diskusijose (kaip  Lietuvos atstovė 
buvau deleguota į  stažuotes Madri-
de, Londone). 

Kaip vieną iš pasiekimų įvardin-
čiau ir tai, kad išmokau vairuoti au-
tomobilį. 

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

- Be abejo, mąstančia būtybe.
- Vieta, kur labiausiai norėtu-

mėt gyventi?
- Visur gerai, bet namie geriausia. 

Užteko dviem mėnesiams išvykti 
pas gimines į JAV, kad suprasčiau, 
kodėl jie beveik kiekviename laiške 
šitiek metų rašydavo apie Tėvynės 
ilgesį.

- Brangiausias turtas.
- Sakoma, kad žmogus gyvenimo 

pradžioj nori kuo gražiau atrodyti, 
vėliau – kuo daugiau turėti, o ga-
liausiai ateina laikas, kai norisi tik 
būti. Ir manau, kad išmintingai pa-
sakė S. Rama „vargšai trokšta turtų, 
o turtingieji rojaus, tik išmintingieji 
ieško ramybės“.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Manau, kad viskam, kas mūsų 
gyvenime vyksta, yra priežastis, 
kaip pamoka kažką pamatyti, pa-
jausti ir suprasti. Man sunkiausia 
būtų, jeigu negalėčiau savimi pasi-
rūpinti pati, o ta našta būtų užkrauta 
kitiems.

- Jūsų svajonių profesija.
- Visada domino psichologija 

kaip atskiras mokslas, nors nemažai 
psichologinių žinių gavau ir studi-
juodama, ir skaitydama įvairaus po-
būdžio knygas.

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Gal nuoširdumas...
- Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
- Patikimumą.
- Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Domuosi filosofine, pažinti-

ne, grožine literatūra. Manau, kad 
meno kūrinio vertę geriausiai įver-
tina laikas. Man labiau patinka 
klasika. Hermanas Hesė, Ernestas 

Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė keliaudama po JAV 
ne tik grožėjosi Naujojo pasaulio vaizdas, bet realiai pajuto, ką 
reiškia Tėvynės ilgesys.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Hemingvejus, Haruki Murakami. 
Iš lietuvių rašytojų – Romualdas 
Granauskas, Bronius Radzevičius, 
Juozas Aputis.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas? 

- Būtų pernelyg paprasta nu-
rodyti vieną personažą. Juk kie-
kvienas personažas – tam tikra 
rašytojo mąstysenos, erudicijos, gy-
venimo filosofijos, vaizduotės visu-
ma. Mums paprastai patinka tie per-
sonažai, kurie nors kažkiek atliepia 
mus pačius, atsakinėja į mūsų pačių 
keliamus klausimus. Visada žavėjo 
Antuano de Sent Egziuperi Maža-
sis princas, kaip subtilios pasaulio 
pajautos, išskirtinumą ir kiekvie-
no vertę pabrėžiančio tarpusavio 
bendravimo simbolis. Permąstyti 
savo vertybines nuostatas skatina 
neseniai perskaityta Marlo Morgan 
knyga „Dykumos balsai“ apie Aus-
tralijos aborigenų (sąlyginai galima 
laikyti kaip vieną personažą) per 
kartų kartas perduodamą sukauptą 
išmintį.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

- Jėzus Kristus (aš tikiu, kad toks 
žmogus realiai gyveno). Man mo-
raliniai autoritetai yra tie žmonės, 
kurie gali pasiaukoti vardan kitų, 
kurie sudėtingiausioj situacijoj, net 
rizikuodami gyvybe, padeda žmo-
nėms. Nežinau, ar tokioj situacijoj 
galėčiau padaryti tą patį, greičiau-
siai ne, nes reikia būti labai stipriam 
dvasia.

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

- Jau pati herojaus sąvoka daug 
kam įpareigoja, rodo išskirtinumą. 
Gaila, bet abejoju, kad galėčiau 
kažką iš savo aplinkos pavadinti 
herojumi.

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka? 

- Kilę iš baltiškų žodžių, kiek 
sumoderninti. Ugnė, Žiedė, Urtė, 
Morta, Greta, Viltė, Šarūnas, Vaka-
ris, Mantas, Aurimas.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate? 

- Stengiuosi suprasti, kodėl žmo-
gus pasielgė būtent taip, o ne kitaip, 
įvertinti visas aplinkybes. Bet tai 
nėra lengva. Mūsų mąstymą ir ver-
tinimus labai veikia stereotipai ir 
parasčiausias nežinojimas, neturėji-
mas visos informacijos. Aišku, yra 
dalykų, kurių jokiom aplinkybėm 
pateisinti negali.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Pritarčiau tai minčiai, kad žmo-
gus gyvenimo pabaigoj daugiausia 
gailisi ne to, ką padarė, o to, ko ne-
padarė. 

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Mes kiekvienas ir gyventi, ir 

mirti norėtume oriai. Bet tai jau ne 
nuo mūsų pasirinkimo priklauso. 
Manau, kad išeiti lengviau tiems, 
kurie tiki Aukščiausiojo valia. Anot 
S. Gedos, mirtis per tikėjimą sutei-
kia perspektyvą gyvenimui tęsti.

- Jūsų gyvenimo moto?
- Ego: kai viskas susitvarkys, at-

rasiu ramybę...
Siela: kai atrasi ramybę, viskas 

susitvarkys...

- ANYKŠTA

Pasaulio anykštėnų bendrija 
inicijuoja visuomeninę patriotinę 
akciją „Profesionalaus meno kūri-
niai gimtinei“, skirtą Anykščių Šv. 
Mato bažnyčiai. Šią akciją palaiko 
ir Anykščių rajono savivaldybė.

„Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“
Pastaraisiais metais mūsų baž-

nyčia, įrengus bokšte apžvalgos 
aikštelę, tapo dar didesniu traukos 
centru ir yra gausiai lankoma eks-
kursantų ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš užsienio. Bažnyčios meninę ir 

istorinę vertę galėtų papildyti dar 
vienas monumentaliojo meno kū-
rinys, kuriame atsispindėtų Anykš-
čių parapijos istorija. Tai būtų rel-
jefinė skulptūrinė metalo plastika 
bažnyčios centrinėse duryse. 

Kovo 18 d. (penktadienį) 14 val. 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje vyks šio projekto 
pristatymas, kuriame dalyvaus jo 
autoriai – iš Anykščių kilęs skulp-
torius Romualdas Inčirauskas ir ar-

chitektas Algirdas Žebrauskas. 
Kviečiame visus, kam rūpi 

Anykščių krašto kultūros vertybės 
ir jų praturtinimas, dalyvauti meni-
nio projekto pristatyme.

Antanas TYlA, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos

 pirmininkas 

atviras laiškas
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šiupinys

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

- Jūs buvot iš tų, kurie Anykš-
čiuose į savanoriškąją krašto ap-
saugos tarnybą įsiliejo nuo pirmų 
jos dienų. Gal galite prisiminti, kas 
paskatino jungtis prie savanorių, 
kaip viskas prasidėjo?

- Buvo kokie 1988-1989 metai, į 
Surdegio kolūkį atvažiavo studentai 
ir iškėlė trispalvę. Aš darbo reikalais į 
kolūkio kontorą pataikiau užsukti tuo 
metu, kai joje buvo Viešintų įgalioti-
nis, kapitonas. Jis moteriškių buhal-
terijoje klausė, ką jam dabar su tais 
studentais daryti? Viena iš moteriškių 
jam labai gražiai pasakė: “Nesikišk, 
nebesupranti, kas čia darosi ir kur 
jaunimas eina, jie geriau mato. Jei tu 
ką su jais darysi – gal gausi žvaigždu-
tę, gal išeisi pensijon, bet jei jaunimas 
teisus ir Lietuva atgaus nepriklauso-
mybę (nepriklausomybės idėja visą 
laiką buvo gyva, vien galima prisi-
minti Romo Kalantos susideginimą) 
tai kur tu atsidursi? Į Sibirą jau nebe-
veš, gyvas po velėna lįsti nenorėsi, o 
tai kur tavo sąžinė dėsis? Nekreipk 
dėmesio į vėliavos iškėlimą, jei reikia 
kokios ataskaitos – moki juk parašyti, 
važiuok ramus į Viešintas, o mes čia 
jau vietoje išsiaiškinsim.” 

Tai buvo pirmoji liaudiškai protin-
ga mintis, kurią išgirdau apie nepri-
klausomybę, kurią įsiminiau, užsifik-
savau nebegrįžtamai.

Vėliau prasidėjo aktyvesnis judė-
jimas, pradėjo kurtis organizacijos, 
daug darė Eligijus Smetona bendrau-
damas su paprastais žmonėmis. Taip 
po truputį, po truputį ir įsitraukiau. 

- Archyvų dokumentai rodo, kad 
tarp aktyviausių savanorių veikėjų 
buvo žmonių, susijusių su sovie-
tinėmis represinėmis saugumo 
struktūromis.

- Patys tai įtarėm, patys ir padėjom 
atrinkti.

- Jums buvo patikėta vadovauti 
vienai iš Anykščių bataliono sa-
vanorių kuopų, nors turėjote tik 

Pirmuosius savanorius keičia 
jų vaikai ir anūkai

viršilos laipsnį, kai kuopoms daž-
niausiai vadovauja leitenantai. Tai 
ir rodo pasitikėjimą Jumis...

- Kuopoms vadovauja net turintys 
majoro laipsnį, dabar vadas turi būti 
karininkas, bet tais laikais galėjo būti 
ir kitaip. „Lipti“ į pareigas pradėjau 
absoliučiai nuo pradžios. Beje, sava-
norių struktūra Anykščiuose pradėjo 
formuotis pogrindyje dar iki nepri-
klausomybės atstatymo. Buvo apta-
riama struktūra ir kuriamas veiksmų 
planas. Labai greitai po to atėjo sau-
sio13-oji...

- Esate minėjęs, kad anykštėnai 
sausio 13-osios išvakarėse išvažiavo 
prie Viešintų televizijos retranslia-
vimo bokšto.

- Nesulaukus komandų patys 
ėmėme organizuotis. Vienas mūsiš-
kių paėmė autobusą ir išvažiavome. 
Važiavom nežinodami, kas laukia, o 
kadangi dauguma mūsų važiavusių 
tarnavome tarybinėje kariuomenėje ir 
žinojome, kas ji yra, o ypač, ką reiškia 
jų desantas, ėmėm tarpusavyje aiš-
kintis, kas ką vykdys, kas kokį karinį 
laipsnį turėjome kariuomenėje, orga-
nizuotis. Reikėjo, kad kažkas imtųsi 
atsakomybės. Pradėjome aiškintis, 
ar yra tarp mūsų autobuse kapitonų 
– nėra. Leitenantų – nėra. Seržantų 
yra? – Nėra. Tai kiek galim važiuoti 
nežinia kur ir nežinia kaip? Nuvykę 
sustojome prie Viešintų, nevažiuo-
dami iki pat bokšto, nes autobusas 
būtų labai patogus taikinys. Ėmėme 
aiškintis, kas ką kariniuose reikaluose 
išmano. Labai greitai gimė kolektyvi-
niai sprendimai, labai greitai žmonės 
pasiskirstė pareigomis. Taip, žvel-
giant iš mano matymo pozicijų, pra-
dėjo formuotis karinė struktūra. 

Grįžę iš Viešintų užsukom į namus, 
susirinkom būtiniausius daiktus ir tuo 
pačiu autobusu išlėkėme į Vilnių.

- Ar teisybė, kad buvo atvejų, jog 
kai kuriuos susiruošusius važiuoti į 
Vilnių jau iš autobusų giminės vos 

ne už rankos išsitempė?
- Nebuvo tokių, kad už rankos 

temptų, bet jei paklūsti įkalbinėji-
mams, tai įkalbinėk, kad ir giminės 
kartu važiuotų, o ne leiskis, kad tave 
atkalbėtų. 

- Jūsų manymu, kas iš anykštėnų 
labiausiai prisidėjo prie Anykščių 
savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos formavimosi? 

- Stanislovas Petraška. Vienareikš-
miškai. Jau amžinatilsį. Jis baigė karo 
mokyklą, turėjo karininko laipsnį ir 
vadovavimo įgūdžius kariuomenėje. 
Jis tikrai daug padarė. Jis buvo labai 
kuklus, taktiškas, pasisakydamas nie-
ko neįžeisdavo, mokėjo žmones pa-
skirti ten, kur jie labiausiai tinka. 

- Jūs dažnai sakote apie pajėgų 
kūrime dalyvavusius žmones – mi-
ręs, miręs, miręs... Ar kūrime daly-
vavo jauni žmonės?

- Buvo labai daug. Iš pradžių 
Anykščiuose buvo įkurta tik viena 
kuopa, būriams vadovavome mes, 
vyresni. Kuopai vadovavo Antanas 
Kadžionis, kuopininkas (kuopos 
vado pavaduotojas) buvo Gintaras 
Bagdonas, tik jis dar neturėjo karinio 
išsilavinimo. Mes apsitarėme, kad 
pirmojoje karininkų ruošimo laidoje 
turi būti ir anykštėnas. Rekomenda-
vome buvusį „žaliaraištį“ G. Bag-
doną. Beje, pirmųjų nepriklausomos 
Lietuvos karininkų ruošime dalyvavo 
ir anykštėnas Jonas Andriškevičius, 
kuris vėliau tapo pirmuoju Lietuvos 
kariuomenės vadu. 

Dabar į tarnybą jau ateina tų pir-
mųjų savanorių vaikai ir net anūkai.

- Kiek žinau, Jūsų vadovauja-
ma kuopa, kuri buvo formuoja-
ma ne Anykščių miesto gyventojų 
pagrindu, buvo gausesnė už pačio 
miesto pagrindu suformuotą kuo-
pą, žmonės buvo labai motyvuoti. 
Prieš keletą metų, kai Anykščiuose 
lankėsi G. Bagdono vadovaujama 
Lietuvos karo akademijos delega-
cija, susitikime Anykščių švietimo 
skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė 
Jus gyrė už aktyvumą dirbant su 
vaikais ir jaunimu. Ar kada skai-
čiavote, kiek Anykščių rajono jau-
nimo buvo Jūsų vadovaujami ir 
net auklėjami?

- Niekada neskaičiavau. Jaunimas 
pats atsirenka, kur jam eiti. Nors 
pavaldiniais nemėgstu vadinti – jie 
buvo bendražygiai. Vien dabartinės 
karininkijos būryje yra daug aukš-
tas pareigas užimančių anykštėnų, 
su kuriais teko tarnauti. Džiugu, kad 
dauguma nepamiršta, iš kur atėjo, 
savo gimtinės ir tarnybos draugų. Pa-
vyzdys: vienas mūsiškių karių gulėjo 
ligoninėje sirgdamas vėžiu, jam jau 
buvo labai blogai, mes važiavome jo 
aplankyti į Santariškių ligoninę, susi-
skambinome su G. Bagdonu, sakom: 
„Gintarai, reikia mūsų žmogų aplan-
kyti“. Jis nepasakė nė pusės žodžio, 
kad negali, iš karto atvyko. 

 - Jūsų vadovautoje kuopoje, 
man pasirodė, kad kariams ne-
būdavo „neisiu, negaliu atvykti“, 
prireikus žmonės labai greitai su-
sirinkdavo. Kaip pavyko pasiekti 
tokio sąmoningumo?

- Nes mes buvome visi vienodi. 
Kuopoje buvo žmonių, išmanančių 
kariškus reikalus. Jie tikrai paskui 
save moka vesti žmones, turėjo au-
toritetą savo gyvenamoje teritorijoje, 
todėl juos rekomenduodavau skirti 
vadais. 

- Jūs, kiek žinau, per pratybas la-

bai rūpindavotės Jums pavaldžiais 
žmonėmis. Pats nemiegodavot, bet 
stengėtės, kad kariai nors kiek pa-
ilsėtų.

- Man pasisekė, kad rusiškoje ka-
riuomenėje tarnavau tarp Antrąjį 
pasaulinį karą praėjusių vyrų („fran-
tavykų“). Ne išsišokėlių, o tikrų už-
grūdintų vadų. Todėl nebuvo jokių 
„diedovščinų“. Mus jie vis mokė 
– dirbk galva, žmogau. Šie niekada 
neapšaukdavo tavęs, jei bandydavai 
kokį „šposą“ iškrėsti – iš anksto pa-
jausdavo ir išsikviesdavo: „Eikš, sū-
nau, pakalbėsim“.

- Dabar yra grąžinta šauktinių 
kariuomenė. Kaip Jūs manote, ar 
ne per vėlu XXI amžiuje grąžinti 
šauktinių kariuomenę?

- Niekada nėra per vėlu. Tik netu-
ri būti daromos išimtys. Jaunuoliai 
pamato truputį kitus tikresnius san-
tykius, pamato, ką reiškia garbė, par-
eiga, vyriškumas. Kariuomenė nors 
kiek parodys, kad ir tu atsakingas už 
savo veiksmus.

- Neseniai girdėjau mintį, kad 
prieš Antrąjį pasaulinį karą vokie-
čiai savo karininkus mokė ne aklai 
sekti statutais, bet mokėti rasti išei-
tį bet kurioje susiklosčiusioje situ-
acijoje. Sugebėjimas orientuotis 
situacijoje turi būti viena pagrin-
dinių vadų savybių. Kaip manote, 
ar reikia griežtai laikytis statuto, ar 
labiau žiūrėti pagal situaciją?

- Statutas yra karinis įstatymas, o 
įstatymas yra įstatymas. Bet mus dar 
S. Petraška mokė, kad reikia žiūrėti 
ne tik, kas parašyta, bet ir kad reikia 
mokėti skaityti tarp eilučių. Suprask ir 
žinok, kaip tai panaudoti tikrame gy-
venime. Tai ir yra gyvenimo išmintis. 

Pamenu atvejį, kaip atvažiavo ti-
krinti bataliono ginkluotės vienas 
kapitonas. Jis užėjo į ginklų kambarį, 
atsivežęs seržantą jam liepė tikrinti, 
ar tvarkingi ir išvalyti ginklai vieno-
je pusėje, o pats tikrino kitoje pusė-
je. Seržantas peržiūrėjo, raportavo, 
kad viskas tvarkoje, o kapitonas ne-
tiki – negali būti, kad ginklai švarūs, 
ir tikrino toliau. Po kiek laiko mane 
pakvietė atsiskaityti į buhalteriją, 
pasikviečiau seržantą, kapitonas jam 
leido eiti kartu, bet sakė, kad pats vis 
vien liks ginklų kambaryje ir nešvarų 
ginklą ras. Sakiau kapitonui, kad ge-
rai, bet ginklų kambaryje teks jį užra-
kinti. Pasakiau tiesiai. Jis tada piktai 
atsakė - išeinu. 

Kariuomenėje yra statutas, kuris 
galioja visiems kariškiams.

- Lietuvoje vyksta diskusija, ar 
šauliams leisti namuose laikyti gin-
klus. Ką apie tai manote Jūs?

- Medžiotojams leidžiama, jų gin-
klai kontroliuojami. Medžiotojai, 
kaip keistai beatrodytų, nesišaudo.  

- Ar Jūs dar dirbate su jauni-
mu, su jaunaisiais šauliais, ar daug 
„šauliukų“ Anykščiuose? 

- Nepamirštu, kad esu šaulys ir 
vykdau savo pareigą.  

Anykščiuose „šauliukų“ tikrai 
daug, tik vyresnio amžiaus šaulių ne-
bedaug likę. Keliami labai aukšti rei-
kalavimai visuomeniniais pagrindais 
dirbančiam žmogui. Kyla problemos 
su transportu, kai su jaunaisiais šau-
liais reikia nuvykti į renginius, praty-
bas. 

- Ar dar leidžiama karjeruose 
mokytis šaudyti?

- Pagal kariuomenės vado įsaky-
mą, visi šaudymai vykdomi Pabradės 
kariniame poligone, nors greta yra 
sertifikuotos medžiotojų šaudyklos. 
Jų užtektų, juk medžiotojai šaudo net 
graižtviniais šautuvais. 

Net mokytis šaudyti „orinukais“ 
neturime tinkamų patalpų.

- Kokiu principu vadovaujatės 
dirbdami su jaunimu?

- Niekada nemeluok, nebandyk iš-
sisukinėti, sakyk tiesiai ir aiškiai. 

Šiais metais Krašto apsaugos savanorių pajėgos atšventė ke-
tvirčio amžiaus jubiliejų nuo tarnybos įkūrimo. Vienas iš akty-
viausių anykštėnų savanorių, šiemet 70-metį švęsiantis Lietuvos 
šaulių sąjungos Garbės šaulys Zenonas Mameniškis buvo iš tų, 
kurie į tarnybą atėjo dar iki oficialaus pajėgų įkūrimo. Savano-
ris, šaulys atsakė į keletą „Anykštos“ klausimų apie tarnybą.

Viršila Zenonas Mameniškis vienai iš Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Anykščių bataliono kuopų vadovavo apie 10 metų.

Protai. Antradienį vykusiame 
„Auksinių protų“ turnyre net du 
iš penkių klausimų blokų buvo 
jaunatviški - komiksai bei žaislai 
ir žaidimai, tačiau tik iš suaugusių 
žmonių sudarytai liberalų „Ni-
kei“ (82 taškai) pavyko laimėti 
turnyrą. Antrąją vietą užėmė jau-
nimo komanda „Atsilošk Justeli“, 
liberalams nusileidusi tik vienu 
tašku. Trečia liko „Vienaskaita“ 
(75 taškai). Po penkių įskaitinių 
žaidimų Anykščiuose toliau pir-
mauja „Vienaskaita“ (375 taškai). 
Į antrąją vietą pakilo „Nikė“ (367 
taškai). Trečioje vietoje – „Šį kar-
tą neatvyko“ (365 taškai), ketvir-
toje „Varpas“ - 352 taškai.

Šventė I. Anykščių liberalai 
kovo 8-ąją moterims dovanojo 
oranžines herberas. Prie kiekvie-
nos iš gėlių buvo prikabintas 
užrašas, nurodantis, kad sveikin-
tojas – būsimas liberalų kandida-
tas į Seimą Anykščių-Panevėžio 
apygardoje Lukas Pakeltis. Pats 
politikas Kovo 8-ąją buvo ne Lie-
tuvoje, tad jo vardu rinkėjas mo-
teris sveikino partijos kolegos.

Šventė II. Kovo 8-ąją Troškū-
nuose vyko moterų futbolo turny-
ras. Futbolas – viena iš ne pačių 
moteriškiausių sporto šakų, tad 
moterų diena Troškūnuose švęsta 
visai nemoteriškai. Sportininkių 
pasveikinti atvyko garsus krep-
šininkas, Seimo narys, būsimas 
konservatorių kandidatas į Seimą 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
Sergejus Jovaiša. 

Nepartinis. Buvęs partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ kandi-
datas į Anykščių rajono merus 
Raimondas Razmislavičius lieka 
nepartiniu. Po Vytauto Galvono 
žūties R. Razmislavičius tapo 
Anykščių rajono tarybos nariu, 
vieninteliu partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ atstovu Taryboje, 
tačiau į šią partiją neįstojo. Pri-
minsime, kad partijai nepriklauso 
ir liberalų remtas bei remiamas 
meras Kęstutis Tubis.

Persikraustė. Legendinė 
Anykščių socdemų būstinė Tilto 
gatvėje parduota. Socialdemokra-
tai persikraustė į miesto centrą, 
išsinuomojo patalpas name tarp 
bibliotekos ir buvusio buitinio 
kombinato pastato.  

Prenumerata. Lietuvos pašto 
duomenimis, daugiau nei du treč-
daliai – 72 proc. spaudos leidinių 
pernai buvo pristatomi kaimo 
gyvenamųjų vietovių prenume-
ratoriams. Tarp prenumeruoja-
mos periodikos populiariausi yra 
laikraščiai (nacionaliniai dien-
raščiai ir regioniniai, rajoniniai 
laikraščiai), kuriuos skaito net du 
trečdaliai – 68,5 proc. prenume-
ratorių.

Paroda. Ketvirtadienį Anykš-
čių menų inkubatoriuje 17 va-
landą atidaroma Anykščių krašto 
tautodailės paroda. Ją bus galima 
aplankyti iki balandžio 8 dienos.

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

Skelbimas. Jei skelbime ne 
daugiau kaip 17 žodžių, toks 
skelbimas antradienio numeryje 
kainuos 3,10 Eur, šeštadienio – 
3,70 Eur.
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pirmadienis 2016 03 14

sekmadienis 2016 03 13

 
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. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
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. 
13.35 Premjera. Paryžiaus paslap-
tys. N-7.  
15.10 Premjera. Pavojingi jausmai.  
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. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Premjera. Šerlokas. 
Pasibjaurėtina nuotaka. N-7.  
23.35 Pasaulio dokumentika.  
0.30 Paryžiaus paslaptys. N-7.  
2.00 Misija Sibiras’15. keturiolika 
nežinomybės dienų, arba kaip 
mes gėrėme kavą su bobute.  
2.55 Savaitė.  
3.50 Eurovizija 2016. Nacionalinė 

atranka. Finalas.

 
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 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Vilkas ir septyni ožiukai. 
9.45 Gyveno kartą šuo. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Paskutinė mimzė. 
11.50 Nakties žirgas. 
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. 2016 m.  
22.00 Snaiperis. N14.  
0.25 Grobis. N14.  
1.55 Transformeriai. Nugalėtųjų 
kerštas. N-7. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Dumbo.  
12.25 Flinstounai Viva Rok 
Vegase. N-7.  
14.10 Mergina iš Džersio. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.30 Kadagys.  
22.30 Dalaso klubas. N-14.  
0.50 Vėtrų kalnas.  N-7

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Galiūnų čempionato 2 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 “Ilgiausias jardas”. N-7.  
21.00 “Įkaitai”. N14.  
22.50 “Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija”. N-14.  
0.30 “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. 
“Septintosios kuopos suradimas”. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Rosamunde Pilcher. Meilė hori-
zonte. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Pasekmės”. N14.  
22.50 “Laimingas skaičius...kitas”. 
N14.  
0.50 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Pasauliniai meno šedevrai.  
7.40 “Laumės juosta 2015”.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.30 Premjera. Stefanas 
Turčakas.  
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.30 Legendos.  
12.15 Durys atsidaro.  
12.45 Atspindžiai.  
13.15 Linija, spalva, forma.  
14.00 Pasaulio biatlono čempio-
natas.  
14.45 Šventadienio mintys. 
15.15 Kelias į UEFA EURO 2016.  
15.40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
16.35 Mažasis princas.  
17.00 Pasaulio biatlono čempio-
natas.  
17.45 Žinios.  
18.00 Suskaičiuojant knygas.  
19.15 Kelias į namus.  
19.45 Euromaxx.  

20.15 Misija Sibiras’15. keturiolika 
nežinomybės dienų arba kaip mes 
gėrėme kavą su bobute.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
B.A.  
24.00 ...formatas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Akacijų alėja 2013. 
1.45 Režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmų retrospektyva. Mano vaikys-
tės ruduo.  
2.55 Antanas Vienuolis. 
Prieblandoje.  
4.45 Suskaičiuojant knygas

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.55 KK2 (k). N-7.  
10.00 Brydės (k).  
10.30 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 Gyvenimas prieblandoje.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (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. Šiaulių “Šiauliai” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
19.00 Paskutinės atostogos. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kleitono bazė. N-14.  
0.30 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba. N-14.  
2.15 Salemas. N-14.  
3.10 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”. N-7. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
13.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.
 17.30 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Slaptieji agentai”. N-7. 
23.50 “Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 “24/7”. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
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.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Borisas 
Nemcovas. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.10 Gyvenimas.  
0.40 Klausimėlis.lt. 
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 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis 

(k). N-7.  
11.40 Nuo... Iki... (k).  
12.40 Bus visko (k).  
13.30 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės dei-
mantai”. 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 
Specialistas. N-7.  
0.25 “Kultas”. N14.  
1.15 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.00 “Strėlė”. N-7.  

6.40 Ančiukas Donaldas ir 
draugai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Naktis muziejuje 2. 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 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 televi-
trina.  
7.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.
19.00 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Largo Vinčas. N-7.  
23.30 Juodasis erelis. N14.  
1.10 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
1.55 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  

14.50 Nebylus liudijimas. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.40 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.45 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Pamėgtos dainos.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Margarita Dvarionaitė.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Williamo Shakespeare’o 
“Globe” teatras. Hamletas. 
15.00 Naisių vasara.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 8. 
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 “Vivat Verdi”. 2 d. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 Aistros laive. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.10 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  

3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Koncertas “Dainuokime 
laisvę”.  
5.25 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 Gyvenimas prieblando-
je. Palydovės (k).  
14.20 Yra, kaip yra. 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.  
9.05 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 Vieniša. S.  
0.55 Atsiskyrėlis. N-14.  
2.30 Salemas. N-14.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinasras”. N-7. 
11.30 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
12.30 “24/7”.  
13.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
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 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. Speciali 
laida. 
23.25 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
0.25 “Miškinis” N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”.  
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.00 “Jaunikliai”.  
6.30 Miestai ir žmonės.  

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.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.25 Borisas Nemcovas. N-7.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
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 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Žvaigždžių duetai (k).  
13.30 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 

14.25 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Šiaudiniai šunys. N14.  
0.20 “Kultas”. N14.  
1.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.55 “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 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus.. 
N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Bibliotekininkai. N-7.  
23.30 Legendos. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.25 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 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Po saulėlydžio. N-7.  
23.15 Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija. N14.  
0.45 “Ekspertė Džordan”. N-7. 
1.35 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”.  
14.35 Detektyvas Kolambas. 
Kolambas lankosi naktiniame 
klube.
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. 
Užmiršti laiškai. N-7. 
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 8. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Rusų gatvė. Žinios.  
13.15 Koncertas “Dainuokime 
laisvę”.  
14.30 Ponas Selfridžas 3. 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8.16.30 “Vivat Verdi”.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
21.00 Premjera. Visata. 
Senovės mįslės įmintos. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Šerlokas. Pasibjaurėtina 
nuotaka. N-7.  
24.00 Tokie jie buvo.  
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-

dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Suskaičiuojant knygas.  
5.30 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. 
14.20 Yra, kaip yra. 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 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. “Manchester City 

FC” - “FC Dynamo Kyiv”.  
23.40 Pasienio miestas. N-14.  
1.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
2.30 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 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
12.30 Nuoga tiesa. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Magda M.”. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
 
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Miestai ir žmonės.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”. N-7. 
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.00 “Jaunikliai”. N-7. 
6.30 Miestai ir žmonės. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
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 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  

13.30 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės deiman-
tai”. 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 
Mirtinos žaizdos. N14.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Du tėvai ir du sūnūs. 
N-7.  
11.00 Paskutinis iš vyrų. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
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 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 Kurjeris. N-14.  
0.20 Elementaru. N-7.  
1.20 Paskutinis iš vyrų.  N-7.  
2.10 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 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Leonas. N14.  
23.30 Largo Vinčas. N-7.  
1.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.10 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”.  
14.35 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Pasekmės.
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. 
Lapė sprunka  N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7. 
7.20 Kaip atsiranda daiktai 8. 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas (kart.). 
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Vladimiro Prudnikovo 
šventinis koncertas.  
14.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
16.30 Visata. Senovės mįslės 
įmintos (kart.). 
17.15 Tokie jie buvo. Vytautas 
Kernagis.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
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 isto-
rija.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 

Nulis motyvacijos. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Pasauliniai meno šedev-
rai. Atlieka kamerinis ansam-
blis “Musica humana”, valstybi-
nis choras “Vilnius”.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 “Vivat Verdi”. 2 d.  
5.05 Kelias į namus.  
5.35 Egzistencija. 

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 A.Ramanauskas 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. Vilniaus “Žalgiris” - 
Marijampolės “Sūduva”. 20.00 
Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14. 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “FC Barcelona” - 
“Arsenal FC”.  
23.40 Detektyvo Hanterio su-
grįžimas. N-14.  
1.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
2.55 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
12.30 Patriotai.. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Magda M.”. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7. 
0.20 “Miškinis” N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Miestai ir žmonės.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “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.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
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 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Pasienis. 
N-14.  
23.45 Emigrantai.  
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 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  

13.30 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės dei-
mantai”. 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 
Nepalaužiama drąsa. N14.  
0.35 “Kultas”. N14.  
1.25 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.10 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Tėtušiai. N-7.   
12.00 Svogūnų Lietuva. 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 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Priešas už vartų. N-14.  
1.05 Tėtušiai. N-7.  
2.00 Virtuvė. N-7.   

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

10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Labai juokinga laida. 
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas. N-7.  
23.20 Leonas. N14.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.05 “Liežuvautoja”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Kaukė”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”.  
14.35 Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Užmiršti laiškai.
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.55 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Foilo karas. Arimų kariai. N-7.  
22.50 “Begėdis”. N14.  

23.50 “Ties riba”. N14.  
0.40 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 8 . 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Mokslo sriuba.  
12.45 Suskaičiuojant knygas.  
14.00 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras.  
14.15 Penkiakovės riteriai.  
15.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
16.30 Didžioji istorija (kart.). 
17.30 Teatras.  
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
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 Gatvės vaikai.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
1.00 Šoka Sankt-Peterburgo 
valstybinio teatro baleto ar-
tistai.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  

3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos (k). 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.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 Vienam gale kablys. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. 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 3.  N-14.  
0.25 Deganti žemė. N-7.  
2.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
2.50 Bobo užkandinė. N-14.  

6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Byla “Gastronomas 
Nr.1””. N-7. 
12.30 Ginčas. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
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. 
0.20 “Miškinis”. N-7. 
1.20 Reporteris.  
2.00 Miestai ir žmonės.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”.  
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
6.00 “Jaunikliai”. N-7. 
6.30 Miestai ir žmonės.  

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys. 
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.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
Batuotas katinas. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Mecgeris ir 
negyvėlis ryklių akvariume. 
N-7.  
0.25 Pinigų karta.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Rožinė pantera. 
7.25 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  

10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  
11.35 Nauja legenda (k).  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.30 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. penktadienis. 
N-7.  
21.00 Vėpla. 1965 m. 
Komedija.  
23.15 Hadsono vanagas. 
N-7.  
1.10 Mirtinos žaizdos. N14.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Tėtušiai. N-7.  
12.00 Farai. 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.  
19.20 TV3 sportas.  
19.25 TV3 orai.  
19.30 Hortonas. U.  
21.10 Kodas. L.O.B.I.A.I. 
N-7.  
23.50 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo 
lenktynės. N-14.  
1.50 Vendelio Beikerio istori-
ja. N-7.   

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

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

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”.  
14.35 Midsomerio žmogžu-
dystės.
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslap-

tis”. 
19.00 Nebylus liudijimas. 
Tuštuma.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Jorkšyro žudikas. 1983-ieji. 
N14. 
22.55 SNOBO KINAS 
Degantis žmogus. N14. 
1.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
2.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT Kultūros akade-
mija.  
13.30 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
15.15 Pasaulio biatlono tau-
rė. Vyrų 10 km sprintas.  
16.45 Linija, spalva, forma.  
17.30 Margarita Dvarionaitė.  
17.50 Panevėžio Juozo 
Miltinio dramos teatro 75-
mečiui. Premjera. Alvydas 
Šlepikas. Lietaus dievas. 1 d.  
19.10 Gytis Lukšas pristato 
filmą “Kas mirs šiandieną”.  
19.20 Kas mirs šiandieną.  
19.40 Panevėžio Juozo 
Miltinio dramos teatro 75-
mečiui. Premjera. Alvydas 
Šlepikas. Lietaus dievas. 2 d.  

21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Pasienis. N-14.  
23.35 Prisiminkime.  
23.45 Muzikos savaitė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.55 Raudona linija (k).  
12.40 Nuo.. Iki.. (k).  
13.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Gyvenimas prieblando-
je. Palydovės (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 Diagnozė. valdžia (k).  
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 Ugniagesiai gelbėtojai. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. 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. 
Pirėjo “Olympiacos” - Kauno 
“Žalgiris”.  
0.50 Paveldėtojai. N-14.  
2.45 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 “Byla “Gastronomas 
Nr.1”. N-7. 
12.30 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “Magda M.”. N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Kristina”. S. 
1.25 “Sibirietiškas auklėji-
mas”. N-14. 
3.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.55 “Kristina”. S. 
5.40 “Išgyventi Afrikoje”.  
6.05 “Genijai iš prigimties”.  

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. 
Premjera. Neįtikėtini Afrikos lauki-
niai 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 Būkime kartu. Nacionalinės 
dainų “Eurovizijos” atrankos nuga-
lėtojo ir draugų koncertas.  
23.15 Premjera. Ponas tėtė. N-7.  
0.55 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gyvūnai 
(subtitruota, kart.). 
1.50 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos (subtitruota, kart.). 

 
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 Bjaurusis ančiukas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Makaka Markas. 
11.30 Mis Slaptoji agentė. N-7.  
13.40 Pričiupom!. N-7.  
14.05 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Alvinas ir 
burundukai. 
21.15 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė. N-7.  
0.15 L.O.L. (LOL). N14.  
2.00 Vėpla. 1965 m. Komedija. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir draugai. 
N-7.  
8.30 Madagaskaro pingvinai. N-7.  
9.00 Mitybos ir sporto balansas.  
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Svajonių ūkis.  
10.30 Skonio lenktynės.  
11.00 Šaunusis peliukas detekty-
vas. N-7.  
12.35 Raganaitės. N-7.  
14.15 Padavėjų varžybos.  N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
Reitingas: N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Princesės dienoraštis 2. 
Karališkosios sužadėtuvės. N-7.  
21.50 Transporteris 2. N-7.  
23.35 Tranzitas. N-14.  

1.15 Įkalintas. N-14. 

 
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (k). 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Suomijoje.  
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 Tikras teisingumas. Mirtina 
sankryža. N14.  
23.15 Juodojo ežero paslaptis. 
N14.  
0.55 Užtikrintas teisingumas. N14.

 
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 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
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. Atsisveikinimas su 
Hana. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Vyriausiasis inspektorius Benksas. 
Žaidimas su ugnimi. N14. 22.45 
Nepadorus pasiūlymas. N-7.  
0.55 “Magai”.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.45 Rytas su Jurgiu Kairiu.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Avgustynas 
Vološynas. Nepriklausomybės 
šviesulys - virš Sidabro žemės. 
11.00 Septynios Kauno dienos.  
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
13.45 Pasaulio biatlono taurė.  
14.30 Legendos.  
15.15 ...formatas. Poetas Julius 
Keleras.  
15.30 Pasaulio biatlono taurė. Vyrų 
12,5 km persekiojimo lenktynės.  
16.15 Napoleonas Kitkauskas. 
Kertiniai akmenys.  
17.15 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai.  
19.30 Muzikos savaitė.  

20.00 ARTS21.  
20.30 Režisieriaus Gyčio Lukšo fil-
mų retrospektyva. Žalčio žvilgsnis.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Gatvės vaikai.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Roko festivalis “Lituanika 
2015”. Grupė “Jumprava”.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k). 
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Skaitmeninė detoksikacija.  
20.30 Valanda su Rūta.  
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. Pasvalio “Pieno žvaigž-
dės” - Panevėžio “Lietkabelis”. 
19.00 Taksi 4. N-7.  
20.50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Dvigubas smūgis. N-14.  
0.45 Išsigelbėjimo bulvaras. N-14.  
2.20 Salemas. N-14.  

 
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 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti”.  
19.50 “Vandenyno milžinai”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Griausmaširdis”. 
N-14. 
0.10 “Kruvina žinutė”. N-14. 
2.05 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.35 “Griausmaširdis”. 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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vietoj tabletės

Anykščių pediatrai prevencinei 
veiklai laiko neturi

Anykščių ligoninės Vaikų ligų 
skyriaus vedėja Asta Sereikienė 
tvirtino, kad su žurnalistais nega-
linti bendrauti be ligoninės admi-
nistracijos žinios. 

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre (PSPC) dirba 
keturios vaikų ligų gydytojos. 
„Anykštai“ pavyko susisiekti su 
trimis – Marina Palevičienė tuo 
metu sirgo. Dirbančios gydytojos 
apie skiepus nekalbėjo – Ledina 
Kaladienė sakė turinti labai daug 
pacientų ir bendrauti su žiniasklai-
da neturinti laiko. Margarita Aukš-
taitienė taip pat šia tema neturėjo 
ką pasakyti, o Danguolė Gražienė 
teigė, kad vienysis su kolege (M. 
Aukštaitiene – red.past.) ir nieko 
šia aktualia daugeliui tėvelių tema 
nekalbės.

Teko kreiptis į Sveikatos apsau-
gos ministeriją, kur noriai bendrau-
ti su žiniasklaida sutiko viceminis-
trė Laimutė Vaidelienė. 

Paskiepijama daugiau nei 
95 proc. kūdikių

„Pirmosiomis gyvenimo dieno-
mis naujagimis skiepijamas nuo 
hepatito B (pirmoji hepatito B 
vakcinos dozė atliekama pirmąją 
parą po gimimo) ir BCG (tuber-
kuliozės) vakcina (2-3 gyvenimo 
dieną). Tai pirmieji skiepai pagal 
Lietuvos Respublikos vaikų profi-
laktinių skiepijimų kalendorių. Jie 
nėra privalomi, tad naujagimis iš 
ligoninės išrašomas net ir negavęs 
šių skiepų. Kasmet Lietuvoje šiais 
skiepais paskiepijama daugiau nei 
95 proc. naujagimių“ – apie pir-
muosius skiepus kūdikiams kalbė-
jo viceministrė. 

Paklausta, ar tėvai, pasirašyda-
mi dokumentą, leidžiantį skiepyti 
jų vaiką, prisiima ir atsakomybę 
už vieno ar kito skiepo galimas 
pasekmes, L. Vaidelienė teigė, jog 

Skiepai – pagrįsta baimė ar 
žaidimas su ugnimi?
Kartu su veganų, žaliavalgių, ekologišką gyvenimo būdą propaguojančių žmonių banga atėjo 

nauja „mada“ neskiepyti vaikų. Tėvai tokį kardinalų sprendimą aiškina galimų kontraindikaci-
jų baime, pavyzdžiui, autizmo išsivystymu, vaikų ugdymo įstaigų darbuotojai skambina pavojaus 
varpais, nes vienoje grupėje būna ir skiepyti, ir neskiepyti vaikai, sveikatos apsaugos ministerijos 
pareigūnai tvirtina, kad atsisakius skiepų bus „prisižaista“ iki epidemijų protrūkio.

Ką apie vaikų skiepijimą mano Anykščių rajono pediatrai, „Anykštai“ išsiaiškinti nepavyko.  

„tėvai turi pasirašyti informuoto 
asmens sutikimą prieš kiekvieną 
skiepą, kaip ir prieš bet kurią kitą 
medicininę procedūrą, gydymą 
ar pan. Tai yra įprasta praktika ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. 
Pasirašymas prieš įvairias proce-
dūras, gydymą, skiepus reiškia, 
kad asmuo arba vaiko tėvai supra-
to jiems pateiktą informaciją, o ne 
atsakomybės prisiėmimą“.

Neskiepyti vaikai nebus 
priimti į darželius

Diskusijas visuomenėje kelia ne 
tik klausimas dėl privalomo vaikų 
skiepijimo, bet ir numatomos baudos 
tėvams, atsisakiusiems paskiepyti 
vaikus. Kalbama ne tik apie neskie-
pytų vaikų nepriėmimą į darželius, 
bet ir pinigines baudas tėveliams. 

Šią situaciją viceministrė pako-
mentavo taip: „Šiuo metu galioja 
reikalavimai, kad vaikai, priimami 
į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigą, turi būti paskiepy-
ti nuo tymų, raudonukės ir polio-
mielito, jei neturi kontraindikacijų 
skiepijimui. Ši tvarka yra patvir-
tintas Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu ir įsigaliojo nuo šių metų 
pradžios. Minėti reikalavimai tai-
komi naujai į įstaigas priimamiems 
vaikams. T.y., jei vaikas nėra skie-
pytas nuo minėtų ligų, jis neprii-
mamas į ikimokyklinio ugdymo įs-
taigą, o jau priimtiems iki 2016 m. 
sausio 1 d. ši nuostata netaikoma.

Įstatymų projektai dėl adminis-
tracinės tėvų atsakomybės buvo 
pateikti Lietuvos Respublikos Vy-
riausybei. Šie įstatymų pakeitimai 
leistų užtikrinti tarptautinius įsipa-
reigojimus siekiant likviduoti poli-
omielitą, tymus, raudonukę Euro-
pos regione ir pasaulyje.“

Skiepas – kartu ir 
prevencija nuo epidemijų 

Pasak viceministrės, skiepai 
suteikia apsaugą paskiepytam as-

meniui ir leidžia valdyti užkrečia-
mąsias ligas, mažinti sergamumą, 
mirtingumą, komplikacijų dažnį. 
Kai kurias ligas siekiama pašalinti 
ir išnaikinti (poliomielitą, tymus, 
raudonukę). Ilgalaikių skiepijimų 
visose pasaulio šalyse dėka po-
liomielitas išnaikintas daugelyje 
šalių ir regionų, todėl reali grėsmė 
užsikrėsti poliomielito viruso Eu-
ropoje nedidelė. Tačiau, sumažėjus 
skiepijimo apimtims ir susidarius 
imlioms gyventojų grupėms, po-
liomielito virusas vėl galėtų plisti 
ir ilgalaikės pastangos išnaikinti 
šią ligą būtų bevaisės, o poliomie-
lito virusas keltų didžiulę grėsmę 
ne tik neskiepytiems, bet ir tiems, 
kurie neskiepyti dėl kontraindika-
cijų ar tiems, kuriems dėl asmens 
imuniteto ypatybių nesusiformavo 
specifinis imunitetas po skiepiji-
mų. Todėl likviduojamų užkrečia-
mųjų ligų grėsmė vertinama ne tik 
kaip rizika užsikrėsti šia liga realiu 
laiku, bet sukėlėjo plitimo atsinau-
jinimo ar suintensyvėjimo rizika. 
Tai įrodė tymų protrūkiai Europos 
šalyse.

Šalyse taikoma skirtinga prak-
tika dėl skiepijimo privalomumo. 
Kai kuriose šalyse skiepijimai 
pagal skiepų kalendorius yra pri-
valomi (Vengrija, Kroatija), kitur 
ribojamas patekimas į vaikų ugdy-
mo ir mokymo įstaigas (Jungtinės 
Amerikos Valstijos).

Visuomenę reikia šviesti, 
o ne bausti

Anykščiuose esančios kavinės 
„Paukštukas Pūga“ savininkė, 
dviejų mergaičių mama Lina Tamo-
liūnienė teigė, kad abi dukros skie-
pijamos pagal privalomų skiepų 
kalendorių be jokių kalbų. „Tačiau 
bausti tėvus dėl neskiepytų vaikų, 
manau, yra kvaila. Visuomenę rei-
kia šviesti, o ne bausti. Kita vertus, 
aš už tai, kad į darželius neskiepytų 
vaikų nepriimtų, nes visada atsiras 
tokių, kurių skiepyt negalima, ir 

kas tada atsakys už tokio vaiku-
čio ligą ar net mirtį.  Aš neskiepiju 
vaikų nuo vėjaraupių, gripo, žpv 
(žmogaus papilomos virusas – red.
past.), ypač su pastarąja, manau, 
yra paskubėta. Labai džiaugiuosi 
atsiradusia nemokama vakcina nuo 
virusinio plaučių uždegimo. 

Bobos, kovojančios prieš vak-
cinas, nemąsto. Be to, dažniausiai 
jos veidmainės. Negirdėjau, kad 
kas skųstųsi, pavyzdžiui, vakcina 
nuo stabligės... Gal nereikėtų žaisti 
ir su tokiom ligom kaip tymai, po-
liomielitas ar raudonukė“. 

Žmogaus organizmas su 
liga sugeba kovoti pats

Keturis vaikučius auginanti 
Rasa (vardas ir pavardė redakcijai 
žinomi – red.past.) yra prieš priva-
lomą vaikų skiepijimą. „Domėtis 
skiepais pradėjome gimus pirmai 
dukrytei, t.y. prieš devynerius me-
tus. Pirmus skiepus mergaitė gavo 
ligoninėje, o kitus atidėjom iki jai 
sukako pusantrų metukų. Antra-
sis vaikas yra skiepytas tik nuo 
tuberkuliozės, o paskutinieji du – 
visai neskiepyti. Kodėl pasirinko-
me vaikų neskiepyti? Mes tikime 
žmogaus organizmu, jo gebėjimu 
pačiam kovoti su ligos sukėlėjais 
ir sveikti... Ir kai vaikučiai serga, 
stengiamės įsikišti tik tuomet, kai 
tai tikrai būtina... Be to, jau turime 
šiokią tokią patirtį – mūsų pirmagi-
mė (skiepyta) paprastomis ligomis 
serga sunkiausiai, taip pat ji turi 
atopinį dermatitą, kuris atsirado 
pradėjus skiepyti... Aš nepritariu 
šiai prievartai, kaip ir bet kokiai 
kitai. Neskiepydama vaikus aš pri-
siimu už juos atsakomybę, o kas 
prisiims atsakomybę, jei skiepai 
sukels komplikacijas mano vai-
kams?“

Į darželius turėtų eiti tik
paskiepyti vaikai

Anykščių vaikų lopšelio – dar-
želio „Spindulėlis“ direktorė Di-
ana Čereškienė, paklausta, kurią 
pusę palaikytų, sakė: „Mano nuo-
mone, būtina Lietuvoje numatyti 
privalomus skiepus, tačiau jokiu 
būdu negalima taikyti administra-
cinės atsakomybės, piniginių bau-
dų tėvams, neskiepijantiems vai-
kų. Žmones reikia ugdyti, šviesti, 
mokyti ir taikyti kitokias poveikio 
priemones.

Manau, kad draudimas neskie-
pytus vaikus priimti į darželius yra 
pagrįstas, nes reikia saugoti ir kitus 
vaikučius, o šis suvaržymas gal-
būt paskatins tėvus skiepyti savo 
atžalas. Tačiau aš vis dėlto už tai, 
kad galutinį sprendimą dėl vaikų 
skiepijimo priimtų patys tėvai, o 
neskiepytiems vaikučiams būtų su-
teikta galimybė lankyti tokį darželį 
ar grupę, kurią lanko tik neskiepyti 
vaikučiai (toks poreikis ir galimy-
bė, manau, būtų tik didmiesčiuo-
se)“.

Kito Anykščiuose veikiančio 
darželio „Žilvytis“ direktorė Vir-
ginija Padūmienė teigė, kad ne-
skiepyti vaikai neturėtų lankyti 
ne tik darželio, bet ir mokyklos. 
„Argumentai, kuriuos pateikia 
vaikų neskiepijantys tėveliai, man 
atrodo neargumentuoti, nepasverti. 
Dėl baudų pasakysiu tiek – man, 
kaip mamai, kuri atsisakė skiepy-
ti vaiką, būtų gyvenime per didelė 
našta bijoti dėl vaiko ateities. Kel-
čiau tokį klausimą - ar aš galiu taip 
žiauriai rizikuoti, įkeisdama pačius 
brangiausius? Juk pagaliau ne vis-
kas matuojama pinigais...“

-ANYKŠTA

Sveikatos apsaugos vicemi-
nistrė Laimutė Vaidelienė 
sako, kad tymų protrūkis Eu-
ropoje jau parodė, ką reiškia 
skiepų atsisakymas.

Dvi dukras auginanti vers-
lininkė Lina Tamoliūnienė 
įsitikinusi, kad baudų sistema 
nebus efektyvi – tik šviečiant 
visuomenę galima užkirsti ke-
lią rizikingiems sprendimams.

Vaikų lopšelio – darželio di-
rektorė Virginija Padūmienė 
teigia, kad ji, kaip pedagogė 
ir kaip mama, būtų tik už 
vaikų skiepijimą. 

Imunitetas 
ir pavasaris

Pavasarį dažnai jaučiamės prislėgti, 
pavargę ir išsekę, nors, atrodytų, kad 
atbundanti gamta turėtų paskatinti 
veikti. Dėl to gali būti kaltas nusilpęs 
imunitetas.

Stiprus imunitetas gali užkirsti ke-
lią įvairioms infekcijoms, virusams ar 
parazitams patekti į mūsų organizmą, 
o jeigu jie vis dėlto pateko, padaryti 
įsibrovėlį nekenksmingu. Jei žmogus 
neturėtų imuninės sistemos, papras-
čiausias peršalimas galėtų tapti mir-
tinu. 

Jeigu jaučiate nuolatinį nuovargį, 
sunku susikoncentruoti, esate mie-
guistas, dažnai sergate peršalimo li-
gomis, kankina nemiga, tai gali reikš-
ti, kad Jūsų imunitetas nusilpęs.

Tam tikrais gyvenimo tarpsniais 
žmogaus imunitetas gali būti skirtin-
gas. Yra du gyvenimo etapai, kurie 
pavojingi imunitetui. Tai vaikystė, 
iki maždaug 10 m., kai imunitetas 
dar formuojasi (galutinai imunitetas 
susiformuoja apie 16-uosius metus) ir 
peržengus 50-metį.

Svarbią vietą imuniteto stiprinimo 
procese užima subalansuota mityba. 
Net vienos maistingosios medžiagos 
trūkumas gali susilpninti imunitetą. 
Todėl įvairios dietos, kai atsisakoma 
kurių nors produktų, yra žalingos.

Imuniteto stiprumui svarbu vita-
minai ir antioksidantai. Pagrindiniai 
antioksidantai –yra vitaminai A (beta-
karotenas), C ir E. 

Antioksidantai saugo ląsteles nuo 
žalingo laisvųjų radikalų poveikio. 
Valgydami daržoves ir vaisius papil-
dote antioksidantų kiekį.

Imunitetui svarbu reguliarus  fizi-
nis krūvis. Aerobiniai pratimai, kurių 
metu juda visas kūnas, ir raumenys, 
ir sąnariai, rankos, kojos, padidina de-
guonies poreikį kraujyje. Reguliariai 
sportuokite po 30–45 min. bent 3–4 
kartus per savaitę.

Imuniteto stiprinimas – tai ir svei-
kas gyvenimo būdas: tinkamai mai-
tinkitės, kokybiškai ilsėkitės, išsi-
miegokite, venkite stresų, šypsokitės 
(emocijos turi įtakos ir imunitetui), 
būkite gryname ore. Miegoti reko-
menduojama ne mažiau nei 7–8 val. 
per parą.

Reikia mepamiršti vitaminų C, 
B,E, mikroelementų – cinko, magnio, 
seleno. Esant poreikiui, vartoti maisto 
papildų, preparatų, probiotikų.

Dėvėkite tinkamus  drabužius. 
Vien sušalimas ligos nesukelia, tačiau 
susilpnina organizmą ir ligų sukėlėjai 
lengviau į jį patenka ir greičiau įsitvir-
tina.

Patartina  gerti imuninę sistemą sti-
prinančių gėrimų: 

Ramunėlių arbata: šaukštą ramu-
nėlių žiedų užplikykite stikline ver-
dančio vandens, uždenkite ir palikite 
10-20 minučių prisitraukti, po to 
nukoškite. Jei 2-3 kartus per dieną 
gersite po puse stiklinės ramunėlių 
arbatos, jau po savaitės pasijusite 
žvalesni. Liaudies medicinos žinovai 
pataria gerti ramunėlių arbatą visą 
pavasarį.

Medetkų arbata: šaukštelį medetkų 
žiedų užplikykite stikline verdančio 
vandens, uždenkite ir palikite 10-15 
minučių, po to nukoškite. Gerkite tris 
kartus per dieną prieš valgį.

Pušų spyglių gėrimas: 40 g 
pušų spyglių, 10 g medaus ir 1 
citrinos žievę užpilkite stikline 
vandens, uždenkite ir pavirinkite 
ant silpnos ugnies pusę valandos. 
Tada atvėsinkite ir įspauskite į jį 
vienos citrinos sultis. Gėrimą ger-
kite nuolat.



  
2016 m. kovo 10 d.IŠ ARTI

Pakeliui – karališkasis miestas

Iš Anykščių išvažiavę po vidur-
nakčio, iki Žemųjų Tatrų papėdėje 
esančio Slovakijos miesto Liptovs-
ky Mikulaš 1050 kilometrų „numy-
nėme“ be poilsio, per 15 valandų, 
stabtelėję tik kelioms valandoms 
Krokuvoje aplankyti Vavelio rūmų 
ir katedros. Joje ilsisi Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Jogaila,1386 me-
tais karūnuotas Lenkijos karaliumi, 
Jogailaičių dinastijos atstovai, poe-
tas Adomas Mickevičius. Katedros 
požemiuose netoli Antrojo pasau-
linio karo laikų Lenkijos ministro 
pirmininko Vladislavo Sikorskio, 
žuvusio aviakastrofoje 1943 me-
tais, amžino atilsio atgulė ir Lenki-
jos prezidentas Lechas Kačinskis su 
žmona Marija. Jie ir dar 94 aukšti 
Lenkijos valstybės pareigūnai žuvo 
2010 metų balandžio 10 dieną nu-
kritus iš Varšuvos į Smolenską skri-
dusiam lėktuvui TU–154.

Chopok kalno viršūnė - 
virš debesų

Svetingai sutikti mus apgyven-
dinusio slovako Liubomiro Fuego 
(nakvynę buvome užsakę iš anksto), 
rytą 12 kilometrų kilome iki Chopok 
kalno papėdės.  Mane, slidinėjusį tik 
Lietuvos ir Latvijos kalnų slidinėji-
mo centruose, pirmas įspūdis pri-
bloškė – dviejų kilometrų Chopok 

Kalnų slidininkų rojus – 
tik už 1000 kilometrų jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Keturias praeitos savaitės dienas anykštėnai Alvydas, Julius ir Daiva Paškevičiai bei šių eilučių au-
torius praleido penkių žvaigždučių Slovakijos kalnų slidinėjimo kurorte Jasnoje. Per jas anykštėnams 
teko ne tik gėrėtis akinamo baltumo sniegu ir mėlynu dangum, nuostabiomis kalnų slidinėjimo trasomis, 
bet ir patirti sniego audrą, dėl kurios prieš pat startą buvo atidėtos moterų kalnų slidinėjimo Pasaulio 
taurės varžybos. Jų slovakai laukė 32 metus, į jas atskrido Slovakijos prezidentas ir premjeras. 

kalno viršūnę slėpė debesys. 
Vadinamasis slidininko pasas 4 

dienoms (keltuvai dirba nuo 8 iki 
16 valandos) kainavo 140 eurų. 
Magnetinė kortelė slidinėjimo metu 
„ilsisi“ kišenėje, ji nuskaitoma ei-
nant per bet kuriuos vartus prie kel-
tuvų abiejose Chopok kalno pusėse. 
24 keltuvai pajėgūs per valandą prie 
įvairaus sudėtingumo trasų pakelti 
25–30 tūkstančių žmonių, tad eilėse 
stovėti netenka. Kai kurie keltuvai 
su šildomomis sėdynėmis, o į kalno 
viršūnę kabinos gali kilti siaučiant 
iki 120 km per valandą vėjui. Mat 
2004 metrų aukštyje ne tik aukš-
čiausias pakilimo taškas, iš kurio 
į abi puses leidžiasi slidinėjimo 
trasos, bet ir veikia 4 žvaigždučių 
viešbutis „Rotonda“. 

Įvairaus sudėtingumo trasų ilgis 
siekia beveik 40 kilometrų, popu-
liariausios trasos – nuo 2 iki 4 ki-
lometrų ilgio, kai aukščio skirtumas 
- nuo kelių šimtų metrų iki beveik 
kilometro. Taigi, lyginti su 250 – 
300 ilgio ir 40 metrų aukščio skirtu-
mu Anykščiuose ant Kalitos kalno 
lyg ir nėra kaip...

Chopok kalno trasos vis dėlto ne-
apsieina be dirbtinio sniego, kuriam 
gaminti įrengta stacionari sniego 
gaminimo sistema, užtikrinanti sli-
dinėjimo sezoną nuo gruodžio iki 
balandžio mėnesio. Sniego patranką 
teko matyti vos vieną kitą. Kita ver-
tus, Anykščiuose kalnų slidinėjimas 

vystomas vos keli dešimtmečiai, o 
Chopoke pirmasis keltuvas supro-
jektuotas 1936 m., 1957 m. keltu-
vai jau tarnavo kalnų slidininkams 
ir turistams. Tuo pačiu kalnuose ir 
Demenovo lygumoje kilo viešbu-
čiai, vystėsi infrastruktūra. 

Vidutinio sudėtingumo trasose 
daug vaikų. Panašu, kad dalis jų jau 
gimę su slidėmis. Neretas vaizdelis, 
kai tėvas savo penkiametę atžalą 
nori pastatyti ant slidžių, tačiau ši 
spardosi ir rėkia. Beje, mažiesiems 
mokytis yra specialios aikštelės su 
pasakų personažais, keltuvėliai ir, 
savaime suprantama, instruktoriais. 
Jasnos kalnų slidinėjimo centre yra 
ką veikti ir patyrusiems kalnų slidi-
ninkams, ir mamoms su mažyliais. 
Galima padėti slides į šalį ir tiesiog 
vaikščioti kalnų takeliais. Arba ga-
lima sėdėti bet kuriame prie keltuvo 
esančiame bare, gurkšnoti kavą ir 
žiūrėti, kaip čiuožia kiti. 

Atgaiva vandens baseinuose     

Daugiau kaip dešimčia metų už 
mane jaunesniam A. Paškevičiui, 
atrodo, slidinėti dienos pritrūkdavo, 
man gi po pietų kojos jau sunkiai 
paklusdavo. Atgaivą suradome Ta-
tralandijos vandens parke. 

Baseinai su šiltesniu ar beveik 
karštu vandeniu įrengti atvirame 
lauke ir po stogu. Vanduo čia visai 
„nekvepia“ chloru, raumenis atpa-
laiduoja vandens čiurkšlės. Kaip 
pastebėjo mus apnakvyndinęs šei-
mininkas Fuego, terminis karštas 
vanduo baseinams, kuris pumpuo-
jamas iš vieno kilometro gylio, yra 
labai karštas, tad skiedžiamas šaltu 
vandeniu ir turi ne tik gaivinančių, 
bet ir gydomųjų savybių.

Orai sujaukė Pasaulio
taurės varžybas 

Laukėme šeštadienio, tuo pačiu ir 
moterų kalnų slidinėjimo Pasaulio 
taurės varžybų (Audi Fis Ski World 
Cup Jasna). Pasak L. Fuego, šios 
šventės laukė visa Slovakija, nes 
tokios varžybos čia buvo prieš 32 
metus. 

„Palikite automobilį kieme, vis 
tiek iki Jasnos nenuvažiuosite ir dar 
problemų turėsite, - mus iš vakaro 
vaišindamas slovakišku alum ir su-
muštiniais perspėjo L. Fuego. - Iki 
trasų nuvažiuosite tik autobusais, visi 
lengvieji automobiliai be leidimų bus 
parkuojami Demenovos lygumoje“. 
Šeimininkas didžiavosi, kad į iškil-
mingą atidarymo ceremoniją slidi-
ninkėms Laisvės oloje atvyko  šalies 
prezidentas Andrejus Kiska ir prem-
jeras Roberto Fico. „Jie ir parlamento 
rinkimuose čia balsuos“, - pastebėjo. 
Taip ir nesupratome, kurią iš dviejų 
dešimčių į Slovakijos parlamentą 
besiveržusių partijų palaikė mūsų 
šeimininkai, tačiau gyvenimu jie ne-
siskundė. Džiaugėsi, kad jų 2 sūnūs 
dirba Slovakijoje (vienas policininku, 
antrasis – treneriu), kai tuo tarpu dalis 
jaunimo laimės ieškoti traukia į Vo-
kietiją, Ispaniją ir kitas Europos šalis. 
Beje, jau sugrįžę sužinojome, kad rin-
kimus laimėjo socialdemokratai, ku-
riems vadovauja dabartinis premjeras 
Roberto Fico, griežtai pasisakantis 
prieš Europos politiką įsileisti pabė-
gėlius. Savo tikslų Slovakija tikisi dar 
aršiau siekti nuo liepos pirmininkau-
dama ES.  

O mes kalną pasiekėme autobusu, 
kurių iš Liptovky Mikulaš kursavo 
aštuonios dešimtys. Dėl Pasaulio 
taurės varžybų buvo uždaryta kelio-
lika slidinėjimo trasų, tačiau mes be 
trūkdžių pasiekėme Chopok kalno 
viršūnę. Buvo 6 laipsniai šalčio ir 
nemažas vėjas, tačiau nusileidome 
be vargo. Draugas dar nuskubėjo 
nusileisti keliomis trumpomis ir 
stačiomis trasomis, aš gi susiradau 
puikią vietelę ties posūkiu stebėti 
Pasaulio taurės varžybas. Nepaisy-
dami stipraus, atšiauraus vėjo savo 
vietas užėmė saugos, kontrolės, 
medicininės tarnybos, gausus būrys 
fotožurnalistų ir susirinkusių kal-
nų slidininkų. Visi su nekantrumu 
laukė besileidžiančių sportininkių, 
kurios jau buvo pasikėlusios į 1600 

metrų aukštyje esantį startą. Deja, 
dėl vėjo ir sniego starto nebuvo, 
visos slidininkės nuo kalno iš lėto 
leidosi žemyn. Varžybos buvo ati-
dėtos kitai dienai ir mums jų pama-
tyti neteko. 

Kadangi žemyn plūstelėjo galy-
bė žmonių, nusprendėme dar kartą 
pasikelti ant kalno viršūnės ir iš 
ten leistis žemyn. Keltuvas veikė, 
tačiau ant kalno buvo vos vienas 
kitas slidininkas. Matomumas - vos 
keli metrai, tik sniegas ir iš koto 
verčiantis siaubingas vėjas. Pra-
dėję leistis pasigailėjome atgal ne-
grįžę keltuvu, tačiau kitos išeities 
jau nebuvo. Vienu metu pamečiau 
orientaciją, kur dangus, kur žemė. 
Pasidarė baisu ir meldžiau, kad ko-
lega nepaliktų. Trasai susiaurėjus, ji 
buvo beveik visa užpustyta, belikę 
vos keli metrai nusileisti. Tokios 
pažinties su kalnu tikrai nesitikėjau, 
tačiau jau nusileidus apėmė palai-
ma, kad viskas baigėsi laimingai, 
o toks pasislidinėjimas gyvenime 
tikriausia nepasikartos. 

Namo...

Kelionė namo vargino. Tilpome į 
tas pačias 15 valandų, šį kartą vėlgi 
stabtelėje Krokuvoje prie prekybos 
centro apsipirkti. Kai kurių maisto 
produktų ir prekių kainos stulbino  
- jos trečdaliu ar net perpus mažes-
nės nei Lietuvoje. Mūsų nestebino, 
kad tautiečiai, netgi ir iš Anykščių, 
susimeta, nusisamdo autobusiuką 
ir apsipirkti važiuoja pas kaimynus 
lenkus. 

Susumavus kelionės išlaidas, 
paaiškėjo, kad išleidome apie 
350–400 eurų asmeniui. Slidinėti 
galima skristi ir lėktuvu, tačiau tai 
būtų gerokai brangiau ir sudėtin-
giau. Kelionės iš aerouosto ir atgal 
su slidėmis, apranga... Gyventi tek-
tų ieškoti įmanomai arčiau keltuvų 
esančiuose viešbučiuose, kuriuose 
kaina kambariui nuo 50 iki kelių 
šimtų eurų parai, kai mes Deme-
novo slėnyje už nakvynę asmeniui 
mokėjome tik po 10 eurų.

Beje, Demenovos slėnis ir Žemų-
jų Tatrų kalnai ne mažiau žavūs ir 
vasarą, turistus vilioja įspūdingais 
Nacionalinio parko urvais, kalnų 
upeliais ir kalnais, kuriuose net 
meškos gyvena. Šiuo metu jos dar 
miega, o vasarą ieškodamos maisto 
išvarto restoranų šiukšliadėžes, ta-
čiau žmonių nepuola. 

Chopok kalno šlaitais slidininkus kelia keltuvai, kurių sėdimoji dalis yra šildoma. 

Laimingas Demenovos slė-
nio gyventojas Liubomiras 
Fuego.Barai slidininkus vilioja net ir diena.

Nuo kalno leidžiasi anykštė-
nas Alvydas Paškevičius

Autoriaus nuotr. 

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.
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tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių. 

(Atsakymas  spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 

Išrinktas Anykščių miesto pre-
kinis ženklas. Reaguodamas į šią 
žinią, Anykščių trolis jau ėmėsi 

Tarp Anykščių gražiausiųjų 
– ir Vaidotas

Vargu ar kada nors Anykščiuo-
se bus surengtas konkursas „Mis 
anykštėnė“, tačiau internete jos, at-
rodo, visiškai nieko prieš demons-
truoti savo grožį. 

Feisbuke veikia daugiau nei 
1550 narių vienijanti bendruomenė 
„Anykščių gražiausi“, kur savo nuo-

traukas demonstruoja net ir vaikinai.
Čia galima išvysti net ir garsųjį 

Vaidotą Grincevičių.
Jau dvejus metus gyvybės ženklų 

nerodanti paskyra savo laiku buvo 
tokia populiari, kad jos lankytojai tei-
ravosi, ar čia savo grožio negalėtų pa-
demonstruoti ir vyresni anykštėnai.

Prekinį ženklą sukūrė ir 
Kavarskui

kurti rajono kaimų bei miestelių 
prekinius ženklus. Pirmasis – skir-
tas Kavarskui.

Progimnazija 
pakeitė profilį
Praėjusių metų pabaigoje Anykš-

čių Antano Vienuolio progimnazija 
feisbuke paskelbė keičianti profilį.

„Nuo naujųjų 2016 metų Anta-
no Vienuolio progimnazija keičia 
profilį – „Per tarpukario mokyklą 
į tautos istorijos pažinimą”. Lek-
toriai pasiruošę!“, - greičiausiai 
tik šmaikštaujama progimnazijos 
feisbuke.

Savo mėgstamus anekdotus 
„Anykštos“ skaitytojams pa-
pasakojo Anykščių policijos 
komisariato pareigūnas, ko-
misaras Nėrijus BLAŽYS.

***
Kritinėmis sąlygos, kai nėra 

elektros, gimdo trys moterys – 
lietuvė, lenkė ir juodaodė. Gene-
ratorius kartais užgęsta. Stresas, 
įtampa. Vyrai laukia koridoriuje. 
Galų gale iš gimdyklos išeina gy-
dytojas:

- Visos laimingai pagimdė ber-
niukus, bet kuris kieno vaikas, iš-
sirinkit patys.

Pirmas į palatą įbėga lietuvis, 
griebia negriuką:

- Ką norit darykit, bet lenko ne-
auginsiu.

***
- Alio, gaisrinė?
- Taip.
- Skubiai atvažiuokit, pas mus 

muštynės.
- O mes čia kuo dėti? Mes gais-

rininkai!
- Pas mus policininkas su gydy-

toju mušasi, nežinau kam skam-
binti.

***
Po rinkimų į auditoriją kreipiasi 

politikas:
- Kai atėjome į valdžią, pradėjo-

me gyventi geriau!
Kurį laiką salėje buvo tyla, pas-

kui pasigirdo atsakymas:
- Mes džiaugiamės dėl jūsų.
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Renkasi kovo 14 d. 15 val. 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.

UaB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

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

Renkamės kovo 17 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

įvairūs
Išnuomojamos komercinės patal-

pos Anykščių centre.
Tel.: (8-650) 22313, (8-602) 46826.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirktų 
įvairaus ploto ž. ū. p. žemę Anykščių 
r. Parduoda sausas malkas ir šie-
ną.

Tel. (8-686) 59473.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apylin-
kėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Perka ir parduoda šieno ir šienai-
nio rulonus gyvuliams šerti. 

Tel. (8-611) 00689.

Dovanoja

Sulankstomą stalą.
Tel. (8-381) 5-11-33, 
(8-680) 12941.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Vandens kubilo nuoma. Su oro 
masažo burbulais ir LED povande-
niniu apšvietimu.

Tel. (8-678) 36643.

Veža siuntas, krovinius, automobi-
lius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus, pataria inter-
jero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Įvairūs statybos darbai, stogai, 
terasos, tvoros ir kt. Parūpina me-
džiagas.

Tel. (8-652) 77157.

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

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

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

Tel. (8-682) 37022.

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

Tel. (8-656) 77315.

Gamina paminklus, lieja pamatus, 
iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasa, valo šulinius. Suranda van-
denį, nustato gylį. 

Tel. (8-605) 77049.

siūlo darbą

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

gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

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.

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.

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

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Prastai skaičiuojantiems išrinktiesiems 
padės prabangi įranga

(Atkelta iš 3 p.)

Teisingai: „kuo skiriasi mini seimas su 25 atstovais nuo maxi sei-
mo 141, būtinai reikia pirkti. ir taip sunku skaičiuoti iki 25.“

Ona: „kokia gėda! Švaistys šimtus tūkstančių eurų tam, kad su-
skaičiuotų kaip balsavo 25 žmonės?! Tuo tarpu mūsų tėvai išdirbę 
visą gyvenimą centus kruopoms  skaičiuoja... Baisi betvarkė ant lietu-
vos. Tokius pinigų švaistytojus reikėtų mėžti lauk iš valdžios.“

Net nejuokinga: „Dėt atkatinio lito turbūt ir kelnės kai kas nusi-
mautų.”

Balsonizacija:„Būtinai reikia pirkti balsavimo įrangą. ir ne vieną, 
o dvi. O jeigu viena suges ką tada?”

Aha  atsakymas į: balsonizacija: „Reikia pirkti tris įrangas. jeigu 
viena susigadintų, kita susigadintų, tai.liktų trečia veikti.”

Tikrai: „Mus valdo tikri berazumiai,pats laikas narių skaičių  per-
pus mažinti.“

O kas kaltas,  atsakymas į: tikrai: „kad išrinkot tarybon matyt 
matematikos mokykloje nesimokiusius liberalus, nebesuskaičiuoja 
mintinai iki 25, tai reikia kompiuterius pirkti “sudėtingiems” skaičia-
vimams atlikti.“

Pastaba: „Puota maro metu. Pažiūrėkit į kavarsko kultūrnamį be 
tūliko, duobėtus kelius ir neapšviestas gatves ir nemanykit kad rinkė-
jas nesupranta kaip dėliojate prioritetus. jūsų vieninteliai prioritetai 
otkatai.“

Aš: “svarbiau būtų tiesioginė transliacija (be trukdymų) iš valdi-
ninkų kabinetų ir jų asmeninių susitikimų kiaurą parą. Čia pamatytu-
mėm, kiek žodis demokratija pas mus galioja.”

Ona: „nepadorus išlaidavimas. Gerai sako krikštaponis, kad yra 
svarbesnių darbų, negu 29 000 eurų arba 100 000 litų išmesti šitam 
balsų skaičiavimo agregatui

Daugiau kaip dešimt tarybų pasikeitė per 26 metus metus, bet viso-
se buvo bent po 3 žmones, kurie moka skaičiuoti ne tik pinigus.”

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):„Aš iš karto, kai šis klausimas 
buvo svarstomas dar prieš Nau-
jus metus, tam nepritariau. Negi 
25 rajono Tarybos narių, kurie 
dalyvauja posėdžiuose, balsų 
neįmanoma suskaičiuoti komi-
sijai iš trijų asmenų? Tai yra 
bereikalingas pinigų išmetimas. 
Nelengvai jiems sekasi skaičiuo-
ti, bet geriau su klaidomis, negu 
išmesti didelę sumą pinigų. O 
pinigų tikrai reikia. Problemos 
ir su kultūros darbuotojų atlygi-
nimais, yra problemų ir dėl mu-
ziejaus darbuotojų atlyginimų.

Man atrodo, kad žmonės, ku-
rie domisi, ir dabar gali stebėti 
ir klausyti. Įdomu, kiek visas tas 
dalykas kainuos? Man atrodo, 
kad ten netoli 100 000, kalbant 
litais, kainuotų. Tai nemaža pi-
nigų suma, už kurią galima ir 
kokį šaligatvį ar automobilių 
stovėjimo aikštelę sutvarkyti ar 
galų gale išpjautus miesto me-
džius atsodinti“, - apie tai, kaip 
tikslingai  būtų galima panaudoti 
rajono biudžeto pinigus, kalbėjo 
opozicijos lyderis D. Krikštapo-
nis.

Internetu Anykščių rajono sa-
vivaldybė transliuoja tik kartą 
per mėnesį vykstančius rajono 
Tarybos posėdžius.

 „Šie banko tinklo pokyčiai yra 
atliekami dėl kelių priežasčių: pir-
miausia, keičiasi klientų naudojimo-
si kasdienėmis banko paslaugomis 
įpročiai – vis daugiau klientų naudo-
jasi savitarna, vis mažiau jų užsuka 
į banko skyrius dėl kasdienių banko 
paslaugų, keičiasi banko paslaugų 
poreikis ir darbuotojų darbo pobūdis. 
Antra, dėl ekonominių ir demografi-
nių sąlygų sumažėjo klientų (tiek pri-
vačių, tiek verslo) srautas Anykščių 
skyriuje. Be to, bankas, kaip ir kie-
kviena verslo įmonė, ieško galimybių 
mažinti veiklos išlaidas ir dirbti efek-
tyviai, todėl, atsižvelgus į šias ten-
dencijas, nutarta skyrių Anykščiuo-
se prijungti prie Utenoje skyriaus”. 
Jo duomenimis, Anykščiuose 2015 
metų. pabaigoje didžioji dalis - dau-
giau nei 6 tūkstančiai klientų - naudo-
josi banku internetu.

Buvęs bankininkas ir buvęs 
Anykščių meras Alvydas Gervinskas, 
„Anykštai“ komentuodamas SEB-o 
pasitraukimo priežastis, sakė, kad su 
didžiaisiais klientais bankai gali dirbti 
ir nuotoliniu būdu, tačiau bankų trau-
kimasis iš Anykščių signalizuoja ir 
apie grynųjų pinigų srautų mažėjimą 
bei apie būsto ar vartojamųjų paskolų 
mažėjimą, kitaip tariant, apie ekono-
mikos sąstingį. „Tiesioginių paslaugų 
poreikio mažėjimas nėra labai geras 

Ir SEB bankas kraustosi iš 
Anykščių

požymis. Be tiesioginio kontakto 
daugelio finansinių dalykų neišspręsi 
ir tiems anykštėnams, kurių neten-
kins „Medicinos“ ar „Šiaulių“ bankų 
paslaugos, teks važiuoti į kitus mies-
tus.“ – kalbėjo A. Gervinskas

SEB, tada dar Vilniaus banko pa-
dalinys, Anykščiuose buvo atidarytas 
beveik prieš dvidešimt metų. Visą 
banko skyriaus egzistavimo laiką jam 
vadovavo Vytautas Bernatavičius. 
Žymiausias šio banko sandoris – 19 
mln. litų paskola „Anykščių šilumos“ 
katilinių statyboms. Paskola, regis, 
buvo suteikta už 9 proc. metines pa-
lūkanas ir vien iš šių palūkanų banko 
padalinys Anykščiuose galėjo išsilai-
kyti.

„Anykščių šiluma“ didžiosios da-
lies paskolos dar nėra grąžinusi, ta-
čiau ji jau senokai yra perkelta į vals-
tybinį Turto banką.    

Apie savo asmenines perspektyvas 
V. Bernatavičius nekalba, SEB banko 
atstovas R. Valaitis, „Anykštos“ pa-
klaustas, ar bankas V. Bernatavičiui 
bei kitiems padalinio darbuotojams 
siūlys pasilikti SEB-e,  atsakė aptakiai.   
„Šiuo metu Anykščių skyriuje dirba 
5 darbuotojai. Prijungiant Anykščių 
skyrių prie Utenos skyriaus, bendras 
darbuotojų skaičius bus peržiūrimas 
ir mažės, tačiau daliai skyriaus dar-
buotojų bus pasiūlytos kitos darbo 
vietos banke.“ – teigė R. Valaitis. 

(Atkelta iš 1 p.)
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aviS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

AB „Krekenavos agrofirma“

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

ŽūK “DIEVO KaRVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

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.

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.

Mūsų šeima skiria padėką gydytojai V. PAŽĖRIENEI, ku-
riai  dėkingumą savo širdyje nešiojame 25-erius metus. 
Gydytojos dėka buvo išgelbėta vienturtės dukros Laimos 
gyvybė. Taip pat dėkoja už rūpestį ir nuoširdų žodį gydant 
Vladą Augustiną šių metų vasarį - kovą. Ačiū Jums, ger-
biama gydytoja, geros Jums sveikatos, nes dalį jos ati-
duodate mums.

Vladas AuguStINAS

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

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

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

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

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

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 pa-
matai. 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 su-
moka grynais ). 

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

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

Tel. (8-650) 80515.

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

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

automobiliai, 
ž. ū. technika, dalys

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

Tel. (8-646)17715.

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-629) 10247.

gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

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

Beržinį popiermedį. Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

parduoda
nekilnojamasis turtas

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.

Įrengtą, jaukų, medinį namą pers-
pektyviausiame Lietuvos mieste - 
Anykščiuose, Jurzdiko rajone, prie 
pat Šventosios ir Šilelio; namą, ku-
riame gyvenasi ypatingai džiugiai; 
namą, kuriame be didesnių proble-
mų buvo parašytos knygos apie ar-
klį Dominyką ir pelytę Zitą bei nutiko 
daugybė smagių dalykų. 

Tel. (8-659) 78361, Ramūnas.

Pusę namo Kavarske, šalia bažny-
čios, su pagalbiniais pastatais: san-
dėliukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 
kv.m, sklypo plotas 7,5 a. 3600 Eur

Tel. (8-679) 76411.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(centras).

Tel. (8-670) 05259.

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

Tel. (8-698) 51269.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

Malkas (uosis, beržas, alksnis) ka-
ladėlėmis ir rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Kita

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

Tel. (8-627) 86855.

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

Tel. (8-607) 12690.

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

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

3 kub. m srutovežį. 3 vagų plūgus.
Tel. (8-615) 97697.

Bulvių sodinamąsias, kasamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, lėkštinius skutikus, fre-
zus, kultivatorius, vagotuvus, plūgus 
“Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
šiferį, kolonas, medį. 

Tel. (8-682) 92949.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Kovo 13 d. 
(sekmadienį) prekiausime paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir 
gerai kiaušinius dedančiomis višto-
mis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime 
gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausime 
kiaušiniais (tel. 8-608 69189): 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
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 17 d. (ketvirtadie-
nį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis dėsliosiomis vištaitė-
mis 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 (turge-
lyje) 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. turgaus) 10.40, N. 
Elmininkuose 11.00, Elmininkuose 11.05, 
Čekonyse 11.10, Vikonys 11.20, Svėdasuose 
(prie turgelio) 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.

Prastai skaičiuojantiems išrinktiesiems 
padės prabangi įranga



2016 m. kovo 10 d.

mėnulis

Silvija, Naubartas, Butgailė, 
Emilis, Geraldas.

šiandien

kovo 11 d.

kovo 12 d.

kovo 14 d.

kovo 13 d.

kovo 10-11 - jaunatis

Konstantinas, Gedimtas, Vijo-
lė, Kostas.

Teofanas, Galvirdas, Darman-
tė.

Matilda, Darmantas, Kari-
gailė.

Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora.

anekdotas

oras

+5

-1

IŠ ARTI

Kas yra kas:
Konsultantas – tai žmogus, kuris 

nuima jums nuo rankos laikrodį ir, 
pažvelgęs į jį, pasako jums laiką.

Psichologas – tai žmogus, kuris, 
į kambarį įėjus žavingai merginai, 
žiūri ne į ją, o stebi aplinkinių re-
akciją.

Profesorius – tai žmogus, kuris 
moka kalbėti su žmonėmis, kurie 
miega.

Mokytoja tai moteris, kuri kaž-
kada manė, kad myli vaikus.

Programuotojas – tai žmogus, 
kuris bando išspresti problemą, 
kurios jūs neįsivaizduojate, būdu, 
kurio jūs nė už ką nesuprastumėte.

Juristas – tai žmogus, kuris, pa-
rašęs 10 puslapių ilgio dokumentą, 
pavadina jį trumpu.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutę aplanko nušvitimas 
dėl medinės pilies statybos

„Sudegus visoms Staškūniškio 
filialo knygoms, net mintis nekilo 
biblioteką uždaryti, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių Liudvikos ir Sta-
nislovų Didžiulių viešosios bibli-
otekos direktorius Romas Kutka. 
– Gimė graži idėja rinkti ir dova-
noti knygas šiai bibliotekai. Per 
„Knygų Kalėdų“ akciją bibliotekai 
nupirktos 34 naujos knygos, 57 
nupirko Anykščių rajono savival-
dybės administracijos darbuotojai, 
apie 1000 knygų bibliotekai pado-
vanojo gyventojai, naujų knygų bi-
bliotekai dovanoja kraštiečio Petro 
Kalibato spaustuvė. Dovanoti kny-
gas Staškūniškio bibliotekai Lietu-
vos nacionalinę Martyno Mažvydo 
biblioteką paskatino Lietuvos Pre-
zidentė, gavusi Klaipėdoje gyve-
nančios staškūniškietės Kristinos 
Šiaučiulytės–Matijošės laišką.“   

„Sužinoję, kad Staškūniškio bi-
blioteką ištiko nelaimė – gaisras 
sunaikino turtą, tarp jų ir knygas, 

Laiškas apie sudegusią biblioteką
pasiekė šalies Prezidentę jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Metų pabaigoje Staškūniškio bibliotekoje kilusiame gaisre sude-
gė bene visos bibliotekos knygos. Staškūniškio bibliotekininkė Gra-
žina Adomavičiūtė, jausdama bendruomenės paramą ir norą skai-
tyti, rankų nenuleido, tvarkė išdegusias ir aprūkusias patalpas. 

O viena buvusi staškūniškietė paramos sudegusiai bibliotekai pa-
prašė net Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės. 

reagavome į paskelbtą akciją „Būk 
bendruomeniškas – nupirk naują 
knygą ir padovanok ją staškūniš-
kiečiams“. Į šią akciją atsiliepė ir 
mūsų kolektyvas. Kas jau perskai-
tytas, kas naujas, knygas nešė, - 
sakė Klientų aptarnavimo skyriaus 
Anykščių poskyrio vedėjas Juozas 
Ratautas. „Sodros“ Utenos sky-
riaus Anykščių poskyrio darbuoto-
jai surinko ir sudegusiai Staškūniš-
kio bibliotekai perdavė 111 knygų.

„Staškūniškio bibliotekoje prieš 
gaisrą buvo 4660 knygų ir daugiau 
kaip 200 skaitytojų, - sakė tris de-
šimtmečius šioje bibliotekoje dir-
banti G. Adomavičiūtė. – Dabar 
jau turime per 1500 knygų ir jų 
kasdien daugėja. Esame dėkingi, 
kad mus labai palaiko Anykščių 
viešoji biblioteka, kuri bibliotekai 
skyrė 3 kompiuterius.“

Anykščių rajone veikia 24 L. ir 
S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
filialai.

Bibliotekininkė Gražina Adomavičiūtė džiaugiasi, kad gaisras 
bibliotekos nesunaikino. 

Staškūniškio kaimo bibliotekoje nuolat yra skaitytojų.

Anykščių „Sodros“ darbuotojai sudegusiai Staškūniškio biblio-
tekai dovanojo 111 knygų.

Taip atrodė Staškūniškio kaimo biblioteka po gaisro. 
Autoriaus nuotr. 

Aš labai ilgai vargau,
nemiegojau per naktis,
kol aiškiausiai supratau,
kam bus renčiama pilis.

Aukštą bokštą pastatys
ir Venetą ten laikys.
saugos ją kaip tikras sakalas.
ne drakonas, o pats Rasalas.

ji per paprastą lungelį
Rodys skaistųjį veidelį –
Daug jaunuolių galvas dės
Dėl jos rankos ir širdies.

sumaištis didžiausia kils
karštos kovos nuolat virs - 
Po kadencijos pirmos
ją tik Šrekas išvaduos.


