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Nereikia niekinti Lietuvos, 
viskas pas mus gerai. Atsilieka-
me nuo išsivysčiusių šalių tik 
atlyginimų ir pensijų dydžiu, 
pragyvenimo lygiu, darbo vie-
tų kūrimu.

O visa kita pas mus gerai. Kai 
kur pasaulyje net ir pirmaujam 
– alkoholio suvartojime, savi-
žudžių ir valdininkų skaičiumi, 
maisto kainomis.

Nereikia norėti, kad visur 
būtume pirmi.   

Linas BITVINSKAS

Tebeužuodžia motinos atneštų 
žemuogių kvapą Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Pirmąjį gegužės sekmadienį 
Lietuvoje švenčiama Motinos 
diena. Ši šventė lietuviams ži-
noma dar nuo senų senovės. 
Šią dieną motinas sveikina 
vaikai ir vyrai, tądien pager-
biamos ir mus jau palikusios 
motinos. 

Iš Dūkšto kilęs, o dabar 
Anykščiuose gyvenantis mu-
zikantas ir verslininkas Kazi-
mieras Jakutis-Pagulbis apie 
savo mamą sako, kad tai svar-
biausia jo gyvenimo moteris, 
iš kurios jis paveldėjo daugelį 
savo savybių... 

Muzikantas ir verslininkas Kazimieras Jakutis-Pagulbis kalbėjo, jog ir gūdaus bolševizmo laiku ji 
diegė savo vaikams meilę Dievui ir dvasingumui.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Gindamas kultūrininkus Sergejus Jovaiša 
pats gavo pylos

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį Anykščių rajono tarybos posėdyje apie rajono kultūros darbuotojų algas kalbėjęs Sei-
mo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša sulaukė ir pozicijos, ir opozicijos patyčių. Tačiau galų gale 
rajono meras Kęstutis Tubis pažadėjo, kad prie kultūros darbuotų algų klausimo dar bus grįžta. 

Seimo nariui, konservatoriui Sergejui Jovaišai rajono Tarybos posėdyje išdėsčius poziciją, kad kul-
tūrininkams neišmokami visi jų uždirbti pinigai, jam oponuoti buvo pavesta partijos 
kolegai, vicemerui Sigučiui Obelevičiui.                           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Visas gyvenimas – 
vienoje vietoje

K. Jakučio mama Janina Jakutienė 
(mergautinė pavardė Pluško) gimė 
Michališkių kaime netoli Dūkšto, o 
gyvenimą praleido Kalviškių kaime 
irgi netoli Dūkšto.

Daiva Gasiūnienė – Panevėžio miesto 
vyriausioji architektė

D. Gasiūnienė yra devin-
toji iš aukštas pareigas užė-
musių Anykščių valdininkų, 
kurie per vienerius liberalų 
valdymo metus išėjo iš dar-
bo.

Vienu buvusiu meru Virgilijus Mila-
knis žavisi, kitas jam - kaip numirė

Virgilijus Aloyzas Milaknis 
numirti norėtų klausydamas 
Lietuvos radijo žinių.

Žmogžudystės 
Rubikiuose 
nebuvo

Konkurencija I. Anykščių sa-
vivaldybės administracija gavo 
8 pretendentų į Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centro direk-
toriaus pareigas dokumentus. 
Pretendentams į šias pareigas 
nereikėjo laikyti bendrųjų gebė-
jimų testo, matyt, ši aplinkybė ir 
lėmė, kad atsirado didelis būrys 
norinčių direktoriauti. 

Konkurencija II. Baigėsi ir 
pretendentų dokumentų priėmi-
mo į savivaldybės administra-
cijos Statybos skyriaus vedėjo 
pareigas terminas. Šiame kon-
kurse ketino dalyvauti 4 asme-
nys, tačiau du iš jų neišsilaikė 
bendrųjų gebėjimų testo.  

Erkės. Savivaldybė žada 
miesto poilsio zonas išvalyti 
nuo erkių. Šiam tikslui iš rajono 
biudžeto skirta 1500 eurų. Savi-
valdybės gydytoja Vaiva Dauge-
lavičienė „Anykštai“ sakė, kad 
tokių procedūrų imtis reikalau-
ja siekiamas kurorto statusas. 
Erkių nukenksminimo paslaugą 
valdžia pirks per viešuosius pir-
kimus.

Skolos. Rajono Taryba nura-
šė  8961 eurų dydžio beviltišką 
valstybinės žemės nuomos mo-
kesčio mokėtojų skolą. Didžiau-
sia skola – 7685 eurai priklauso 
jau nebeegzistuojančiam moto-
ciklų sporto klubui „Uralis“ už 
Debeikių seniūnijos Mickūnų 
kaime esančios motociklų trasos 
nuomą. 1205 eurų skolą paliko 
bankrutavusi bendrovė „Jara“, 
70 eurų – mirę fiziniai asmenys.

Gaisrai. Antradienį, balandžio 
26 dieną, apie 13.30 val. Anykš-
čių seniūnijos Liūdiškių kaime  
degė medinis sodo namelis. Per 
gaisrą sudegė ir išardyta apie 7 
kv. m sienos medžiagos. Tą pačią 
dieną, apie 21 val., Anykščiuose, 
Gegužės gatvėje, užsiliepsnojo 
automobilis „Peugeot“. Atvykus 
ugniagesiams, lengvojo auto-
mobilio salone smilko saugiklių 
skydas ir elektros instaliacija po 
panele.

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A4 formato kaina 15 ct.
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirtys. 2016-04-25 Anykš-

čių rajono policijos komisariate  
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
moters, gimusios 1957 m., ras-
tos savo namuose Svėdasuose, 
mirties priežasties nustatymo. 

2016-04-28 pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyro, gimusio 1964 
m., mirties priežasties nustatymo.

Sukčiai. 2016-04-26, apie 12 
val., Anykščiuose, Marčiupio 
gatvėje, iš 84-erių metų moters 
apgaulės būdu išvilioti pinigai. 
Nuostolis – 2 090 eurų.

Vagystės. 2016-04-26, apie 20 
val. 30 min., Anykščiuose, Gegu-
žės gatvėje, pastebėta, kad išdau-
žus namo verandos langą ir išpjo-
vus durų lango rėmą, patekta į vidų 
ir pavogtas indų servizas. 2016-
04-26, apie 20 val., Troškūnų se-
niūnijoje pastebėta, kad įsibrauta į 

negyvenamąjį namą, ūkinius pas-
tatus ir garažą bei pavogti įvairūs 
daiktai. 2016-04-28, apie 7 val. 40 
min., Anykščiuose, Kalno gatvėje, 
pastebėta, kad išversta garažo mū-
rinė siena ir iš vidaus pavogtos dvi 
padangos bei raktų komplektas. 
Nuostolis – 208 eurai.

D. Gasiūnienė perėjo į tas pa-
čias pareigas penkeriopai dides-
nėje savivaldybėje nei Anykš-
čiai, taigi kyla karjeros laiptais. 
„Anykštai“ architektė sakė, kad 

Sveikinu: „Na ką, išvažiuoja dar vienas geras specialistas .Galės dabar 
veržlieji patarėjai projektuoti, kuruoti, rūpintis.“

Skaitytoja: „Gaila... plataus akiračio ir aukšto intelekto žmogus yra Ga-
siiūnienė. Bet gal ir gerai. Labai jau nederėjo prie garsaus JoTubes pimpač-
kiukų žvengimo ir nenuoširdžios jų damkės šypsenělěs“.

Jooo: „Tai jau nebejuokinga. Kas bus su Anykščiais po 4 metu neišma-
nėlių valdymo? Po stadioną kiekvienam anykštėnui? Ir dykuma, nupjovus 
visus medžius?“

Vladas: „Gal kas prisimena pasakos žodžius “... ir nutarė lydeką upėje pa-
skandinti....”. Taip jiems (panevėžiečiams) ir reikia, žinos, kas kiek kainuoja.“

X – man: „Tikrai gaila, kad ši profesionali architektė, aukšto lygio speci-
alistė, itin gerai vertinama kitų Lietuvos architektų išeina į kitą miestą. Tokie 
žmonės neprapuola, jie visur randa sau vietą. Gaila tik, kad Anykščius dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių palieka patys gabiausi.“

Taktika: „Nuo šiol architektūros politiką formuos Anykščiuose UAB 
„Bugiris“?

Oi: „Vyksta proveržis. Indriūnas jau prasiveržė.“
R.Gižinskas: „Profesionalai išujami-mažaraščiai keliami. Tokia mero 

kadrų politika.“                                 (Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Daiva Gasiūnienė – Panevėžio miesto 
vyriausioji architektė

Buvusi Anykščių rajono vyriausioji architektė Daiva Gasiū-
nienė penktadienį pradėjo dirbti Panevėžio miesto vyriausiąja 
architekte bei miesto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja. Valstybės tarnybos įstatymas leidžia valdininkus 
iš vienos savivaldybės perkelti į kitą be konkurso ir D. Gasiūnienė 
pasinaudojo šia galimybe.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

jau metus Panevėžio meras Rytis 
Mykolas Račkauskas ją įkalbinė-
jo kraustytis į Panevėžį. „Naujas 
iššūkis, jėgų išmėginimas, pro-
ga pačiai atsinaujinti“, - kodėl 
apsisprendė išeiti į Panevėžį, 
„Anykštai“ sakė D. Gasiūnienė. 
Ji neslėpė, kad sprendimą pa-
skatino ir Anykščių rajono mero 
patarėjas Kęstutis Indriūnas, 
kuruojantis architektūros sritį. 
„Nesutapo mūsų požiūriai“, - 
apie santykius su K. Indriūnu, 
kuris nuolat viešai kritikavo ra-
jono vyriausiąją architektę, kal-
bėjo D. Gasiūnienė.

„Anykštos“ pakalbintas apie 
D. Gasiūnienės perėjimą į Pa-
nevėžio miesto savivaldybę, K. 
Indriūnas kurį laiką svarstė, ką 
atsakyti. „Nesakysiu, kad tai 
džiugina. Čia gal jums taip atro-
do“, - atvirauti nebuvo linkęs K. 
Indriūnas. Laikinąja vyriausiąja 
architekte bus paskirta Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
darbuotoja Vida Jakniūnienė. K. 
Indriūnas dievagojosi, kad jis į 

Beveik 19 metų Anykščiuo-
se dirbusi Daiva Gasiūnienė 
nuo šiol rūpinasi Panevėžio 
architektūra.

vyriausiojo architekto pareigas 
nepretenduos. „Tikrai ne. Tikrai 
ne. Net nesvajoju“, - paklaus-
tas, ar nebandys įsidarbinti vie-
toj D. Gasiūnienės, aiškino K. 
Indriūnas. 

D. Gasiūnienei Panevėžio 
valdžia skirs tarnybinį butą, ta-
čiau jos nuolatine gyvenamąja 
vieta liks Anykščių rajonas. Ar-
chitektė Anykščių rajono savi-
valdybėje dirbo beveik 19 metų. 
„Manau, padariau labai daug, 

kad Anykščiai būtų tokie, kokie 
yra. Esminiai dalykai – urbanis-
tika, darnaus kraštovaizdžio for-
mavimas. Šia kryptimi yra padėti 
tvirti pamatai ir tiems, kas lieka, 
linkiu toliau sėkmingai dirbti”, – 
kalbėjo D. Gasiūnienė.  

D. Gasiūnienė yra devinto-
ji iš aukštas pareigas užėmusių 
Anykščių valdininkų, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
per vienerius liberalų valdymo 
metus išėjo iš darbo. 

Suteikti Anykščių krašto gar-
bės ambasadoriaus vardą 
Virginijui Stroliai pasiūlė Pa-
saulio anykštėnų bendrija.

Ambasadorius mato Anykščių 
ekonominę perspektyvą

Anykščių rajono Tarybos sprendimu Anykščių krašto garbės 
ambasadoriaus vardas suteiktas nuolatiniam Lietuvos Respubli-
kos ambasados Ukrainoje visuomeniniam konsultantui bei kultū-
ros iniciatyvų organizatoriui ir rėmėjui, verslininkui, dirbančiam 
leidybos srityje, kraštiečiui Virginijui Stroliai.

Posėdyje dalyvavo ir pats Kijeve 
gyvenantis iš Pienagalio kaimo ki-
lęs V. Strolia, išgarsėjęs statydamas 
koplytstulpius apleistose Troškūnų 
apylinkių kapinėse.

V. Strolia yra leidyklos “Baltia 
Druk Ltd.” vyriausiasis redaktorius, 
kuri yra viena iš dešimties didžiau-
sių Ukrainos leidyklų. Jo iniciaty-
va išleista istorinė studija-albumas 
“Ukraina: Lietuvos epocha 1320-

nas nulis be oficialių savivaldybės 
administracijos komentarų dingo). 
Ženkliuke pavaizduotas Puntuko 
akmuo. Rajono Taryba naująjį am-
basadorių pagerbė atsistojusi.

„Ekonomika dabar yra nestabili 
ir visi galvoja, kaip tikslingai pa-
naudoti savo investicijas. Anykščiai 
yra Europos Sąjungoje ir turi finan-
sinę, ekonominę perspektyvą, todėl 
manyčiau, kad turėtų būti pakanka-
mai įdomu. Analogai, kaip Drus-
kininkai, yra pasiekę daug, tačiau 
Anykščiai turi savo specifiką, savo 
krašto matymą ir privalumus. Ban-
dysime kartu dirbti“, - žadėjo nauja-
sis Anykščių krašto ambasadorius.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Ryžtas. Naujasis vidaus reikalų 
ministras Tomas Žilinskas aiškiai 
pasiryžęs kuo skubiau įvykdyti 
mums skirtą 1 105 pabėgėlių kvotą. 
Jis tikslingai siekia, kad pabėgėliai 
nusistatytų kryptį būtent į Lietuvą. 
Bėkite čia. Daugiau nei tūkstantis. 
Nes turime įvykdyti kvotą. Tai jau 
ne prieglobstis. Tai sąmoningas vi-
liojimas. Atrodo, kad T. Žilinskui 
ir visai dabartinei mūsų valdžiai 
svarbiau nenuvilti Briuselio. O 
apie Lietuvą, matyt, pagalvos išėję 
į pensiją. 

Šuoliai. Premjero Algirdo But-
kevičiaus aplinkos suformuotas 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) kandidatų į Seimą dau-
giamandatėje apygardoje sąrašas 
stebina pretendentų šuoliais iš 
anksčiau turėtų pozicijų. Lyginant 
ankstesnį ir dabartinį LSDP vadi-
namųjų daugiamandatininkų są-
rašą, matyti ryškūs pokyčiai, rašo 
“Lietuvos žinios”. Pavyzdžiui, 
parlamentarei Ramintai Popovie-
nei prieš ketverius metus teko 56 
vieta, o šiandien - penkta. Vyriau-
sybės vadovo patarėja Auksė Kon-
trimienė kilstelėta iš 21-osios į 9 
poziciją. Socialdemokratų strategų 
palaikymo sulaukė ir Seimo narė 
Kristina Miškinienė. Nauja social-
demokratų sąrašo žvaigždė - trečia 
įrašyta Rasa Budbergytė. 

Merai. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pirmąkart susikvietė į 
prezidentūrą jau metus dirbančius 
tiesiogiai išrinktus merus. Valsty-
bėje socialinės problemos, sukeltos 
reformų, bankrotų, taupymo, ne-
darbo, kaupiasi jau daugiau nei du 
dešimtmečius. Kuo toliau nuo Vil-
niaus, tuo labiau. Bet tik įpusėjus 
antrai D. Grybauskaitės kadencijai 
kilo ryžtas inicijuoti kampaniją.  
Ar merai šių problemų nežino? 
Žinojo ir patys. Susiduria su jomis 
kasdien. Kiek leidžia savivaldybės 
biudžetas, tiek sprendžia. 

Mama. Vieno sūnaus neteku-
si motina, teismo salėje išgirdusi, 
kad 10 metų nematys ir antrojo, 
neteko sąmonės. Vilniaus apygar-
dos teisme (VAT) teisėja paskelbė, 
kad savo brolį nužudęs 30-metis 
Jevgenijus Semenovičius turi būti 
suimtas teismo salėje ir už grotų 
praleis 10 metų. Kai suimti vyro 
į salę įžengė trys policininkai, jo 
motina Liudmila Semenovič su-
smuko ant grindų. Sąmonės nete-
kusiai moteriai pareigūnai iškvietė 
greitąją pagalbą. 

Sugavo. Svetimą banko mokėji-
mo kortelę pasisavinę ir sąskaitoje 
buvusias santaupas paėmę du vyrai 
stos prieš teismą. Vokietijoje už-
darbiaujantis jurbarkietis pasigedo 
savo mokėjimo kortelės. Lietuvoje 
likusiai jo sutuoktinei nuvykus į 
banką ir patikrinus sąskaitos likutį 
paaiškėjo, kad kortelėje yra tik 5 
eurai iš buvusių keliolikos tūks-
tančių. Įtarimai krito ant 25-erių 
kauniečio ir 24-erių kelmiškio, ku-
rie taip pat uždarbiavo Vokietijoje. 
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, 
kad kaltinamieji, susigundė paimti 
jo mokėjimo kortelę, kurios PIN 
kodą abu žinojo. Surinkta duome-
nų, kad nuo sausio 3 iki 13 d. Vo-
kietijos miesteliuose ir Šiauliuose 
iš nukentėjusiojo banko kortelės 
per 20 kartų nuimta daugiau nei 11 
tūkst. eurų. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Palaikus rado sraiges rinkęs as-
muo. Po to, kai „Anykštoje“ pasi-
rodė žinutė apie „radinį“, į redakciją 
skambinusi rubikietė teigė žinanti, 
kieno tai palaikai.  Moteris sakė, jog 
prieš 5-6 metus dingo viena penkias-
dešimtmetė rubikietė. „Ji dingo po 
vienos išgertuvių nakties. Tikriau-
siai moterį užmušė vyro sugėrovai... 
Buvo žiema, matyt, jos kūną žudikai 
negiliai užkasė“, – pasakojo rubikie-

Žmogžudystės Rubikiuose 
nebuvo
Ekspertai nustatė, kad prieš savaitę Rubikiuose melioracijos 

griovyje rasti palaikai yra vyro. Smurto požymių nenustatyta. 

tė, neslėpdama nei savo, nei neva 
nužudytos moters pavardės.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Kriminalinės policijos sky-
riaus viršininkė Aušra Staškevičie-
nė „Anykštai“ sakė, kad minimos 
neva nužudytos rubikietės kūnas iki 
šiol nėra rastas, tačiau dėl senaties 
termino ji teisiškai yra pripažinta 
mirusia.  

-ANYKŠTA

1569” (ukrainiečių kalba 2009 m., 
lietuviškai 2010 m.) buvo pripažin-
ta geriausia 2009 metų istorinio po-
būdžio bei gražiausia metų knyga 
Ukrainoje.

Jam įteiktas prabangusis UAB 
„Bugiris“ pagamintas ambasado-
riaus ženklukas, kurio gamyba kai-
navo 800 arba 8000 eurų (pirminė 
savivaldybės nurodyta ženkliuko 
kaina buvo 8000 eurų, vėliau vie-

Brangios mamos!
 
Mama, kaip ir tėvynė, yra tik 

viena. Visi esame vaikai ir pa-
tyrėme Jūsų džiaugsmą, kai 
mums sekėsi, ir liūdesį, kai ne-
sisekė. 
Ačiū Jums už meilę, užuo-

jautą, kantrybę ir rūpestį – už 
viską, kas mus augino žmonė-
mis. Be Jūsų nebūtų tėvynės, nebūtų ir mūsų. Tegu šią 
dieną nelieka pamirštų motinų.  

Auksė KONTRIMIENĖ
Ministro Pirmininko patarėja 

ir LSDP Anykščių skyrius 
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar negąsdina 
atominių 
elektrinių 
statybos Lietuvos 
pasienyje?

Nuopelnus prisiėmė net dėl 
gimstamumo

Praėjusių metų rajono Tarybos 
veiklos ataskaita kartu su kitais 
sprendimų projektais prieš rajono 
Tarybos posėdį buvo įdėta savi-
valdybės interneto svetainėje, tuo 
tarpu rajono mero K. Tubio veiklos 
ataskaita pristatyta tik komitetuose 
posėdžiavusiems rajono Tarybos 
nariams, bet niekur viešai nepa-
skelbta.

„Nėra jokios analizės dėl 2015 
metų rajono Tarybos veiklos įgy-
vendinimo. Dalis sprendimų buvo 
net nesvarstyta. Nei priežasčių, 
nei analizės – nieko nėra. Turiu 
omenyje dėl komunalinių atliekų 
surinkimo ir išvežimo kainų per-
skaičiavimo, dėl buitinių atliekų 
mokesčio nustatymo ir dėl Anykš-
čių miesto šilumos ūkio specia-
liojo plano patikslinimo. Tie trys 
klausimai spalio mėnesį turėjo būti 
svarstyti, bet jie nebuvo parengti 
ir nepateikti Tarybai svarstyti. To 
priežasčių iki šiol niekas nežino“, - 
pirmasis kritikos ir pastabų rajono 
merui pažėrė voisuomeninio rin-
kimų komiteto „A.Liogės sąrašas, 
remiamas N.Puteikio“ atstovas 
Arūnas Liogė, būtent jo pasiūly-
mai iki šiol yra ignoruojami ir ne-
pasiekia rajono Tarybos posėdžių 
projektų pavidalu.

„Taryboje, ką svarstėme, tą 
svarstėme. Ir Tarybos narių siūly-
mai tikrai buvo įtraukiami. Jūsų 
taip pat. Komunalinio ūkio audi-
tas buvo atliktas jūsų siūlymu. Ar 
būtina daryti visų Tarybos spren-
dimų apžvalgą, nagrinėjimą, kai 
kiekvienu atveju yra balsuojama 
ir priimami sprendimai, teisės ak-
tai, nustatomos taisyklės. Ir jas dar 
kartą nagrinėti, rašyti kažkokią 
ataskaitą, kiek žinau, nė vienoje 
savivaldybėje Lietuvoje tai nėra 
daroma. Mes patys žinom, kokius 
klausimus svarstėm, ką nagrinė-
jom ir tą prisiminėm. O ar turėtų 
papildomai būti daroma analizė 
visų svarstytų klausimų, aš abejo-

Rajono valdantieji už praėjusius 
metus atsiskaitė patys sau
„Labas rytas, gerbiamas Dainiau“, - kiek netradiciniu rajono mero Kęstučio Tubio pasisveikini-

mu ketvirtadienį prasidėjo 15-asis rajono Tarybos posėdis. Už parodytą išskirtinį mero dėmesį ra-
jono Tarybos nariui, socialdemokratui Dainiui Žiogeliui opozicijoje esantys socialdemokratai neliko 
skolingi, juolab kad tam buvo ne viena proga. Posėdyje patvirtinta rajono mero K. Tubio ir rajono 
Tarybos praėjusių metų veiklos ataskaitos, suteiktas Anykščių krašto ambasadoriaus vardas, nagri-
nėtas gan daug ginčų keliantis sprendimo projektas dėl klasių ir mokinių skaičiaus vidurkio rajono 
mokyklose ateinančiais mokslo metais, patvirtinta krūva biudžetinių įstaigų ataskaitų.

ju“, - į A. Liogės repliką reagavo 
meras K. Tubis.

Rajono Tarybos narys D. Žioge-
lis atkreipė dėmesį, kad ataskaita 
gan sudėtingai keliavo iki rajono 
Tarybos narių. Pasirodo, elektro-
ninis paštas neatlaikė ataskaitos 
„svorio“ – „nulūžo“. Be to, atas-
kaita buvo „keistoko formato“.

„Prisiėmėt tokių daug nuopel-
nų  rajono, kurie turbūt nuo sa-
vivaldybės priklauso mažiausiai. 
Gimstamumas, kiti dalykai... Tiek 
daug gerų darbų, bet geras šimtas 
kultūros darbuotojų palikti kvailio 
vietoje“, - kandžiai ataskaitą įver-
tino D. Žiogelis, primindamas apie 
kultūros darbuotojams nurėžtus at-
lyginimus.

„Gimstamumas tikrai nei mero, 
nei Tarybos nuopelnas. Yra toks, 
koks yra“, - kuklinosi meras K. 
Tubis.

Trumpai pristatydamas mero 
veiklos ataskaitą, K. Tubis pabrė-
žė, kad į ją įtraukti ne tik jo, bet ir 
praėjusią kadenciją mero pareigas 
užėmusio Sigučio Obelevičiaus 
nuopelnai.

Už rajono Tarybos praėjusių 
metų veiklos atskaitą balsavo 21 
rajono Tarybos narys, 3 – susilaikė. 
Balsuojant dėl mero veiklos atas-
kaitos, politikų balsai pasiskirstė 
kiek kitaip: 22 – už, 2 susilaikė.

Rajono politiką nurodyta 
formuoti... Švietimo skyriui

Nagrinėjant sprendimo projektą 
dėl priėmimo laiko, klasių skai-
čiaus ir mokinių skaičiaus vidur-
kio klasėse nustatymo 2016-2017 
mokslo metais, ir vėl kritikos strė-
lės smigo į savivaldybės Švietimo 
skyrių.

„Visi prisimename praeitą po-
sėdį. Sprendimo projektą prašėme 
atidėti ir Švietimo skyrių atlikti 
analizę. Pagrindimą skaičių kaip ir 
matome, skaičiai sufleruoja, kokį 
turėtume priimti sprendimą, bet 
kas nuvilia ir nebuvo padaryta – 
tai nebuvo jokio dialogo su tėvais. 
Prašėme, kad kalbėtumėtės dėl 
to, kad klasės nebūtų per didelės, 
liaudiškai tariant, prigrūstos ir su 
tėvais šnekėti gražiai, kad gal kai 
kuriems jų nesvarbu, ar vaikus ves-
ti į Antano Vienuolio progimnaziją 
ar į Antano Baranausko vidurinę 
mokyklą. Tai yra rajono politikos 
formavimas, atsižvelgiant pirmiau-
sia į vaikų ir tėvų interesus. Šiuo 
atveju tas nebuvo padaryta. Mes 
turėjome nepatogų pokalbį. Ir šioje 
vietoje aš matau nepadarytus namų 
darbus“, - Švietimo skyriaus speci-
alistų darbą kritikavo liberalas Lu-
kas Pakeltis, dar pažerdamas kriti-
kos ir šalies Vyriausybei, kuri esą 
rajono Tarybą „įvarė į kampą“ .

„Trečdalis medinės sienos kai-
nos“, - apie tai, kad trūkstamų pini-
gų galima surasti rajono biudžete, 
jei jie būtų naudojami racionaliai, 
replikavo rajono Tarybos narys D. 
Žiogelis.

Rajono Tarybos narių pareiški-
mai šiuo klausimu tebuvo bereika-
lingas burnų aušinimas. Pagal Vy-

riausybės nutarimą nuo ateinančių 
mokslo metų rajono Tarybai biu-
džete teks surasti papildomus 180 
000 eurų mokinio krepšelio finan-
savimui, nes daugelyje mokyklų 
klasės bus gerokai mažesnės, nei 
to reikalauja patvirtinta metodika, 
o Antano Vienuolio progimnazija 
ir Antano Baranausko pagrindinė 
mokykla greičiausiai turės po dvi 
pirmaklasių klases, jei niekas ne-
pasikeis iki naujų mokslo metų.

Kilo ginčų dėl 
Arvydo Krikščiūno

Posėdyje rajono Tarybos narys 
Arūnas Liogė įskėlė diskusiją dėl 
piniginių premijų rajono sportinin-
kams bei jų treneriams. Politikas 
siūlė imtynių treneriui Arvydui 
Krikščiūnui už imtynininkių Indrės 
Bubelytės ir Auksės Rutkauskaitės 
sportinius pasiekimus išmokėti 
250 eurų didesnę piniginę premiją, 
nei buvo numatyta sprendimo pro-
jekte, nors pats treneris to esą net 
neprašė.

Mero pavaduotojas, vietos kon-
servatorių lyderis  Sigutis Obelevi-
čius citavo A. Krikščiūno žodžius, 
kad jis visai nepretenduojantis į pi-
nigines premijas, esą jo didžiausias 
tikslas, kad būtų įvertintos imtyni-
ninkės.

Pinigine premija įvertintos im-
tynininkės sportuoja Šiauliuose ir 
jas esą treniruoja visai ne A. Krikš-
čiūnas, o kiti treneriai, todėl tai 
užkirto kelią A. Krikščiūnui gauti 
didesnę piniginę premiją (gaus 325 
eurus).

Posėdžio metu netgi buvo siū-
loma šį sprendimo projektą atidėti 
kitam posėdžiui, kad išsiaiškintų, 
ką iš tiesų treniruoja ir ko netreni-
ruoja A. Krikščiūnas.

Rajono Tarybos sprendimu vien-
kartinės premijos skirtos šiems im-
tynininkams ir jų treneriams:

200 eurų  – Ramūnui Dagiui, 
Anykščių rajono graikų-romėnų 
imtynių „Ąžuolas“ sportininkui, 
rajono imtynių suaugusiųjų rink-
tinės nariui; 250 eurų – Kristinai 
Domikaitytei, Anykščių rajono 
graikų-romėnų imtynių „Ąžuolas“ 
sportininkei, rajono imtynių suau-
gusiųjų rinktinės narei; 200 eurų 
– Danutei Domikaitytei, Anykš-
čių rajono graikų-romėnų imtynių 
„Ąžuolas“ sportininkei, rajono 
imtynių suaugusiųjų rinktinės na-
rei; 50 – Rugilei Abraškevičiūtei, 
Anykščių rajono graikų-romėnų 
imtynių „Ąžuolas“ sportininkei, ra-
jono imtynių suaugusiųjų rinktinės 
narei; 100 eurų – A. Rutkauskaitei, 
Anykščių rajono graikų-romėnų 
imtynių „Ąžuolas“ sportininkei, 
rajono imtynių jaunimo rinktinės 
narei; 400 eurų – I. Bubelytei, 
Anykščių rajono graikų-romėnų 
imtynių „Ąžuolas“ sportininkei, 
rajono imtynių suaugusiųjų rinkti-
nės narei; 325 eurų – A. Krikščiū-
nui, Anykščių rajono graikų-romė-
nų imtynių „Ąžuolas“ treneriui; 25 
eurų – Artūrui Sudeikiui, Anykščių 
rajono graikų-romėnų imtynių 
„Ąžuolas“ treneriui.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Renata KAZANAVIČIENĖ, 
medikė:

- Žinoma, kad gąsdina. Lietuviai su 
baltarusiais turėjo susitarti ir išvengti 
atominės elektrinės statybos prie pat 
Lietuvos sienos,  vos už 55 kilome-
trų nuo Vilniaus. Bet kokia avarija 
elektrinėje būtų pražūtinga Lietuvai.  
Minime Černobylio tragedijos trisde-
šimtmetį, prisimename aukas. Prieš 
30 metų, iš karto po avarijos, niekas 
neįspėjo apie tykančius pavojus. Tą 
vasarą per atostogas deginomės Pa-
langoje ir nukentėjome, oda paraudo, 
strazdanojo.  

Vytautas STAŠYS, Anykščių 
miesto gyventojas: 

- Malonumo ir ramybės tai tikrai 
neteikia. Negali žinot. Bus kaip Čer-
nobylyje. Norėjo ir mane paimt ava-
rijos padarinių likviduot, tačiau pa-
vyko išsisukti. Dėl Astravo atominės 
elektrinės reikėjo su baltarusiais tartis 
anksčiau. 

Povilas KARVELIS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Gąsdina. Juk Vilnius netoli, o As-
travo atominės elektrinės reaktorius 
ruošiasi aušinti vandeniu, kuris per 
Lietuvą tekės. Aš dar prisimenu Čer-
nobylio avariją, kurios pasekmes jaus 
ir ateities kartos. 

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas Dainius Žiogelis 
pastebėjo, kad tėvai, kuriems 
rūpi vaikų išsilavinimas, deda 
visas pastangas, kad jie lanky-
tų ne kaimuose, o Anykščiuose 
esančias mokyklas.

Net jei klaida yra finansiškai 
naudinga?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie sumažintus kultūros 
darbuotojų atlyginimus: 

„Aš tai vadinu klaida, bet ne-
gyvenkime klaidoje.”

Priminkit, kas ten pas mus 
šiukšlių kainą mažino...

Arūnas LIOGĖ, nepartinis ra-
jono Tarybos narys, apibūdino S. 
Jovaišos kalbą, kurioje jis nurodė, 
kad kultūros darbuotojams nebu-
vo galima mažinti atlyginimų: 

„Jūsų pasisakymas – akivaiz-
dus politikavimas.“

Vienas yra gerbiamas Seimo 
narys, o kitas - tik Seimo narys?

Alfrydas SAVICKAS, Seimo 
nario Ričardo Sargūno padėjėjas, 
pyko ant Seimo nario Sergejaus 
Jovaišos:

„Atvyko Seimo narys mokyti 
Tarybos narių dirbti! Nekorektiš-
ka. Mes turime gerbiamą Ričardą 
Sargūną!”

Atskiriam nuo Lietuvos ir 
skelbiam monarchiją?

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
Seimo ir Vyriausybės raštus: 

„Raštų gali prirašyti ir minis-
trai, ir Seimo nariai – tik spėk 
vyniotis.“

O, pavyzdžiui, laiku išjungta 
elektra neturi įtakos?

Dainius ŽIOGELIS, rajono 
Tarybos narys, socialdemokra-
tas, sakė merui K. Tubiui apie jo 
ataskaitą: 

„Prisiėmėt tokių daug nuopel-
nų rajono, kurie turbūt nuo savi-
valdybės priklauso mažiausiai. 
Gimstamumas, kiti dalykai...”

Gal Jūs nuslėpti nemokat?

Kęstutis INDRIūNAS, mero 
patarėjas, apie tai, kaip jaučiasi, 
kad iš darbo išėjo rajono vyriau-
sioji architektė Daiva Gasiūnie-
nė, su kuria jis nuolat kovojo: 

„Nesakysiu, kad tai džiugina. 
Čia gal jums taip atrodo.“

Pareigūnas galėtų save kaip 
privatų asmenį nusibausti?

Rūta AVIŽAITĖ, policijos pa-
reigūnė, policijos nubausta už 
kelių eismo taisyklių pažeidimą, 
savo darbą atskyrė nuo automo-
bilio vairavimo:  

„Aš į teismą kreipiausi kaip 
privatus asmuo, o ne kaip parei-
gūnė.”
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Pasak K. Jakučio, mama  visą gy-
venimą troško turėti kitokį gyveni-
mą, tačiau, matyt, taip buvo lemta, 
kad didžiąją gyvenimo dalį praleido 
tose apylinkėse, kur ir gimė. 

Beje, ir pats K. Jakutis, nors pla-
čiai keliavęs po pasaulį, vis dažniau 
užsuka į tėviškę. „Iš namų išvykau 
sulaukęs 18 metų, kai šoviau, tai šo-
viau - į Kauną, o paskui po truputį 
ėmiau grįžinėti. Iš pradžių Jonava, 
dabar Anykščiai, dar 75 kilometrai 
arčiau namų – jau pusę kelio iki tė-
viškės įveikiau. Kur čia, žmogau, 
pabėgsi“,- sako muzikantas. 

Kiekvienas manė, 
kad yra mylimiausias
     
Jakučių šeimoje užaugo penki 

vaikai, Kazimieras buvo vyriausias, 
paskui dar du broliai, o jauniausios 
augo dvi seserys. Tiesa, gausios šei-
mos neaplenkė ir tragedija – vos mė-
nesį išgyvenęs mirė vienas iš vaikų. 
„Igniukas, jam kažkas su plaučiais 
lyg ir buvo. Išvežė malūnsparniu į 
Vilnių, bet nepadėjo. Pamenu, tėtė 
čemodane jį parvežė, bais visi liū-
dni, „markatni“ buvom“,- prisiminė 
tragediją K. Jakutis.  

Paklaustas, kaip su tokiu būriu  jo 
mama susitvarkydavo, K. Jakutis 
sakė, kad mama buvo griežta ir rei-
kli savo vaikams, kai to reikėdavo. 
„Būdavo tam tikros ribos, kurias 
peržengus mama būdavo griežta ir 
nenuolaidi, tačiau kartu ji buvo labai 
maloni. Ji buvo visada pilna meilės 
savo vaikams“,- sakė K.Jakutis. O 
ar sugebėdavo savo meilę padalinti 
tokiam būriui vaikų tolygiai? Muzi-
kantas prisipažino iki šiol manan-
tis, kad mama jį mylėjo labiausiai. 
„Nežinau, gal aš klystu, ko gero, 
klystu, tą patį galėtų pasakyti kiti 
broliai ir seserys, kad juos mama 
mylėjo labiausiai, tačiau aš iki šiol 
manau, kad mane mama mylėjo la-
biausiai“,- sako K.Jakutis.

Atmintį apie vaikystę K. Jakutis 
įamžino ne vienoje savo dainoje. 
Viena iš įsimintiniausių - „Pažadink, 
mama“. Ją paklausęs, žmogus ir be 
šio straipsnio suprastų, kokia svarbi 

Tebeužuodžia motinos atneštų 
žemuogių kvapą

buvo vaikystėje jam mama.  „Vaikys-
tės šviesus prisiminimas: dar miegu, 
o pro paklodės plyšius „lenda“ ma-
mos ir močiutės žodžiai, jųdviejų 
garsus kalbėjimas apie tuos laikus, 
kai dar manęs nebuvo: kaip gyveno, 
ką mylėjo... Ir atsimenu iškeltą ties 
veidu mamos saują, pilną ką tik su-
rinktų žemuogių, grįžtant iš laukų. 
Prisimenu ir dabar dar užuodžiu tų 
mamos atneštų žemuogių kvapą. Ir 
mamos gerumą: „Štai, Kaziukai, tau 
atnešiau“,- prisimena K. Jakutis.

Padėjo pamatus verslui ir 
kūrybai

Ar perėmė mažasis Kaziukas kaž-
ką iš mamos, kai dabar žvelgia į savo 
gyvenimo kelią? „Turbūt iš mamos 
paveldėjau mokėjimą bendrauti su 
įvairiausiais žmonėmis. Žinoma, 
ir man visko pasitaiko, ir žmonių 
visokių sutinki, bet bendrauti, kaip 
ir mama, mėgstu ir moku, bent jau 
man taip atrodo. Turbūt iš mamos 
perėmiau ir polinkį menams. Mama 
jaunystėje buvo dainininkė, rašė ei-
lėraščius. Žodžiu, buvo romantikė. 
Šitą savybę irgi gavau iš jos“,- teigė 
jau daugiau kaip 10 metų scenoje 
koncertuojantis bardas. 

K. Jakutis sako, kad ir polinkis 
verslui, ko gero, iš mamos.  „Mama 
gimė 1933 metais, o per Antrąjį pa-
saulinį karą jau „darydavo biznį“, 
nesunkiai galim paskaičiuoti, kad 
jai tada buvo vos per 10 metų. Ji 
nešdavo prie traukinio kiaušinius ir 
juos mainydavo su vokiečių karei-
viais į įvairius dalykus. Tai buvo jos 
prekyba“, - pasakojo K. Jakutis.  

Beje, K. Jakutis apie savo kraš-
to žmonių verslumą, kuriam įtakos 
turėjo geležinkelio kaimynystė, pa-
sakojo pristatydamas vieną iš savo 
programų  „Prispėją sodi aboliai“: 
„Rudenį obuolius visa šeimyna skin-
davo, rūšiuodavo į dėželes, perdėda-
vo šiaudais, kad mažiau susidaužytų, 
pakraudavo į mašinas ir veždavo Le-
ningradan parduot. Man irgi teko pa-
dėti tėvams šį „biznį“ daryti... Vakare 
atsisėdęs į traukinį Dūkšte, ryte jau 
nubusdavau Leningrade.“ Vis dėlto, 
pasak muzikanto, tai buvo tik retos 

progos papildyti šeimos biudžetą, o 
tėvams teko vilkti sunkią ir  skurdžią 
kolūkiečių kasdienybę.

Mamai reikėdavo įveikti tėvą

„Mano mama buvo apsukri  ir 
sugebanti išeiti iš visokių padėčių. 
Šeimoje gimė vis daugiau vaikų, 
kuriuos reikėjo išmaitint, o karvė 
buvo tik viena, reikėjo antros, o 
paskui ir trečios karvės. Mamai visų 
pirma reikėjo nugalėti tėvą, kuris 
buvo taisyklių žmogus. Tėvas su-
prasdavo taip, kad jei pasakyta, kad 
galima laikyti tik vieną karvę – tai 
tik vieną ir galima. O mamai buvo 
nusispjaut ant tų taisyklių, jai vai-
kus išmaitinti reikėjo. Svarbiausia 
gal buvo ne dar viena karvė, o kiek 
tai, kad reikėjo gauti papildomų 
ganyklų, juk reikėjo ir šieno, ir kur 
ganyti. Mama sugebėdavo visokiais 
susitarimais tų ganyklų gauti“, - pri-
siminė K. Jakutis. 

Muzikantas sako, kad jo mama 
troško, jog jos vaikams nereikėtų 
taip vargti kolchoze, kaip jai ten-
ka, kad jie visi į miestą išvažiuotų.   
„Vienoje savo dainoje minite ma-
mos frazę „Bolševizmas man vaikus 
jau spėjo sugadint“, ką ji norėjo tuo 
pasakyt?“,- klausiu. „Tai tikri mano 
mamos žodžiai. Tą dainą perdainuo-
ju ir ji bus naujoje plokštelėje. Mama 
mus išties augino gūdaus bolševiz-
mo laikais. Ir augino mus kitokius. 
Nė vienas iš penkių vaikų nebuvo 
nei spaliukais, nei pionieriais, nei 
komjaunuoliais. Kaip vyriausias, aš 
buvau kaip ledlaužis ir pradinėj, ir 
Dūkšto vidurinėj, o kitiems jau buvo 
lengviau, sakydavo: “Taigi čia Jaku-
čiai, jie nestos“. Buvau „nestojimu“ 
Dūkšte „užnuodijęs“ ir visą klasę, 
dauguma klasės draugų tik baigdami 
mokyklą į komjaunimą įstojo“, - pri-
siminė K. Jakutis. 

„Mama mus auklėjo pagal savo 
vaizdinį. Ji norėjo išauklėti mus kaip 
žmones, kurie ne tiek myli pasaulį, 
kiek Dievą ir dvasingumą. Mane ji 
norėjo matyti kunigu. Kai man buvo 
14-15 metų, pas mus viešėjęs vie-
nas kunigas pasakė: „Iš Kaziuko jau 
nebus kunigo“, mama nusiminė. Jei 

ne santvarka, ji mus būtų užauginusi 
kitokiais žmonėmis, gal visi būtume 
kunigais ir ar kokiais vienuoliais 
tapę“,- kodėl tą frazę ištarė mama, 
prisiminė K. Jakutis.

Paklaustas, ar jo žmona kuo nors 
primena mamą, K.Jakutis sakė, kad, 
žinoma, kai rinkosi žmoną, nesi-
vadovavo nei protu, nei supratimu. 
„Žinot, kaip būna. Tačiau, kad to 
nedariau intuityviai, negalėčiau pa-
neigti. Tiek mama, tiek žmona yra 
tokios moterys, kurios turi stuburą 
ir kurių lengvai nepastumsi. Iš viso, 
mama ir žmona yra pačios svarbiau-
sios mano gyvenimo moterys. Viena 
augino ir auklėjo iki 18 metų, kita 
tą daro iki šiol“,- juokavo K. Jaku-
tis.  O pasiteiravus, kokias savybes 
jis vis dėlto išskirtų moteryje, kad ji 
taptų gera mama, K.Jakutis nedvejo-
damas sakė, kad tai yra meilė ir atsi-
davimas savo vaikams. „Pirmiausia 
vaikas turi būti pavalgęs, o toliau jau 
mylimas. Išvis be meilės ir žmonių 
giminės nepratęsi. Galbūt kada nors 
bus kitaip, bet tai jau bus ne žmonės, 
kažkokie kitokie sutvėrimai“,- kad 
motinos meilė žmogų padaro žmo-
gumi, įsitikinęs K.Jakutis.

Skaudi tema – 
liga atėmė mamą

Deja, gyvenimas ne visada tinka-
mai atsilygina žmonėms už pasiau-
kojimą. „Mano mama gyva, gyvena 
specializuotose senjorų namuose“,- 
liūdnai kalbėjo K. Jakutis. Esmė yra 
ne tai, kad vaikai per daug užimti 
ir negali prižiūrėti garbaus amžiaus 
mamos. Liga. Alzheimeris. Nepagy-
doma ir progresuojanti liga, kai pa-
mažu žūsta nervinės ląstelės, blogėja 
atmintis. „Mama gyva kūnu, bet jos 
jau kaip ir nėra, jau nepažįsta mūsų. 
Gal 5 metai, kai liga paaštrėjo. Ji iš 
lėto geso, būdavo tokių nuplaukimų, 
sugrįžimų. Kasmet po porą kartų gul-
dydavom į ligoninę, galiausiai dak-
tarai pasakė: „Baikit šposus, leiskit 
žmogui oriai užbaigti gyvenimą, liga 
nepagydoma, jūs patys nesugebėsit 
tiek priežiūros suteikti.“ Buvo skau-
du ir sunku, bet dabar matau, kad tai 
buvo teisingiausias sprendimas. Ten 
ji prižiūrima dieną ir naktį“, - sakė 
K. Jakutis. Ir nors liga savotiškai at-
ėmė mamą, tačiau negali išimti tos 
šilumos, kurią į savo vaikų gyveni-
mą išliejo ši moteris. „Prisimenu tik 
tai, kas malonu, kas paglosto širdį, 
manau, dar ne vieną dainą sukursiu 
mamai“,- sakė K.Jakutis.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Pirmąjį gegužės sekmadie-
nį pilni Lietuvos keliai vaikų, 
grįžtančių į tėvų namus. Arba 
nors į kapines.

Tai šventė be vėliavų. 
Ji sėkmingai vyksta be 

savivaldybės paramos, be pro-
jektų, be pakylų, be iš anksto 
pasirašytų sveikinimo kalbų ir 
žiūrovų, susirenkančių pagal 
konjunktūrą ir tuo metu užima-
mas pareigas. 

Bet Motinos diena yra kaip 
tik ta diena, kai valstybinės 

vėliavos turėtų plazdėti prie 
kiekvienų namų, nes motinos yra 
tas šaltinis, kuris pildo tautą. 
Ir ne tik tiesiogine gimdymo 
prasme. Iš savo motinų mes 
išmokstame ir kalbą, o kalba yra 
viena iš  būtinų tautos išlikimo 
konstantų.

 Globalizacijos amžiuje, kai 
kiekviename išmaniame telefone 
yra „Google“ vertėjo programė-
lė, leidžianti 
susirašinėti 
kad ir su indu, 
gimtoji kalba 
vis tiek išlieka 
gyvybiškai bū-
tina subtiles-
nei asmenybės 
raiškai. Nes 
jeigu gimtoji 
kalba nėra la-
bai svarbi, kodėl tik Vladimiras 
Nabokovas - rusų aristoktatas, 
nuo mažumės guvernančių moky-
tas kalbėti keliomis kalbomis, yra 
bene vienintelis iš didžiųjų ne 
gimtąja kalba parašęs pripažintą 
knygą  („Tikrasis Sebastijano 
Naito gyvenimas“ yra romanas, 

parašytas anglų kalba).
Kalba yra lygu tapatybei. 

Kad tave suprastų, reikia pirma 
pajausti, paskui suvokti, tada 
stengtis išreikšti. Išreikšti save 
gali tik jau esančiais žodžiais, 
o žodžiai įsitvirtina kalboje 
per šimtmečius. Vieno žmogaus 
patirtys kalbai nieko nereiš-
kia, nebent kūrėjas būtų tikrai 
genialus ar lemtingas kartai 

žmogus, toks, 
kokie Lietuvai 
buvo Maironis 
ar Justinas 
Marcinkevi-
čius, formavę 
pasaulėvaiz-
džius ir teikę 
žodžiams ir 
sąvokoms nau-
jas prasmes. 

Kalbėk kita kalba ir pasaulis 
įgaus kitas spalvas, kitą skam-
besį. Dėl to ir matome tautų 
kultūrinius skirtumus. Sakome 
- angliškas mandagumas dėl 
„mažo pokalbio“ arba, kad ru-
sai yra dvasingesni (surask, kad 
gudrus Dostojevskio „blogoro-

dnij“ lietuvišką atitikmenį)... 
„Ot, nubaus tave Dievulis ir 

kalbės tavo anūkai turkiškai“, 
- erzina mane draugė, kurios 
dukra yra sėkmingai ištekėjusi 
už lietuvaičio. Ir prisipažin-
siu, man tais momentais būna 
nejauku. 

Ne todėl, kad niekinčiau 
turkus ar bijočiau musulmonų. 
Kita vertus, bijosi ar ne, bet 
Oskaras Milašius dar prieš 
Antrąjį pasaulinį yra išprana-
šavęs, kad ant Europos nukris 
trečdalis mėnulio... (Prieš kele-
tą metų, kai dar nebuvo pabė-
gėlių srautų, išvydusi Turkijos 
kurortuose gausiai ir kažkaip 
agresyviai besiplaikstančias 
raudonas vėliavas su pusmė-
nuliu prisiminiau šią lietuvių 
kilmės prancūziškai rašiusio 
poeto pranašystę). 

Manyje pagalvojus apie tai, 
kaip su artimaisiais reikėtų 
komunikuoti svetima kalba, 
nubunda kažkas... homofo-
biško. Tai, ką lengvai panei-
gia loginis mąstymas, tačiau 
širdis atsisako priimti. Kažkas 

pasąmoninio, sunkiai įvar-
dijamo, archaiško. Tai nieko 
neturi bendra su kitataučių ar 
kitatikių niekinimu. Tiesiog 
kažkas manyje bijo, jog anūkai, 
užlipę ant Užpalių piliakalnio 
košiami pavasario vėjų, gali ir 
nepagalvoti, kaip šalta čia buvo 
prieš kelis amžius budėjusiai 
pilies sargybai - juk neturėjo 
jie termodrabužių ir pūkinių 
striukių, arba, kad pamačiusi 
žydinčią piliakalnio pašlaitėse 
plukę, aš dar pajėgsiu pasakyti, 
kad ši gėlė vadinasi anemonas, 
tačiau kaip paaiškinsiu, kas yra 
takažolė? Ir kodėl ji auga tik 
ten, kur laksto basos kojos?

Ar beturės vertę svetimša-
liams mano prosenelės aš-
tuonnytė staltiesė – dėmėta, 
apirusiu kraštu, nors tiesiama 
tik per didžiąsias šventes, bet  
jau ketvirtos kartos ir brangi 
kaip vėliava.

Tačiau ir šitas tekstas - ne 
apie kalbą ir ne apie vėliavas. 

Arba tiksliau apie apie vėlia-
vas, tačiau tas vėliavas, kurios 
plazda dvasioje.

...Ar beturės vertę svetim-
šaliams mano prosenelės aš-
tuonnytė staltiesė – dėmėta, 
apirusiu kraštu, nors tiesia-
ma tik per didžiąsias šven-
tes, bet  jau ketvirtos kartos 
ir brangi kaip vėliava...

(Atkelta iš 1 p.)

Irutei PAVILANSKIENEI
Skaudžios netekties valandą, 

mirus mylimai seseriai, priim-
kite nuoširdžią užuojautą.

Kaimynai: Reisai, Ridikienė, 
Petrikonienė, Sasnauskienė, 
Paulauskienė, Dalindienė

Netektis tokia skaudi ir nepa-
guodžiama. 

Bet norime tarti švelnų ir tylų 
užuojautos žodį kolegei 

Astai BARTULIENEI, mirus 
tėčiui.

Linkime stiprybės šią sunkią 
netekties valandą

Anykščių  Pirminės sveikatos 
priežiūros centro bendruome-
nė

...be galo baisu žmogų tartum 
saulę danguje prarast…

Liūdime, mirus kolegei Nijo-
lei ŠALKUTEI.

Anykščių  Pirminės sveikatos 
priežiūros centro bendruome-
nė

Nelaimė net nepasibeldusi 
aplankė, paėmusi tai, kas bran-
gu, 

palikusi skausmą širdyje. 
Jei tik galėtume paguosti…

žinokite, mes gedim su Jumis.
Nuoširdžiai užjaučiame ko-

legę Daivą TYLIENĘ, mirus 
seseriai Rūtai. 

Anykščių  Pirminės sveikatos 
priežiūros centro bendruome-
nė

užjaučia
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- Kas jums yra laimė?
- Tikslo pasiekimas. Sveiki arti-

mieji, draugai, pažįstami.
- Jūsų didžiausia baimė?
 - Karas. Jo metu ne tik žmonės 

susinaikina, bet ir sunaikina viską, 
ką sukūrė.

 - Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatinka?

- Per didelis nuoširdumas.
 - Bruožas, kuris labiausiai er-

zina kituose.
- Veidmainystė.
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Darius Gudelis - anykštėnas, 

buvęs meras.
 - Didžiausias iššūkis? 
- Gal įstoti į Vilniaus Edukologi-

jos universitetą ir tapti magistru.
 - Apie ką dabar daugiausiai 

galvojate?
- Apie naujas kūrybines idėjas.

 - Jūsų labiausiai vertinama do-
rybė?

- Tikėjimas.
- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate?
- Tėvai išauklėjo gyventi be 

melo.
- Ko labiausiai nemėgstate savo 

išvaizdoje?
- Barzdos, daug metų ją nešiojau.
 - Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Niekada tokio neturėjau, bet 

staiga išdygo lyg baravykas po lie-
taus. Tai žmogus, važiavęs į Pane-
vėžį iš moters skolos atsiimti. Aš jį 
ne niekinu, bet jis man nebeegzis-
tuoja.

- Labiausiai vertinama vyro sa-
vybė?

- Vyriškumas.
 - Labiausiai vertinama moters 

savybė?
- Rūpestingumas.
 - Priežodis, frazė, mintis, kurią 

dažniausiai vartojate?
- Ką darai, daryk gerai.
- Ką gyvenime labiausiai myli-

te?
- Tėvynę, šeimą, draugus ir arti-

muosius.
 - Kada ir kur buvote pats lai-

mingiausias?
- Laimingas jaučiuosi, kai pada-

rau ką nors gero kitiems.
 - Kokį talentą norėtumėt turė-

ti?
- Gitaros virtuozas.
 - Jeigu turėtumėte galimybę 

savyje pakeisti vieną dalyką, kas 
tai būtų?

- Aš pastoviai apie ką nors galvo-
ju. Norėčiau išmokti bent valandą 
per mėnesį nieko negalvoti.

 - Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Profesija  - mokytojas.
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Žmogumi.

Vienu buvusiu meru Virgilijus Milaknis 
žavisi, kitas jam - kaip numirė
 Į Marselio Prusto klausimus atsako Virgilijus Aloyzas MILA-

KNIS, buvęs Viešintų, A. Baranausko ir A.Vienuolio mokyklų 
mokytojas, 1995-2000 m. Viešintų seniūnijos seniūnas, 2003-2007 
m. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, 2007-2015 mero patarėjas, 2007 ir 2011 išrinktas į 
savivaldybės Tarybą. V.A. Milaknis yra tautodailininkas-medžio 
drožėjas. Už aktyvią veiklą apdovanotas Baltijos šalių Asamblė-
jos, LR Seimo pirmininko, Teisingumo ministro, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, STT tarnybos vadovų, Anykščių rajono 
merų padėkomis bei atminimo ženklais.

Dabartinė jo darbovietė - Aknystos socialiniai globos namai. 
Globotinius jis moko stalių darbų bei sportinės veiklos.

 -  Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Anykščiai.
 - Brangiausias turtas.
- šeima.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Viską galima įveikti.
 - Jūsų svajonių profesija.
- Mokytojas, gydytojas.
 - Geriausia jūsų būdo savybė?
- Atsakingumas, darbštumas.
 - Ką labiausiai vertinate drau-

gystėje?
-  Pagarbą vienas kitam.
 - Jūsų mėgstamiausi rašytojai.
- Justinas Marcinkevičius, Kazys 

Saja, Antanas Baranauskas, Sigitas 
Parulskis, Sigitas Geda, Jonas Mi-
kelinskas, Arvydas Anušauskas, Se-
neka, Volteras, Hugo, Danas Brow-
nas, Paulo Coelho, Jurgen Nefte, 
Dantė.

 - Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Labai daug ko išmokė Matotau-
pos sūnus Harka.

 - Istorinė asmenybė, kuri jums 
imponuoja?

 - Vytautas Didysis.
 - Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtumėt 
pavadinti savo herojais?

- Taip. Brolis Rolandas - Spaudos 
rūmų ir Televizijos bokšto gynėjas, 
vienas iš pirmųjų KAD pasienie-
čių. 

- Vardai, kurie jums labiausiai 
patinka?

- Ugnė, Eva, Vėjas, Miglė, Ąžuo-
las.

 - Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

- Nesąžiningumo, gobšumo, pa-
vydo, melo, apgaulės.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Klausant Lietuvos radijo žinių.
 - Jūsų gyvenimo moto?
- Būti žmogumi ir skleisti gėrį.

-ANYKŠTA

Virgilijus Aloyzas Milaknis numirti norėtų klausydamas Lietu-
vos radijo žinių.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Dinastija. Kavarsko seniūno 
pavaduotojo konkurse dalyvavo 
vienintelė pretendentė Šarūnė Ka-
libataitė, iki tol dirbusi Kavarsko 
seniūnijoje socialinio darbo or-
ganizatore. Merginai konkursas 
buvo sėkmingas ir netrukus ji pra-
dės dirbti seniūno pavaduotoja. Š. 
Kalibataitė - Elenos Kalibatienės 
dukra. E. Kalibatienė yra dirbusi 
Kavarsko seniūne, paskui daugelį 
metų buvo Kavarsko seniūno Al-
girdo Gansiniausko pavaduotoja. 

Protai. Baigėsi „Auksinių pro-
tų“ pavasario sezono turnyras. 
Paskutiniame ture Anykščių libe-
ralų „Nikė“ įveikė ilgai pirmavu-
sią „Vienaskaitą“ ir tapo sezono 
nugalėtoja. Liberalų komandoje 
žaidė Saulius Rasalas, Valdas Šau-
čiūnas, Sigita ir Lukas Pakelčiai, 
Daiva Indriūnienė, Marius Šimė-
nas, Nijolė Dumanienė bei Darius 
Stumbris. Paskutinį žaidimą lai-
mėjo Svėdasų „Varpas“ (82 taš-
kai), pralenkęs „Nikę“ (75 tšk.) ir 
„Vienaskaitą“ (66 taškai). „Nikė“ 
tarp mažesnių Lietuvos miestų 
komandų užėmė 20-ąją, „Vienas-
kaita“ - 23 vietą. Į Druskininkuose 
vyksiantį finalą pateko 15 geriausių 
komandų. „Nikę“ nuo finalo skyrė 
8, „Vienaskaitą“ - 12 taškų.

Trys. Vyriausioji rinkimų komi-
sija jau registravo tris kandidatus 
Seimo rinkimuose Anykščių-Pane-
vėžio apygardoje. Pirmasis registra-
vosi konservatorius Sergejus Jovai-
ša, po jo - liberalas Lukas Pakeltis ir 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas.  

Rinkimai. Artūro Zuoko vado-
vaujama Lietuvos laisvės sąjunga 
(liberalai) kol kas neturi kandidato 
Anykščių-Panevėžio apygardoje. 
Buvęs Anykščių meras, šios parti-
jos Anykščių skyriaus pirmininkas 
Alvydas Gervinskas rinkimuose 
dalyvauti neketina, tačiau partija 
nesiruošia palikti apygardos be 
kandidato. Gali būti, jog mūsų apy-
gardoje rinkimuose dalyvaus šios 
partijos kandidatas iš Vilniaus. 

Remontas. Šiemet Anykščiuose 
planuojama remontuoti A. Vienuo-
lio gatvę. Remonto darbai apims 
kelio ruožą nuo tilto per Švento-
sios upę iki sankryžos su Troškūnų 
gatve. Darbų vertė 380 800 eurų. 
Šiame ruože bus rekonstruojama 
važiuojamoji kelio dalis, šaliga-
tviai, apšvietimo tinklai, įrengtas 
dviračių takas.

Saviraiška. Balandžio 27 dieną 
Anykščių L.ir S. Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje atidaryta  grafinio 
dizaino studija IDĖJŲ LABAS.

Pastaba. Anykščių regioninio 
parko direkcija feisbuke įspėja ir 
atkreipia dėmesį, kad Medžių lajų 
tako keltuvas pirmiausia yra skir-
tas neįgaliesiems, o ne tėvams su 
mažais vaikais. Jiems siūloma taku 
žingsniuoti vaikus laikant ant ran-
kų ar specialiose nešyklėse.

Poreikiai. Festivalio „Devils-
tone“ organizatoriai sako, kad 
Anykščių verslininkai yra nepajė-
gūs patenkinti daugiatūkstantinės 
publikos poreikių. Vietos versli-
ninkai domėjosi, pavyzdžiui, gali-
mybe maitinti festivalio dalyvius, 
tačiau sužinoję, kiek kebabų per 
keturias dienas reikėtų iškepti, 
savo planų esą tuoj pat atsisakė. 
Praktika rodo, kad festivalio da-
lyviai  apsipirkinėja didžiuosiuose 
miesto prekybos centruose.
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„Kažin, ar mano mama atsimena 
pirmą mano žvilgsnį, kai gimęs į 
ją pažiūrėjau? Ar prisimena pirmą 
mano šypseną? Ar prisimena pir-
mą ištartą žodį? Ar pamena, kada 
pirmą kartą parodė Dievo namus? 
Ar pamena, kai dar visai nedidu-
ką vedė už rankos į pirmą klasę, 
prie Pirmosios komunijos, Sutvir-
tinimo sakramento? Ar prisimena, 
kaip braukė džiaugsmo ašarą, kai 

Dvasininkas kviečia savo mamas apkabinti 
ir tiesiog kartu patylėti

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Utenoje gimęs ir šiame mieste savo vaikystę praleidęs 42 metų 
Svėdasų šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Vydas Juškėnas 
sako, kad jo motina Stanislava yra tikras Angelas sargas. Fabrike 
dirbusi dvasininko motina išaugino du vaikus – V. Juškėnas dar 
turi vyresnę seserį. Artėjanti Motinos diena po šv.Mišių grįžtantį 
kunigą  privertė susimąstyti, nuklysti į vaikystės prisiminimus ir 
net užuosti mamos kepamo pyrago kvapą. 

baigiau vidurinę mokyklą? Ar pri-
simena pirmąją riedančią nerimo 
ašarą, kai išleido mokytis į sve-
timą miestą? Ar prisimena, kaip 
spurdėjo širdis, kai baigiau Kuni-
gų seminariją ir pirmą kartą stojau 
prie altoriaus jau kaip kunigas? 
Keista, kai grįžęs pamačiau ma-
mos akis ir užuodžiau iš virtuvės 
sklindantį braškių pyrago (mama 
šį pyragą kepa ypatingomis progo-

mis) kvapą, šių klausimų jau nebe-
liko. Ir taip buvo aišku, kad mama 
viską prisimena. Juk jos meilė 
tokia stipri, tokia dieviška, o tuo 
dieviškumu – kartu visą menanti ir 
amžina“, - į visus iškylančius klau-
simus pats sau atsakymus suranda 
klebonas S. Juškėnas.

Prieš 18 metų Utenos Kristaus 
Žengimo į dangų bažnyčioje ku-
nigu įšventintas V. Juškėnas pri-
sipažįsta, kad skleisti gyvenimą 
jį supantiems tikintiesiems jis 
pirmiausia išmoko tik iš savo ma-
mos. 

„Mama, tikriausia būtų bana-
lu dėkoti tau už bemieges naktis, 
rūpestį, gerumą, šilumą, supratin-
gumą, laukimą, apsikabinimus, 
pasiaukojimą... Tai tik gražių žo-

Svėdasų šv.arkangelo Myko-
lo parapijos klebonas Vydas 
Juškėnas sako, kad motinos 
meilė yra ypatinga – dieviš-
ka.

Pasak P. Buterlevičiaus, jo mama 
Sofija Vanagaitė buvo kilusi iš tos 
pačios Vanagų giminės, kaip ir ra-
šytojas Rimantas Vanagas. „Jos tė-
vai, mano seneliai, buvo neturtingi. 
Ignas arkliu vežiojo paštą į Kur-
klius, o senelė Marija buvo namų 
šeimininkė ir namuose skalbdavo 
žydų darbužius, - pasakojo savo gi-
minės istoriją išstudijavęs P. Buter-
levičius. – Taigi guvi ir graži mano 
mama turtinga nebuvo, o „pasi-
dabojo“ bajoriško kraujo turintį 
penkiolika metų vyresnį Edvardą 
Buterlevičių iš Molėtų krašto, Kuk-
tiškių. Prieš šias vedybas buvo nu-
siteikę Edvardo tėvai, tačiau meilė 
nugalėjo ir 1945–ųjų lapkričio 
25–ąją įsimylėjėliai atšoko vestu-
ves. Edvardo tėvų santuoka nenu-
džiugino, atvažiavę į Anykščius su 
sūnumi šnekėdavo lenkiškai, kad 
neturtinga marti nesuprastų. Beje, 
senelius iš tėvo pusės 1948–aisiais 
ištrėmė į Sibirą. Senelis tremtyje 
ištvėrė tik mėnesį, dar po keturių 
mėnesių į bendrą kapą atgulė ir se-
nelė. 

Jaunai šeimai pasipylė vaikai. 
Vyriausias, Anykščių poliklinikoje 
dar dirbantis Romas, šiemet šven-
čia 70–metį, o jauniausiai, vilnietei 
Reginai, šiemet sukanka 60. Tarp 
jų „įsipiešė“ „Anykštos“ pirmta-
ke „Kolektyviniame darbe“ dirbęs 
Algis, Švenčionėliuose gyvenan-
ti Irena ir mes, dvynukai, pernai 
į amžinybę iškeliavęs Povilas ir 
aš. Šiek tiek pasimokiusi Kaune, 
mama dirbo kasininke Anykščių 
turguje, o tėtis kalviavo tuometi-
niame Anykščių buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinate ir dirbo hi-
drometeorologijos posto stebėtoju. 
Nors gyveno varganai, šeima buvo 
laiminga. Tačiau 1960–aisiais tė-
tis susirgo nepagydoma liga ir po 
metų mirė. Mama liko su šešiais 
vaikais, kurių vyriausiam buvo 13, 
o jaunėlei - tik 5 metukai. Mamai 
tebuvo 38–eri, tačiau kitos meilės ji 
neieškojo, visą save aukojo mums. 
Mamai padėjo senelė M. Vanagie-
nė, tačiau ir ji mirė 1964–aisiais. 
Mama laikė karvę, kurią rišdavo 

Motinos meilės užteko šešiems
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

„Mama man vienintelis, brangiausias ir artimiausias žmogus, - 
sakė Motinos dienos išvakarėse anykštėnas Petras Buterlevičius. 
– Manau, tą patį pasakytų ir mano broliai bei seserys. Mus ji vie-
nodai mylėjo, aukojosi dėl mūsų, užaugino žmonėmis, nė vienas 
nenuėjome klystkeliais. Už tai jai be galo esame dėkingi, tačiau, 
deja, atsidėkoti tegalime tik savo gerais darbais, gėlės žiedu ir ple-
venančia atminties žvakute...“

ten, kur dabartinis turgus. Namuose 
ne visada būdavo ką valgyti. Lauk-
davome mamos, gal ką parneš iš 
turgaus. Mums paaugus ji dirbo tur-
guje ir Dujų ūkyje. Neįsivaizduoju, 
kaip ji suspėdavo. Vaikystėje vyres-
nieji rūpindavosi mažesniais, kitaip 
sakant, vieni kitus augindavome. 
Pasikeisdami stovėdavome eilė-
je duonos parduotuvėje J. Biliūno 
gatvėje. Kol parnešdavom, žiūrėk, 
pusę kepaliuko ir suvalgydavome. 
Mama priekaištaudavo, kad ir ki-
tiems reikia... Neprisimenu, kad 
būtų bent vieną mušusi, tačiau prie 
durų kabėjo gal tėčio nuvytas bizū-
nas su stirnos kojos rankena. Labai 
jo bijojome, mamai užtekdavo tik 
parodyti.“

P. Buterlevičiui su broliu dvyniu 
teko paragauti ir internato duonos. 
Jis teigia visą gyvenimą su dėkingu-

mu prisimenantis anuomet Anykš-
čių rajono švietimo skyriui vadova-
vusį Kazimierą Zuloną. Norėdamas 
padėti šeimai, jis Algį įkurdino 
Troškūnų internate, o dvynius - be-
veik už šimto kilometrų nutolusia-
me Pandėlyje, nes Anykščių rajone, 
matyt, vietų nebuvo, o J. Zulonas 
palaikė gerus ryšius su rokiškėnais. 
„Brolis Algis iš Troškūnų internato 
pabėgo ir mamos prisiprašė jo ten 
nevežti, o mudu su Povilu internate 
augome 7 metus. Žiauriai pavydė-
davome namuose gyvenantiems 
broliams ir seserims, nors žinojo-
me, kad ir jiems ne pyragai, - prisi-
minimais dalinosi P. Buterlevičius. 
– Džiaugdavomės, kai mama atsiųs-
davo obuolių, lašinių, šiltų kojinių, 
šį siuntinį važiuodamas į Rokiškį, 
išsukdamas gerokai iš kelio, juoda 
„Volga“ atveždavo jau minėtas K. 
Zulonas, pašnekindavo, mamos 
linkėjimus perduodavo. Mama į 
Pandėlį neatvažiuodavo, buvo toli 
ir brangu. Tačiau kaip gera būda-
vo, kai sugrįždavome atostogų į 
Anykščius!“

Dirbdama dviejuose darbuo-
se, augindama vaikus, P. Buterle-
vičiaus mama dar spėjo vaidinti 

Anykščių liaudies teatre. Sūnus pri-
simena garsųjį Anykščių režisierių 
Bronių Zabielą, kuris jų namuose 
buvo dažnas svečias, nes sunkiai 
gyvenančiai šeimai padėdavęs. 

Šeimos šventės būdavo retos, ta-
čiau laukiamos ir įsimintinos. Nie-
kas anuomet nešvęsdavo gimtadie-
nių ar vardadienių, beje, ir Motinos 
dienos, tik Kalėdas, Velykas. Šioms 
šventėms mama iškepdavo veršiu-
ko kumpį, pyragą... Pasak P. Buter-
levičiaus, mamą sovietmečiu, kaip 
ir visi, pasveikindavo tulpių puokš-
te Kovo 8–ąją. Lietuvai atgavus ne-
priklausomybę, Motinos diena tapo 
bene didžiausia Buterlevičių šei-

mos švente, per kurią visi susirink-
davo kukliame mamos namelyje. 
„Senatve ji džiaugėsi, buvo laimin-
ga, kad vaikų gyvenimai gerai susi-
klostė, kad jie klystkeliais nenuėjo, 
nuo gimtinės neatitolo, -  sakė P. 
Buterlevičius. – Prikalbindavom, 
nuveždavom pailsėti į sanatoriją. 
2005–aisiais, sulaukusią 82–ejų, ją 
palydėjome amžino atilsio“.  

Šalia tiksinčio senovinio laikro-
džio sūnaus kambaryje kabo dvi 
nuotraukos. Nuo laiko papilkė-
jusioje jo mama užfiksuota savo 
vaikų, dar moksleivių, apsuptyje, o 
gretimoje, spalvotoje, jų apkabinta 
per 80–ąjį gimtadienį. 

džių virtinė. Juk ir taip aišku, kad 
beveik visoms mamoms už tai 
galima dėkoti. Myliu tave, mama, 
ir ačiū, kad esi. Esi mano Angelas 
sargas“, - progos padėkoti savo 
mamai nepraleidžia dvasininkas, 
konstatuodamas, kad meilę pačiam 
brangiausiam žmogui demonstruo-
ti kartais žodžiai net nereikalingi...

Pirmąjį gegužės sekmadienį kle-
bonas V. Juškėnas ragina su savo 
mamomis kalbėtis tiesiog širdies 
kalba.

„Kiekvienas iš mūsų, kol dar tu-
rime gyvas mamas, apkabinkime 
jas, paglostykime galvas, palaiky-
kime už rankų, kartu pasijuokime 
ir kartu patylėkime... O toms ma-
moms, kurių jau nėra, nepamirški-
me uždegti žvakelę, pasimelsti ir 

ko nesuspėjome pasakyti žodžiais, 
pasakykime joms širdimi...“, - 
kviečia klebonas V.Juškėnas.

„Mama aukojosi dėl mūsų“, - sako juvelyras, hidrometeorologi-
jos posto stebėtojas Petras Buterlevičius.

Autoriaus nuotr.
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pirmadienis 2016 05 02
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Pasakininkas.  
9.30 Premjera. Zoro kronikos. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai. 
14.30 Premjera. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Koncertas “Puokštė 
mamai”.  
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Vakaras Mamai.  
22.45 Gintaro kambario beieš-
kant. N-7.  
0.40 Pasaulio dokumentika.  
2.30 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. N-7.  

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  

9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Pingviniuko Lolo nuotykiai 
3. 
10.00 “Na, palauk!”. 
10.20 KINO PUSRYČIAI Aplink 
pasaulį per 80 dienų. N-7.  
12.35 Pričiupom!. N-7.  
13.05 Žydroji pakrantė. 
Pabudimas. N-7.  
14.50 Sklinda gandai. N-7.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Laiko kilpa. N14.  
23.40 PREMJERA Bendrabutis. 
S.  
1.10 Kobra. N14. 

 
7.25 Teleparduotuvė.  
7.40 Magiška vidurinė mokykla. 
Kelionė į stebuklų šalį.  
9.25 Prancūziškas bučinys. N-7.  
11.50 Mano mamos meilužis. 
N-7.  
13.45 Ana ir karalius. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Keistas penktadienis. N-7.  
21.25 Kita moteris. N-14.  
23.45 Vakaras. N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Galiūnų čempionatas (k).   
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 BBC dokumentika.  
13.00 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 “Rezerviniai farai”. N-7.  
21.00 “Kortų namelis”. N14.  

22.55 “Nerimo dienos”. N14.  
0.55 “Vienišas vilkas 
Makveidas”. N14.  
2.40 10 balų žemės drebėjimas. 
N-7.  
4.05 “Rezerviniai farai”. N-7.

 
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.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
12.00 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  
16.00 “Būrėja”.  
17.45 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
18.50 Nemarus kinas. “Juodoji 
tulpė”. N-7. 1964 m.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Tiltas”. N14.  
23.00 “Keliaujančių kelnių sese-
rija 2”. N-7.  
1.00 “Šeštasis pojūtis”. 
1.50 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
2.30 “Vienos nakties nuotykis”. 
N14.  
4.05 “Gyvenimas su liūtais”.  
4.30 “Miesto zoologijos sodas”.  
4.55 “Zoologijos sodo žvaigž-
dės”.  
5.25 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
5.55 “Kas namie šeimininkas?”.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.55 Kelias į namus.  
7.25 Koncertas. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Premjera. Kelionė per 
pasaulį. 
10.30 Premjera. Kuba. Laisvės 
sala. 
11.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk. 
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Legendos.  
12.45 Mokslo ekspresas.  
13.00 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 Muzikos talentų lyga 2016.  
15.20 Prisiminkime.  
15.30 Kelias į UEFA EURO 
2016.  
16.00 Premjera. Pavojingi 
jausmai.  
16.55 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 Tuk tuk širdele.  
19.35 Mokslo sriuba. 
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 LRT OPUS ORE.  
24.00 ...formatas. Poetas 
Rimvydas Stankevičius.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Nacionalinis bardų festivalis 
“Purpurinis vakaras 2015”. 
Koncertuoja D. Kavaliauskaitė, J. 
Krivickas ir I. Luckutė, D. Žvirblis, 
A. Kukaitis. 
1.35 Vladas Jakubėnas. Baletas 
“Vaivos juosta”.  
2.55 Muzikos savaitė.  
3.25 Mokslo ekspresas.  
3.40 Karinės paslaptys.  
4.25 PIN diena - Kultūros ma-

ratonas.  
5.15 Tapytojo, scenografo, 
dekoratoriaus Levo Baksto 150-
osioms gimimo metinėms. 

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
7.50 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 A.Užkalnis Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Japonijos Tsunamis 2011 
(k).  
23.35 Nuo... Iki... (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.20 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k).

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. Tobula 
kelionė. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. 
N-7. 
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. 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 Bibliotekininkai. N-7.  

19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Rusijos 
prizo lenktynės.  
21.40 TV3 žinios.   
22.40 Pasiutę šunys. N-14.  
0.15 Jokių kliūčių! N-7.  
1.10 Visureigiais per Aliaską. 
N-7.  
2.00 Tironas. N-14.  
2.50 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.25 Siurprizas Mamai. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 „Sparnuočių gyvenimas”. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Žemė iš paukščio skry-
džio”..  
13.20 “Jaunikliai”.  
13.55 Siurprizas Mamai. 
14.00 Ginčas. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.28 Ar žinai, kad...?  
17.30 “24/7”.  
18.30 Siurprizas Mamai.  
18.35 „Sparnuočių gyvenimas. 
Rūpinimasis kiaušiniais”.  
19.45 Siurprizas Mamai.  
19.50 „Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
21.00 Žinios. 
21.28 Ar žinai, kad...? 
21.30 „Gaujos”. N-7. 
23.50 „Merfio dėsnis”. N-14. 
2.00 „24/7”.  
2.45 Vantos lapas.  
3.05 „Žemė iš paukščio skry-
džio”. N-7. 
4.50 „24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?”. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Moterys, kovo-
jančios su džihadu. 
23.35 Durys atsidaro.  
0.05 Gyvenimas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  

12.45 Bus visko (k).  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deimantai”. 
N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki...  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Žmogžudystė Baltuosiuose rū-
muose. N-7.  
0.20 “Judantis objektas”. N14.  
1.10 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.00 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Monsunas.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
10.55 Narnijos kronikos. Aušros 
užkariautojo kelionė. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
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 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Apsukrios kambari-
nės. N-14.  
23.30 Kastlas. N-7.  
0.30 Pagrindinis įkaltis. N-7.  
1.25 Privati praktika. N-7.  

2.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. N-7.  

 
5.50 Pasaulį pakeitusios civili-
zacijos. Kaip romėnai pakeitė 
pasaulį (k).
6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.
19.30 Pričiupom!. N-7.   
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Supermenas. Sugrįžimas. 
N-7.  
0.15 “Tikras teisingumas. Miesto 
kovos” (k)  
1.50 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.40 “Kortų namelis”. N14.  
4.15 Išgyvenk, jei gali (k). 
5.05 Farai (k). N14.  
5.30 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.00 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  

14.30 Nebylus liudijimas. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.30 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.25 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.10 “Karadajus”. N-7.  
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.45 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.35 “Širdele mano”. N-7.  
5.35 “Nikita”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Pažvelk į profesiją kitaip.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Paryžiaus mokyklos dailinin-
kai iš Baltarusijos. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Teatras.  
13.30 Ežerų dugne.  
14.30 Muzikos talentų lyga 2016.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Naisių vasara.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas Selfridžas 
4. 
21.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Euromaxx.  
22.30 Sumanūs advokatai. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Visu garsu.  
5.00 ORA ET LABORA.  
5.30 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 “Alfa” savaitė (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.50 „Alfa” savaitė (k).  
13.20 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 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Universitetai.tv.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 6 kadrai. 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 Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Ugniagesiai gelbėtojai. N-7.  
22.30 Farai. N-14.  
23.00 Paranormalūs reiškiniai 
4. S.  
0.45 Izoliacija. S.  
2.20 Pavojingiausias karys. N-14.  

  
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo tar-
nyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 “24/7”.  
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016.  
19.00 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.
20.25 Premjera. „Budelis”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Rio 2016.  
23.25 Vaivos pranašystės. N-7. 
0.30 “Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.55 “Pėdsakas”. N-7. 
3.40 „Jaunikliai”. N-7. 
4.05 “Tigrų sala”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 Kas ir kodėl?. 
11.25 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.15 Moterys, kovojančios su 
džihadu. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Delfinai ir žvaigždės.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.00 LRT radijo žinios. 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Delfinai ir žvaigždės.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
7.25 “Rožinė pantera”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Moterys prieš vyrus (k). 
N-7. 
12.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 

14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Įkaitas. N14.  
0.50 “Judantis objektas”. N14.  
1.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.30 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.55 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 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.  
0.35 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.30 Privati praktika. N-7.  
2.20 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 

7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30  “Ekspertė Džordan”. 
N-7. 
19.30 Pričiupom!. N-7. 
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Farai. N14. 
21.30 Kaukazo belaisvė”.  
23.25 Supermenas. 
Sugrįžimas (k). N-7.  
2.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.40 “Policija ir Ko”. N-7. 
3.30 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.20 Išgyvenk, jei gali (k).  
5.10 Farai (k). N14. 
5.35 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 “Dolmenas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Midsomerio žmogžudystės 
X.”. N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.35 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”. 
5.25 “Širdele mano”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Linija, spalva, forma.  
13.30 Euromaxx.  
14.00 ORA ET LABORA.  
14.30 Ponas Selfridžas 4 
(kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 2. N-7.  
21.00 Premjera. Visata. 
Senovės mįslės įmintos. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Gintaro kambario beieš-

kant. N-7.  
0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.). 
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Nacionalinis bardų fes-
tivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
5.05 Teatras.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Diagnozė. valdžia (k).  
13.10 Japonijos cunamis 
2011(k). 
14.20 Yra, kaip yra. 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 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. 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 Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų ly-
gos rungtynės. “FC Bayern 
München” - “Club Atlético de 
Madrid”.  
23.40 Tryliktasis karys. N-14.  
1.35 Tironas. N-14.  
2.25 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.40 Ar žinai, kad...? Olimpinė 
laida. 
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Specialioji gelbėjimo 
tarnyba”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Vaivos pranašystės. 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. „Budelis”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
4.05 “Tigrų sala”. 

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Emigrantai.  
12.25 Istorijos detektyvai. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Pinigų karta.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Kelias į namus.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas. 
4.10 Auksinis protas.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
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.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “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 
Gimęs sukelti pragarą. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N14.  
1.00”Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “Strėlė”. N-7. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 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 Pakartok! N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
 22.25 Vikingų loto.  
22.30 Rytojus niekada nemirš-
ta. N-14.  
1.00  Raitelis be galvos. N-14.  
1.50 Privati praktika. N-7. 

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

10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7.  
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali. 
21.00 Farai. N14.  
21.30 Ko nori moterys. N-7.  
23.50 Kaukazo belaisvė. N-7.  
1.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.25 “Policija ir Ko”. 
3.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
4.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
4.45 Farai (k). N14. 
5.10 “Kalbame ir rodome”.  
5.55 Pričiupom! (k). N-7. 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 Midsomerio žmogžudys-
tės X. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 

“Midsomerio žmogžudystės 
X.”. N-7.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.55 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.50 “Mano gyvenimo šviesa”.. 
5.00 “Širdele mano”. N-7.  
5.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx..  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas (kart.). 
9.00 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Visu garsu.  
13.30 Pavojingi jausmai.  
14.30 Ten, kur namai 2. 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Visata. Senovės mįslės 
įmintos. 
17.15 Prisiminkime.  
17.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 ORA ET LABORA.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademija.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.00 Premjera. Didžioji isto-

rija. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 ARTi. Medis.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
N-14.  
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.10 ...formatas.  
5.25 Muzikos savaitė. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 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 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. 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 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Real Madrid” - 
“Manchester City”. 
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Real Madrid” - 
“Manchester City”.  
23.40 Blogas senelis. 5. S.  
1.20 Tironas. N-14.  
2.20 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “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. „Budelis”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 „Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 „Pėdsakas”. N-7. 
3.35 “Jaunikliai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. balandžio 30 d.

ketvirtadienis 2016 05 05

penktadienis 2016 05 06

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. 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. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Žalioji zona. 
N-7.  
24.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
0.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
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.  
13.05 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “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. 
PREMJERA Eskobaras. 
Kruvinas rojus. N-7.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.10 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Pakartok! N-7. 
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 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 Farai. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Paranoja. N-7.  
0.25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba  N-14.
1.25 Privati praktika. N-7.  
2.15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Ekspertė Džordan”
19.30 Pričiupom!. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Pražūtinga audra”. N14.  
23.50 Ko nori moterys (k). N-7.  
2.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.45 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.20 “Policijos akademija”. N-7.  
5.05 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
5.50 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.25 “Nikita”. N-7.  
14.30 “Midsomerio žmogžu-
dystės X. (k) N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Foilo karas. Palūžusios sie-
los”. N-7. 
22.55 “Begėdis”. N14.  
23.55 “Ties riba”. N14.  
0.45 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.30 “Karadajus”. N-7.  
2.20 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.05 “Senojo Tilto paslaptis”. 
3.55 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.55 “Širdele mano”. N-7.  
5.55 “Būrėja”.  

 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 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
13.00 2015 metų Nobelio 
literatūros premijos laureatės 
Svetlanos Aleksijevič kūrybos 
vakaras.  
14.30 Muzikos talentų lyga 
2016.  
15.45 Prisiminkime.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai. 
16.30 Didžioji istorija (kart.). 
17.25 Teatras.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kapitonas Alatristė. N-7.  
21.05 Legendos.  

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Lietuvių kinas trumpai. 
Sekmadienis toks, koks yra. 
N-7. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 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.  
14.25 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 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. 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 Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Gynybos kodas. N-14.  
23.45 Per daug, per mažai. 
N-14.  
1.30 Tironas. N-14.  
2.25 Pavojingiausias karys. 
N-14.  

  
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Gaujos”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Patriotai. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Sąmokslo teorija. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
2.55 “Pėdsakas”. N-7. 
3.35 “Jaunikliai”.  
4.05 “Tigrų sala”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.20 Komisaras Reksas. N-7.  
10.10 Čikagos policija. 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. 
16.20 Premjera. Čikagos poli-
cija. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Klausimėlis.lt.  
19.20 Brolių Grimų pasakos. 
Žvaigždžių taleriai. 
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Sienų paslaptys. N-14.
0.15 Pinigų karta. 
0.40 Klausimėlis.lt. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
4.05 Koncertas “Puokštė ma-
mai”.  
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Gyvenimas.  

  
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Madagaskaro pingvinai”. 
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).  
13.05 Pričiupom!. N-7.  
13.35 “Svajonių princas”. 
14.35 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Didžioji nesantaika. N-7. 
1978 m.  
22.55 Nepageidaujamas kai-
mynas. N14.  
1.00 Gimęs sukelti pragarą. 
N14.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.   
7.55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
8.25 Rezidentai.N-7. .  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Privati praktika. N-7. 
11.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
11.30 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.  
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 Monstrų biuras. N-7.  
21.20 Iksmenai. Pradžia. Ernis. 
N-7.  
23.40 Einantis per ugnį. N-7.  
1.45 Audrų karas. N-14.  

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

15 “44-as skyrius”. N-7.  
9.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Policijos akademija”. 
N-7. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Pasaulio profesionalų 
imtynės”.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Logano karas. 
Susaistytas garbės. N14.  
23.15 “Kortų namelis”. N14.  
1.10 “Mistinės istorijos”.  
1.55 “Policija ir Ko”. N-7.  
2.45 Pražūtinga audra. N-7.  
4.50 “Kalbame ir rodome”.  
5.35 Pričiupom! (k). N-7.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.45 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Džonis Testas”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
10.55 “Būrėja”.  
11.30 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.35 “Nikita”. N-7.  
14.30 Foilo karas. Palūžusios 
sielos. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7. 
18.55 Nebylus liudijimas. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 

VAKARAS. PREMJERA. 
Prieblanda. Nant Vortigerno 
legenda. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Nežinomas. N14.  
0.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.15 “Karadajus”. N-7.  
2.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.  
2.45 “Senojo Tilto paslaptis”.  
3.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
4.40 “Širdele mano”. N-7.  
5.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 

 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 Šnibždė, žvėrelių draugė 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.50 Linas Adomaitis. 15 
metų scenoje.  
14.40 Kelias į namus.  
15.10 Nacionalinis bardų 
festivalis “Purpurinis vakaras 
2015”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 10. 
16.30 Anapus čia ir dabar 
(kart.). 
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas. 
19.20 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 

dainelė 2016”.  
21.00 Karinės paslaptys.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Žalioji zona. N-7.  
23.45 Muzikos savaitė.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
5.00 Lietuvių kinas trumpai. 
N-7. (kart.). 
5.30 Rusų gatvė. Žinios.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Užkalnis Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.50 Beatos virtuvė (k).  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
14.15 24 valandos. N-7.  
15.10 Japonijos cunamis 2011 
(k)  
16.15 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 Jaunasis vilkolakis.  N-7.  
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai..  
9.30 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. 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 Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.  
21.00 Žmogus prieš musę! 
N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Vilką mini, vilkas čia. 
N-7.  
0.45 30 tamsos dienų. S.  
2.40 Pavojingiausias karys. 
N-14.  
 

  
6.55 Reporteris.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Pėdsakas”. N-7. 
10.20 “Gaujos”. N-7. 
11.25 “Miškinis”. N-7. 
12.30 “Vandens žiurkės”. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Pėdsakas”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Ginčas. N-7. 
17.30 Skinsiu raudoną rožę.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
23.00 Premjera. “Nakties vai-
kai”. S. 
1.10 “Žvaigždžių kariai 2. 
Federacijos didvyris”. N-14. 
2.45 “Nakties vaikai”. S. 
4.15 “Žvaigždžių kariai 2. 
Federacijos didvyris”. N-14.

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. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 3. 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 Loterijos “Keno Loto” ir 
“Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Nacionalinis gailestingumo 
kongresas. Koncertas “Aš čia”.  
22.40 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas “90 dainų - 90 legendų”.  
0.20 Kad ir kas nutiktų. N-7.  
1.50 Pasaulio dokumentika. 
Akistatos (kart.). 

 
6.30 “Dora ir draugai”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Trejetas iš Rūgpienių kaimo. 

10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Stebuklingas nuo-
tykis. 
11.40 Nelydimi nepilnamečiai. 
13.25 Pričiupom!. N-7.  
13.55 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Ciucikas. 
21.10 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga. N-7.  
23.20 Vampyrai užkniso juodai. 
N14.  
0.55 Didžioji nesantaika. N-7. 

 
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
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 Tarzanas.  
12.55 Blondinės. N-7.  
14.50 Negražios įseserės išpažin-
tys. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Mes nusipirkome zoologijos 
sodą.  
22.00 Perl Harboras. N-7.  
1.40 Į dienos šviesą. N-7. 

6.00 Pričiupom! (k). N-7. Humoro 
laida. 
6.35 Savaitės kriminalai (k). N-7.  

6.50 “Policijos akademija”.
8.30 Brydės. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k).  
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Kroatijoje. 
12.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.00 FAILAI X Pasaulį pakeitu-
sios civilizacijos. 
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.  
19.30 Lietuvos Supermiestas.  
22.00 MANO HEROJUS Tikras 
teisingumas 2. Kruvini pinigai. 
N14.  
23.45 AŠTRUS KINAS 
Paranormalūs reiškiniai 5. N14.  
1.15 “Kortų namelis”. N14.  
3.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  

 
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.  
10.25 “Gyvenimas su liūtais”.
10.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
11.25 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  
12.00 “Turkiški skanėstai”.  
12.30 “Saldžioji Reičelės Alen 
virtuvė”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeimininkas?”.  
15.05 “Superauklė”. N-7.  

16.00 “Būrėja”.  
17.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
19.05 “MEILĖS ISTORIJOS 
Šviesos žemė”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO VAKARAS 
Tiltas”. N14.  
23.15 Seksas ir miestas. N14.  
1.40 “Derenas Braunas. Įvykiai”. 
N-7.  
2.30 “Nekenčiu žvaigždės”. N-7.  
3.10 Nežinomas. N14.  
4.30 “Gyvenimas su liūtais”.  
4.55 “Miesto zoologijos sodas”.  
5.20 “Zoologijos sodo žvaigždės”.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Atspindžiai.  
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė.  
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Kuba. Laisvės 
sala. 
11.00 Septynios Kauno dienos.  
11.30 Mūsų dienos - kaip šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
14.00 Muzikos talentų lyga 2016.  
15.30 Knygnešiai. 
16.40 Laisvė kurti.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai.  
19.35 Muzikos savaitė.  
20.00 ARTS21.  
20.30 Bronius Radzevičius. 
Nuoširdumas. Drama.  
22.00 Knygnešys. Drama.  
22.40 Panorama.  
23.10 Koncertuojanti Europa. 

23.55 Lietuvių kinas trumpai. 
Sekmadienis toks, koks yra. N-7.  
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Rosita Čivilytė.  
2.20 Elito kinas. Geriausias pasiū-
lymas. N-14.  
4.25 LRT Kultūros akademija.  

 
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).  
18.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Agneta ir ABBA.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Nuo amato iki verslo.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
11.00 Visureigiais per Aliaską. N-7.  
12.00 Futbolo.TV  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje. 
N-7.  

13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.  
15.00 Aukščiausia pavara. N-7.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio keliai. 
N-7.  
17.00 Numatomos Lietuvos 
krepšinio lygos rungtynės. Prienų-
Birštono “Vytautas” - Utenos 
“Juventus” .  
19.00 Pi gyvenimas. N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Slaptasis agentas. N-7.  
0.05 Tikroji auka. N-14.  
1.50 Tironas. N-14.  
2.40 Pavojingiausias karys. N-14.  

 
7.25 Šiandien kimba.  
8.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 
N-7. 
9.30 Skinsiu raudoną rožę.  
10.00 Vaivos pranašystės. N-7. 
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
12.55 Siurprizas Mamai. 
13.00 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios. 
17.30 Nuoga tiesa. N-7. 
18.30 “Jaunikliai”.  
18.45 “Sparnuočių gyvenimas. 
Rūpinimasis kiaušiniais”.  
19.50 “Žemė iš paukščio skry-
džio”.  
21.00 Žinios.  
21.28 Ar žinai, kad...?  
21.30 Premjera. “Atidaryti langai”. 
N-14. 
23.45 “Kruvina žinutė”. N-14. 
1.45 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
3.15 “Atidaryti langai”. N-14.

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 menų centro direk-
torius Tomas Tuskenis teigia, jog 
mintis sukurti išmaniąją progra-
mėlę, išsamiai pasakojančią apie 
eksponatus, kilo siekiant visus 
lankytojus išsamiai ir interaktyviai 
supažindinti su meno kūriniais. 
Sakralinio meno centro ir Angelų 
muziejaus ekspozicijose apie meno 
kūrinius daugiau buvo galima susi-
pažinti, perskaičius specialiuose 
segtuvuose pateiktus aprašymus, 
tiesa, apie paveikslus, skulptūras 
ir kitus meno kūrinius daugiau 
pasakodavo centro darbuotojai. 
Nuo šiol kiekvienas lankytojas, 
turintis planšetinį kompiuterį arba 
išmanųjį telefoną, galės naudotis 
virtualaus gido paslaugomis ir jam 
tai nieko nekainuos. Tai, jog jie 
turės patogiai pateiktą išsamią in-
formaciją ir patys galės nuspręsti, 
apie kuriuos meno kūrinius ir kiek 
išgirsti, sudaro visas sąlygas koky-
biškam individualiam turui. Net ir 
po apsilankymo jie galės įsijung-
ti programėlę bei paskaityti apie 

Anykščių menų centro lankytojus 
ekspozicijose lydės inovatyvus gidas 

Anykščių menų centras lankytojams sukūrė išmaniąją progra-
mėlę, leidžiančią Sakralinio meno centro ir Angelų muziejaus eks-
pozicijas apžiūrėti kartu su virtualiu gidu. Programėlė taip pat 
pasakoja apie Anykščius, į juos žvelgiant iš aukščiausios Lietuvo-
je Šv. Mato bažnyčios bokšto. Tokio funkcionalumo programėlė 
yra pirmoji Europoje: ji ne tik lankytojus lydi pasakodama apie 
eksponatus, bet ir suteikia galimybę apie dominantį meno kūrinį 
daugiau sužinoti jį tiesiog nufotografavus.

eksponatus daugiau, pasigilinti ir 
vaizdžiai papasakoti kitiems, su 
kokiais meno kūriniais jie susipa-
žino apsilankę mūsų ekspozicijo-
se“, – pasakoja T. Tuskenis.

Jis teigė tikintis, jog išmanioji 
programėlė apsilankymui suteiks 
interaktyvumo, taip pat žadins 
smalsumą mažiesiems lankytojams, 
kurie ekspozicijose lankosi ne tik su 
šeimomis, bet ir vykdami į moky-
klines eskursijas. „Programėlėje 
pasirinkus eksponatą galima pama-
tyti visą aprašą ir išgirsti jį įgarsintą. 
Pamačius sudominusį eksponatą, jį 
taip pat galima nufotografuoti – 
programa jį identifikuoja ir atidaro 
eksponato nuotrauką su aprašu ir 
įgarsinimu“, – pasakoja Anykščių 
menų centro direktorius.

Išmanioji programėlė lankyto-
jus lydės Sakralinio meno centre, 
kuriame nuo 2009 metų saugo-
mas ir eksponuojamas ilgamečio 
Anykščių parapijos klebono, mon-
sinjoro Alberto Talačkos palikimas 
– unikali dailės kūrinių kolekcija ir 

gausi biblioteka. Kolekcijoje pri-
statomi tapybos kūriniai, kuriais 
galėtų didžiuotis bet kuris pasaulio 
muziejus. Taip pat programėlėje 
galima susipažinti ir su Angelų 
muziejaus ekspozicija, kurioje 
šiuo metu eksponuojama 190 an-
gelų – tapybos ir grafikos darbai, 
skulptūros ne tik iš Lietuvos, bet ir 
skirtingų pasaulio šalių. Muziejus 
didžiuojasi, jog ekspozicijoje ga-
lima susipažinti ne tik su lietuvių 
liaudies meno darbais, bet ir su 
daugybe profesionalių menininkų, 
nacionalinės premijos laureatų: 
Leono Striogos, Vlado Vildžiūno, 
išeivijos menininko Vytauto Igno, 
rašytojos ir dailininkės Jurgos Iva-
nauskaitės - ir kitų iškilių asmeny-
bių kūriniais.

Programėlė skirta supažindinti 
ne tik su muziejų eksponatais, bet 
ir su Anykščiais bei jų istorija. Šv. 
Mato bažnyčios bokšte neseniai 
buvo įrengta apžvalgos aikštelė. 
Lankytojams tenka užkopti 186 
laipteliais, kurie veda į 33 me-
trų aukštį. Iš apžvalgos aikštelės 
Anykščių panorama atsiveria kaip 
ant delno, o išmanusis gidas pasa-
koja apie matomą miesto architek-
tūrą, gamtą, Anykščiuose gyvenu-
sias istorines asmenybes.

Programėlė sukurta lietuvių, an-
glų ir rusų kalbomis. Ją parsisiųsti 
ir įdiegti į planšetinius kompiute-
rius arba išmaniuosius telefonus 
lankytojai gali nemokamai. Progra-
mėlę galima parsisiųsti paspaudus 
nuorodą: http://bit.ly/1NxA9WN 

arba „Google play“ programos 
paieškoje įvedus raktinius žodžius 
„Anykščių menų centras“. Kol kas 
programėlė skirta „Android“ ope-
racinių sistemų naudotojams, ta-
čiau ateityje planuojama programą 
pritaikyti ir kitoms. Mobilios pro-
gramėlės sukūrimas finansuotas 

Lietuvos Kultūros tarybos, Anykš-
čių rajono savivaldybės ir Anykš-
čių menų centro lėšomis.

Daugiau informacijos teirautis: 
Anykščių menų centro direktorius 
Tomas Tuskenis, tel. (8-381) 5-14- 
47, 

e. paštas info@amenucentras.com.

„Atsimenu ją nuo pačių mažiausių 
savo dienų. Sunku įsivaizduoti gy-
venimą be jos, nors šiuo metu mes 
negyvename kartu, aš jos labai pasi-
ilgstu“, - atvirauja muzikantas.

„Kai buvau mažas, niekaip nesu-
prasdavau, kaip ji galėdavo padaryti 
milijoną darbų ir dar užauginti mus 
tris. Mama aktyvi net iki šių dienų, 
ketvirta valanda ryto -  jai naujos 
dienos pradžia. Man nuolat kartojo, 
kad smagiausia keltis su paukščiais 
anksti ryte. Nuostabus jausmas, aš 
pats apie tai svajoju“, - trykštančia 
motinos energija stebisi R. Šiaučiu-
lis.

Muzikantas sako, kad mamos 

Muzikantui mama – lyg angelas sargas
Dainų autorius ir atlikėjas, šiuo metu sostinėje gyvenantis 38-e-

rių  anykštėnas Ramūnas Šiaučiulis, jau spėjęs išleisti du popmu-
zikos albumus „Negrįžtam“ ir „Rytojus nemiršta“, koncertavęs 
su žinomu šalies atlikėju Nėriumi Pečiūra, net nedvejoja – mama 
Janė yra jam pats brangiausias žmogus šioje žemėje.

virtuvei negalėtų prilygti net ir aukš-
čiausio lygio restoranas, nes tik ma-
mos pagaminti patiekalai – patys 
gardžiausi. 

„Mano mama - nuostabiausia 
lietuviškų patiekalų gamintoja, gal 
ir dėl to aš iki šių dienų likau išti-
kimas mūsų šalies maistui, man jis 
pats skaniausias. Vaikystėje mama 
gamino viską, išskyrus omletą, na, 
bent jau man, kurio aš labiausiai ne-
mėgau. Skaniausias mano patiekalas 
– cepelinai, sukirsdavau nuo šešių 
iki vienuolikos vienetų, ir jie nebuvo 
maži. Nepatikėsite - vienas puodas 
šeimai, kitas -  Ramūnui. Aš juos be 
proto mėgau, be jokių spirgų, tik su 

grietinės padažu. Pats nuostabiau-
sias maisto kūrinys šioje žemėje. Ir 
dar tai būdavo šeštadieninis patie-
kalas, kurio visą laiką aš labai lauk-
davau. Net ir šiandien, kai sugrįžtu 
namo, aš žinau, kad garuos maistas 
ant stalo, nors milijoną kartų galiu 
ištarti:  „Mama, aš - ne alkanas“, ji 
vis tiek pagamins gardžių patiekalų. 
Taip jauku ir gera sugrįžti namo, pas 
mamą“, - pasakodamas apie namuo-
se visada laukiančią mamą apie ce-
pelinus užsisvajoja R. Šiaučiulis.

Muzikantas sako, kad jo mama, dir-
busi ekonomiste ir revizore, visą save 
atidavė tik namams ir savo šeimai, o tai, 
kad dabar ją ir vaikus skiria atstumas – 
ne kliūtis jausti, kad ji visada šalia.

„Geriausia mokykla buvo mamos 
mokykla ir mamos patarimai, širdis 
neleisdavo suklysti, paklausius jos 
minčių. Jos meilė buvo atiduoti visa 
save mums, vaikams. Kai sirgdavau, 
mama pirma būdavo visada šalia ir 

nesvarbu, kas vykdavo aplinkui, me-
tusi visus darbus visada atsidurdavo 
greta. Tai  - angelas sargas, kuris 
saugo mane 24 valandas per parą, 
net jeigu mes ir nesame kartu, aš tai 
jaučiu, nes jos mintys mane visada 

pasiekia, net ir dabar. Esu be proto 
dėkingas savo mylimai mamai, nes 
ji mane sukūrė tokį, koks aš dabar 
esu. Ačiū tau, Mama“, - savo mamai 
dėkoja R. Šiaučiulis.

                                  -ANYKŠTA

Šį šeštadienį Anykščių koplyčioje koncertuosiantis Ramūnas 
Šiaučiulis prisipažįsta, kad atlikdamas kūrinį „Vakare“ visuo-
met mintimis nuklysta pas savo mamą.
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Darbo aprašymas
•Aktyvus dalyvavimas stogo 

dangų bei kitų statybinių 
medžiagų pardavimuose;
•Pasiūlymų ruošimas, derybų 

vedimas;
•Klientų konsultavimas;
•Naujų klientų, objektų paieška;
•Į rezultatą orientuotų pardavi-

mo tikslų užtikrinimas;
•Kasdienių pardavimų darbo or-

ganizavimas.

Reikalavimai
•Aukštasis arba aukštesnysis 

išsilavinimas statybos 
ar vadybos srityse;
•Darbo patirtis pardavimų srity-

je;
•Puikūs derybiniai, komunikaci-

niai ir organizaciniai įgūdžiai;

•Gebėjimas bendradarbiauti, 
siekiant bendrų įmonės tikslų;

•Analitinis bei strateginis mąs-
tymas;

•Orientacija į rezultatą;
•Pozityvumas, kūrybinis mąsty-

mas, optimizmas ir aktyvumas;
•B kategorijos vairuotojo pažy-

mėjimas.

Įmonė siūlo:
•darbą profesionaliame 
kolektyve;
•visas socialines garantijas;
•Jūsų patirtį bei gebėjimus ati-

tinkantį atlyginimą.

UAB “Nord profil”
Tel (8-672) 53438.
egidijus@nordprofil.lt

Padalinio vadovui  (Anykščiuose) 

Mes užaugom, iš namų išėjom
Rodos, tik ilsėkis, būk rami,
O juk rūpesčių nesumažėjo
Nuo tada, kai buvome lopšy.
 Tu ir dabar mums reikalinga, mama,
 Laukianti, atleidžianti, gera.
 Tegul lydi laimė, džiaugsmas, sveikata.

Nuoširdžiausi sveikinimai Angelei ŠULSKIENEI. 
80-ojo jubiliejaus proga jubiliatę sveikina 
dukra Rima su vyru Vytautu, sūnus Audrius su žmona Asta, anūkas Augustas, anūkas 

Žydrūnas su drauge Erika, anūkas Darius su žmona Redvita ir proanūkė Luknė

Susidomėjo Valstybės 
kontrolė

S. Jovaiša dokumentais įrodinė-
jo, kad kultūros darbuotojų algos 
nuo 2016 metų sausio neturėjo 
būti sumažintos. Jis tikino, kad 
net ir 2015–aisiais, kai Anykščių 
kultūros darbuotojų atlyginimams 
buvo skirta tikslinė dotacija, 10 
000 eurų buvo panaudota ne atly-
ginimams, o „skylių lopymui“.

„Vyriausybės nutarimu nuo 2015 
metų liepos didinamos kultūros ir 
meno darbuotojų algos visoje Lie-
tuvoje. Kodėl Anykščių savivaldy-
bės taryba taip keistai traktavo for-
muluotę? Kodėl padidinimas buvo 
išmokėtas kaip priedai, kai tai tu-
rėjo būti padaryta per koeficientų 
pakėlimą? /…/Teko bendrauti su 
meru šiuo klausimu, ar jis teisingai 
suprato, kad turėjo būti 2015 metų 
viduryje pakelti koeficientai, bet 
man buvo atsakyta, kad nėra skir-
ti asignavimai“, – rajono Tarybai 
kalbėjo S. Jovaiša. Jis aiškino, kad 
Finansų ministerija nurodė, kad 
Anykščiams kultūros darbuotojų 
algų to paties lygmens išlaikymui 
2016 metais, kaip buvo 2015 me-
tais, papildomai skirti 85 000 eurų. 
„Yra opozicija, yra patarėjai, bet 
kažkodėl niekas nepastebėjo fakto, 
kad traktuotė yra iškreipta kultūros 
darbuotojų nenaudai. Gal kažkas 
bijo dėl savo vietos?” – retoriškai 
klausė S. Jovaiša. Pasak Seimo 
nario, vienintelė Tarybos narė, 
konservatorė Gabrielė Griauzdai-
tė, kuri pati yra kultūros darbuoto-
ja, pastebėjo, kad nuo 2016 metų 
kultūrininkams sumažėjo alga ir 

Gindamas kultūrininkus 
Sergejus Jovaiša pats gavo pylos

iškėlė klausimą į viešumą. „Sakėt, 
jog yra, kaip yra. Aš sakau – kaip 
parašyta, taip turi būti. Nevykdant 
Vyriausybės nutarimo gali būti ir 
sankcijos. Man jau skambino iš 
Valstybės kontrolės”, – dėstė po-
litikas, pridurdamas, kad kultūros 
darbuotojams privaloma kompen-
suoti tai, kas jiems neišmokėta nuo 
šių metų sausio 1 dienos. „Aš tai 
vadinu klaida, bet negyvenkime 
klaidoje”, – aiškino S. Jovaiša.  

 
Visi susivienijo prieš 
Sergejų Jovaišą

Seimo nariui nebaigus pasisa-
kymo, jį nutraukęs meras K.Tubis 
sakė, kad šis kalba per ilgai. Pasak 
mero, Taryba paprastai per valandą 
visus sprendimus priima, o S. Jo-
vaiša vienas kalba jau ilgiau nei 15 
minučių. Po K. Tubio pastabos S. 
Jovaiša greitai baigė kalbą, o tada 
klausėsi kritikos. „Jūsų pasisaky-
mas – akivaizdus politikavimas“, 
– pirmasis S. Jovaišai gėlė nepar-
tinis rajono Tarybos narys Arūnas 
Liogė. Jis aiškino, kad S. Jovaiša 
turėjo savo pranešimą vietiniams 
deputatams iš anksto pateikti raš-
tu. „Kas jums trukdė medžiagą pa-
teikti iš anksto, o dabar čia atėjote 
akivaizdžiai politikuoti“, – pyko 
nepartinis A. Liogė, galimas S. Jo-
vaišos varžovas Seimo rinkimuose 
Anykščių-Panevėžio apygardo-
je. „Politikuojama kitaip – kažką 
žeminat, kažką apšmeižiant, kaip 
buvo padaryta prieš metus, arba 
reikia girtis“, – A. Liogę mokė S. 
Jovaiša.

„Kodėl jūs nė žodžiu neužsi-
minėte apie savo partijos kolegą, 
kuris kuruoja kultūrą?“, – ome-
nyje turėdamas vicemerą Sigutį 
Obelevičių, retoriškai klausė so-
cialdemokratas Vilius Juodelis. 
„Kokioje Raseinių savivaldybėje 
po tokio įvykio būtų ir interpelia-
cija sukonstruota. Bet aš suprantu, 
jūs esate per silpni”, – opozicijai 
įgėlė S. Jovaiša. “Pati Gabrielė 
savo rankomis užgniaužė opozici-
ją, o dabar iš jos daroma didvyrė”, 
– pyko V. Juodelis, atsimindamas 
rajono biudžeto svarstymą. 

„Atvyko Seimo narys mokyti 
Tarybos narių dirbti! Nekorektiš-
ka. Mes turime gerbiamą Ričardą 
Sargūną!”, – „vožė“ „darbietis“, R. 
Sargūno padėjėjas Alfrydas Savic-
kas. Vėliau jis pasakojo, kad turi 
nemažai giminių Prienų rajone. 
„Kodėl jūs Prienuose nedirbate?” 
– pyko A. Savickas, kad S. Jovaiša 
lenda į R. Sargūno teritoriją.

„Gal nedarykime posėdžio dvie-

jų Seimo narių pasiginčijimu. Per 
biudžeto svarstymą aš klausiau 
visų direktorių, ar užtenka pinigų. 
Visi tylėjo. Įvyko, kaip įvyko, gal 
pilį statyti reikia, gal dviejų stadio-
nų reikia, bet pinigus reikia atiduo-
ti”, – S. Jovaišai atsargiai pritarė 
tik Anykščių socialdemokratų ly-
deris Dainius Žiogelis. 

Konservatorius oponavo
konservatoriui

Savivaldybės poziciją pareikš-
ti buvo deleguotas S. Jovaišos 
partietis, vicemeras S. Obelevi-
čius, kuris aiškino, kad viskas su 
kultūros darbuotojų algomis yra 
gerai ir kad S. Jovaiša ieško to, ko 
nepametęs. 

Pasak S. Obelevičiaus, Anykš-
čių kultūros darbuotojams koefi-
cientai vidutiniškai padidinti 17,5 
procento, o ir apskritai kultūrinin-
kams Anykščių savivaldybė nie-
kada nemokėjo algų remdamasi 
mažiausiais koeficientais. „Šitą 
jovalą kaip visada užvirė Kultūros 
ministerija. /…/ Kultūros minis-
terija pati koeficientų nepakėlė, 
triukšmas dabar labai naudingas, 
kreipsimės į Kultūros ministeriją, 
kad sutvarkytų koeficientus”, – 
kalbėjo vicemeras S. Obelevičius. 
Jis aiškino, kad Anykščių kultūros 
įstaigos sutaupytas lėšas galės pa-
naudoti darbuotojų atlyginimams. 
Meras K. Tubis vicemerui antrino: 
„Jeigu mes visus raštus įvykdytu-
me, mūsų rajono biudžetas turėtų 
būti didesnis 3 milijonais eurų”. 
O S. Obelevičius savo ruožtu dar 
pridėjo: „Jeigu sprendimas buvo 
neteisėtas, Vyriausybės atstovas 
turėjo stabdyti rajono biudžetą.” 

Merui Seimo narys – ne 
autoritetas

Meras K. Tubis porą kartų pa-
kartojo, kad Seimo narys jam - ne 
autoritetas. „Seimo narių – 141-as, 
jei visų nurodymus merai vykdys, 
tai merai tik pasiutpolkę šoks“, 
– kartą pareiškė K. Tubis. O kitą 
kartą sakė: „Raštų gali prirašyti ir 
ministrai, ir Seimo nariai – tik spėk 
vyniotis.“ 

Meras kontratakuodamas patei-
kė skaičius, kad Anykščių rajonas 
procentais daugiau išleidžia kultū-
ros darbuotojų atlyginimams nei 
aplinkiniai rajonai, taip pat sakė, 
kad kai kas iš kultūrininkų dirba 
pusantro etato. Priminė jis, kad 
Anykščių kultūros centre per šal-
čius rado atidarytą liuką - buvę taip 
šalta, kad net sušalo vaisiai. „Kul-

tūros įstaigų vadovai turi susirūpin-
ti, kaip efektyviau veiklą organizuo-
ti“, – griežtai kalbėjo meras. Žodžiu, 
norit algos, tai gausit auditą...

Ričardas Sargūnas kalbėjo
atsargiai

Diskusiją stebėjusiam Kultūros 
ministro Šarūno Biručio partiečiui, 
Darbo partijos nariui, parlamenta-
rui Ričardui Sargūnui pasisakyti 
pasiūlė pats meras K. Tubis. R. Sar-
gūnas kalbėjo, kad Darbo partijos 
frakcijos Seime dėka „padidintos 
algos“. „Prašau, kad būtų susėsta 
prie bendro stalo su ministerijos 
atstovais“, – kvietė R. Sargūnas. 
Meras K. Tubis sutiko, kad galima 
ir sėsti prie to bendro stalo. „Viską 
mes išsiaiškinsim“, – kažką keisti 
lyg ir žadėjo meras.    

R. Sargūnas kalbėjo labai atsar-
giai. Gal išsigando, kad ir jam bus 
užkurta tokia pat pirtis kaip S. Jo-
vaišai. Kita vertus, jei jis pralaimės 
2016 metų Seimo rinkimus, teks R. 

Sargūnui grįžti į Anykščius. Grei-
čiausiai jis taptų mero K. Tubio pa-
tarėju vietoj „darbiečio“ Donaldo 
Vaičiūno, o patarėjus - asmeninio 
pasitikėjimo pareigūnus - meras 
įdarbina (arba neįdarbina) savo 
nuožiūrą.  Rajono Taryboje sėdin-
tys liberalai diskusijose nedalyva-
vo. Nė žodžio nepratarė ir liberalų 
kandidatas į Seimą mūsų apygar-
doje Lukas Pakeltis.

Bet sau algas pasididino

Išėjęs iš rajono Tarybos posėdžio 
Seimo narys S. Jovaiša neslėpė nu-
sivylimo Anykščių rajono tarybos 
nariais ir rajono vadovais. „Meras 
sako, kad Vyriausybės nutarimų ne-
būtina laikytis. Bet prisiminkit, kaip 
mikliai Anykščių meras Kęstutis 
Tubis įgyvendino nutarimą, kuriuo 
buvo padidintos algos merams ir 
vicemerams. Dėl Tarybos narių el-
gesio aš nesistebiu. Žmonės papras-
čiausiai bijo. Net būdami opozicijo-
je jie bijo dėl savo darbo vietų, dėl 
savo aplinkos žmonių darbo vie-
tų...“ – „Anykštai“ kalbėjo S. Jovai-
ša. Seimo narys tikino, kad valdžios 
aiškinimas, kad pinigai, skirti kul-
tūros darbuotojų algų padidinimui, 
nėra „įdėti“ į rajono biudžetą, yra 
paprasčiausias „trynimas“ ir savo 
klaidų nepripažinimas.

Jo: „Liberalizmas Anykščiuose virto totalitarizmu.“
Pensininkas: „Kas pavogė pensijas Jovaišos partija ir jo sėbrai“.
Gąsdina: „Neilgai gąsdins. Baigsis kadencija ir baigsis gąsdinimai! Nie-

ko tokio - visokiu matėm-visokių reikia. Tegul! Dievas ne ūmus, bet “pame-
tlyvas”...

IR va: „Ką tu jam padarysi. Neduos pinigų ir viskas, ir jam DZIN. Ir nėra 
tokios įstaigos, tokios jėgos, kuri galėtų sutvarkyti savivaldą. Visoje Lietu-
voje kultūrininkai gavo pinigus, o Anykščiai-NE!!! Kas jums dar neaišku? 
Viską jums išaiškino - daug gaunat, liukas atviras ir kt. Kaip pripažinti, kad 
prašovei pro šalį - tokie neprašauna! Sėkmės šaudant taikliau!“

Pastaba: „Liukus tikrina, spintelėse tvarkos žiūri, ar lentyna neapdulkė-
jus - labai svarbus jou Tube užsiėmimas.“

Ekspertas: „Aš tai visus šituos kultūrininkus išvaikyčiau. Duoną veltui 
valgo, nieko nedirba, tik snaudžia.“

Rokiškis: „Gerai, kad Anykščiuose yra kas užstoja kultūrininkus. Kodėl 
Rokiškyje neatsiranda nė vieno Seimo nario kuris iškeltų problemą.“ 

Aa: „Gerbiamas Sergejau, jūs esate šaunus žmogus. Jūs skaičiais įrodė-
te, kad vyriausybės nurodymu yra skirti pinigai. Pagarba jums.“

Z: „Baisu ir kas toliau, žmonės pasibaisėję klausė posėdžio transliaciją, 
mužikai kalbėjo, ne tarybos nariai, galvokite, ponai išrinktieji, savo elgesiu, 
kalbomis,jūs žeminate valstybę,o Jovaiša - tai žmogus, kuris parodė, kas yra 
kas.“

Nesupratau: „Ar jis kvailas, ar manipuliuoja statistika? Juk aišku, jei 
Anykščiai tiek metų deklaravo kryptį kultūrinis turizmas, siekia kurorto sta-
tuso, tai natūralu, kad procentaliai daugiau išleidžiama kultūros darbuotojų 
atlyginimams, nei aplinkiniai. Ką jis tuo norėjo pasakyti šitame pimpačkiu-
kų show?“

Nugi: „Ir visi teisūs. Ir Jovaiša šaunuolis. Ir taryba lyg ir teisi. Kaip visa-
da grybą pjauna Butkevičiaus vyriausybė, kurios po pusmečio neliks. Taigi 
balsas kultūrininkų ir mano bus Jovaišai.“

(Komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

siūlo darbą

Seimo nario „darbiečio“ 
Ričardo Sargūno padėjėjas 
Alfrydas Savickas barė Sei-
mo narį konservatorių Ser-
gejų Jovaišą, kad šis lenda į 
svetimą teritoriją.



IŠ PIRMŲ LūPŲ 

 

2016 m. balandžio 30 d.TARP KITKO

tinklas anykštėnai juokauja

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite 
duotus žodžius.

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių. 

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

Kas sakė, kad seimūnai 
nieko nedirba?

Štai ką reiškia būti 
režisieriaus žmona!

Tai bent pasisekė!

Praėjusį savaitgalį vykusioje ak-
cijoje „Darom“ aktyviai dalyvavo ir 
politikai. Paparaciai feisbuke skel-
bia nuotraukų, kuriose šiukšles ren-
kantis užfiksuotas Seimo narys Ri-

čardas Sargūnas. Nieko nuostabaus 
– artėja Seimo rinkimai, o prieš juos 
politikai kažkodėl vis dažniau į ran-
kas ima dalgį, grėblį ir kitus ūkio 
padargus...

Iš feisbuko – tiesiai į parodą

Buvusi Vilniaus anykštėnų sam-
būrio pirmininkė Rita Virbalienė 
feisbuke skelbia daugybę savo 
kelionių nuotraukų. Gegužės 6-ąją 

keliones mėgstanti moteris Vil-
niaus įgulos karininkų romovėje 
atidaro savo fotografijų parodą 
„Liuksemburgas...“

Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus  vyriausioji specialistė Asta 
Palaimienė feisbuke skelbia džiugią 
žinią – pats režisierius Gytis Padegi-
mas asmeniškai pakvietė apsilankyti 

Klaipėdos dramos teatre.
Tokio pasiūlymo moterys sulaukė 

apsilankiusios Rokiškyje vykusiame 
teatrų festivalyje „Vaidiname žemdir-
biams“.

Socialiniai tinklai tiesiog mirga 
- Anykščių kultūros centro reži-
sieriaus Jono Buziliausko žmona 
Evgenija Gnedova tiek sužavė-
jo kaimynus baltarusius, kad šie 
ją išrinko geriausia festivalio 
„Паралельные миры” aktore.

G. Gnedova vaidina Anykščių 
kultūros centro teatre. Aktorė įver-
tinta už Margaritos vaidmenį Ma-
ros Zalites dramoje „Margarita“

Šį kartą savo mėgstamus 
anekdotus „Anykštos“ skaity-
tojams pateikė verslininkas, li-
beralas, rajono Tarybos narys 
Mindaugas SARGŪNAS.

* * *
Suvalkietis turguje pardavinė-

ja pigius kotletus iš putpelės mė-
sos. Pamatęs jį žemaitis stebisi: 
- Kaip tu taip pigiai pardavi-
nėji? Juk putpelė tokia brangi! 
Suvalkietis pagalvojęs atsako: 
- Na, ne tokia ir brangi, kai per 
pusę su arkliena maišai. Vienas ar-
klys - viena putpelė, vienas arklys 
- viena putpelė...

* * *
Petriukas pasakoja savo suolo 

draugui:
- Vakar tėtis mane du kartus 

lupo.
- Už ką?
- Pirmą kartą, kad parodžiau jam 

pažymių knygelę. Antrą už tai, kad 
pasakiau, jog tai jo pažymių kny-
gelė...

* * *
 Geriausias Japonijos vagis - Ka-

mato tajama

* * * 
Bankui paskelbtas bankrotas. 

Visiems klientams buvo pasiūlyta 
pasirinkti vieną iš dviejų galimų 
variantų: arba nieko neatsiimti, 
bet iš karto, arba atsiimti viską, bet 
niekada.

* * * 
 Rado žydas pinigų. Suskaičiavo 

- trūksta!

Headex Group nuo 2003 metų teikia laikinojo įdarbinimo ir 
rangos paslaugas Lietuvoje ir Vakarų Europoje. Šiuo metu per 
mus sėkmingai dirba daugiau kaip 2000 žmonių. Daugiau infor-
macijos www.headex.eu

GERAI APMOKAMAS ILGALAIKIS DARBAS VOKIETIJOJE
 Šiuo metu ieškome tvirtų bei ištvermingų darbuotojų, norinčių dirbti įvairius darbus 

Vokietijos sandėliuose.
Siūlome darbą:
- Krovėjams; - Prekių atrinkėjams; - Palečių remontuotojams; - CE kategorijos vairuoto-

jams; - Krautuvo vairuotojams.
Jeigu tavo sveikata puiki, nebijai fizinio krūvio ir greito tempo darbe, - kviečiame prisijungti 

prie mūsų komandos.
Mes garantuojame ilgalaikį darbą, patrauklų atlygį su socialinėmis garantijomis bei suteikia-

me gyvenamąjį plotą. Skambinkite +370 666 11127

siūlo darbą
Darbui Vilniuje reikalingi vidaus ap-

dailos specialistai. Apgyvendina.
Tel. (8-619) 20252.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„LYKSNA“, N.Elmininkų k. - staliams 
ir staklininkams. 

Tel. (8-618) 54612.

Ieškomas transporto vadybininko 
asistentas (-ė), stabiliai dirbančio-
je tarptautinių pervežimų įmonėje 
Anykščiuose. Siūlomas konkuren-
cingas atlyginimas. 

Tel. (8-610) 00543.

A.Deveikio firma “Sinchronizacija” 
ieško darbuotojo konsultanto parei-
goms knygyne.

CV siųsti el.paštu aidas@sinchro-
nizacija.lt

Bendrovei Kupiškyje pastoviam 
darbui reikalingas laborantas (-ė).

Tel. (8-612) 55455.

Baldų gamybos įmonei 
Anykščiuose UAB “Lagesa” reikalin-
gi darbuotojai (-os) ir sargas.

Tel. (8-616) 93759.

Reikalingi vynuoginių sraigių supir-
kėjai (geros darbo sąlygos).

Tel. (8-601) 21323.
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Parduodame grikius, kviečius. 
Tel. (8-611) 44130.

Kavarsko 
paukštynas 
parduoda
viščiukus
 broilerius,

dedekles vištaites,
lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

Vl.Tamošiūno paukščių ūkis 
prekiauja natūraliais vietiniais 
pašarais, išaugintų kalakutų ir 
broilerių skerdiena, aukšto pro-
duktyvumo dedeklėmis vištomis. 
Priima užsakymus paaugintiems 
kalakučiukams ir broileriams. 

Tel.: (8-687) 78274, 
(8-622) 32588. 

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.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Gegužės 1 d. (sekmadienį) prekiausi-

me “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais, ROSS-309 veislės 
vienadieniais mėsiniais broileriais, 1-2 
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais, 
vienadienėmis vištytėmis (olandiškos), 2-3-
4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur), turėsime 
gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti (tel. 8-608 69189): 

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

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Gegužės 5 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir  lehornomis dės-
liosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Raguvėlėje 7.20, Rukiškis 
7.25, Juostininkuose 7.30, Troškūnuose (turge-
lyje) 7.40, Vašokėnuose 7.55, Surdegyje 8.05, 
Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškėse 
8.35, Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje 8.45, 
Piktagalyje 9.00, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 9.10, N. Elmininkuose 
9.30, Elmininkuose 9.35, Čekonyse 9.40, 
Vikonys 9.50, Svėdasuose (prie turgelio) 9.55, 
Daujočiuose 10.10, Auleliuose 10.15 Mačionyse 
13.00, Gečionyse 13.05, Rubikiuose 13.15, 
Burbiškyje 13.25, Katlėriuose 13.35, Pašiliuose 
13.40, Skiemonyse 13.50, Staškuniškyje 
14.15, Kurkliuose 14.25, Šlavėnuose 14.35, 
Ažuožeriuose 14.45, Pagiriuose 14.50, 
Dabužiuose 14.55, Kavarske 15.10, Janušavoje 
15.15, Pienionyse 15.20, Repšėnuose 
15.25, Traupyje 15.35, Laukagaliuose 15.45, 
Levaniškyje 15.55.

TVENKINIŲ KASIMAS

Gera kokybė už gerą kainą!

Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu “Komatsu” 

lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735. Renkasi gegužės 2-6 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

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

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

Taikomos nuolaidos.

UAB „Vaja farm“ brangiai perka arba nuomoja že-
mės ūkio paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės 

– Kurklių kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. 8-687-76191

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,53 ha žemės  Anykščių r. 
Ramaškonių k. (melioruota). 

1 500 Eur/ha.
Tel. (8-698) 35044.

Parduoda namą Gegužės g. Nr. 
5 (11 arų namų valda, būtinas ka-
pitalinis namo remontas. Kaina 
10 000 Eur) arba keičia į butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-608) 94543.

Sodybą Traupio seniūnijoje, 
Anykščių r. Kaina sutartinė.

Tel. (8-671) 79755.

Piktagalio kaime - 115 kv. m gy-
venamąjį namą su ūkiniais pasta-
tais ir 1 ha žemės. Kaina sutarti-
nė.

Tel. (8-670) 96085.

Dviejų kambarių butą miesto 
centre.

Tel. (8-600) 59901.

Tvarkingą garažą Anykščiuose 
Kalno g. (po visu yra rūsys). 

Tel. (8-622) 54670.

Gamybines patalpas 
Anykščiuose.

Tel. (8-650) 13693.

Kuras

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas. Atveža su miškavežiu.
Tel. (8-601) 29188.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Skaldytas malkas. Atveža.

Tel. (8-612) 56929.

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

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, 
uosio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Kita

Pirmaveršę, šviežiapienę juo-
dmargę karvę. 

Tel. (8-611) 80787.

Kviečius (vasarinius) ir žirnius.
Tel. (8-614) 41625.

Sėklines bulves. Gali atvežti.
Tel. (8-614) 96475.

Biohumusą (sliekų žemę) ir kali-
fornijos sliekus.

Tel. (8-686) 56748.

Skubiai - vasarinius kviečius. 
Kaina sutartinė. Gali atvežti.

Tel. (8-600) 01217.

Lapuočių medienos atraižas 10 
x 5 storio ir 120 ilgio. 

Tel. (8-683) 57655.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Biologinius nuotekų įrengi-
nius, nuotekų talpas, lietaus re-
zervuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, garan-
tinis aptarnavimas. Galima išsi-
mokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Traktorių T-40AM (dvitiltis), Su 
dokumentais. Kaina sutartinė.

Tel. (8-614) 33442.

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

Tel. (8-612) 57075.

Akmenis, tinkančius tvorelių mū-
rijimui (iš gatvės bruko). Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-610) 45964.

Naudotas, raudonas, senovines 
plytas, įvairią medieną, metalinį 
sandėlį (12x36 m.), šiferį. 

Tel. (8-611) 32460.

įvairūs
Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 

paskirties žemės.
Tel. (8-656) 03027.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Reikalingi sraigių - grybų - uogų su-
pirkėjai. Parduoda MTZ50.

Tel. (8-613) 33744.

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-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos siste-
mos. 

Tel. (8-616) 36372.

Paslaugos

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

Tel. (8-616) 20756.

Automobilinių dujų balionų patikra. 
Panevėžio g. 7c, Rokiškis
Tel. (8-671) 30683.

Meistras gamina laiptus ir visų tipų 
baldus iš kietmedžio. Gali suprojek-
tuoti.

Tel. (8-615) 45845.

Gamina avilius. Parduoda naudo-
tus su bitėmis. Gegužės mėn. suda-
rytas šeimas. Perka sausas eglines 
lentas nuo 1 kub. m.

Tel. (8-615) 38489, Širvintos, 
el.paštas: milda.adlima@gmail.com

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus staty-
bos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Kloja trinkeles. Stato tvoras, 
mūro, betonavimo, tinkavimo dar-
bai.

Tel. (8-650) 48472.

Mūrija, deda grindinį iš lauko ir 
skaldytų akmenų.

Tel. (8-653) 82839.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas, namų dažymas, 
skardinimo darbai. Visame rajo-
ne.

Tel. (8-685) 68182.

Įvairūs statybų darbai. Stogų 
dengimas, parūpina medžiagas.

Tel. (8-652) 77157.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

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

Anykščiuose valo, mūrija ir skar-
dina kaminus. Dengia stogus. 
Medžio darbai ir t. t.

Tel.: (8-685) 10959, 
(8-684) 26781.

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

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

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai.

Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Miškų savininkų dėmesiui - tvar-
kome vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Teritorijų priežiūra: krūmų, me-
džių pjovimas, genėjimas, žolės 
pjovimas, išvežimas su savo įran-
ga. 

Tel. (8-641) 84909, 
www.kertveza.lt.

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

Tel. (8-656) 77315.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantiją. 

Tel. (8-699) 81270.

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

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

Mini ekskavatoriumi, mini krau-
tuvu “BOBCAT” atlieka žemės 
kasimo, lyginimo, gręžimo, betono 
daužymo darbus (yra paletinės 
šakės). Balandžio - birželio mėn. 
tik šeštadieniais. 

Tel. (8-685) 27028, 
(8-618) 65358.

Ekskavatorių, buldozerių, savi-
varčių, krautuvų paslaugos ge-
riausiomis kainomis, geriausia 
kokybe. 

Tel. (8-646) 19349.

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

Tel. (8-657) 66116.

UAB “Ukmergės melioracija” 

kloja trinkeles ir 
kasa tvenkinius. 

Garantija 5 metai. 
Tel. (8-688) 50155.

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

ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

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.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių ligoninės reanimacijos 
ir vidaus ligų skyriaus personalui už ilgalaikį P. Kūgio gy-
dymą. 

Žmona ir dukros

Dėkoju Mačionių gyventojams, giminėms, kaimynams, 
padėjusiems palaidoti sūnų Dainių ŽIGELĮ. 

Mama

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mūsų 
brangų brolį Praną AGLINSKĄ.

Prislėgti skausmo ir netekties patyrėme daugelio žmonių 
užuojautą ir gerumą.

Už pabuvimą kartu sunkią valandą, už žodžius, paguo-
džiančius širdį, už gėles ir paramą tariame ačiū giminėms, 
kaimynams ir visiems geriems žmonėms.

Nuoširdžiausiai ačiū vargonininkui Rimvydui Griauzdei, 
savo galingu balsu sudrebinusiam šv. Mato Anykščių baž-
nyčią.

Liūdi: sesuo Bronė ir brolis Jonas su šeimomis

Amžinybėn iškeliavus Aloyzui KAVOLIŪNUI, dėkojame jį 
gydžiusiems Anykščių ligoninės gydytojams, reanimacijos 
skyriaus vedėjui V. Januškai ir visam personalui. Už palai-
kymą, paramą ir užuojautą nuoširdžiai dėkojame giminėms, 
draugams, bendradarbiams, kaimynams, bažnyčios dvasi-
ninkams, D. Dyrienės IĮ darbuotojams - visiems, padėju-
siems palydėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą ir tėvelį.

Žmona ir vaikai

Tariame nuoširdų ačiū palydint į paskutinę kelionę mūsų 
mylimą ir taip reikalingą vyrą, tėvelį, senelį ir prosenelį Joną 
SRIUBĄ. Nuoširdžiai dėkojame buvusiems šalia, užjautu-
siems, parėmusiems, pasidalinusiems skausmu ir liūdesiu. 
Žemai lenkiamės Jums, Brangieji...

Žmona, vaikai, anūkai ir proanūkiai

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

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

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. Domina tiek maži, tiek 
dideli plotai. 

Tel. (8-605) 27002.

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

Tel. (8-650) 80515.

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

Tel. (8-683) 32523.

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

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

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės - 
miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių butą. 
Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumen-
tus.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - automobilius, sunkveži-
mius, mikroautobusus. Gali būti dauž-
ti, nevažiuojantys. Pasiima.   

Tel. (8-646)17715.

Gyvuliai

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-680) 41510.

Kita

Žemės išvadą.
Tel. (8-602) 83636.

Įvairias malkas, beržinį popiermedį.
Tel. (8-619) 85338.

Uosio rąstus. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-617) 05605.

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

PERKU SRAIGES.
Tel.: (8-626) 80825, (8-606) 83368.
Adresas: Muziejaus 6, Anykščiai

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,35 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,15 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.



2016 m. balandžio 30 d.

mėnulis

Marijonas, Pijus, Virbutas, 
Venta Sofija.

šiandien

gegužės 1 d.

gegužės 2 d.

balandžio 30 delčia..

Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, 
Vydmantė, Anelė, Zigmas.

Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė.

anekdotas

oras

+15

+2

iš arti

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutės Panamos ofšoras

Portalas anyksta.lt skaitytojus pakvietė  į atbudančią gamtą pa-
žvelgti pro fotoaparato objektyvą ir sudalyvauti fotografijų konkurse 
„Pavasaris Anykščių rajone“. Pirmųjų konkurso dalyvių nuotrauko-
se – vis daugiau saulės, šypsenų ir pakilių būsenų, kuriomis pavasarį 
užsikrečia net ir mūsų augintiniai.

Fotografuokite gamtos vaizdus, rajono miestelius bei kaimus, pa-
vasariu besidžiaugiančius jūsų artimiuosius. Nepamirškite keliais 
sakiniais papasakoti, kas užfiksuota jūsų nuotraukose, taip pat nuro-
dykite savo vardą ir pavardę.

Pavasaris vėluoja, didysis žydėjimas tik prasideda, tad konkursą 
pratesiame iki gegužės 24 dienos. Jūsų nuotraukų laukiame el.pašto 
adresu robertas.a@anyksta.lt

Tris konkurso laimėtojus apdovanosime „Anykštos“ prizais.

Fotografijų konkursas 
„Pavasaris Anykščių rajone“

Laura Paškevičiūtė pavasariškais vaizdais dalijasi iš Kavarsko seniūnijos.

Nuotraukoje matyti varnėnas, gyvenantis mūsų kieme, tėčio pa-
darytame inkile, kurį užfiksavo brolis. Galime pasigrožėti juo, 
besimėgaujančiu pavasario saulės spinduliais.
Nuotraukos autorius - Tautvydas JUSIUS.

Onos konkursui atsiųsta 
nuotrauka su nostalgišku 
pavadinimu „Krokai jau bai-
gia nužydėti“..

Fotografijų konkursui nuo-
traukų atsiuntė skaitytojas 
Stasys P.

Boružėlė. Gabrielės ASI-
NAVIČIŪTĖS nuotr. (Jono 
Biliūno gimnazija, mokyt. 
Alfredas Motiejūnas).

Ivetos ELMENTAITĖS (Jono 
Biliūno gimnazija) nuotr. 

Varlė keliauninkė. Radvilės DILYTĖS nuotr. (Jono Biliūno gim-
nazija, mokyt. Alfredas Motiejūnas).

Grįžta girtas vyras namo. Ty-
liai tyliai, kad žmona nepastebėtų, 
įsliūkina į kambarį, nusirengia, pa-
siima didelę knygą ir atseit prade-
da skaityt. Ateina žmona:

– Tai vėl prisiliuobei kaip kiau-
lė?

– Ką? Nea!
– Asile, padėk lagaminą ir eik 

miegot!

Vieni pasistato namą
Kiti – deda į Panamą,
Koks bebūtų prastas oras,
Neša pinigus ofšoras.

Ir džiaugsmingai šia intencija
Išpumpuoju savo pensija
Nei vaikai, nei prokuroras,
Nesuras, va koks ofšoras.

Kada noriu, ten dedu
Kai prisireikia – imu.
Nuostabiai ofšoras veikia –
Dokumentų net nereikia.

Apačioj, po rūbų stirta,
Guli panama jos spintoj.
Užkirstas plėšikams kelias –
Ją surast tegali pelės. 


