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renovacija

Įsitikinimai

Iki šiol tvirtai maniau, kad al-
koholis labai kenksmingas. Ta-
čiau, kai išgirdau, kad Rostove 
prie Dono lėktuvo katastrofoje 
vienintelė išgyvenusi keleivė 
buvo rusė, kurį švęsdama gim-
tadienį prisigėrė ir pramiegojo 
reisą, mano įsitikinimai susvy-
ravo... Ką dabar vaikams reikės 
sakyti? Maždaug - kas negeria, 
žūsta lėktuvų katastrofose???

Linas BITVINSKAS

Per gyvenimą – su meile 
ir atjauta 

Didžioji pavasario šventė 
Velykos džiugia žinia beldžiasi 
į kiekvienus namus, priminda-
ma ne tik krikščioniškas pras-
mes, bet ir skelbdama gamtos 
pabudimą, gyvenimo geismą, 
džiaugsmą ir viltį. Šventė per-
žengs ir Valakinių kaimo (Kur-
klių sen.) gyventojų Apoloni-
jos, Stanislavos, Janės ir Anelės 
Masiulyčių namų slenkstį. 

Tik pavasariškų linksmybių 
čia nebus nė kvapo, nes iš ketu-
rių seserų trys vaduojasi labai 
sunkia negalia, o jomis dieną 
ir naktį rūpinasi jau garbaus 
amžiaus sulaukusi Anelė, kuri 
nė nesvarstė galimybės seseris 
atiduoti į valdiškus globos na-
mus. 

Ši moteris stebina begaliniu  
pasiaukojimu savo šeimai, ge-
rumu, ištverme, o pabuvus 
jos namuose nublanksta sa-
vos problemos, pasijunti esąs 
laimingas, kad gali vaikščioti, 
matyti, klausyti ir girdėti... 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Tris neįgalias seseris slaugančiai garbaus amžiaus Valakinių kaimo gyventojai Anelei Masiulytei 
padeda socialinė darbuotoja Ernesta Maskvytienė. Moterys bendrauja kaip vienos šeimos narės.

Autoriaus nuotr. 

Senjorų dovanos - senjorams
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Antradienį į Svėdasų senelių 
globos namus vyko grupė Anykš-
čių trečiojo amžiaus universiteto 
filialo (TAU) moterų, kurios sen-
jorams atvežė dovanų ir aktyviai 
domėjosi, kaip jie čia gyvena ir 
kaip galima į šiuos namus patekti. 

Iš Pauriškių kaimo kilusi Zofija Žvirblytė ir pati stebisi, kaip jos 
atmintyje išliko tiek eilėraščių. 

Ūkininkas paaukojo obuolių

Trečiojo amžiaus universiteto 
Anykščių filialo moterys atvežė ke-
turias dėžes skoningai supakuotų do-
vanų, kurių pagrindas buvo vaisiai. 
„Vienas Anykščių ūkininkas, kuris 
nenorėjo, kad jo pavardė būtų vieši-
nama, davė obuolių, o kitus dalykus 
pirkome pačios ir pakavome“,- pa-
sakojo moterys. Į Svėdasų senelių 
globos namų salę susirinko per 20 
stipresnių senolių. Iš viso šiuose na-
muose gyvena 40 gyventojų, tačiau 
15-ai iš jų reikalinga nuolatinė globa, 
jie nevaikšto.

6 psl.

Vienintelė transporto priemonė – 
„greitoji“

UAB “Autovelda“ direkto-
rius Vladislovas Preidys teigia, 
kad mokyklos savo autobusų 
maršrutų su juo nederina. 

Kas slepiasi po barzda, 
jis nežino jau 28 metus

Muziejininkas, žurnalistas 
Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS bijo vieną rytą pabusti 
pasaulyje, kuriame nebeliktų 
kompiuterių...

Registruodamiesi 
pas medikus 
apsišarvuokite 
kantrybe

Kandidatas. Aiškėja kandida-
tai į Seimą rudenį vyksiančiuose 
rinkimuose. Partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ kongresas kandidatu 
Anykščio – Panevėžio vienman-
datėje rinkiminėje apygardoje 
iškėlė partijos Anykščių skyriaus 
pirmininką, Finansų ministerijos 
viceministrą, 60 metų Romualdą 
Gėgžną. 

Gamta. Utenos dailės mokyklos 
galerijoje atidaryta konkurso „Že-
mės diena 2016 – Utena“ XVI–
oji tarptautinė gamtos fotografijų 
paroda, kurioje dalyvauja Anykš-
čių policijos kamisariato viršinin-
kas Rimantas Čepulis, fotografas 
Aloyzas Janušis, Alfredo Motiejū-
no fotografų būrelio moksleiviai. 
Parodos diplomais įvertintos A. 
Motiejūno ir „Anykštos“ žurnalis-
to Jono Junevičiaus fotografijos. 
Jaunimo grupėje diplomus pelnė 
Jono Biliūno gimnazijos gimna-
zistės   Estera Asačiovaitė ir Goda 
Mikalajūnaitė. Parodą galima ap-
lankyti iki gegužės 15 dienos. 

Demokratija. „Anykštai“ ėmus 
domėtis informacija apie praėju-
sių metų savivaldybės mažos ver-
tės viešuosius pirkimus, jos savi-
valdybės tinklapyje nebeliko.

Turnyras. Šachmatų turnyras 
Kovo 11-ajai paminėti ir Kovo 
11-osios Akto signatarės I. An-
drukaitienės taurei laimėti vyks 
balandžio 3 dieną 10 val. Anykš-
čių Antano Vienuolio progimna-
zijoje.

Laikas. Šį sekmadienį Lietuvo-
je įvedamas vasaros laikas. Trečią 
valandą nakties laikrodžio rody-
kles persuksime valanda į priekį. 

Bėgimas. Prasidėjo išankstinė 
tradicinio bėgimo Anykščiai-Puntu-
ko akmuo-Anykščiai dalyvių regis-
tracija. Seniausiais Lietuvoje, 53-
asias bėgimas Anykščiai-Puntuko 
akmuo – Anykščiai vyks balandžio 
30 dieną. Daugiau informacijos – 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centro internetiniame puslapyje.  

Laikraštis. Kitas “Anykštos” 
laikraštis išeis trečiadienį, kovo 
30 dieną.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-03-21, apie 

14 val. 25 min., namuose 
Troškūnų seniūnijoje  konflik-

Parduotuvės patalpos bei dar 60 kv. 
m to paties pastato priklauso Gervins-
kams – jas verslininkai išnuomoja ka-
vinę steigsiančiam asmeniui. 

Prekybos versle Gervinskai buvo 
nuo pat 1992-ųjų – jų parduotuvės 
kartais keitė prekybos vietas, kartais 
– pavadinimus, tačiau praktiškai ke-
tvirtį amžiaus jie prekiavo kūno prie-
žiūros, grožio priemonėmis.

„Nėra pliuso. Parduotuvė nėra 
hobis kaip pašto ženklų ar senovinių 
ginklų rinkimas, jį turi duoti finansinę 
naudą“, – paklaustas, kodėl traukiasi 
iš verslo, kalbėjo A. Gervinskas. Jis 
kalbėjo, kad nesireklamavo, bet ir 
neslėpė, jog jei pavyktų išnuomoti 
patalpas, uždarytų parduotuvę. Ir at-
siradęs nuomininkas, su kuriuo jau 
sutarta dėl nuomos sąlygų, paspartino 
parduotuvės uždarymą.

Vietoje parduotuvės įsikurs kavinė
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Aušra ir Alvydas Gervinskai traukiasi iš verslo – balandžio 8-oji 
bus paskutinė diena, kai dar veiks jų kosmetikos parduotuvė J. 
Biliūno gatvėje „Mix Cosmetics“.

Alvydas Gervinskas dėstė, kad kosmetikos parduotuvę uždaro 
todėl, kad ji jau kurį laiką nepelninga.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.   

Buvęs Anykščių meras ir buvęs 
bankininkas A. Gervinskas įvardino 
kelias priežastis, dėl kurių mažėjo 
Anykščių „Mix Cosmetics“ parda-
vimų apimtys. „Anykščiuose atsira-
do keli prekybos centrai, kuriuose 
galima įsigyti šampūnų, kremų, kitų 
kūno priežiūros priemonių. Kita ver-
tus, matome, kaip žiauriai mažėja 
rajono gyventojų skaičius, taigi ir 
potencialių pirkėjų skaičius. Paga-
liau jaučiame, jog mažėja ir anykš-
tėnų perkamoji galia“, – kalbėjo A. 
Gervinskas.

„Mix Cosmetics“ – frančizinė par-
duotuvė, tačiau A. Gervinskas dėstė, 
kad prekės yra jų nuosavybė, už ku-
rias atlikti išankstiniai mokėjimai. 
Todėl paskutinėmis darbo dienomis 
vyks išpardavimai, bus taikomos di-
džiulės nuolaidos.

zurnalas
konkursas

Su šventomis Velykomis! 
Su Prisikėlimu!

Būkite pasveikinti Jūs, Dievo žmo-
nės! Būkite paliesti šios Dienos esmės. 
Būkite viltingo pažado dukterys ir sū-
nūs! Virš skausmo, paniekinimo, var-
go ir asmeninės nesėkmės visada yra 
Prisikėlimas. Blogis, melas, neteisingu-
mas neturi savyje jokios galutinės pergalės.
Žmogaus gyvenimas – kur kas daugiau! Žmogaus gy-

venimas – tai begalybės troškimas.
Švęskite visi! Ir tie, kurie dėl Dievo Tiesos buvote pa-

žeminti, neteisingai apkaltinti, pajuokiančiai nuteisti.
Vilties, sveikatos Jums! Dievo prisilietimo, Šventinio 

stalo ir artimo žmogaus.       

 Būkime laimingi!
 „Drąsos kelias“ politinė partija

Pirmininkas Jonas Varkala

Brangieji!

Šv.Velykas sutinkame kupini vilties 
ir tikėjimo nauja pradžia.
Ši gražiausia pavasario šventė su-

teikia mums galimybę įvertinti tai, 
kas iš tiesų svarbu, ir pasidalinti tuo 
su esančiais šalia.
Linkiu, kad artimųjų apsuptyje Jus užlietų pilnatvė, 

dvasinis pakilimas, o įkvėpti geros valios, nepailsdami 
skleistumėte gerumą ir šilumą savo namams, savo
bendruomenei, miestui ir valstybei.

Gražios ir prasmingos Jums šventės!

LR Seimo narys Ričardas SaRgūnaS

Nepavyko. Opozicijai nepavy-
ko iš posto išversti aplinkos mi-
nistro Kęstučio Trečioko. Tiesa, 
interpeliacijos procesas nebaig-
tas, nuspręsta jį pabaigti per kitą 
plenarinį posėdį, kuris vyks tik 
po balandžio 5 d., mat kitą sa-
vaitę parlamentarai ilsėsis. Nors 
eilę metų Seime kėdes trinantys 
parlamentarai turėtų žinoti, kad 
tokie spektakliai užsitęsia po ke-
lias valandas, vakar darbotvar-
kėje interpeliacijai skirta vos 40 
minučių. 

Byra. Parlamentarei Jolitai 
Vaickienei palikus partiją “Tvar-
ka ir teisingumas” (TT), atsinau-
jino kalbos apie šios politinės jė-
gos vidinę įtampą. Kitų politinių 
jėgų atstovai ir politologai mano, 
kad “tvarkiečiai” susiduria su 
partijai egzistuoti grasinančiomis 
problemomis. Apie tai, kad palie-
ka TT, Kretingos vienmandatėje 
apygardoje į parlamentą išrinkta 
ir Seimo Audito komitetui va-
dovaujanti J.Vaickienė pranešė 
šią savaitę. Kaip ir prieš metus 
“tvarkiečių” gretas palikęs An-
drius Mazuronis, ji prisidėjo prie 
Liberalų sąjūdžio. 

Priminimas. “Argi mes patys 
priimame sprendimus?”, - pa-
klaustas apie Lietuvos būklę, 
liūdnai šypteli vienas garsiausių 
teatro režisierių nūdienos Euro-
poje - Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas, ordino 
“Už nuopelnus Lietuvai” Didžio-
jo kryžiaus kavalierius Eimuntas 
Nekrošius, - “Tedarome tai, ką 
mums padiktuoja Europa. Juk 
nuolat esame gąsdinami: „Jeigu 
jūs nebūsite su mumis - pražū-
sit”. Beje, mums ir sovietai tą 
patį sakydavo”... 

Verslas. Klaipėdoje prostitutės 
toliau sėkmingai pelnosi iš savo 
kūno. Interete ir vietos spaudo-
je apstu skelbimų, kai nusipirkti 
moterį tėra kelių minučių derybų 
reikalas. Tuo metu pareigūnai 
skėsčioja rankomis, esą privačios 
įmonės pačios sprendžia, kokio 
pobūdžio skelbimus viešinti. (...) 
Anksčiau kalbintas Klaipėdos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininkas Alfonsas 
Motuzas pripažino, jog ši verslo 
šaka uostamiestyje klesti dėl jos 
pelningumo, o taikoma atsako-
mybė nėra tokia didelė, kad at-
grasintų moteris nuo seksualinių 
paslaugų teikimo. 

Išmontavo. Zaporožėje sė-
kmingai baigėsi didžiausio iš 
likusių Ukrainoje paminklų Vla-
dimirui Leninui demontavimo 
darbai, praneša “Interfax”. Ga-
lingam kranui pavyko atplėšti 
oranžiniais lynais apraišiotą 20 
metrų aukščio bronzinį paminklą 
nuo postamento ir nuleisti jį ant 
žemės. Šį reginį stebėjo apie 200 
prie paminklo susirinkusių žiūro-
vų. “Pasaulio proletariato vado” 
paminklas demontuotas pagal 
Ukrainos parlamento priimtą 
dekomunizacijos įstatymą. Šis 
monumentas Zaporožėje buvo 
pastatytas 1964 metais. 2014 
metų spalį Ukrainos aktyvistai 
buvo aprengę statulą ukrainie-
čių tautiniais drabužiais, o 2015 
metais - šalies futbolo rinktinės 
marškinėliais, pažymėtais 12-uo-
ju numeriu.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

to metu neblaivus (2,22 prom.) 
48-erių vyriškis prakirto galvą 
45-erių sutuoktinei. Įtariama-
sis sulaikytas ir uždarytas į 

areštinę. 

Mirtis. 2016-03-21 Anykš-
čių rajono policijos komisariate 

pradėtas ikiteisminis tyrimas 
dėl 47-erių moters, rastos savo 
namuose Anykščių seniūnijoje, 
mirties priežasties nustatymo.

Naujajame žurnalo numeryje Vi-
dmantas Šmigelskas kviečia artimiau 
susipažinti su Visagino miestu bei 
apžvelgia, ką socialiniuose tinkluose 
skelbia Utenos regiono politikai.

Jonas Junevičius skaitytojus nukels 
į Dusetas, kur sielovados darbus tęsia 
buvęs Anykščių šv.Mato bažnyčios 
klebonas Stanislovas Krumpliaus-
kas. Daiva Goštautaitė supažindina  
su dviem ryškiais menininkais – N. 
Saukiene ir Šarūnu Sauka, jų pasau-
lėžiūra, meniniais sprendimais, taip 

Kviečiame atsiversti naują “Aukštaitiško formato” numerį
Pasirodė pirmasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 

numeris. Šio leidinio viršelį puošia dusetiškės dailininkės Nome-
dos Saukienės nuotrauka.

pat kalbina Dusetų dailės galerijos 
direktorių Alvydą Stauską ir fotome-
nininkę Normantę Ribokaitę.

Tuo tarpu Elvyra Sabalytė leidžiasi 
į keliones po egzotika ir skurdu al-
suojančias Pietryčių Azijos šalis Tai-
landą ir Kombodžą.

Naujajame žurnalo numeryje rasite 
ir kitas tradicines rubrikas – redakto-
rės Gražinos Šmigelskienės skiltį, 
psichologo Olego Lapino komentarą, 
„13 klausimų“, į kuriuos atsako Visa-
gino merė Dalia Štraupaitė, trumpą-

sias žinias.
Spalvingas ir informatyvus, vos 

2 eurus kainuojantis, vienintelis vi-
sam Utenos regionui skirtas žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ prieš Vely-
kas jau pasiekė prekybos vietas. 

Šiuo metu žurnalą galima nusipirk-
ti visose Utenos regiono prekybos 
vietose, taip pat Vilniuje, Ukmergėje, 
Kupiškyje ir Panevėžyje (prekybos 
centruose „Maxima“, „Iki“ bei spau-
dos kioskuose žurnalą galėsite įsigyti 
nuo balandžio 1-osios dienos).  

Skaitytojai, pusmečiui užsiprenu-
meravę laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
gaus nemokamai.

-ANYKŠTA

Būtinai atsiųskite ir patiekalų bei 
margučių nuotraukų. Laukiame 
el.pašto adresu robertas.a@anyksta.lt. 

Konkurso laureatus paskelbsime per 

Portale anyksta.lt vyksta velykinis konkursas
Portalas anyksta.lt skelbia naują konkursą ir skaitytojus kvie-

čia dalyvauti  gražiausio velykinio margučio konkurse. Taip pat 
laukiame ir Jūsų velykinių patiekalų receptų.

Atvelykį, o geriausių receptų ir margu-
čių bei velykinių dekoracijų autorius 
apdovanosime prizais. 

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Kaip manote, ar 
sumažinus PVM 
mokestį maisto 
produktams jie 
atpigtų?

„Pacientui registruotis Anykščių 
ligoninės  gydytojo specialisto kon-
sultacijai galimi 4 būdai:

- jo kreipimosi į ligoninę metu 
atvykus jam pačiam  arba jo  arti-
miesiems;

- telefonu (8-381) 5-93-42; 5-22-
71

- internetu išankstinės pacientų 
registracijos internetiniame portale 
„sergu.lt“ 

- išankstinės pacientų registraci-
jos „sergu“ telefonu 1815. 

Pirmuoju ir antruoju būdais re-
gistracija vykdoma nuolat registra-
tūros, konsultacijų kabinetų darbo 
laiku nuo 7:00 iki 16:00 val. pirma-
dieniais - penktadieniais (darbo die-
nomis), neribojant registravimosi 
terminų. 

Registruojant laikomasi tokios 
sekos:  vienas  pacientas iš eilėje 
prie registratūros laukiančių, po jo 
kitas registruojamas telefonu (jei 
telefonas skamba). Jei telefono si-
gnalas rodo užėmimą, reiškia vyks-
ta registracija telefonu. Jei telefone 
kvietimo signalas nerodo užėmimo 
ir neatsiliepiama, vadinasi, registra-
cija vykdoma eilėje laukusio paci-
ento. 

Daugelis pacientų, tiek atvykusių, 
tiek telefonu, turi kelis siuntimus 
arba vieną siuntimą, bet pas kelis 
( 3-5 ir daugiau) gydytojus specia-
listus, todėl užtrunkama juos regis-
truojant ir suderinant registracijos  
laikus vienai, dviem dienoms, pagal 
paciento pageidavimus, jo atvyki-
mą derinant su autobuso grafikais, 
vaikų, kaimynų, kurie pacientą žada 
pavežėti, darbo grafikais ir t.t..

Pacientą registruojant konsultaci-
jų kabinetų registratūroje dirbantis 
slaugos specialistas/medicinos re-
gistratorius elektroninėje registra-
cijos sistemoje, registracijos įrašo 
sukūrimo lange užpildant laukus: 

Registruodamiesi pas medikus 
apsišarvuokite kantrybe

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Registracija telefonu pas medikus Anykščiuose – sudėtingas, 
daug kantrybės reikalaujantis ir ne visada sėkmingas procesas. Į 
šią problemą pacientai dėmesį atkreipti bando jau ne vienerius me-
tus, tačiau situacija nesikeičia. Kaip teigiama, pacientams iškylan-
čias problemas dėl registratūrų darbo būtų galima spręsti, jei būtų 
sulaukta raštiškų pacientų skundų, tačiau iki šiol jų, pavyzdžiui, 
savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė nėra gavusi. 

Daugiausia pacientų skundų internetiniuose komentaruose – 
dėl Anykščių ligoninės registratūros darbo. Paskutinis atvejis, 
kai pacientas nesėkmingai rinko registratūros telefono numerį 
net penkias valandas, paskatino pasidomėti, ką apie šią problemą 
mano Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas.

paciento vardas ir pavardė, gimimo 
metai (asmens kodas), adresas ir/ar 
kontaktinis telefonas, ir (ar) elek-
troninio pašto adresas. „Registraci-
jos įrašo sukūrimo lange“ duomenų 
langelyje „Komentaras“ arba „Pas-
tabos“ privalo nurodyti  asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos, išda-
vusios siuntimą gauti specializuotas 
ambulatorines ar dienos stacionaro 
paslaugas, ar atlikti brangiuosius 
tyrimus ir procedūras,  pavadinimą, 
siuntimo išdavimo datą ir kitą infor-
maciją (ligos kodą ir kt.). Kabinete 
dirbantis gydytojas specialistas ar 
su juo dirbantis slaugos specialistas 
taip pat registruoja pacientus sekan-
čiam apsilankymui ar kito gydytojo 
specialisto konsultacijai ar tyrimui.  

Pastebėta  nuo 2016 m. kovo 8d.  
padaugėjus  VLK  sistemoje  strigi-
mų, todėl ir mums dirbant su „ESIS“ 
sistema, kuri sujungta su VLK siste-
ma, tai irgi turi įtakos:  sistema dirba 
lėčiau, todėl užtrunka ilgiau paciento 
registracija arba visai jo negalima re-
gistruoti.  Įdiegus e-sveikata  „ESIS“  
sistemą, diegėjo nuolat tobulinama 

ir ieškoma būdų, kaip sklandžiau, 
sparčiau  dirbti.

2015 m. pristatant Lietuvos e. 
sveikatos sistemą, kurią sudaro 
centrinė e. sveikatos informacinė 
sistema ir jos posistemės – elek-
troninis receptas ir medicininiai 
vaizdai, taip pat gydymo įstaigų 
informacinės sistemos, teiksiančios 
duomenis į centrinę sistemą, buvo 
deklaruojama, kad ši naujovė tau-
pys ir medikų, ir pacientų laiką, pa-
dės gauti kokybiškesnes sveikatos 
priežiūros paslaugas. Bet, deja, kol 
kas jokio palengvėjimo nejaučiame, 
nes registruojant pacientą į sistemą 
reikia suvesti daug informacijos pa-
gal Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos di-
rektoriaus 2014-10-28 įsakymą Nr. 
IK-287 ir vėlesnius jo pakeitimus. 
Dabar darbai dubliuojasi - pildomi 
ne tik elektroniniai, bet ir popieri-
niai dokumentai. Tad savaime su-
prantama, kad procesai, tarp jų ir 
registracijos, pailgėjo. 

Kad nereikėtų gaišti brangaus 
laiko ir vargti eilėse, itin esant 
dažniems e-sveikata trikdžiams, 
kviečiame registruotis internetu iš-
ankstinės pacientų registracijos in-
ternetiniame portale „sergu.lt“ arba 
jų telefonu 1815.  Jei šios galimybės 
neturite, tenka rinktis: arba atvykti, 
arba skambinti telefonu... Vis tiek 
atsilieps. Būkite kantrūs ir žinokite, 
kad skambinančių tikrai ne vienas“, 
- „Anykštai“ atsiųstame elektroni-
niame laiške situaciją komentavo 
D. Vaiginas. 

Neįmanoma: „Ten kol stovi eilėje ir lauki, kol priims tave, tai gir-
disi kaip nuolatos telefonas skamba, tačiau į skambučius niekas neat-
sako.“

Manau: „Registratorės čia ne prie ko, kaip visada per taupymus, 
dirba per mažai žmonių, todėl taip ir atsitinka. Pati ne kartą esu sto-
vėjusi eilėje ir stebėjusi jų darbą, dirbą kaip gali greičiau, bet jei už 
durų eilė žmogus prie žmogaus, kiek galimybių jos turi kilnoti telefono 
ragelius? kompas vienas, jis prie kito stalo, žmonės pikti, kai kuriems 
reikia aiškinti po kelis kartus, kol supranta...”

REKOMENDUOJU:„Persirašyti į Utenos ar Ukmergės gydymo 
įstaigas. Ten jokių bėdų. kelis kartus buvau ir savo artimuosius ve-
žiau. Viskas punktualu, išaiškinta. Anykščių gydymo įstaigų vadovams 
trūksta vadybinių žinių ir gebėjimų, todėl jau daugelį metų neįmanoma 
patekti pas gydytojus.”

Pacientė: „Ten būtinai reikalingas žmogus, kuris tik atsiliepinėtų į 
skambučius. Registratūroje dirba ne robotai, o labai mielos motery-
tės, net gaila pasidarė, kai registravausi vietoje, telefonas skambėjo 
be perstojo, pasakykit, kada atsiliepti, jeigu registruoja žmogų. Juk 
negali pasakyti, jūs palaukite, aš turiu atsiliepti. Tai mačiau, kad užre-
gistruoja vieną žmogų laukiantį eilėje, kitą telefonu. Siaubas kažkoks, 
vergovė ne darbas. Gal iš vaikų registratūros reikėtų vieną etatą atimti 
ir atiduoti ligoninės registratūrai?!”

Be komentarų: „Labai smagu, jog prabilome apie šią skaudžią 
problemą. Labai viliuosi, jog su visais komentarais susipažins ir li-
goninės vadovas. Su šia bėda susidūriau ir aš pati, bandžiau kovo 2 
d. registruoti vaiką, prisiskambinti neįmanoma (tikiu, jog būtų galima 
pakelti ragelį ir maloniai paprašyti palaukti), kelis kartus buvo telefo-
nas pakeltas ir padėtas.Po aibės bandymų ir pavykus susisiekti-buvo 
klausiamas siunčiančios įstaigos tikslus pavadinimas, adresas, įmo-
nės kodas,siuntusio gydytojo pareigos,vardas pavardė.Siuntimo šalia 
neturėjau,dėl ram tikrų priežasčių likęs pas tėtį, o atvejas buvo skubus, 
ligos kodą žinojau-teko viską tikslinti ir vėl skambinti. Registravomės 
dvi dienas ir mūsų nepriregistravo (nebepajėgiau patikslinti įstaigos 
adreso, buvau šoke).Pabaigoje paklausiau registratorės pavardės 
- buvo padėtas ragelis. Registratorė nesenai priimta į darbą, tačiau 
jokio supratimo, optimalaus sprendimo mano būtent situacijoje nesu-
gebėjo atrasti. Tikiu, jog šie atvejai bus išnagrinėti ir priimti griežti 
sprendimai.”

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių ligoninės vyr.gydy-
tojas Dalis Vaiginas pacien-
tams pataria pas gydytojus 
registruotis internetu.

Audronė PAULAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Nelabai atpigtų. Jeigu suma-
žintų PVM mokestį, perdirbėjai ir 
prekybininkai rastų būdų ir patei-
sinimų išlaikyti tas pačias kainas. 
Kalbos gražios, tačiau naudos 
maža. 

Algirdas ŽUKAUSKAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Net nežinau, kiek produktai 
pigesni kaimyninėje Lenkijoje, ta-
čiau akivaizdu, kad pas mus kainos 
didelės. Kas kainavo litais, dabar 
beveik tiek pat eurais. Jei keliais 
procentais ir sumažins PVM mo-
kestį, gal kokiu centu maisto pro-
duktai ir atpigs, tačiau vargu ar tai 
pajusime. 

Algis KUOJA, ūkininkas:
- Maisto produktai tikrai neat-

pigs. Pats ūkininkauju, laikau mė-
sinių galvijų ir puikiai žinau, kur 
nuplaukia pinigai, kiek kainuoja 
mėsa ir pienas parduotuvėse. Nie-
kas nevaldo perdirbėjų ir prekeivių 
apetito. 

Šiais laikais reikėtų rasti 
„loptopą“...

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, muziejininkas, apie tai, kaip 
išmoko skaityti:

 „Tą žiemą, kai buvau įpusėjęs 
penktuosius metus, kolūkio kloji-
me linus šukavę kaimynai laikraš-
čių skiautėse pradėjo rodyti man 
kažkokius ženklus, kuriuos ėmiau 
pažinti kaip raides, o pavasariop 
pradėjau ir pats tuos taukuotus lai-
kraščius skaityti...“

Nebent prekiautumėt 
senoviniais ginklais

Alvydas GERVINSKAS, vers-
lininkas, UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ darbuotojas, apie tai, 
kodėl uždaro šeimos parduotuvę 
„Mix Cosmetics“: 

„Parduotuvė nėra hobis kaip 
pašto ženklų ar senovinių ginklų 
rinkimas, jį turi duoti finansinę 
naudą.“

Vaikai – didžiausias mūsų 
turtas

Vladislovas PREIDYS, apie 
„Autoveldos“ konkurenciją su mo-
kykliniais autobusais: 

„Turiu įdėmiai stebėti, ypač 
mokslo metų pradžioje – liko kon-
krečiame maršrute į mokyklas va-
žiuojančių vaikų ar jų nebėra.“

Žinoma, nes iki rinkimų 
dar daug dienų

Antanas BAURA, Anykščių 
“valstiečių” lyderis, apie Vidaus 
reikalų ministro Sauliaus Skverne-
lio ėjimą į „valstiečių“ sąrašą per 
Seimo rinkimus: 

„Džiaugiuosi šito žmogaus atėji-
mu į mūsų partiją. Tai, ką jis daro 
ir tai, ką daro partijos pirmininkas 
R. Karbauskis, nėra vienadienio 
populiarumo siekimas.”

O gal pakeisime tik 
savivaldybės pavadinimą...

Ričardas SARGŪNAS, Seimo 
narys, Darbo partijos atstovas, apie 
sankryžos prie „Anykštos“ parduo-
tuvės filmavimą: 

„Įsteigsime savivaldybėje Se-
klių, o gal ir Policijos skyrius?“

Tamsos jis nebijo!

Valentinas PATUMSIS, buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas, 
apie saugumą: 

„Asmeniškai aš visą laiką 
Anykščiuose jaučiuosi saugus ir 
iki kamerų pastatymo.“

Baikit. Visuomenė 
tebemyli valdžią.

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajo-
no tarybos narys, nepartinis, apie 
sankryžos prie ‚Anykštos“ parduo-
tuvės stebėjimą: 

„Šiuo atveju, manau, įvyko vi-
suomenės ir valdžios susipriešini-
mas.“  
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PARODA. Kovo 30 d. (trečiadie-
nį) 17:30 val. Anykščių koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36) atidaroma Mildos 
Kiaušaitės fotografijų paroda „Keis-
tame laike“. Įėjimo kaina – vienas 
akmuo fotoinstaliacijai. Paroda veiks 
iki balandžio 15 d.

Varžybos. Prasidėjo Lietuvos ma-
žųjų miestelių krepšinio lygos var-
žybos, kuriose dalyvauja savo zonos 
nugalėtojai Kavarsko „Kavarskas“. 
Kavarskiečiai  78:71 išvykoje įveikė 
Skuodo rajono Narvydžių komandą 
„Kuršasta“. Šiandien vyks atsako-
mosios rungtynės. Beje, šį kartą ko-
mandos susitiks Anykščiuose, varžy-
bos prasidės 16 valandą 30 minučių 
Anykščių sporto ir laisvalaikio centre 
(Liūdiškių g. 18, Anykščiai). 

Teismai. Vairuotojai, kurie gavo 
baudas už kelių eismo taisyklių pa-
žeidimus sankryžoje prie “Anykš-
tos” parduotuvės, pradėjo rašyti pa-
reiškimus teismui. Iki ketvirtadienio 
Anykščių rajono apylinkės teismas 
buvo gavęs keturių vairuotojų pa-
reiškimus. Greičiausiai besibylinė-
jančių vairuotojų srautas tik augs. 
Priminsime, kad per du mėnesius 
Anykščių rajono valdžios iniciatyva 
pakabintos stebėjimo kameros mi-
nėtoje sankryžoje užfiksavo per 850 
pažeidėjų.

Protai. Antradienį vykusį aštuntą-
jį „Auksinių protų“ turnyrą  laimėjo 
liberalų „Nikė“ (Saulius Rasalas, 
Valdas Šaučiūnas ir kt.), surinkusi 76 
taškus. Antrąją vietą užėmė „Šį kartą 
neatvyko“ (72 tšk.), trečiąją – „Atsi-
lošk Justeli“ (69),  ketvirtąją – „Vie-
naskaita“ (67). „Nike“ tapo ir viso 
žaidimo lyderė (534 tšk.), į antrąją 
vietą nustūmusi „Vienaskaitą“ (527). 
Toliau rikiuojasi „Šį kartą neatvy-
ko“ (522), „Varpas“ (498), „Atsilošk 
Justeli“ (488). Turnyre dalyvauja 10 
anykštėnų komandų. Antradienio 
turnyre buvo du egzotiški klausimų 
blokai – šumerai ir Pietų Amerika. 

Svečiai. Antradienį  rajono valdžia 
sulaukė svečių iš Latvijos – Anykš-
čiuose viešėjo delegacija iš Viesitės 
savivaldybės.

Turizmas. Valstybinio turizmo 
departamento duomenimis, beveik 
pusė vietinių turistų pernai rinkosi 
kurortus ir kurortines teritorijas, tarp 
kurių minimi ir Anykščiai. Tai suda-
ro beveik pusę (48,3 proc.) Lietuvos 
vietinio turizmo rinkos.

Trečiadienį bendroje spaudos 
konferencijoje R. Karbauskis ir S. 
Skvernelis pareiškė, kad ministras 
Seimo rinkimuose kandidatuos 
kaip Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovas. Jis greičiausiai 
daugiamandatėje apygardoje bus 
sąrašo vedlys, įrašytas pirmuoju 
numeriu. 

S. Skverneliui į rinkimus einant 
su „valstiečiais“, didėja intriga ir 

S. Skvernelis sumaišė ir 
anykštėnų kortas

Populiariausio Lietuvos politiko, Vidaus reikalų ministro Sau-
liaus Skvernelio pareiškimas, kad jis į Seimo rinkimus eis su 
Ramūno Karbauskio „valstiečiais“, yra bomba ir kairiesiems, ir 
dešiniesiems. 

Anykščių „valstiečių“ lyderis 
Antanas Baura sprendimo 
dėl kandidatavimo į Seimą 
vis dar neatskleidžia.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mieli anykštėnai! 
Šviesų prisikėlimo rytą sveikiname Jus ir Jūsų šeimas, 

linkėdami šviesos ir tikėjimo. Tegul išsipildo Jūsų viltys ir 
troškimai.
Būkime stiprūs ir kuriantys, nes tik aktyvia veikla galime 

pakeisti pasaulį.
Būkime vieningi, nes visi trokštame tų pačių tikslų –sie-

kiame būti saugūs ir suprasti.
Linkime atjautos vieni kitiems ir tikėjimo bendražmogiš-

komis vertybėmis, nes tik tarpusavio supratimas ir meilė 
daro mus laimingus.
Jūsų ir su Jumis –

auksė KOnTRIMIEnĖ,
Lietuvos respublikos vyriausybės Ministro pirmininko patarėja 

ir LSDP anykščių skyrius

Daiva GOŠTAUTAITĖ

Ar  prisimenat amerikietiškus 
filmus? Židinyje jaukiai spragsi 
malkos, kabo raudonos akso-
minės kojinės, laukiančios, kol 
bus pripildytos dovanų, aukšta 
aukšta įvairiaspalviais žaisliu-
kais papuošta kalėdinė egle, 
skamba kalėdinės giesmės, o 
graži ir linksma šeima – tėtis, 
mama, du vaikai ir šuo – jaukiai 
įsitaisę minkštasuoliuose leidžia 
vakarus. kokia idilė, gal iš 
tikrųjų gyvenime taip būna? Gal 
tikrai židinys niekada negęsta, o 
mama nesibara su tėčiu..?

Tokios idilės siekimas ateina 
ir pas mus. kalėdų laukimas 
tampa džiugesio, vilties, bendru-
mo, pašnekesių apie dovanas, 
lakstymo po parduotuves švente... 
Vaikystėje džiugino mandarinų 
kvapas – dabar nebe, vaikystėje 
po egle rasta spalvotų pieštukų 
dėžutė kėlė didesnį džiaugsmą, 
nei dabar gaunamos brangios ir 
prabangios dovanos. 

Bet ne apie mandarinus ir 
jaukų židinį noriu kalbėti... Noriu 
kalbėti apie laukimą. kristaus 
gimimo laukiam tarsi naujos 
pradžios – bus kitaip, bus geriau, 
bus lengviau...

O primenant nors vieną filmą 
apie laimingą šeimą, laukiančią 
šv.Velykų? Aš – ne...

koks gali būti džiaugsmas, kai 
Didžioji savaitė pažymėta krauju, 
kančia, išdavyste, skausmu, 
pagaliau mirtimi... Ir prisikėlimu. 
Pagal Bažnyčios mokymą, šv. 
Velykos yra svarbesnė šventė nei 
šv. kalėdos. Mes tarsi nežinom, 
kaip švęsti šv. Velykas....

Nutylam, susimąstom, norisi 
lyg ir vienatvėje pabūti, norisi 
atsiriboti nuo viso pasaulio... 
Dvasininkai ne visai su tuo 
sutinka. Pasiruošimas šv. Vely-
koms – tai išvalymas savo sielos, 
kad su džiaugsmu būtų priimtas 
prisikėlimo stebuklas. Išvalyti 
sielą sunku – ten tiek prisikaupę 
šiukšlių, neapykantos, pykčio, 
abejingumo, netgi didybės... 
Neretai su visu tuo nesinori atsi-
sveikinti. Atsiprašysi – pripažinsi 
savo kaltę, paglostysi – prarasi 
šilumą, apkabinsi – save tokį 
švarų ištepsi susipurvinu-
siu... Taip besiteisindami tarsi 
apsaugom save nuo nemalonių 
užduočių, tačiau šv. Velykų 
rytą su tokia pat purvina siela 
garbinam kristaus prisikėlimą. 
Jis prisikėlė, o mes...? Šventasis 
tėvas nesibodi nuprausti dvylikai 
kalinių kojas, o mes dažnai bijom 
pakelti akis į kitą, dažnai fraze 
„o kam dabar lengva“, bėgam 
nuo kito skausmo. Saugom save, 
kad tik niekas mūsų neišteptų...

kūčių vakarą laužiam kalė-
daitį, norim šalia savęs matyti 
pačius artimiausius, padedam 
tuščią lėkštelę tiems, mylėtiems, 
brangintiems, ne laiku išėju-
siems... 

Per šv. Velykas lyg ir nieko 
panašaus nebūna. Tik kaip sakė 
vienas dvasininkas, svarbiausia 
yra bendrystė. kūčių vakarienės 
metu dėkojam vienas kitam už 
buvimą šalia, džiaugiamės, kai 
kėdžių aplink stalą nesumažėja, 
o per šv. Velykas... Prisikėli-

mo šventė, bet mes nemokam 
džiaugtis. O gal net nesuprantam 
priskėlimo reikšmės...

kūčioms buriam artimuosius 
į vieną ratą, o šv. Velykoms bu-
vimas kartu tampa tarsi mažiau 
svarbus.

kaimo gryčiutėj garbingo am-
žiaus senolė apšlakstys šventintu 
vandeniu namus, sukalbės maldą 
ir atsisės prie stalo viena – nei 
gausybės patiekalų, kaip kūčių 
vakarą, nei savųjų... Vienišas 
žmogus pasidžiaugs prasiskleidu-
sių „kačiukų“ šakele, gal uždegs 
žvakę, kad būtų jaukiau...

Bus ir tokių, kurių stalai lūš 
nuo gausybės patiekalų, kai tas 
pats didžiulis stalas vos talpins 
visus susirinkusius – klegės 
vaikai, riedės kiaušiniai, skambės 
juokas, o gal kažkas nubrauks 
ašarą, bet jie bus visi kartu. Ir tai 

nereiškia, kad tokia šventė nebus 
nuoširdi, nebus jautri, nereiškia, 
kad noras burtis bus dirbtinis. 

koks bebūtų šv. Velykų rytas, 
tebūna jis akistatos su savimi me-
tas, tebūna jis prisikėlimo laikas. 
Tegu skambantys varpai pažadins 
mus iš didybės, abejingumo, „o 
kam dabar lengva“ jausmo. 

Norėtųsi, kad šios šventės 
proga neliktų tuščių širdžių... 
Bent trupinėlį gerumo, atlai-
dumo, meilės į ją galime įdėti 
kiekvienas. 

Labiausiai norisi paguos-
ti tuos, kurie per šventes liks 
vieni – gal nėra artimųjų, gal 
nėra draugo ar kaimyno šalia, 
gal tiesiog lengviau praeiti pro 
svetimą nepakėlus akių – jūs ne 
vieni, kažkur Ten už jus meldžia-
si ir stiprybės linki buvę patys 
mylimiausi šioje žemėje... 

vienmandatėje Anykščių-Pane-
vėžio apygardoje. Šalies žinias-
klaidos teigimu, buvęs Lietuvos 
policijos generalinis komisaras S. 
Skvernelis pas “valstiečius” atsi-
ves ir savo komandą, taip pat bu-
vusius statutinius pareigūnus.

Priminsime, kad Anykščių me-
ras Kęstutis Tubis tuo pat metu su 
S. Skverneliu buvo tuometinio ge-
neralinio komisaro Vytauto Griga-
ravičiaus pavaduotojais. V. Griga-
ravičius dabar yra Alytaus meras.

Anykščių „valstiečių“ lyderis, 
dviejų kadencijų Seimo narys Anta-
nas Baura „Anykštai“ sakė, kad dėl 
savo asmeninio sprendimo – kandi-
datuos į Seimą Anykščių-Panevėžio 
apygardoje ar ne - jis nieko naujo 
pasakyti negalįs. Neaišku... 

Tačiau akivaizdu, kad S. Skver-
nelio atėjimas pas „valstiečius“ 
išaugins partijos reitingą ir tuo pa-
čiu padės ir partijos kandidatams 
vienmandatininkams. „Džiaugiuo-
si šito žmogaus atėjimu į mūsų 
partiją. Tai, ką jis daro ir ką daro 
partijos pirmininkas R. Karbaus-
kis, nėra vienadienio populiarumo 
siekimas”, – „Anykštai“ kalbėjo A. 
Baura.

Kas ?:  „jį išrinko populiariausiu politiku? Ar čia už tai, kad 
3000 jam pavaldžių policininkų lakstė ir vieną gaudė, kur automatą 
pavogė ? Ar kad chamiškai kalbėjosi su Graužiniene ?“

X – man: „Toks variantas valstiečiams stipriai į naudą, pas save 
prisivilioti šių dienų reitingų lyderį, stipriai turi išaugti valstiečių 
ir žaliųjų reitingai. Ir jei žiūrint paskutinių kelių mėnesių apklausas 
minėtos partijos reitingas yra ir taip jau aukštokas 7,1 procento, 
akivaizdu valstiečiai renka protesto balsus. Dabar rinks dar labiau, 
kitas reikalas ši partija turės rimtą politinį sunkiasvorį, kurių pa-
skutinių metu valstiečiams trūko. Dabar jau aišku, kad valstiečiai 
po Ateinančių Seimo rinkimų gali turėti daugiau nei dešimt man-
datų. „

Janina: „Buvęs Lietuvos policijos generalinis komisaras S. 
Skvernelis pas „valstiečius“ atsives ir savo komandą, taip pat bu-
vusius statutinius pareigūnus. Tai taip išeina, kad ir meras Tubis 
pereis iš liberalų pas valstiečius. Čia tai geras.“

2 X-Man: „Išmes Skvernelį iš vidaus reikalų ministrų ir pasibaigs 
jo reitingai. Be dabartinių pareigų jis neturi jokio politinio svorio 
ir palaikymo, ir toks balastas jokiai partijai nebus reikalingas.“

Ei Untanai: „Tai paskutinis tavo šansas. Po Seimo galėsi būti 
jau tik meru.“

JO: „Smūgis socialdemokratams. Jei S. Skvernelis prižadėtų, 
kad policijos surinktos baudos Anykščiuose būtų pervestos anykštė-
nų naudai gerinant kelių saugumą... balsuočiau.“

Ko norėt pavasaris, dar: „ viena gegutė, kuri taikosi padėti 
kiaušinius į svetimą lizdą, ką dėl žmonių jis padare? Nebejuokink, 
savo kolegoms pensininkams net pensijų negrąžino. Nekenčiu. Ne-
tikėkit pranašais.“

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):
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- Kas jums yra laimė? 
- Apsižvalgau aplinkui: visi, apie 

kuriuos pirmiausia pagalvočiau, svei-
ki ir gyvi, – argi būtina dar ko nors 
daugiau norėti, tiek ir gana iki lai-
mės!..

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Čia galiu tiesiog pasijuokti: bijau, 

kad vieną rytą atsikelsiu – ir pasauly-
je nebeveiks nė vienas kompiuteris. 
Kaip reikės iš naujo mokytis be jo 
gyventi?..

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

- Stengiuosi nebūti savim nepa-
tenkintas, nevarginu savęs visokiom 
širdperšom, nesiplaku tariamu bota-
gėliu. Gal tai reikėtų pavadinti tiesiog 
per didele savimeile ir imti dėl to iš-
gyventi?.. Bet čia ne mano būdui. 

- Bruožas, kuris labiausiai erzina 
kituose?

- Vienareikšmiškai – nesugebėjimas 
apsispręsti, nesugebėjimas išsakyti 
savo nuomonę ir jos laikytis, ją pagrįs-
ti. Toks elgesio minkštumas, vengiant 
prisiimti atsakomybę, mane visuomet 
suerzina, skatina pasišaipyti.

- Žmogus, kuriuo žavitės. 
- Kiek begalvočiau – neturiu ką 

įvardinti, nes neturiu pomėgio ką 
nors idealizuoti, žavėtis, mėgdžioti... 
Jei kas ir topteli galvon – mintys greit 
išsiblaško, jokie idealai ilgam neužsi-
laiko. 

- Didžiausias iššūkis. 
- ...buvo laiku apsispręsti, jog 25-

erių metų žurnalistikoje – jau gana, 
laikas dirbti prasčiau apmokamą, bet 
gerą nuotaiką ir sveikatą tausojantį 
darbą.

- Apie ką dabar daugiausiai gal-
vojate? 

- Apie dešimt dalykų vienu metu: 
apie atrastus Anykščių genealogijos 
turtus, apie šimtus nepabaigtų anykš-
tėnų biografijų, apie artėjančias anū-
kės krikštynas, apie pradėtą virtuvės 
remontą...

- Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė?

- Vertinu ryžtingumą: malonu 
įžvelgti bet kurio žmogaus gebėjimą 
greit apsispręsti ir aiškiai motyvuoti 
savo sprendimą.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs me-

Kas slepiasi po barzda, 
jis nežino jau 28 metus
Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memoriali-

nio muziejaus kuratorius, buvęs „Anykštos“ laikraščio redakto-
rius, visuomenininkas Tautvydas KONTRIMAVIČIUS bijo vieną 
rytą pabusti pasaulyje, kuriame nebeliktų kompiuterių... „Kaip 
reiktų be jų gyventi?“ – juokaudamas svarsto pašnekovas. 

luojate? 
- Kai staiga nesurandu tinkamo 

būdo pasakyti teisybę, nesukeldamas 
visiškai nereikalingų pasekmių. Melą 
pripažįstu kaip laikiną priemonę, pa-
dedančią subalansuoti emocijas laiko 
tėkmėje. 

- Ko labiausiai nemėgstate savo 
išvaizdoje? 

- Kvailai atrodyčiau pareikšdamas, 
kad stoviu prieš veidrodį ir mėgau-
juosi savo išvaizda!.. Gal net per 
mažai skiriu tam dėmesio, tad visiš-
kai neieškau, kas man gali nepatikti. 
Jaunystėje nepatiko barzdaskutės su-
erzintas smakras, tai paslėpiau jį po 
barzda ir jau 28 metus nematau, kaip 
ten jis atrodo...

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Sąvokos „niekinti“ nepripažįstu 

ir nevartoju santykiams tarp žmonių 
nusakyti. Neniekinu nei pačių blo-
giausių istorinių asmenybių, nei pačių 
kvailiausių ar įkyriausių savo aplinkos 
žmonių. Siųsti prakeiksmus į istoriją 
tam, ko jie jau nebepakeis, yra tuščias 
darbas, o bet kurį šalia esantį verčiau 
bandau analizuoti, geriau suprasti ir 
verčiau pašiepti, nei niekinti.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė? 

- Dalykiškumas, konkretumas. Šios 
savybės niekuomet neatiduočiau mo-
terims, o vyrams ją vertėtų branginti.  

- Labiausiai vertinama moters 
savybė? 

- Atjauta. Tik moterims lemta būti 
žaibolaidžiais, galinčiais sugerti emo-
cijas, suprasti nė nesigilinant į esmę 
ir  paguosti, savo emocine įtaka grąži-
nant emocinę pusiausvyrą.

- Priežodis, frazė, mintis, kurią 
dažniausiai vartojate? 

- „Svarbiausia nesijaudinti ir gerai 
maitintis“ (Auksinė Karlsono taisy-
klė!).

- Ką gyvenime labiausiai mylite? 
- Gimtinę! Plačiąja prasme – ne 

tik vietą, kur gimiau ir gyvenu, bet ir 
savo laiką, ir mane supančius žmo-
nes, ir viltį, kad čia yra mano gyve-
nimo erdvė.

- Kada ir kur buvote pats laimin-
giausias? 

- Tarkim, 1988 m. kovo 11 d. po-
pietę, kai sėkmingai išlaikiau valsty-

binį mokslinio komunizmo egzaminą 
Vilniaus universitete, iš sostinės tar-
pmiestinio telefono stoties prisiskam-
binau telefonu namo į Anykščius, kad 
pasidalinčiau gera žinia, o iš namų 
sužinau, kad ką tik tapau pirmojo sū-
naus tėvu.

- Kokį talentą norėtumėt turėti? 
- Būtų gerai greit išmokti svetimas 

kalbas – praverstų toks gebėjimas, bet 
kai neturiu, tai tiesiog apsieinu ir be 
jo.

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

- Suprantu užuominą – čia reikė-
tų samprotauti apie kokią nors būdo 
savybę!.. Apie tai nesuku galvos – jei 
reikia, galima ir pačiam be pašalinės 
malonės pataisyti. Jei kada turėčiau 
galimybę – verčiau peržiūrėčiau, ką 
tuo metu iš mano kūno detalių verta 
keisti, kas labiausiai sveikatą gadina, 
tą ir mainyčiau į naują: gal širdį, gal 
akis, o gal stuburą!..

- Didžiausias jūsų gyvenimo pa-
siekimas? 

- Turiu prisipažinti, kad tai buvo la-
bai seniai – kone prieš pusšimtį metų. 
Tą žiemą, kai buvau įpusėjęs penk-
tuosius metus, kolūkio klojime linus 
šukavę kaimynai laikraščių skiautėse 
pradėjo rodyti man kažkokius žen-
klus, kuriuos ėmiau pažinti kaip rai-
des, o pavasariop pradėjau ir pats tuos 
taukuotus laikraščius skaityti... Visa 
kita toliau buvo tik pasekmės... 

- Jeigu po mirties galėtumėt su-
grįžti atgal į šį pasaulį, kokiu pavi-
dalu norėtumėt grįžti? 

- Bet koks pasyvaus stebėtojo pa-
vidalas manęs nevilioja: kas iš to 
grįžimo, jei pasaulyje „po manęs“ aš 
jau negalėčiau turėti jokios įtakos?.. 
Nebyliu žiūrovu būti nenorėčiau. Ga-
lima svajoti apie grįžimą su savo jau-
nu kūnu ir sena patirtimi, bet čia tiktai 
tuščias pasvaičiojimas.

- Vieta, kur labiausiai norėtumėt 
gyventi? 

- Savo namuose. Visai rimtai. 
- Brangiausias turtas. 
- Santarvė namuose, šeimoje, gimi-

nėje, draugų kompanijoje. Kai santar-
vė kasdien lydi, visos kitos vertybės: 
ir sveikata, ir žinios, ir materialiniai 
dalykai nejučiom prisigretina ir ne-
palieka.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

 - Išdrįsti prisipažinti, kad kažko 
tikrai nepadarysiu, nes man tai nepa-
tinka, nes nemėgstu, nenoriu... Suk-
siu uodegą, bet vis vien nieko doro 
nebus...

- Jūsų svajonių profesija. 
- Tos svajonės keičiasi panašiu tem-

pu, kaip ir mano užsiėmimai. Apie ką 
nors pasvajoju – žiūrėk, tuo jau ir už-
siimu. Paskutinį dešimtmetį žaviuosi 
biografistika: reta profesija, mažai kas 
ją išmano, bet įvaldyti įmanoma!

- Geriausia jūsų būdo savybė?
- Manau, kad esu geraširdis – nie-

kuomet pats akmens užanty nenešio-
ju ir apie kitus tik taip galvoju, priešų 
neieškau.  

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Gebėjimą išsaugoti pagarbią ben-
dravimo distanciją: būti nei per toli, 
nei per arti, atsidurti šalia nei per daž-
nai, nei per retai...

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai. 
- Neprisirišu prie autorių. Jei vai-

kystėje labiausiai žavėjausi knyga 
„Ei, slėpkitės!“ apie nykštukus pel-

dus, tai dar nereiškia, kad įsikibsiu 
Kazio Sajos ir niekur nebesitrauksiu... 
Buvo laikas, kai graužiau nuotykinę 
fantastiką – kol nusibodo... 

- Labiausiai įsimintinas grožinės 
literatūros personažas? 

- Jei būtina įvardinti kažką – vis 
dėlto niekas giliau į sąmonę neįsirėžė, 
nei visi keturi A. Diuma muškietinin-
kai. Kiekvienas – savaip: Atas mokė 
santūrumo ir racionalumo, Portas 
– ironijos, Aramis – nuoširdumo, o 
D‘Artanjanas – pareigingumo. Įtariu, 
kad bet kurį personažą reikia sutikti 
tam tikroje savo gyvenimo atkarpo-
je – tada, kai jo labiausiai reikia. Kai 
sutinki ne laiku – pažiūri kaip į nepa-
žįstamąjį, prasilenki, ir tiek.

- Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja? 

- Gal pasirodysiu banalus, bet im-
siu ir įvardinsiu Antaną Baranauską: 
žmogų, kuris visą gyvenimą keliavo 
nuo vieno sužavėjusio užsiėmimo 
prie kito, kaskart kažką prarasdamas 
ar atrasdamas, kuo toliau, tuo labiau 
patirdamas, jog norėtų gerokai dau-
giau, nei įstengia, ne visuomet paste-
bėdamas ar atskirdamas, ką reikšmin-
go padarė, o kam tik iššvaistė savo 
gyvenimo laiką...

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

- Taip, ir ne kartą. Buvau gal kokioj 
antroj klasėj, kada vienas pirmokas, 
už mane gerokai sąžiningesnis, pri-
vertė mane viešai prisipažinti pada-
rius blogą darbą – net nebepamenu, 
kokį, bet tą jo pamoką prisimenu iki 
šiol ir esu dėkingas. Tarnaudamas 
kariuomenėj, irgi sutikau ypatingos 
vidinės stiprybės žmonių, kuriems as-
meniniai moralės principai buvo sti-
presni už bet kokį sistemos poveikį.   

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka? 

- Na, čia neturiu ką net ir pasakyti. 
Vardas – ne daugiau nei žodis. Kas 
čia gali patikti – kuris raidžių rinkinys 
už kitą gali būti gražesnis?.. Aš kartais 
pasiduodu akimirkos įspūdžiui. Taip 
buvo 1989-ųjų pavasarį, kai vienoj 
televizijos laidoj kažkoks Sąjūdžio 
aktyvistas, regis, iš Šiaulių, pasakojo, 
kaip augina du sūnus: Andrių ir Julių. 
Mūsų šeimoj jau augo Andrius ir kaip 
tik į pasaulį beldėsi antrasis, dar be-
vardis, sūnus, tad atsitiktinai nugirs-
tas dviejų vardų sąskambis jam buvo 
lemtingas!..

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate? 

- Gaišti savo laiką tam, kas nepa-
tinka. Tarkim, atsakinėti į kai kuriuos 
klausimus, kurie man pačiam atrodo 
tušti ir nesvarbūs...

- Dėl ko gyvenime labiausiai ap-
gailestaujate? 

- Nemėgstu apgailestauti dėl ko 
nors, kas jau ėjo ir praėjo, ko vis vien 
nebegalėčiau pakeisti. Aš gi ne verkš-
lentojas.

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Savo laiku, kai jausiuosi pabaigęs 

prasmingą veiklą, bet – netikėtai. Kad 
tiktai niekam nereikėtų į mane žiūrėti 
ir laukti: gal jau, o gal dar ne visai, gal 
tuoj, o gal rytoj...

- Jūsų gyvenimo moto? 
- Galiu tik pakartoti: „Svarbiausia 

nesijaudinti ir gerai maitintis“.
- ANYKŠTA

Muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius taip skubėjo paskam-
binti namo ir pasidžiaugti, kad išlaikė mokslinio komunizmo 
egzaminą, o sužinojo, kad tądien tapo dabar jau 27 metų An-
driaus tėvu.

Parduotuvė: A.Baranausko a. 14, tel. pasiteirauti +37062607492

Siūlų ir kitų mezgimo 
reikmenų parduotuvė

Kandidatas. Anykščių-Panevė-
žio apygardoje per 2016 metų Sei-
mo rinkimus kaip nepriklausomas 
kandidatas ketina varžytis ekono-
mistas, sunkiosios atletikos sporto 
meistras, fotomenininkas, vienas iš 
Naujosios Sąjungos partijos kūrėjų 
Vytautas Janulis.  Iš Troškūnų kilęs 
V.Janulis jau du kartus dalyvavo 
Seimo rinkimuose Anykščių-Ku-
piškio apygardoje.

Ruošia. Nėra nei ką paskatinti, 
nei ką apdovanoti. Jau daugiau nei 
pusantrų metų Anykščių rajono sa-
vivaldybės internetinėje svetainėje 
„kabo“ nuoroda „Paskatinimai ir 
apdovanojimai“. Paspaudus ant jos 
išnyra užrašas „Informacija ruošia-
ma“. Informacija buvo ruošiama dar 
ir meru būnant Sigučiui Obelevičiui, 
toliau informacija ruošiama ir merau-
jant Kęstučiui Tubiui. Nusipelniusių 
savivaldybėje, matyt, jog nėra...

Konkursai. Paskelbtas konkur-
sas Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Statybos skyriaus ve-
dėjo pareigoms užimti. Dar vyksta 
ir pretendentų į Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjo pareigas dokumentų priė-
mimas. O Centralizuoto vidaus au-
dito skyriaus vedėjas netrukus bus 
žinomas (arba ne) - dokumentų ati-
davimo terminas baigėsi, konkurse 
dalyvaus tik vienas asmuo.

Nuoma. Investuotojai naujos 
Anykščių ligoninės patalpų nesi-
nuomoja, skelbtas nuomos konkur-
sas neįvyko. Prieš kurį laiką, regis, 
buvo sutartą su potencialiais inves-
tuotojais, rajono Taryba patvirtino 
patalpų nuomos konkurso sąlygas, 
tačiau naujųjų šeimininkų sulaukti 
taip ir nepavyko.  

Globa. Panevėžio gyvūnų globos 
draugijai komunalininkai šiemet 
jau du kartus atvežė po šešis beglo-
bius gyvūnus iš Anykščių rajono. 
Nauji šeimininkai kol kas nesurasti 
tik vienam šuniui ir katinui.

Pilis. Pirmajam medinės pilies 
Šeimyniškėlių piliakalnyje statybų 
etapui šių metų rajono biudžete skir-
ta 160 000 eurų. Iš kur daugiau bus 
gauta lėšų pilies statyboms, savival-
dybės vadovai kol kas kalba aptakiai. 
Sausį Aplinkos ministerijos patarėjos 
savivaldybę perspėjo, kad medinės 
pilies statybos nelabai realios, nes 
iš planuojamų šalies investicijų ne-
užteks lėšų. Tikimasi, kad pirmasis 
Vorutos pilies Šeimyniškėlių pilia-
kalnyje statybų etapas bus baigtas 
2018 metais.
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Mokykliniai autobusai 
keleivių neveža

Į „Anykštos“ redakciją skam-
binusi Sedeikių (Andrioniškio 
sen.) gyven-
toja Elvyra 
Meškauskaitė 
pyko, kad jos 
neveža Anykš-
čių Antano 
B a r a n a u s k o 
mokyklos mo-
kyklinis auto-
busiukas, nors 
jame yra vietų 
ir tuo pat au-
tobusiuku į 
mokyklą keliauja moters sūnus. 
„Kai buvo kitas vairuotojas, pri-
imdavo. Dabar nepriima, sako – 
negalima. Reikia spręsti, reikia 
kažką daryti. Sedeikių, Mikierių 
gyventojai likę be jokio marš-
rutinio susisiekimo. Kaip nuva-
žiuoti pas gydytoją? Belieka tik 
patiems greitąją kviesti“, – pyko 
moteris. 

A. Baranausko pagrindinės 
mokyklos direktorė Dalia Kugie-
nė „Anykštai“ sakė, kad ji žino 
E. Meškauskaitės problemas ir 
pageidavimus. Direktorė pripa-
žino, kad mokykliniame auto-
buse tuščių vietų būna, tačiau 
ir tais atvejais vairuotojui drau-
džiama vežti pašalinius asmenis. 
Pasak direktorės, yra reglamen-
tas, mokyklos vidaus tvarkos 
taisyklės ir jų privaloma laikytis. 
Direktorės žodžius patvirtino ir 
Anykščių savivaldybės Švietimo 
skyriaus specialistė Rita Jakima-
vičienė, pasak kurios, geltonieji 
autobusiukai skirti ne keleivių, o 
mokinių vežimui.

Didžiosios „Autoveldos“ 
pajamos – mokinių vežimas    

UAB „Autovelda“ direkto-
rius V. Preidys, kalbėdamas su 
„Anykšta“, dėstė, kad norė-
damas išlaikyti bendrovę turi 
skaičiuoti kiekvieną centą. Jis 
neslėpė, kad pagrindinės įmonės 
pajamos yra mokinių vežimas, o 
šioje rinkoje jis konkuruoja ne 
tik su didžiaisiais vežėjais, bet  
ir su mokykliniais autobusais. 
„Nebūna bendrų posėdžių, kur 
drauge su mokyklų vadovais ap-
tartume maršrutus – kur važiuos 
geltonieji autobusai, kur - mūsų 
įmonės transportas. Todėl turiu 
įdėmiai stebėti, ypač mokslo 
metų pradžioje – liko konkre-
čiame maršrute į mokyklas va-
žiuojančių vaikų ar jų nebėra”, – 
aiškino verslininkas. V. Preidžio 
aiškinimu, viskas elementaru 
kaip du kart du: mažai kelei-
vių – nebėra maršruto. „Turime 
surinkti mažiausiai 10 keleivių. 
Konkrečiu maršrutu galime va-
žiuoti arba mes, arba mokyklų 
autobusai – „Autovelda“ negali 

Vienintelė transporto 
priemonė – „greitoji“ Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Grįžtama į Smetonos laikus, kai  atokesnių kaimų gyventojai 
su rajono centru gali susisiekti nebent arklio traukiamu vežimu. 
Pasak UAB “Autovelda“ direktoriaus Vladislovo Preidžio, jo au-
tobusų parkas tiesiogiai konkuruoja su mokyklų geltonaisiais au-
tobusiukais ir, jeigu vaikus išsiveža pačios mokyklos, tais pačiais 
maršrutais leisti „Autoveldos“ autobusus yra ir beprasmiška, ir 
nuostolinga.

varyti autobuso dėl vieno žmo-
gaus“, – aiškino V.Preidys.

Jo teigimu, mokiniams, kurie 
važinėja maršrutiniais autobusais, 
palikta laisvė rinktis, kurio vežė-

jo paslaugomis 
naudotis: ar 
važiuoti „Au-
toveldos“ kle-
darais, ar sėsti į 
didesnio vežėjo 
gerą autobu-
są su bevieliu 
internetu. Su 
kitais vežėjais 
V. Preidys sakė 
k o n k u r u o j ą s 
mokiniam pa-

rinkdamas patogiausią autobuso 
važiavimo laiką.  

  
Seniūnė teigė bandanti
padėti

Dar tik keli mėnesiai Andrio-
niškio seniūne dirbanti Laima 
Repečkienė „Anykštai“ sakė, kad 
stengiasi ieškoti būdų, kaip pa-

...„Turime turėti mažiau-
siai 10 keleivių. Konkrečiu 
maršrutu galime važiuoti 
arba mes, arba mokyklų 
autobusai – „Autovelda“ 
negali varyti autobuso dėl 
vieno žmogaus.“ – aiškino 
V.Preidys... Antano Baranausko pagrin-

dinės mokyklos direktorė 
Dalia Kugienė dėstė, kad 
mokyklinis autobusas suau-
gusių žmonių neveža, nes to 
daryti neleidžia nustatytos 
taisyklės.

UAB “Autovelda“ direk-
torius Vladislovas Preidys 
teigia, kad mokyklos savo 
autobusų maršrutų su juo 
nederina. 

Andrioniškio seniūnė Laima 
Repečkienė pripažino, kad ato-
kiuose kaimuose gyvenančių 
žmonių susisiekimas su rajono 
ar seniūnijos centru dažniau-
siai priklauso nuo kaimynų. 

dėti atokių kaimų gyventojams, 
tačiau vis dėlto ji atskleidė, jog 
pagalba remiasi tik žmonių ge-
ranoriškumu – kaimynai vie-
ni kitiems padeda, neturinčius 

transporto paveža... 
Beje, D. Kugienės bei R. Ja-

kimavičienės teigimu, miesto 
mokyklų geltonieji autobusiukai 
surenka ne tik savo, bet ir kitų 

mokyklų vaikus, kurie gyvena 
šalia jų maršruto. Kitaip tariant, 
Jono Biliūno gimnazijos autobu-
sas į Anykščius atveža ne tik gim-
nazistus, bet ir mažesniuosius.



2016 m. kovo 26 d.

pirmadienis 2016 03 28

sekmadienis 2016 03 27

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt. 
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 šiuolai-
kinė klasika. 
9.30 Premjera. Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas. 
9.45 Premjera. Aviukas 
Šonas, ūkininko lamos. 
10.15 Gustavo enciklopedija.  
10.45 Mūsų gyvūnai.  
11.10 Velykų šv. Mišios iš 
Romos šv. Petro aikštės.  
13.00 Urbi et Orbi.  
13.30 Premjera. Nebijok. 
Draugystė su popiežiumi 
Vojtyla (subtitruota). 
15.10 “Meilė - tik tai, kas 
tikra”. Ingos Valinskienės 
koncertas su gyvo garso 
grupe.  
16.00 Žinios.  
16.15 Premjera. Budiu. N-7.  
18.00 Klausimėlis.lt.  
18.15 Ryčio Cicino jubilie-
jinis koncertas. 20 metų 
scenoje.  
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
23.05 Vatelis. 
1.10 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos. 
2.05 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas. 20 metų scenoje.  
4.10 Stilius.  
4.50 Klausimėlis.lt.  
5.05 Emigrantai.

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.55 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis. 
9.00 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.30 Asteriksas ir Obeliksas 
prieš Cezarį. 
11.35 Kaukės sūnus. 
13.25 Piteris Penas. 
15.35 Piko valanda 2. N-7.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai. 
2016 m. Muzikinis šou.  
22.00 PREMJERA 
Terminatorius. Genesys. 
N14.  
0.25 Alaus šventė. N14.  
2.30 Transformeriai. 
Išnykimo amžius. N-7. 

 
6.15 Ančiukas Donaldas ir 
draugai. N-7.  
7.25 Mapetai. N-7.  
9.25 Mikės Pūkuotuko nuo-
tykiai.  
11.00 Kelias į Eldoradą. N-7.  
12.45 Miegančioji gražuolė. 
N-7.  
14.20 Penelopė. N-7.  
16.35 Užburtoji Ela. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Trys muškietininkai. 
N-7.  
22.00 Viešpatavimas. N-14.  
0.30 Auksinė akis. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Lietuvos galiūnų čempi-
onato 3 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”.  
13.00 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 “PREMJERA 44-as 
skyrius”. N-7.  
18.50 “Kvailių auksas”. N-7.  
21.00 “PREMJERA Kortų 
namelis”. N14.  
22.50 “Kartą Niujorke”. N14.  
0.55 “Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas”. N14. 

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie ka-
tes”.  
11.25 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.55 “Naidželo Sleiterio 
vakarienė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.10 Nemarus kinas. “Mirtis 
ant Nilo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. “Kai 
plyšta širdis”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAI “Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. Keisti 
santykiai”. N14.  
22.50 “Keista Bendžamino 
Batono istorija”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 ARTS21.  
7.20 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
8.15 Mes - pasaulis. Filmas-
koncertas “Pamestas vai-
kas”. 1, 2 d. 
10.30 Nauji karaliaus dra-
bužiai. 
12.00 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje.  
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.00 Naisių vasara.  
13.50 Mažasis princas. 
14.35 Velykinis koncertas 
“Tai darykit mano atminimui”. 
2014 m. 
16.00 Jurgitos Droninos ir 
pasaulio baleto žvaigždžių 
gala koncertas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Ateiviai 2. Laiko kori-
doriai. N-7.  
20.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. Juozo 
Budraičio ir Margaritos 
Matulytės knygos “Mano 
kinas. Pasaulis, kuris pri-
klausė vyrams” pristatymas. 
20.45 Tarptautinei teatro 
dienai.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertas “DiaBitės”. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Tai - aš. 2015 m.  
2.25 Režisieriaus Gyčio 
Lukšo filmų retrospektyva. 
Narcizas. N-7.  

4.05 Jurgitos Droninos ir 
pasaulio baleto žvaigždžių 
gala koncertas. 

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
8.00 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (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.Ramanauskas Plius 
(k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Seksas, verslas ir 
politika (k). N-7.  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.50 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 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Mato Franco magija. 
N-7.  
19.00 Užsispyrusi blondinė 
2. N-7.  

21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Kaliniai. N-14.  
1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.20 Salemas. N-14. 
 

 
7.20 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
8.25 Velykų skanėstai.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.05 Velykų skanėstai.  
11.10 “Kaip užauginti plane-
tą. Gėlių galia”.  
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.  
13.15 Velykų skanėstai.  
13.20 “Genijai iš prigimties”.  
13.55 “Vandens žiurkės”. 
N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Velykų skanėstai.  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.20 Velykų skanėstai.  
16.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Premjera. “Skubus 
iškvietimas. Daktaras Mirtis”. 
N-7. 
22.40 “Sukčius”. N-7. 
1.00 “Paslapčių sala”. N-7. 
2.00 Vantos lapas.  
2.25 “Vandens žiurkės”. N-7. 
3.10 “Kaip užauginti planetą. 
Gėlių galia”.  
4.00 Muzikinis gimtadienis .  
5.25 Vantos lapas.  
5.50 “Kaip užauginti planetą. 
Gėlių galia”. N-7. 
6.40 Gamtos pasaulis.  
6.50 Miestai ir žmonės. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Delfinai ir žvaigždės.  
7.45 Bjaurusis Aš. 
9.20 Premjera. Mažasis profe-
sorius. slapta misija žmogaus 
kūne. 
10.40 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
12.20 Premjera. Longvudo 
legenda. 
14.00 “Nerija” - 45. Jubiliejinis 
koncertas su simfoniniu orkes-
tru ir bigbendu.  
16.00 Žinios.  
16.15 Premjera. Melagi, me-
lagi. 
17.45 Edmundui Kučinskui - 60 
metų.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Būkime kar-
tu. Nacionalinės dainų 
“Eurovizijos” atrankos nugalė-
tojo Donato Montvydo ir drau-
gų koncertas.  
23.15 Išbandymas dviem. N-7.  
1.05 “Nerija” - 45. Jubiliejinis 
koncertas su simfoniniu orkes-
tru ir bigbendu.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
5.05 Karinės paslaptys.  

  
6.35 “Tomo ir Džerio šou”.  

7.00 “Ponas Bynas”.  
7.25 PREMJERA “Tomas Litlis 
ir stebuklingas veidrodis”. 
8.50 “Linksmosios pėdutės”. 
10.45 “Asteriksas ir Obeliksas. 
Misija Kleopatra”. N-7.  
13.00 “Kapitonas Zumas”. 
14.40 “Ne anyta, o monstras”. 
N-7.  
16.45 “Piko valanda 3”. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 PREMJERA “Prašau, 
pasilik... “. 2016 m. Irūnos 
Puzaraitės ir Mariaus 
Jampolskio koncertas.  
21.30 PREMJERA “Operacija 
“Argo”. N14.  
23.45 “ŽKVD”. N14.  
1.35 “Terminatorius. Genesys”. 
N14.  

 
6.10 Teleparduotuvė. 
6.25 Kelias į Eldoradą.  
8.05 Rodencija ir dantukų fėja.  
9.55 Blondinė eina į karą. N-7.  
11.55 Tolimas kraštas. N-7.  
14.50 Karaliaus Saliamono 
kasyklos. N-7.  
16.40 Karaliaus Saliamono 
kasyklos. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Ledynmetis. Velykinio 
kiaušinio paieška.  
20.00 Žvėrelių maištas. N-7.  
21.50 Nudegęs. N-14.  
23.55 Pavojinga aistra. N-14.  
1.35 Naujokė. N-7.  
2.30 Virtuvė. N-7.  

 
6.55 Sveikatos ABC televitrina.  
7.20 “Policijos akademija”.N-7.  
13.50 Grupės “Rondo” lyderio 

Aleksandro Ivanausko-Faros 
gimtadienio koncertas. 2012 m.  
16.10 “Pop Ladies” koncer-
tas. Vedėjas Andrius Butkus. 
Dalyvauja. S.Povilaitis, 
E.Sipavičius, D.Zvonkus, 
I.Puzaraitė, M.Jampolskis ir kt. 
18.30 Haris Poteris ir ugnies 
taurė. N-7.  
21.30 Pašėlę vyrukai 2. N-7.  
0.15 Kvailių auksas. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “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.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.30 Nebylus liudijimas. 
Pabėgimas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “”Velvet””. N-7.  
22.35 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.25 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
8.00 Mes - pasaulis.  
10.15 Budiu. N-7.  
12.00 Šventadienio mintys. 
12.30 Naisių vasara.  

13.40 “Lietuvai” 75.  
16.00 Nebijok. Draugystė su 
popiežiumi Voityla (kart.). 
17.45 Žinios.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas 
Selfridžas 3. 
21.00 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
22.00 Euromaxx.  
22.30 Panorama.  
23.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.10 Didis grožis. N-14.  
1.25 Dabar pasaulyje. 
2.00 Džiuzepė Verdis. Opera 
“Trubadūras”.  
4.15 Koncertas “DiaBitės”.  
5.25 Kelias į namus.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis 
(k).N-7.  
8.00 Ne vienas kelyje (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.15 Berluskonio ryšiai su 
mafija.  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
17.50 Ne vienas kelyje (k).  
18.20 Diagnozė. valdžia (k).  
19.20 Nuo... Iki... (k).  

20.10 Ne vienas kelyje (k).  
20.35 Yra, kaip yra (k). N-7.  
21.35 Autopilotas (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Valanda su Rūta (k).  
0.00 KK2 (k). N-7.  
0.40 24 valandos (k). N-7.  
1.25 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
1.50 Tauro ragas (k). N-7.  
2.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
3.00 Ne vienas kelyje (k).  
3.25 Diagnozė. valdžia (k).  
4.20 Nuo... Iki... (k).  
5.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.40 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 Farai. N-14.  
23.00 Įkalinta pragare. S.  
1.00 Veidrodžiai 2. S.  
2.35 Salemas. N-14.  

 
6.59 TV parduotuvė. 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  

8.15 Velykų skanėstai.  
8.20 “Kaip gyvena krokodilai”. 
N-7. 
10.30 “Sumaniausi gyvūnai”. 
N-7. 
11.35 Velykų skanėstai.  
11.40 “Sumaniausi gyvūnai”. 
N-7. 
12.45 Velykų skanėstai.  
12.50 Premjera. “Skubus iš-
kvietimas. Dingęs pacientas”. 
N-7. 
15.10 Velykų skanėstai.  
15.15 Premjera. “Skubus iš-
kvietimas. Dingęs pacientas”. 
N-7 . 
16.00 Žinios. 
16.20 Velykų skanėstai.  
16.25 Premjera. “Skubus iš-
kvietimas. Dingęs pacientas”. 
N-7 . 
18.00 Reporteris.  
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.  
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
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 “Laukinis pasaulis”.  
6.20 “Išgyventi Afrikoje”

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. kovo 26 d.

antradienis 2016 03 29

trečiadienis 2016 03 30

 
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 Bėdų turgus.  
13.10 Klauskite daktaro. 
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 Delfinai ir žvaigždės.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
5.05 Delfinai ir žvaigždės. 

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Žvaigždžių duetai (k).  
13.00 “Tomas ir Džeris”.
13.25 Pričiupom!. N-7. 
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. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Miestas”. N14.  
0.35 “Kultas”. N14.  
1.25 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.10 “Strėlė”. N-7.  

 
6.45 Ančiukas Donaldas ir 
draugai. 
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.05 Tėtušiai. N-7.  
11.40 Miegančioji gražuolė. 
N-7.  
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 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Šerlokas Holmsas. 
N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.25 Tėtušiai. N-7.  
1.55 Virtuvė. 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 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 neįtikėti-
na. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 Meilės guru. N14.  
23.05 Pašėlę vyrukai 2. N-7.  
1.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “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.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Vyriausiasis inspekto-
rius Benksas. Šaltas kapas 
(k). N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  

20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Midsomerio žmog-
žudystės IX. Miestelio peripe-
tijos. N-7.  
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.50 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Durys atsidaro.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.10 IQ presingas.  
12.45 Euromaxx.  
13.15 Tarptautinei teatro die-
nai. Apie Joną.  
14.30 Ponas Selfridžas 3. 
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 9. 
16.25 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. Ką man 
skaityti?  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Auksiniai scenos kry-
žiai.  
20.30 Septynios Kauno die-
nos. 
21.00 Premjera. Visata. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Vatelis. (subtitruota). 
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  

3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Tai - aš. 2015 m.  

 
6.00 Valanda su Rūta (k).  
7.30 KK2 (k). N-7.  
8.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
9.05 Diagnozė. valdžia (k).  
10.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.00 Apie žūklę (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Diagnozė. valdžia (k).  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 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 Transsiberija. N-14.  
0.15 Iliuzionistas. N-7.  
2.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
3.10 Salemas. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.35 Rio 2016.  
7.45 Lietuva tiesiogiai. 
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas”. 
N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 Premjera. “Pėdsakas”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 Vaivos pranašystės.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 Premjera. “Paskutinis 
skambutis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
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”.  
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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite..  
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. Kapitonas 
Alatristė. 
0.25 Kelias į namus. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.10 Auksinis protas.  
5.30 Pinigų karta.

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  

13.00 “Tomas ir Džeris”.
13.25 Pričiupom!. N-7. 
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 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Deimantų pjaustytojas”. N14. 
0.00 “Kultas”. N14.  
0.50”Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 “Strėlė”. N-7.  

 
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 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.  
22.30 Vaikis iš Filadelfijos.. 
N-14.  
0.20 Raitelis be galvos. N-7.  
1.20 Tėtušiai. N-7.  
2.10 Virtuvė. 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 Mano kaimynė - porno-
žvaigždė. N14.  
23.35 Meilės guru. N14.  
1.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “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.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Keisti santykiai. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės IX. 

Mirtis chore. N-7. 
22.50 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.45 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9. 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
9.00 Prisiminkime. K. Čapekas. 
“Makropulo receptas”. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 Naktinis ekspresas.  
12.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 
13.35 Tiškevičiai. Šeimos 
portretas.  
14.05 Ateiviai 2. Laiko korido-
riai. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Visata. Senovės mįslės 
įmintos.
17.15 Poezija. LRT aukso 
fondas. Marcelijaus Martinaičio 
eilės.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 Tarptautinės plauki-
mo varžybos “Swim Open 
Stokholm”. Finalai.  
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. Turistai. 
24.00 ...formatas. Poetas 
Antanas. A. Jonynas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Spektaklis “@hoffmann_
spragtukas”.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7. 
11/58 s. HD (kart.). 
4.15 Koncertas “Aukštumos, 
lygumos, žemumos”.  
5.20 Niekada nežinai. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7. 
17.00 Info diena.  
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. N-7.  
9.40 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 Lietuvos futbolo A lygos 

rungtynės. Trakų “Trakai” - 
Utenos “Utenis”. 
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Šalutinis efektas. N-14.  
0.05 Pažadėtoji žemė. N-14.  
2.05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.55 Salemas. N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai. 
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas”. N-7. 
10.20 “Kulinaras”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 Premjera. “Pėdsakas”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 Nuoga tiesa. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 Premjera. “Paskutinis 
skambutis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. kovo 26 d.

ketvirtadienis 2016 03 31

penktadienis 2016 04 01

 
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. Mamytė. N-7.  
0.25 Tiškevičiai. Šeimos por-
tretas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 “Tomas ir Džeris”.
13.25 Pričiupom!. N-7. 

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 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
“Zodiakas”. N14.  
1.10 “Kultas”. N14.  
1.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.40 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 Dvylika. N-14.  
0.20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.15 Tėtušiai. N-7.  
2.05 Virtuvė. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “44-as skyrius”. N-7.  

10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Labai juokinga laida.  
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Bėgliai. N14.  
23.20 Mano kaimynė - porno-
žvaigždė. N14.  
1.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.05 Programos pabaiga. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “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.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Miestelio peripetijos 
(k) N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Foilo karas. Įsibrovėliai. N-7.  
22.50 “Begėdis”. N14. 
23.55 “Ties riba“. N14.  

0.45 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.10 Mokslo sriuba.  
12.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. Juozo 
Budraičio ir Margaritos 
Matulytės knygos “Mano kinas. 
Pasaulis, kuris priklausė vy-
rams” pristatymas.  
13.40 Atspindžiai.  
14.15 Narcizas. Drama. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Didžioji istorija (kart.). 
16.55 Didžioji istorija (kart.). 
17.25 Teatras.  
18.15 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.45 21-ojo Vilniaus tarptau-
tinio kino festivalio “Kino pava-
saris” iškilmingas atidarymas.  
20.15 Tarptautinės plauki-
mo varžybos “Swim Open 
Stokholm”. Finalai. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Kristupo vasaros festivalis 
2014. Muzikinės išdaigos.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  

4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.15 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.  
14.30 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 A.Užkalnis Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k). 

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
8.50 Vienam gale kablys.  
9.40 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 Taikdarys. N-14.  
0.30 Senis. N-14.  
2.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
3.15 Salemas. N-14. 

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai. 
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas”. N-7. 
10.20 “Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 Premjera. “Pėdsakas”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 Premjera. “Paskutinis 
skambutis”. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
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”.  
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. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Mecgeris ir 
neatlikti namų darbai. N-7.  
0.25 Pinigų karta.  
1.10 Komisaras Reksas. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Edmundui Kučinskui - 
60 metų.  
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvi-
nai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
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 “Tomas ir Džeris”.
13.25 Pričiupom!. N-7. 
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 Operacija “Anekdotai” 
ir kiti balandžio 1-osios nuo-
tykiai.  
21.30 “Mažasis plaukikas”. 
1968 m.  
23.20 “Paskutinis skautas”. 
N14.  
1.20 “Deimantų pjaustyto-
jas”. N14. 

6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Paskutinis iš 
Magikianų. 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.   
19.30 Auksiniai svogūnai.  
22.00 Dangaus karalystė. 
N-14.  
0.55 Slaptasis brolis. N-7.  
2.30 Vaikis iš Filadelfijos. 
N-14.  

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

8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “44-as skyrius”. 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 Beatodairiški veiks-
mai. N14.  
23.20 “Tikras kraujas”. N14.  
1.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš atei-
vius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
11.20 “Būrėja”.  
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
13.40 “Nikita”. N-7.  
14.35 Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Mirtis chore (k). 
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
19.00 Nebylus liudijimas. 

Šešėliai.. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 5. Šeima. 
N14.  
22.45 SNOBO KINAS 
Keleiviai. N14.  
0.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.20 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 
9 (kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Prisiminkime. Dainuoja 
Aušra Stasiūnaitė. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
11.55 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.10 “Dainų dainelė 2016”.  
14.00 Auksiniai scenos 
kryžiai.  
16.00 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 9. 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Labanaktukas.  
19.00 Tarptautinės plauki-
mo varžybos “Swim Open 
Stokholm”. Finalai.  
20.30 Poeto Marcelijaus 
Martinaičio 80-osioms gi-
mimo metinėms. Premjera. 
Žiedai tarp žiedų.  
21.20 Muzikos savaitė.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 LRT studija “Kino pa-
vasaryje 2016”. 
22.30 Mamytė. N-14.  
0.45 Dabar pasaulyje.  

1.15 Koncertuojanti Europa. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.00 Nuodėminga meilė. 
N-7.  
4.45 Rusų gatvė.  
5.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.55 Beatos virtuvė.  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Berluskonio ryšiai su 
mafija.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
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. 
N-7.  
9.40 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.  
21.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 

N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Supergreiti! N-14.  
1.00 Eurolygos rungtynės. 
Maskvos “CSKA” - Kauno 
“Žalgiris”.  
2.40 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba  N-14.  

 
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai. 
8.15 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
9.20 “Skubus iškvietimas. 
Nereikalingas liudininkas”. 
N-7. 
10.20 “Sukčius”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 Premjera. “Pėdsakas”. 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 Ginčas. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Klaustrofobija”. S. 
0.50 “Vienas klaidingas 
žingsnis”. N-14. 
2.50 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
3.35 “Klaustrofobija”. S. 
4.55 Muzikinis gimtadienis.  
6.20 “Neprilygstamieji gy-
vūnai”.  

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Neįtikėtini Afrikos lauki-
niai gyvūnai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 2. 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 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas “90 dainų - 90 legendų”.  
22.45 Premjera. Melo išradimas. 
N-7.  
0.35 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai gy-
vūnai. 
1.30 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos. 

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
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 šou”.  

9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Paklydėlės papūgos sugrį-
žimas 3. 
9.40 “Bobikas svečiuose pas 
Barbosą”. 
9.50 “Ragana prieš”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI “Tomas 
ir Džeris Marse”. 
11.30 “Ko nori mergina”. N-7.  
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS “Alvinas ir 
burundukai 3”. 
21.10 “Artūras, svajonių milijonie-
rius”. N-7.  
23.20 “Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas”. N-7.  
1.05 “Mažasis plaukikas”. 

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai. 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 Trys didvyriai ir 
Šamachando princesė.  
12.40 Pelenė. N-7.  
14.20 Geriausias pasaulio ma-
gas. N-7.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  

19.25 Eurojackpot.  
19.30 Garfildas.  
21.05 Išprotėjęs profesorius. N-7.  
23.00 Dredas. N-14.  
0.55 Dangaus karalystė. N-14. 

 
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k). 
11.00 Galiūnų čempionatas.  
12.00 “Mano mylimiausia raga-
na”. 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 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Pričiupom! (k). N-7. 
Humoro laida. 
19.30 Lietuvos supermiestas.  
22.05 MANO HEROJUS Tikras 
teisingumas. Gatvės karai. N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS Pragaras 
Konektikute. N14.

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
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 Dora 
Heldt 1. Atostogos su tėčiu. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Sudžiūvusių kaulų 
svajonės. N14.  
22.50 Myliu tave, žmogau. N14.  
0.45 “Magai”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Rytas su Ignu Miškiniu.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Kengyras. 40 
laisvės dienų. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
14.15 Kitas pasaulis. Šiuolaikinio 
“Baltijos teatro baleto” spektaklis 
pagal “Depeche Mode” muziką.  
15.50 Kristupo vasaros festivalis 
2014. Muzikinės išdaigos. 
16.50 Dviračiais per Himalajus.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzikos savaitė.  
18.30 ARTS21.  
19.00 Tarptautinės plaukimo 
varžybos “Swim Open Stokholm”. 

Finalai.  
20.30 Nesėtų rugių žydėjimas. 
1978 m. N-7. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa. 
23.45 Prisiminkime. Dainuoja 
Aušra Stasiūnaitė.  
24.00 Dabar pasaulyje.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
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 
Lengvi produktai.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kampeliai.
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 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara. 

Didžiausios nesėkmės (1). N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Vilniaus “Lietuvos rytas”.  
19.00 Fantastiškas ketvertas. 
N-7.  
21.05 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Mirties prabudimas. N-14.  
0.15 Pasmerktas mirti. N-14.  
2.20 Amerikiečiai. N-14. 

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 “Tigrų sala”.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Ar žinai, kad...? 
17.32 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”.  
18.45 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai”.  
19.50 “Slaptas augalų gyveni-
mas. Kelionės”.  
21.00 Žinios.  
21.30 Ar žinai, kad...?  
21.32 Premjera. “Voratinklis”. 
N-14. 
23.35 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.30 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.00 “Voratinklis”. N-14 
4.30 “Kruvina žinutė”. N-14. 
5.55 “Tigrų sala”.  
6.20 “Neprilygstamieji gyvūnai”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, gedimino g. 32 
parduotuvėse arba „anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38

2 numeriai 3 numeriai
EUR EUR

„aukštaitiškas formatas“
4 6

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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Anykščių TAU filialo vadovė Nijo-
lė Radušienė susirinkusiems sakė, jog 
jų grupė atvyko pasveikinti su šv. Ve-
lykomis ir atvežė nedidelių dovanė-
lių. „Ko jums palinkėt – tik sveikatos, 
gal ir mes čia jau greit atvažiuosim“, 
- kalbėjo N. Radušienė. Ji susirinku-
siems pasakojo, kad Anykščių senjo-
rai stengiasi aktyviai gyventi – spor-
tuoja, dalyvauja jogos užsiėmimuose 
ir net varžybose, nepamiršta ir toliau 
lavintis. „Neseniai pradėjom mokytis 
velti iš vilnos“,- Svėdasų senelių glo-
bos namų gyventojams pasakojo N. 
Radušienė. 

Skolingi neliko ir Svėdasų senelių 
globos namų gyventojai – guviai at-
rodanti devyniasdešimtmetė Zofija 
Žvirblytė, kurią čia meiliai vadina 
Zosyte, iš atminties padeklamavo 
eilėraštį „Nuo Kalėdų lig Velykų“ ir 
ištrauką iš A. Baranausko „Anykščių 
šilelio“. Beje, klausyti buvo malonu 
ir dėl skaitovės aukštaitiškos svėda-

Senjorų dovanos - senjorams

sietiškos tarties.   
O kitas svėdasiškis Valentas Naku-

tis pagrojo svečiams armonika. Svė-
dasų senelių globos namų  direktorė 
Jolita Gečienė pasakojo, kad seniai 
buvo galvojama, kad kas nors iš gy-
ventojų galėtų ir pagroti per šventes. 
Pasirodė, kad V. Nakutis jaunystėje 
grojo, tačiau globos namai neturėjo 
armonikos. Šį instrumentą padova-
nojo dvi organizacijos, kurios kepda-
mos pyragus surinko pinigų. 

J. Gečienė dėkojo viešnioms ir 
sakė, kad kiekvienas svečių vizi-
tas padeda ištrūkti iš kasdienybės. 
„Mums šiandien šventė, sulaukėm 
svečių. Beje, balandžio 1-ąją mūsų įs-
taigai sukaks 18 metų, taigi, tapsime 
pilnamečiais“,- pasakojo J.Gečienė. 
Ji kalbėjo, kad senjorai šiuose na-
muose turi visokių užsiėmimų, die-
nos bėga greitai. 

Viešnios iš Anykščių kamantinėjo 
direktorę, iš kur atvyksta gyventojai, 
ar ilgai jie čia gyvena, kaip patekti į 

šiuos namus ir net to, ar būna čia šo-
kiai. 

„Priežiūra mūsų namuose gera, 
seneliai gyvena ilgai, štai neseniai 
atsisveikinome su vyriausiu gyvento-
ju, kuriam buvo 104 metai. Kad čia 
patektų, žmonės turi palaukti eilėje“, 
- sakė J. Gečienė. 

Viešnios išdalino dovanas susirin-
kusiems į salę senjorams, o po to išsi-
skirstė į kambarius, kur dovanas įtei-
kė sunkiau vaikštantiems senoliams. 

Vyrui kėlė aukštus reikalavimus

Dalis TAU moterų fojė susirinko 
paklausyti iškalbingosios Zofijos 
Žvirblytės. „Tai, kiek jums metų, 
močiut?“,- klausė. „Teisybę sakyt, ar 
meluot? Meluoju bent 20 metų ir visi 
tiki“, - šelmiškai kalbėjo Z. Žvirblytė, 
prisipažinusi, kad jau greitai švęs 90 
metų jubiliejų. „Esu labai patenkinta, 
tokių metų sulaukiau, o kojos, rankos 
nesulūžusios, jau 10 metų čia, bažny-
tėlė arti, ko daugiau bereikia“,- sakė 
Z.Žvirblytė. Tik apgailestavo, kad kiti 
gyventojai negausiai lanko bažnyčią. 
„Pagalvokit, iš 40 tik 3 einam į baž-
nyčią, per Velykas sakė dar du vyrai 
prisijungs, kur stipresni“,- kalbėjo Z. 
Žvirblytė.

Iš Pauriškių kaimo kilusi Z. Žvir-
blytė juokavo, kad savo šeimos nesu-
kūrė, nes vyrui kėlė aukštus reikala-
vimus. „Kad negertų, nerūkytų – kur 
tokį gausi? Bet gal ir gerai, kad taip 
nutiko“,- sakė Z. Žvirblytė. Ji ilgą lai-
ką dirbo Vikonių plytinėje sezonine 
darbininke, sako, jog labai nenorėjusi 
eiti į kolūkį, bet įkalbėjo broliai, mat 
žemės duodavo tik 14 arų tiems, ku-
rie nebuvo kolūkio nariais, o kolūkie-
čiams – 60 arų. „Broliai sako – eik, 
paskui ištekėsi, bet taip ir likau, o štai 
plytinėje visos ištekėjo“,- sakė ji.

Moteris prisiminė ir tuos laikus, kai 

Anykščių TAU filialo vadovė 
Nijolė Radušienė atvežė do-
vanų veltą paveikslą. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Svėdasų senelių globos namų direktorė Jolita Gečienė kalbėjo, 
kad senelių namų gyventojai visada džiaugiasi svečiais.

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)

siautė karo ir pokario kovos. „Aš esu 
tikinti ir iš tikinčios šeimos, tai Die-
vulis mus apsaugojo. Pamenu, po-
karyje naktis ateina, ir bijau, kad kas 
neatsibelstų. Eidavau miegot nenusi-
rengus. Bet nieko man nenutiko. Man 
visą gyvenimą gerai – tik linksma, tik 
juokas“,- pasakojo Z. Žvirblytė.      

Dabar ji sakė laukianti šv.Velykų ir 
būsimo savo jubiliejaus, į kurį turėtų 
atvažiuoti sesuo bei brolis. 

Karas - kaip per miglą

1941 metais gimęs Valentinas 
Nakutis Svėdasų senelių globos 
namuose jaučiasi puikiai. Gyveni-
mas čia vyriškį, kaip jis pats sako, 
išvadavo nuo vienatvės. „Mano 
žmona mirė prieš 20 metų, sūnus 
gyvena kitur, todėl vienkiemyje 
Bajorų kaime, netoli Svėdasų, li-
kau vienas. Ėmė kamuoti ligos, be 
to, mane ėmė varginti panika. Ne-
galėdavau būti kambaryje, kai pa-
kildavo vėjas, tada eidavau į lauką 
ir vaikščiodavau, kol pavargdavau. 
Tik kai jau netekdavau jėgų, grįž-
davau miegoti. Išsigandau, kad 
galiu susirgti kokia nors psichine 
liga. Ačiū Dievui, gyvenant čia 
man viskas gerai“,- apie tai, kaip 
pateko į senelių globos namus, pa-
sakojo V. Nakutis.

Jis gimė Bajorų kaime ir visą 
gyvenimą praleido Svėdasų apy-
linkėse. Vyras sakė, kaip per mi-
glą prisimenantis ir Antrojo pa-
saulinio karo pabaigą. „Gyvenom 
vienkiemyje, kiek nuošaliau nuo 
kaimo, todėl karas praėjo ramiai. 
Tik pačioje pabaigoje, kaip pasa-
kojo tėvas, atvažiavo keli vokie-
čių tankai, kareiviai paprašė tėvo 

pjūklo. Tėvas nemokėjo vokiškai, 
tai ženklais susirodė. Vokiečiai nu-
pjovė obelį ir šakomis užmaskavo 
tankus, bet labai greitai išvažiavo. 
Vėliau tėvas ant kelmo rado kariš-
ką antklodę padėtą – taip vokiečiai 
už obelį atsidėkojo. O pats atsime-
nu, kaip važiavom slėptis į mišką, 
man krislas į akį įkrito, labai ašaro-
jau“,- teigė V. Nakutis.

Jis pasakojo buvęs pašauktas į 
tarybinę armiją, tarnavo Kazach-
stane, grįžęs liko padėti mamai, 
nes nuo 1962 metų kolūkiečiams 
jau buvo mokama pensija. „Pir-
moji pensija buvo 12 rublių, argi 
galėjo žmogus už tiek pragyven-
ti“,- pasakojo V. Nakutis. Dirbo 
kolūkyje įvairius darbus, gyveni-
mas prabėgo greitai. „Gyvenimas 
prakeiktas, bet mielas, brangus, 
nors ir sudėtingas“, - filosofiškai 
sakė V. Nakutis. 

Kurklių seniūną Algimantą Jurkų 
ir mane ant balto mūro namo  slenks-
čio pasitiko A. Masiulytė ir socialinė 
darbuotoja Ernesta Maskvytienė. 
Po rytinės ruošos moterys buvo ką 
tik prisėdusios prie kavos puodelio. 
Seniūną jos pasitiko vos ne kaip šei-
mos narį. A. Jurkui toli gražu ne iš 
karto A. Masiulytei pavyko įsiūlyti 
pagalbininkę - socialinę darbuotoją. 
„Žinojau, kad Anelė slaugo tris savo 
neįgalias seseris, tačiau gal penke-
rius metus, matydamas kaip sunkai 
ji vargsta, siūlydavau pagalbą, o ji vis 
atsisakydavo. Sakė, kad pati šiaip taip 
susitvarkanti, gal kam labiau reikia, - 
prisiminė seniūnas. – Juk pasitaiko, 
kad socialinės darbuotojos pagalbos 
maldauja puikiausiai be jos dar galin-
tys apsieiti žmonės“. 

A. Masiulytė pagalbininke E. Mas-
kvytiene džiaugiasi ne tik dėl seserų 
priežiūros darbų, bet ir dėl sutarimo, 
galimybės išsikalbėti. Moterys ben-
drauja kaip tikros draugės. Pumpučių 
kaime, prie Kavarsko, gyvenanti so-
cialinė darbuotoja pas E. Masiulytę 
atvažiuoja 5 kartus per savaitę. Beje, 
E. Maskvytienė džiaugiasi puikiai su-
tarianti su savo vyru ir auginanti 16, 
13 ir 1,3 metų vaikus. Pasak jos, žmo-
nės nevertina savo sveikatos, kasdie-
nybės akimirkų iki tol, kol patys arba 
jų artimieji sunkiai suserga, tampa ne-
įgalūs. Tik tada suvokia, kokie buvo 
laimingi, kol buvo sveiki.  

Žodis po žodžio A. Masiulytė 
dėlioja savo šeimos, kuriai likimas 
skyrė neįtikėtinai skaudžius smūgius, 

Per gyvenimą – su meile ir atjauta
istoriją. „Valakiniai  - ne kaimas, o 
ulyčia, kadais labai didelė ulyčia bu-
vusi, - sako A. Masiulytė, pabrėžda-
ma, kad čia išskirtinai gražu. – Niekur 
kitur nenorėčiau gyvent. Mes čia visi 
savi, kaimynai - kaip giminės, kartu  
esam ir džiaugsme, ir nelaimėje. Jau-
nystėje kokios „majavos“ pakalnytėj 
buvusios, kokie jaunimo pasibuvimai 
pas kaimynus!“.

„Buvau gražiausia Valakinių „šmė-
kla“, ne vienas kavalierius sparną 
rėžė“, - A. Masiulytės veidu šmėste-
lėjo valiūkiškas šypsnys.  

Balio ir Onos Masiulių šeimoje 
augo 8 vaikai – 6 seserys ir 2 broliai,  
tad su tėvais troboje - dešimtis burnų. 
Vertėsi sunkiai. Tėvas sunkiai dirbo 
fermoj, išėjo taip ir nesulaukęs Nepri-
klausomos Lietuvos. Motina sulaukė 
90-mečio, šį pasaulį paliko apie 2003-
iuosius. Buvo labai tikinti. Ją laidojo 
giminaitis netoliese, Užušilių kaime, 
užaugęs kunigas Dalius Tubys,  kurį 
labai mylėjo (2013–ųjų rudenį buvęs 
Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
klebonas D. Tubys žuvo autoavarijoje 
netoli Panevėžio, - aut.past.). 

Pačioje vaikystėje kelias šeimos 
mergaites užklupo nepagydomos li-
gos, kurios sunkia negalia kamuoja 
iki šiol. Pokaryje nebuvo logopedų, 
paprastam kaimo žmogui jie buvo ne-
pasiekiami, tad viena viską suvokianti 
A. Masiulytės sesuo iki šiol supran-
tamai nekalba. Ir kitos dvi laiką skai-
čiuoja lovose, sunkiai pavaikšto po 
kambarį. Tik pavasarį, vasarą į lauką 
išvežamos.

Iš aštuonių Masiulių šeimos vai-

kų tik vienas Bronius sukūrė šeimą, 
tačiau jis jau miręs. Paliko netolie-
se gyvenančią žmoną, Kaune dir-
bančią dukrą. Pasak A. Masiulytės, 
labai stipri buvusi sesuo Julytė. 
„Fermoj melžėja dirbo, namais rūpi-
nosi, tačiau ją ištiko didelė nelaimė, 
- prisiminė A. Masiulytė. – Utenos 
– Ukmergės plentu dviračiu važiuo-
jančią į kitą griovio pusę nubloškė iš 
sunkvežimio iškritęs rąstas, o sun-
kvežimis nuvažiavo net nesustojęs.  
Ilgai gydėsi. Atsigavo, tačiau svei-
katos jau nebeturėjo“. A. Masiulytė 
minėjo ir seserį Genutę, kurią, ga-
linčią gulėti tik ant vieno šono, teko 
slaugyti 12 metų... 

A. Masiulytė 1975–aisiais baigė 
Vilniaus universitetą, dirbo Anykš-
čiuose. Nepriklausomos Lietuvos 
metais – Anykščių rajono teisme. 
Dar ne vienerius metus būtų dirbusi, 
tačiau kai prieš 12 metų amžino po-
ilsio iškeliavo sesuo Julė, nebeliko 
kam prižiūrėti neįgalių seserų. A. 
Masiulytė paliko darbą ir visam su-
grįžo į gimtinę. Pasirinkimas buvo. 
Neįgalias seseris tereikėjo išvežti į 
valdiškus globos namus. „Net ne-
svarsčiau tokios galimybės, - sakė A. 
Masiulytė. – Žinau, kaip ten tokius 
ligonius prižiūri. Dėmesio, atjautos ir 
pagalbos mano seserims reikia visas 
24 valandas per parą, septynias die-
nas per savaitę. Taip metai iš metų“.

„Tai rytoj dažysim margučius?“, 
– prieš atsisveikindama paklausė E. 
Maskvytienė. 

“Dažysim... Iki rytojaus!“,- atsakė 
A. Masiulytė. 
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- Verbų sekmadieniu prasideda 
Didžioji savaitė. Kuo ji ypatinga 
visam krikščioniškam pasauliui 
lyginant su septynias savaites trun-
kančiu Gavėnios laikotarpiu?

- Pirmiausia, apie patį Verbų se-
kmadienį. Mes ne visi žinom, ką tą 
dieną švenčiam. Einam į bažnyčią, 
nešamės kadagio ir „kačiukų“ puokš-
telę, bet ar galim sau, savo vaikams 
paaiškinti, kodėl tai darom. Verbinės, 
arba Vakarų pasaulyje vadinamasis 
Palmių sekmadienis, turi istoriją. Tai 
Kristaus garbingo įžengimo į Jeruzalę 
prieš kančią prisiminimas. Evangeli-
joje rašoma, kad iš didžios pagarbos 
Mesijui žydų minios klojo jam po ko-
jomis palmių šakas iš šaukė: „Garbė 
tam, kuris ateina Viešpaties vardu!“

Per tris Didžiosios savaitės dienas 
buvo įsteigti net du Sakramentai – tai 
Švč. Sakramentas ir Kunigystė. 

Šv. Velykos yra pradžių pradžia, 
krikščionybės centras, svarbiausia 
šventė. O šv. Velykų užuominos jau 
yra Senajame testamente. Kai žydų 
tauta buvo ištremta į Egiptą ir po 40 
metų klajonių grįžo į savo žemę. Tai 
dar vadinama Pascha – išėjimu, perė-
jimu, grįžimu.

- Ar galima kelti klausimą, kuri 
šventė Bažnyčiai yra svarbesnė – 
šv. Kalėdos ar šv. Velykos?

- Pats krikščionybės pagrindas yra 
nuo šv. Velykų. Kadangi tai yra mirtis 
ir prisikėlimas. Jeigu nebūtų mirties, 
nebūtų ir prisikėlimo. 

- Verbų sekmadienį namo par-
nešta pašventinta kadagio šakelė, 
Didįjį šeštadienį šventinama ugnis 
ir vanduo senajame kaime buvo la-
bai svarbūs simboliai. Kiekvienoje 
tikinčioje šeimoje buvo ir verba, 
ir šventinto vandens, ir žvakė. Ar 
šiems dalykams mes, šiuolaikiniai 
žmonės, dar teikiam prasmę?

- Ogi tokią reikšmę, kokią tu pats 
jiems suteiki. Jeigu tau verba yra tik 
paprasta šakelė, ji nepašventinta – tai 
nieko ir nereiškia. Lygiai tas pats su 
žvake ir vandeniu. Reikia tikėjimo. 

Anksčiau šiems simboliams buvo 
teikiama kur kas didesnė reikšmė, 
nes žmonės tikėjo – pavyzdžiui, 
šventinta ir iš bažnyčios parsinešta 
ugnimi žmonės apsmilkydavo na-
mus, tvartus, gyvulius, grūdus, rytą 
užsidegdavo verbą — kadagio šakelę 
ir smilkydavo namus bei gyvulėlius 
arba stengdavosi ugnį „gyvą“ išsau-

Lemtį reikia priimti kokia ji skaudi bebūtų
Prieš rytoj suskambėsiantį džiaugsmingą „Aleliuja“, prieš mir-

tį nugalėsiantį gyvenimą, apie šv. Velykų džiaugsmą ir jų prasmę 
„Anykšta“ kalbėjosi su Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos klebonu, dekanu Petru BANIULIU. Paklaustas, ar 
malda už kitą turi didesnę galią nei malda už save, klebonas tei-
gia: „Tai gal tik skamba kilniau, melskimės ir už save, galbūt už 
mus niekas nesimeldžia...“

goti iki Sekminių.
Vandeniu šventindavo lauką, sody-

bą, sodą, kiemą, trobą, tvartą, daržinę, 
klėtį, įpildavo į šulinį, kad Dievas na-
mus saugotų nuo perkūno ir kitų ne-
laimių, kad kenkėjai nepultų augalų, 
kad būtų geras derlius. Šventintu van-
deniu apšlakstydavo ir gyvulius. 

Seniau ugnis į namus būdavo ne-
šama indelyje, skardinėje prabadytais 
šonais, netgi kempinėje... O dabar tie-
siog žmonės šventina degtukus ir kaip 
ugnies simbolį juos nešasi į namus.

- Šv. Kalėdoms mes ruošiamės 
visai kitaip nei šv. Velykoms – per-
kam dovanas, puošiam namus, tar-
si laukiam stebuklo ir naujos pra-
džios. O šv. Velykos – be dovanų, 
pompastikos, šeimos rate...

- Taip, prieš šv. Kalėdas mus „ap-
sėda“ tarsi masinė dovanų pirkimo 
karštinė, kai kurios įstaigos savo 
darbuotojus kalėdiniam laikotarpiui 
netgi išleidžia atostogų... Tai labai su-
komercinta šventė. Nors to ženklų jau 
tikriausiai pastebime ir prieš šv. Ve-
lykas – užeikim į parduotuves ir jau 
pamatysim ir viščiukų, ir šokoladinių 
kiaušinių, ir kitokių atributų. Skaudu, 
kad per tą komerciją nebelieka žmo-
gaus vidaus, mes tik žiūrim, kam ką 
nupirkti, padovanoti, o nebemokam 
parodyti tos vidinės šilumos, meilės, 
gerumo... Mes su savimi nešiojamės 
labai daug pykčio, neapykantos, pa-
giežos – mes, kunigai, tikrai tai pas-
tebim.

- O kaip su tuo kovoti? Gal žinot 
receptą?

- Dabar žmonės kitokie. Kažkaip 
reikia kovoti, gal pradėti nuo savęs, 
išvalyti savo vidų, gal paprasčiausiai 
ateiti į bažnyčią. Dabar tikrai daugybė 
šeimų išsituokusių, gyvena su kitais 
partneriais, ir laimingai gyvena, bet, 
atrodo, kad bažnyčios durys jiems 
užtrenktos vien dėl to, kad jie negali 
eiti komunijos. Bet bažnyčia tokių 
nesmerkia, tiesiog turi būti kažkokie 
rėmai, taisyklės

- Ar būna taip, kad kunigo, kaip 
žmogaus, vertybės, požiūriai, ker-
tasi su Bažnyčios mokymu?

- Mes gyvenam pagal Bažnyčios 
kanonus. Gal nebūdamas dvasininku 
kartais tam tikrais klausimais ieško-
čiau kompromisų, bet yra, kaip yra. 
Mes, kunigai, juk patys pasirenkam 
šį kelią.

Labai dažnas klausimas – kodėl 

kunigams negalima tuoktis? Bet taip 
buvo ne visada. Iki IX a. kunigai ga-
lėjo vesti, turėti vaikų. Ir tik vėliau 
pradėta svarstyti celibato klausimą. 
O priežastis tokia – kai reikia meilę 
padalyti šeimai ir bažnyčiai, logiška, 
kad daugiau laiko, pastangų bus ski-
riama savam kraujui. 

- Pasninkas – dar viena tema, ku-
ria žmonės daug diskutuoja. Kokia 
jo esmė?

- Pagal Bažnyčios mokymą, kie-
kvienas penktadienis yra pasninkas. 
Tačiau keičiantis laikams, šiek tiek 
liberalėja ir pati Bažnyčia, todėl 
pasninkauti reikėtų Pelenų dieną bei 
Advento ir Gavėnios penktadieniais. 
Pasnikas lyg ir negalioja vaikams iki 
šešerių metų, nėščioms moterims, 
ligoniams. Bet aš palaikau tokią po-
ziciją – lenk medį, kol jaunas. Ir tam 
mažiukui nieko neatsitiks, jeigu susi-
laikys nuo ko nors – kad ir mėgiamo 
saldainio.

Pasninkas yra susilaikymas, atsisa-
kymas kažkokių malonių, mėgiamų 
dalykų – alkoholio, cigarečių, saldai-
nių...

Anksčiau mes buvom auklėti, kad 
didysis Gavėnios pasninkas prasi-
deda ketvirtadienį, užsigavėjus var-
pams, ir tęsiasi iki pat šv. Velykų. Bet 
tokio pasninko nėra, tai tik tradicija. 
Taigi Didysis šeštadienis nėra pasnin-
ko diena. 

- Kristus kentėjo, nešė savo kry-
žių... Ar žmogus pačiomis sunkiau-
siomis minutėmis gali guostis tuo 
pačiu: man sunku, aš klumpu, nešu 
tą sunkų savo kryžių, bet „prisikel-
siu“..?

- Ši mintis visiems turėtų padėti. 
Dievas neuždeda tokio kryžiaus, 
kurio žmogus negali panešti. Juk ir 
panešam – aišku, visko būna. Ir gy-
venam su ta viltim, kad kaip Kristus 
šv. Velykų rytą kėlėsi iš numirusių, 
taip ir mes kelsimės. Juk šioj žemėj 
esam laikini, ypač per laidotuves 
akcentuoju, kad mūsų ne čia yra tė-
vynė, juk ir Šventajam Rašte parašy-
ta, kad mūsų tėvynė yra danguje. Ir 
prisikeldamas Kristus mums parodė, 
kad iškeliavo pas savo Dangiškąjį 
tėvą mums paruošti vietos, kai ateis 
tam laikas. 

Tikėjimo išpažinime yra žodžiai, 
kad Kristus numiręs pirmiausia nu-
žengė į pragarus. O pragaras ir pra-
garai nėra tapačios sąvokos. Pragarą 
mes įsivaizduojam kaip raguotųjų 
gyvenamąją vietą, o pragarai yra 
vieta, kur prieš Kristaus atpirkimą 
būna “dūšelės” – jos nematė Dievo, 
bet ir nekentėjo, būna tokioj ramioj 
būsenoj, laukdami, kada Kristus at-
vers Dangaus vartus. Pavyzdžiui, 
ten būna mirę nepakrikštyti vaiku-
čiai...

- Daug žmonių mūsų visuomenė-
je bijo mirties, kartais jiems net pas 
psichologus tenka kreiptis, kad pa-
vyktų su savo baimėm susitvarkyti. 
Kaip manote, kodėl taip yra?

- Vėlgi - iš tikėjimo stokos. Aišku, 
mes šimtu procentų negarantuoti, kas 
mūsų laukia Ten. Čia mes žinom – ke-
liamės, einam į darbą, geriam arbatą... 
O Ten? Kaip žmogus turi silpnesnį ti-
kėjimą, jis mano „geriau jau čia ilgiau 
pabūsiu, kol dar būnasi“. Kai ateina 
momentas išeiti, žmogus, kurio tikė-
jimas nėra gilus, atrodo, kad iš pasku-
tiniųjų kabinasi į šį pasaulį, blaškosi, 
negali jo palikti... O tikintysis susitai-
ko su išėjimu, ramiai, suprasdamas, 
kad nieko iš šios žemės neišsineš, jei-
gu spėja, ir išpažinties prieina... Ir tas 
išėjimas būna lengvesnis...

- Teko girdėti žmogų sakant, kad 
„eičiau velykinės išpažinties, bet 

gėda, nes nežinau, kada paskutinį 
kartą ją atlikau“. Ką pasakytumėt 
tokiam žmogui?

- Pasakyčiau, kad drąsiai eitų, tie-
siog pasakyti, kad buvau išpažinties, 
prieš penkis, dešimt, penkiolika metų 
arba tiesiog neatsimenu, kada buvau. 
Kunigas neišgins jo iš bažnyčios, nes 
mes esame ne teisėjai, o tik tarpinin-
kai tarp žmogaus ir Dievo. 

Noriu patart visiems žmonėms: 
ruošdamiesi išpažinčiai, atsiverskime 
maldaknygę, ten yra sąžinės sąskaita 
prieš išpažintį, ir viskas bus aišku, ką 
pasakyti kunigui. Nes dabar žmonės 
pasimetę, nebežino, nebesupran-
ta, kas yra nuodėmė – sekmadienio 
šventimas jiems atrodo „glupstva“, 
„aš nieko neužmušiau, nenužudžiau“, 
atrodo, kad tai yra baisiausios nuodė-
mės. Aišku, tai baisus dalykas, gink 
Dieve... 

Aš matau, kad žmogus bažnyčioje 
nebuvo vieną, antrą, trečią sekmadie-
nį, o net komunijos eina. Nesinori, 
kaip viduramžiais neduoti komunijos, 
bet reikėtų apie tai susimąstyti.

- Ar yra apibrėžta, kiek laiko po 
išpažinties žmogus gali eiti komu-
nijos?

- Komunijos galima eiti iki pirmos 
sunkios nuodėmės. O šiaip du-tris 
mėnesius galima eiti prie komunijos, 
prieš tai savyje sužadinus gailestį už 
tas menkas, nedideles nuodėmes. 

Bet nors vieną kartą per metus – 
geriausia velykiniu laikotarpiu, kuris 
tęsiasi nuo Pelenų dienos iki šv. Petro 
ir Povilo atlaidų - žmogus turėtų pri-
eiti išpažinties, net ir nepadaręs sun-
kių nuodėmių. 

- Yra žmonių, kurie susidūrę su 
bėda, sunkia liga, dideliais išgyve-
nimais arba atranda tikėjimą, arba 
kaip tik – kaltiną Dievą jį apleidus. 
Ką jūs apie manote?

- Dievas nenori žmogaus kančios 
vardan kančios. Tik galbūt kartais 
atsitinka taip, kad vienokia ar kito-
kia bėda aplanko tinkamu laiku, nors 
mums taip neatrodo. Kad ir istorija su 
Jobu. Jis buvo uolus tikintysis, pik-
tasis gundė Dievą kalbėdamas, kad 
„kažin ar jeigu kokios bėdos, nelai-
mės užpultų, kreiptųsi jis į tave, lygiai 
taip pat tavimi tikėtų?“ Ir pabandė... 
Ir votimis Jobą apleido, ir gyvulius 
sunaikino, bet Jobas tikėjimo ne-
prarado. Jis buvo ištikimas Dievui. 
„Dievas davė, Dievas pasiėmė“, – jis 
atsakė. 

- Kokius žmones sutinkant lan-
kydamas parapijiečius namuose?

- Pastebėjau keistą niuansą. Anks-
čiau būdavo, jeigu į namus ateina 
kunigas, tai jį pasitinka visa šeima. 
Dabar vis rečiau tai matau: vaikai 
išsilaksto po savo kambarius, vyrui 
kaip ir nedrąsu prie kunigo būti, žmo-
na dažniausiai priima svečią. 

Žmonės, kurie nepriima kunigo, 
matyt, įsivaizduoja, kad nepadoru pri-
imti kunigą į savo namus, jeigu nega-
li jam įteikti vokelio. Bet mes einam 
aplankyt žmonių, pabendraut, gerai, 
jeigu paaukoja pinigėlį, bet jeigu ir ne 
– „neįrašom jo į juodą sąrašą“.

- Ar Bažnyčią lanko daug jaunų 
žmonių?

- Ateina, bet labai mažai. Dabar 
vaikučiai yra ruošiami Pirmajai Ko-
munijai. Tėvai pyksta, kad kiekvieną 
sekmadienį reikia vaikus palydėti į 
Bažnyčią, sudalyvauti šv. Mišiose. 
Nepritariu minčiai, kad pasiruoši-
mas bet kuriam sakramentui atbaido 
žmogų nuo bažnyčios. O kodėl tada 
reikia to sakramento? Jeigu yra toks 
požiūris, tai gal nereikia vaiko krikš-
tyti, suteikti Sutvirtinimo sakramen-
to, gal nereikia vestuvių bažnyčioje 

ar kunigo dalyvavimo laidotuvėse? 
Bet paradoksalu – šiuos sakramentus 
lyg ir reikia priimti, bet į bažnyčią 
sekmadienį ateiti sunku, gal smagiau 
pasivarstyti lovoje ar pažiūrėti televi-
zorių, bet tada jau sudėliokim savo 
santykį su tikėjimu, religija.

- O kokias prisimenate savo vai-
kystės šv. Velykas?

- Užaugau gausioje devynių vai-
kų šeimoje Pasvalio rajone. Tiek tė-
tis, tiek mama, tiek mes visi vaikai 
eidavome į bažnyčią. Pamenu, per 
šv. Velykos dar būdavo gili žiema, 
bažnyčioj šalta... Didįjį penktadienį, 
šeštadienį išstatydavo Švenčiausiąjį 
Sakramentą, tas dvi dienas vykdavo 
adoracijos. Grįžti iš mokyklos ir eini 
į bažnyčią adoruoti. Ko dabar nebėra, 
ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų nepri-
sikviesi...

Tėvai eiti į bažnyčią man neliepda-
vo, jie eidavo, tai ir mes, vaikai, eida-
vom. Matei pavyzdį, ir gyvenai pagal 
tą pavyzdį...

Šv. Velykų proga ir noriu palinkėti, 
kad prisikėlęs Kristus prikeltų ir mus 
šviesesniam, gražesniam gyvenimui, 
kad pykčio, neapykantos būtų ma-
žiau, kad nepamirštumėm, kad svar-
biausia yra bendrauti, būti kartu, ma-
tyti vienas kitą, svarbu, kad žmogus 
neužsidarytų vienas, o šiais laikais 
tai labai dažna – pamatykim tokius 
žmones...

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas Pe-
tras Baniulis apgailestauja, kad tik per didžiąsias šventes susi-
renka pilna bažnyčia žmonių: „Deja, į vakarines mišias ateina 
vos keli ar keliolika anykštėnų“.         Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Laimai ŽIŪKIENEI
Telydi Jus paguoda ir 

dvasios stiprybė sunkią ne-
tekties valandą, mirus my-
limam vyrui Jonui.

Virginijus ir Rūta

Nuoširdžius užuojautos 
žodžius skiriame kolegei 
Stanislavai STRAZDIE-
NEI, mirus broliui. 

Liūdime kartu.

Anykščių  Pirminės svei-
katos priežiūros centro 
bendruomenė

Žodžiai nepaguos, nenu-
ramins, gal tik tyliai pri-
mins, kad esame kartu liū-
desio valandą.

Dėl brolio mirties nuošir-
džiai užjaučiame Genovaitę 
MONGAUDIENĘ.

Skorochodovai, 
Labanova

Sunku rasti paguodos 
žodžius, kurie sumažintų 
skausmą netekus brangiau-
sio žmogaus. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą Ge-
novaitei BUDREIKIENEI 
dėl sūnaus Dangučio mir-
ties.

Valerija Pilkienė, J. ir R. 
Budreikos, P. ir Vl. Vaišvi-
los, D. ir A. Zabielos, O. Ur-
bonavičienė, R. Vilnonienė, 
M. ir A. Masiai

užjaučia
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tinklas anykštėnai juokauja

„Anykštos“ redakcijoje iš nuotraukos darome portretus lai-
dotuvėms (iki A4 formato). Nuotraukos su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.

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

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

Mėgstamų anekdotų paprašėme Anykščių Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių bibliotekos direktoriaus Romo KUTKOS. Subti-
liu jumoro jausmu garsėjantis direktorius papasakojo subtilius 
anekdotus.  

Frazė

Norite, kad ginčo metu jūsų žodis būtų paskutinis? Pasakykite oponen-
tui: „Ko gero, jūs teisus”

Žemaitėška

Jauns žėnts parsived oušvieni i mėigamuoji, nusisokės nusimaun kel-
nės i klaus:

- A plauka unt subines i?
Oušvieni apakusi:
- I.
- Tai ka daugiau mon neaiškėntom ka aš pas jomis plika subine atejau.

Ramus paaiškinimas

Kartą mokinys paklausė mokytojo:
- Ar dar ilgai teks laukti permainų į gera?
- Jei laukti, tai – ilgai…

Anykščių liberalų lyderis Lukas 
Pakeltis ir „Nykščių“ bendrasavi-
ninkis Darius Čypas Kovo 11-ąją 
šventė Šiaurės Italijos Alpėse esan-
čiame kalnų slidinėjimo kurorte 
Madonna Di Campiglio.

L.Pakeltis savo, kaip politiko, 

„Facebook“-o puslapyje įsidėjo 
nuotrauką, kurioje jis stovi įsivy-
niojęs į Lietuvos trispalvę. „Šiemet 
Kovo 11 d. švenčiam kitaip, bet 
ne mažiau smagiai ir patriotiškai! 
Dar kartą su švente visus!“ – visus 
„Facebook“-o  draugus pasveikino 

politikas.
„Nykščių“ bendrasavininkio 

D. Čypo „Facebook“ iš Madonna 
Di Campiglio kovo 11-ąją įdėtoje 
nuotraukoje taip pat šventinė nuo-
taika – verslininkas valstybinės vė-
liavos spalvomis pasidažęs veidą...

Kovo 11-ąją šventė Italijoje

Anykščių liberalų lyderis Lukas Pakeltis (kairėje) ir „Nykščių“ bendrasavininkis Darius Čypas su 
Kovo 11-ąją anykštėnus sveikino iš Alpių kurorto.

Uždaroji akcinė bendrovė „anykščių šiluma“ skelbia 
nusidėvėjusio ir nenaudojamo materialinio turto viešą 

pardavimo aukcioną.

Bus parduodama: 
1. Dabužių kaimo katilinė su priklausiniais. Pradinė pardavimo kaina 1116,00 Eur. 
2. Viešintų katilinė su priklausiniais. Pradinė pardavimo kaina 998,00 Eur. 
3. A/m AUDI-100, valst. Nr. CUR343, inv.Nr.302, 1988 m. laida, pradinė pardavimo 

kaina 127 Eur.

Aukcionas įvyks 2016 m. balandžio 8 d. 10 val. UAB “Anykščių šiluma“ II-ojo aukšto salėje, 
Vairuotojų g.11, Anykščiuose. Neįvykus pirmajam aukcionui arba jame turto nepardavus, ki-
tas aukcionas vyks 2016 m. balandžio 15 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Apžiūrėti parduodamą 
turtą galima darbo dienomis, nuo 9 iki 15 val. Dėl pirkimo kreiptis tel. (8-381) 52219 arba 
atvykti į UAB “Anykščių šiluma“ patalpas, į 4-tą kabinetą.

 
Už įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono grynaisiais 

pinigais į UAB “Anykščių šiluma“ kasą arba banko pavedimu.
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80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

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.

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

Renkamės kovo 29-31 dienomis. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

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

Paminklai iš įvairių 
spalvų granito.
E. Bagočiūno įmonė

Pienės 25, Kavarskas
Tel.: (8-688) 02132, 

(8-689) 98696.

įvairūs
Išnuomoja 1700 kv. m patalpas 

Anykščių mieste (yra galimybė nuo-
motis dalimis).

Tel. +37068649380.

Ūkininkė išsinuomotų ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Tinka ir daugiametės pie-
vos bei nedideli plotai.

Tel. (8-623) 20623.

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

Tel. (8-686) 59473.

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

Tel. (8-630) 10200.

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

Tel. (8-613) 16671.

Dovanoja

Mėšlą. Išsivežti savo transportu.
Tel. (8-687) 81480.

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.

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

Tel. (8-616) 36372.

parduoda
nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą 
Skiemonių sen. Smulkio k. 1 ha 
kaina - 2200 Eur.

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

Anykščių rajone Kildonių kai-
me: 21 ha žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą, namų valdą (0,6 
ha) su statiniais ir 1 ha miške-
lį. Žemės našumas ne mažiau 
40 balų. 

Tel. (8-655) 00600.

Gyvenamąjį namą Anykščiuose. 
108 kv. m, netoli upės, 6 a že-
mės, vanduo, kanalizacija, skar-
dinis stogas, medinis namas ap-
mūrytas silikatinėmis plytomis. 
Kaina 24 600 Eur.

Tel. (8-629) 14429.

Nedidelį namą Anykščių centre 
(Šaltinio g.). Yra ūkinis pastatas, 
vandentiekis, kanalizacija, 11 a 
žemės. Rami vieta. Kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-687) 81350.

Pusę namo Kavarske, šalia 
bažnyčios su pagalbiniais pas-
tatais: sandėliukas, malkinė, 
rūsys. Plotas 45 kv. m, sklypo 
plotas 7,5 a. 3600 Eur

Tel. (8-679) 76411.

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

Tel. (8-698) 51269.

Vieno kambario butą Ramybės 
mikrorajone. 36 kv. m, II aukštas, 
įstiklintas 6 m balkonas. Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-603) 70600.

Vieno kambario butą (2 aukš-
tas) Anykščiuose, adresu J. 
Biliūno g. (Centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Sodą su mūriniu nameliu 
“Elmos” sodininkų bendrijoje. Prie 
upės, geras privažiavimas, 7 arai 
žemės. Kaina sutartinė.

Tel. (8-609) 95572.

Kuras

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

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

Malkas (uosis, beržas, alksnis) 
kaladėlėmis ir rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka įvairius miškus. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

gyvuliai

Karves.
Tel. (8-602) 72908.

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

Tel. (8-627) 86855.

Kiaulę (skerdimui). 
Kaina sutartinė.
Tel. (8-606) 72091.

automobilai

NISSAN ALMERA TINO (2000 
m., dyzelis, 2,2, pilka, 1 100 
Eur).

Tel. (8-682) 12037.

2002 m. VW PASSAT (1,9 l, 
TDI). 2000 m. VW SHARAN (1.9 
l, TDI). 1998 m. VW SHARAN 
(1.9 l, TDI). 1997 m. VW GOLF 
(1.9 l, TDI). 1992 m. VW PASSAT 
(1.9 l, TD). Visų TA iki 2018 m. 03 
mėn. 

Tel. (8-699) 43030.

Kita

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

Tel. (8-607) 12690.

Kviečius. 
Tel. (8-600) 06317.

Pigiai - automatinę skalbimo 
mašiną, dujinę viryklę su balionu, 
mikrobangų krosnelę, televizorių, 
5,5 ha miško.

Tel. (8-652) 45588.

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

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

Įvairias naudotas plytas, plokš-
tes, šiferį, kolonas, medieną. 

Tel. (8-682) 92949.

Bulvių sodinamąsias, kasamą-
sias, rotacines šienapjoves, purkš-
tuvus, barstomąsias, lėkštinius 
skutikus, frezus, kultivatorius, va-
gotuvus, plūgus “Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-657) 66116.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 31 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis bei spec. lesalais, tu-
rėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 
2,50 euro. Raguvėlėje 8.50, Rukiškis 8.55, 
Juostininkuose 9.00, Troškūnuose (turgely-
je) 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.

Rokiškio r. ŽūB 
„audrupio paukštynas“  

kovo 29 ir 30 dienomis 
nuo 9.00 iki 18.00 val.    

parduos 15 mėn. rudas 
dedekles vištas. 

Vienos kaina 1,50 (vie-
nas Eur 50 ct).

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

Paslaugos

Vandens kubilo nuoma. Su 
oro masažo burbulais ir LED 
povandeniniu apšvietimu.

Tel. (8-678) 36643.
 
Įvairūs statybos darbai, stogai, 

terasos, tvoros ir kt. Parūpina 
medžiagas.

Tel. (8-652) 77157.

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

Tel. (8-682) 37022.

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

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

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus, pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-656) 77315.

Gamina paminklus, lieja pa-
matus, iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dengia stogus, stato medinius 
karkasus. Medžio apdailos dar-
bai.

Tel. (8-672) 39920.

Ratiniu ekskavatoriumi - pakro-
vėju atlieka žemės kasimo, lygi-
nimo darbus. Valo kūdras. Tvarko 
kelius. Įrengia kanalizacijos, van-
dentiekio, drenažo sistemas.

Tel. (8-670) 12913.

Kokybiškas, nebrangus tvenki-
nių kasimas. Įvairios statybinės 
technikos nuoma. 

Tel. (8-646) 19349. 

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Biologiniai 
nuotekų įrenginiai. Galima išsi-
mokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

VĖDInIMaS, ORO 
KOnDICIOnaVIMaS, 
ŠILUMOS SIURBLIaI.

Montuojame, parduodame. 
Suteikiame garantijas.

Tel. (8-621) 24108.
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ir aVIS
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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 - 
  4.30 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu

 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 

įvairių rūšių. Kaina nuo 17 eurų.

Tel. (8-604) 84848.

BRIKETaI
(pjuvenų, 125 Eur už padėklą). Perkant 6 padėklus ir daugiau 

anykščių r. ribose  pristatymas nEMOKaMaS. Tel. (8-656) 50612.

gRanULĖS
(pjuvenų, 185 Eur už t). Perkant 6 t ir daugiau anykščių r. 

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

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.

Transporto įmonei reikalingi:
- Mechanikas;
- Šaltkalvis;
- Elektrikas;
- Dažytojas.

info@bleiras.lt
Tel. (8-650) 73281.

UaB “anykščių varis” 
(suvirinimo elektrodų gamykla)
reikalingas gamybos 

meistras. 
Pageidautina panašaus darbo patirtis.

Tel. (8-381) 5-13-06.

Nuolat siūlau patikimą darbą 
rimtiems žmonėms sandėliuo-
se VOKIETIJOJE (krovėjams, 
krautuvo vairuotojams, prekių 
surinkėjams, palečių remonti-
ninkams).

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

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

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 mokamą, nuo darbo re-

zultatų priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

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

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 iš karto. 

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.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

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

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

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

Tel. (8-650) 80515.

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

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

automobiliai, 
ž. ū. technika, dalys

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. 

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

Tel. (8-646)17715.

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.

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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.

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

Tel. (8-622) 09326

Kita

Malkas.
Tel. (8-636) 56236.

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

Tarptautinių pervežimų vairuo-
tojui Europoje: DE-FR, DE-IT, ka-
dencijomis: 6 sav. Darbas su ten-
tinėmis – užuolaidinėmis pusprie-
kabėmis. Reikalavimas: CE kate-
gorija, 95 kodas, patirtis.  Visada 
laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-699) 23747. 

Reikalingi sraigių supirkėjai, 
įdarbina, apmoko dirbti. 

Tel. (8-618) 25497.

siūlo darbą

parduoda
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mėnulis

Feliksas, Liudgaras, Arbutas, 
Vydmantė, Emanuelis, Teklė, 
Laimis.

šiandien

kovo 27 d.

kovo 28 d.

kovo 29 d.

kovo 26-29 - pilnatis.

Nikodemas, Rupertas, Alkme-
nas, Rūta, Aleksandras, Lidija.

Filemonas, Sikstas, Rimkan-
tas, Girmantė, Odeta.

Narcizas, Almantė, Bertoldas, 
Manvydas.

anekdotas

oras

+8

-1

Iš ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė ruošiasi Velykoms

Neseniai apdovanota prizu už 
floristinio kilimo sukūrimą Vo-
kietijoje, Anykščių gėlių salono 
„Lanka“ floristė E. Sudeikienė 
sako, kad tendencijos, kaip de-
koruoti namus, biurą ar šventinį 
pietų stalą, išlieka tos pačios. 

Velykoms tinka viskas, kas 
siejasi su gyvybės atgimimu, 
pavasariu, bundančia gamta, su-
grįžtančiais paukščiais. 

„Nėra ypatingų tendencijų 
– Europoje madinga namų du-
ris papuošti išsprogusio karklo 
kačiukų vainiku, ant stalo ar 
palangės padėti želmenų kom-
poziją su kokia velykine atribu-
tika – kiaušiniu, kiškučio, vištos, 
paukštelio skulptūrėle“, - aiški-
na floristė. - Ant šventinio stalo 
greta margučių visada tiks pasi-
merkti puokštę tulpių ar narcizų. 
Kambarys iš karto padvelks pa-
vasario nuotaika, stalas atrodys 
šventiškai.

Karklų vainikas taip pat tiks ir 
parduotuvės langui, sudėtinges-

nė sprogstančių želmenų spalvos 
gėlių kompozicija - prabanges-
niam būstui, įstaigai ar biurui.

E. Sudeikienė sako, kad mies-
tuose žmonės į kapines per Ve-
lykas taip pat neša puokštes 
ar kompozicijas su hiacintais, 
narcizais, karklų kačiukais. Ši 
mada, kaip pastebi floristė, atei-
na ir į Anykščius, nes lankydami 
per šventes giminaičius, žmonės 
paprastai aplanko ir mirusiųjų 
kapus, o ta proga juos ir sutvar-
ko, išmeta Vėlinių papuošimus.

„Velykinių puokščių, skulp-
tūrėlių anykštėnai perka mažiau 
nei kalėdinių dekoracijų, tačiau 
gėlių parduotuvėse lankytojų 
būna kur kas daugiau“, - kalbėjo 
„Lanka“ floristė.

Velykų stalą šildo gyvos gėlės
Didžiosios pavasario šventės skaisti žaluma mūsų namuose - kaip įtvirtinimas, kad pagaliau sugrį-

žo saulė, kurios tiek ilgai laukėme. 
Pasak floristės Eugenijos Sudeikienės, džiugią Velykų nuotaiką kuria ne tik prabangi kompozici-

ja, bet ir narcizų puokštė, sprogstanti beržo šakelė, pamerkta ant stalo.

Floristė Eugenija Sudeikienė Velykoms siūlo sprogstančių pumpurų kompozicijas moderniuose ke-
ramikos induose. 

Kai velykinės kompozicijos šerdis – hiacintai - nužydės, galima 
jų svogūnėlius pasodinti darželyje. Pirmais metais gražių žie-
dų nesitikėkite, bet po poros metų gėlyne turėsite naujų gražių 
augalų. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Gražina ŠMIGELSkIENĖ
grazina.s@anyksta.lt

– Daktare, mūsų dukrelė kažko-
dėl vis liesėja ir labai sparčiai… 
Mes viską darome, mes ir nuolat 
vedžiojame ją pasivaikščioti, ir 
sportuojam su ja ir visa kita…

– O kaip ją maitinate?
– O, aš nuolat jaučiau, kad mes 

kažką užmirštame!

Prieš Velykas – maisto šišas
Amiliutė eis lašišos
Padarys ji puotą šaunią
Pasiguldžius plačiažiaunę.

kilogramai gal penki –
Paguldai ir jau turi
Iš galvos išeis sriuba,
O kur dar mėsa visa.

Bus koldūnai, suktinukai,
Buterbrodai, maltinukai,
Ir sveikatą palaikys
Riebalai omega trys.

Ji tik ruošia, tik gamina
Ir į kamerą talpina,..
Bet nuo žuviškos dietos
Pasekmės ištiko kietos. 


