
67-ieji leidimo metai 2015 m. vasario 14 d., šeštadienis

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI  13/8893

http://www.anyksta.lt

šiupinys

4 psl.2 psl.

3 psl.

13 psl.
asmenukė

16 psl.

Anykščių Dantų priežiūros centras 
Šaltupio g. 1, tel.  8633 07009, www.dpc.lt. 

akcija! - 30 % nuolaida 
dantų plombavimui 

sausio ir vasario mėn.!

9

AUKCIONAS. Vasario 19 d. 
14 val. Anykščių viešojoje biblio-
tekoje vyks pakartotinis aukcionas 
automobiliui „Audi 80“ parduo-
ti. Pradinė kaina 70 eurų. Smul-
kiau tel.: (8-381) 58109, (8- 614) 
95013.

PARODA. Vasario 14 d. Anykš-
čiuose 10.00 val., verslo mokyklo-
je (Ažupiečių 2, Anykščiai) įvyks 
veislinių triušių paroda - pardavi-
mas. Parodos metu įvyks semina-
ras, nauji nariai galės įstoti į asoci-
aciją, moksleiviai - į vaikų triušių 
augintojų klubą.

KONCERTAS. Anykščių menų 
centras vasario 15 d. (sekmadienį) 
15 val. kviečia į koncertą “Akom-
ponuoja Gražina Ručytė” Sakra-
linio meno centre (Vilniaus g. 
11, Anykščiai). Koncertas skirtas 
Gražinos Ručytės 85-mečiui pa-
minėti. Koncerte dalyvauja Graži-
na Ručytė (fortepijonas), Regina 
Maciūtė (sopranas), Saulė Šerytė 
(mecosopranas), Giedrius Pruns-
kus (baritonas), Ramutė Kalnė-
naitė (violončelė), koncertą veda 
Birutė Landsbergytė - Cechanavi-
čienė. Programoje F. Schubert, M. 
Brunch, E. Granados, F. Bajoras. 
Įėjimas nemokamas.

Atidirba. Pernai už pašalpas vie-
šuosius darbus rajone dirbo 1784 
asmenys. 10 procentų, 173 asme-
nys, paskirtos veiklos neatliko arba 
atsisakė ją atlikti.

Žemvaldžiai. UAB „Cesta“, 
verslo žurnalo IQ duomenimis, 
didžiausių Lietuvos žemvaldžių 
rikiuotėje užima 22-ąją vietą. Ben-
drovei priklauso 1 836 ha žemės. 
„Cesta“ valdo Svėdasų įmonę 
UAB „Anykščių Vosinta“, kuriai 
priklauso 424 ha žemės. IQ teigi-
mu, „Cesta“ savininkus Janą Bel-
kevičių ir Zdislavą Kulešą daugiau 
nei dešimtmetį savo gniaužtuose 
laikė Vilniaus „Udavų“ gauja. 
Policija nustatė, kad „udavams“ 
J.Belkevičius ir Z.Kuleša „už ra-
mybę“ sumokėjo per 273 tūkst. 
litų. 

Žurnalas. Ką tik išėjo naujas 
“Aukštaitiško formato” numeris. 

2015 m. d.

Nugirdau, kad jau karas. Sako, 
dar ne tikras, o prekybininkai 
pradėjo kainomis kariauti. 

Jūs ką, juokaujat? Taigi tas 
karas jau seniausiai vyksta, tik 
kovoja prekybininkai kainomis 
ne vieni su kitais, o su mumis. 
Įeini į parduotuvę ir jauties kaip 
papuolęs į priešo teritoriją su 
nutaikytais į tave akcijų vamz-
džiais, taip norisi rankas aukštyn 
kelti, kad gyvybę išsaugotum... 

Linas BITVINSKAS  

Politikai - 
„Facebook’-e“

“Anykšta” pasidomėjo, kaip atrodo 
kandidatai į valdžią socialiniuose tinkluo-
se. 

Padegėjas atėjo per sniegą
Antradienio naktį užsilieps-

nojo Anykščių seniūnijos Gra-
žumyno kaime esantis gyve-
namasis namas, kuris, kaip 
įtariama, buvo padegtas.

Po renovacijos gyvenimas šiltesnis ir pigesnis
Daugiabučių renovavimas, matyt, vienas sėkmingiausių pasku-

tinių metų Anykščių projektų. 
Iki 2014-ųjų daugiabučiai Anykščiuose apskritai nebuvo reno-

vuojami, tačiau, kai darbai prasidėjo, procesai vyksta dideliais 
tempais. 

Pernai buvo pasirašyta 14 Anykščių daugiabučių renovavimo 
rangos darbų sutarčių. 12-oje namų darbai jau baigti, 10 iš jų 
apžiūrėjo ir darbų pabaigimo aktus surašė valstybinė komisija. 
Netrukus turėtų būti surašyti ir kitų 2 renovuotų daugiabučių 
darbų priėmimo aktai.

Šiemet bus pradėta renovuoti dar 18 Anykščių daugiabučių.

...Šis vertinys iš rusų kalbos („mordabojus“) reiškia beatodairiškas muštynes, kurių esminis tiks-
las – kuo skaudžiau varžovui suduoti į veidą. Šią kovą be taisyklių pademonstravo Anykščių rajono 
Taryba priešpaskutiniame šios kadencijos posėdyje paklususi vieno iš Anykščių socialdemokratų 
lyderių Romaldo Gižinsko valiai – Taryba iš darbo atleido sergančią A.Vienuolio progimnazijos 
direktorę, Kovo 11-osios Akto signatarę Ireną Andrukaitienę.

Regis, didžioji dalis I.Andrukaitienę spardžiusių deputatų suvokia, kad jų sprendimas yra netei-
sėtas, ir teismas grąžins direktorę į darbą.

Snukiamušis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Žino daug žodžių iš
trijų raidžių

Anykščių valdžia dvidešimt metų 
kariavo su I.Andrukaitiene. Ją ke-
lis kartus baudė meras Saulius Ne-
fas (rajonui vadovavęs 1995-2000 
m.). Nepatiko Signatarė ir merui 
Leonui Alesionkai, ir merui Alvy-
dui Gervinskui. Gal tik Darius Gu-
delis nemušė I.Andrukaitienės...

Šios kadencijos Tarybą išskirti-
nai jaudino I.Andrukaitienės asme-
niniai santykiai su mokyklos reži-
sieriumi Eriku Druskinu, kuris nuo 
2014 metų rugsėjo progimnazijoje 
nebedirba. Politikų aistras ypač 
pakurstė E.Druskinui mokėtas di-
delis atlyginimas. 2014 m. vasarą 
I.Andrukaitienei rajono Taryba pa-
reiškė drausminę nuobaudą – pas-
tabą, nors mokyklos auditą atlikęs 
savivaldybės kontrolierius Artūras 
Juozas Lakačauskas esminių pa-
žeidimų nerado. Jau po nuobaudos 
skyrimo kontrolierius į mokyklą 
buvo nusiųstas dar kartą ir vėl 
A.J.Lakačauskas iš A.Vienuolio 
progimnazijos grįžo tuščiomis ran-
komis... Ireną Andrukaitienę mušė beveik visos Anykš-

čių valdžios. Dabartinė valdžia pasirodė ge-
riausiai.

Socialdemokratas Romaldas Gižinskas tapo di-
džiu politiku. Ne kiekvienam lemta rasti savo 
Signatarą, juolab išėsti jį iš darbo.

Jaunuolį galėjo 
pražudyti meilės 
trikampis

„Renovacijos  sėkmė priklauso ir nuo gyventojų pakantumo, 
supratimo, kad bus ir dulkių, ir triukšmo bei kitų nepatogumų. 
Galiu padėkoti, kad anykštėnai didžiąja dalimi tai suprato“. – 
tvirtino UAB Anykščių komunalinis ūkis specialistas atsakingas 
už daugiabučių renovaciją Alvydas Gervinskas.
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spektras

Mielieji Anykščių krašto žmonės, 
 
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ir Jūsų artimuosius pras-
mingos šventės - Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 
- proga. Esame laisvi, tu-
rime savo valstybę – bran-
ginkime ją ir puoselėkime!

 

Sergejus jovAišA,
 Lietuvos Respublikos Seimo narys

Mieli anykštėnai,

Vasario 16-oji kiekvieno Lietuvos piliečio sąmonėje 
net ir sovietinės okupacijos metais buvo įsirėžusi kaip 
svarbiausia šventė – diena, kurią mūsų šalis, dar aidint 
pasaulinio karo pabūklams, atgavo nepriklausomybę, 
atgavo teisę patiems tvarkyti tautos gyvenimą. Šiandien 
visiškai netoliese, Ukrainoje, vėl griaudint sprogimams, 
suvokiame, kokios trapios gali būti pamatinės verty-
bės – taika, nepriklausomybė, ir kaip svarbu tautai būti 
vieningai ir susitelkusiai. Su Nepriklausomybės diena, 
mielieji, švęskime kartu!

Sigutis obeLevičiuS,
Anykščių rajono savivaldybės meras 

Mirtimi pasibaigęs įvykis, poli-
cijos pranešimo teigimu, vyko 31-
erių metų vyro name. Peiliu buvo 
sužalotas pats šeimininkas, kuris 
dėl pjautinės žaizdos kakle buvo 
pristatytas į ligoninę. Tą pačią 
dieną, 17 val. 45 min., jis mirė.

Įtariamieji neblaivūs 46-e-
rių metų Saulius Šimonis (2,25 
prom.) ir 31-erių Renata Simo-
navičiūtė (1,61 prom.) buvo už-
daryti į areštinę.

Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas „Anykštai“ sakė, kad 
visus konflikto dalyvius žino. 
„Atėjūnų nebuvo, visi savi, pa-
žįstami. Ką galiu pasakyti, kad 
visi stovėjo darbo biržoje, eidavo 
atidirbti. Kas ten buvo, nežinau, 
gal padaugino, tai aiškinasi po-
licija. Tiek pasakysiu, kad nors 

čia viena televizija sakė, kad jie 
kažkokie monstrai, taip nėra, 
tiesiog paprasti kaimo žmoge-
liai“, - sakė A.Jankauskas.  

Surdegio gyventojai skirtin-
gai atsiliepia apie šią trijulę. 
Ramiausias iš jų įvardijamas 
nužudytasis 31-erių metų vyras. 
„Prieš kiek laiko jų šeima nusi-
pirko namus Surdegyje. Nužu-
dytojo motina kiekvieną žiemą 
išvažiuoja į užsienį pas dukras, 
o grįžta tik balandžio mėnesį. 
Tuo laiku namuose lieka sūnus 
su sugyventine, tai kas tada ten 
darosi. O pats vyras buvo labai 
ramus“,- pasakojo surdegiečiai. 

Kaimynai, nenorėję minėti pa-
vardžių, sakė: „Čia visada buvo 
širšių lizdas, ypač, kai gaudavo 
pašalpas, tai ir 3, ir 5 dienas nie-

kur neidavo, tik gerdavo“. 
Anykščių rajono socialinių 

paslaugų centro direktorė Jo-
lanta Pleškienė patvirtino, kad 
šeima buvo įtraukta į socialinės 
rizikos šeimų apskaitą ir sociali-
niai darbuotojai joje lankydavo-
si. „Šeimai buvo teikiamos soci-
alinės paslaugos“, - „Anykštai“ 
sakė J.Pleškienė.

Pasak kaimynų, nužudymu įta-
riamas 46-erių metų S.Šimonis  
yra ūmaus būdo ir jau ne kartą 
pastebėtas besišvaistantis peiliu. 
„Mušasi ir peiliu švaistosi dar 
nuo kolūkio laikų, labai žiau-
rus, kartą su peiliu taip name 
užspaudė savo artimuosius, ne-
leisdamas išeiti, kad jie kvietėsi 
pagalbos“,- pasakojo kaimynai. 

Pasak surdegiečių, R. Simona-
vičiūtė augo sunkioje šeimoje. 
“Vienas brolis baigė gyvenimą 
savižudybe, o tėvai išsiskyrė. Ji 
iš užsienio, kur buvo išvykusi, 

Jaunuolį galėjo pražudyti meilės 
trikampis

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Vasario 10 dieną, apie 16 val. 15 min. Troškūnų seniūnijos Sur-
degio miestelyje peiliu buvo sužalotas 31-erių metų vyras, kuris 
tą pačią dieną mirė.

grįžo nėščia, tačiau dabar vaikas 
iš jos yra atimtas dėl girtavimo”, 
- kalbėjo surdegiečiai.  

Pasak kaimynų, dėl jauno 
žmogaus mirties, ko gero, kaltas 
ne tik alkoholis, bet ir „meilės 
trikampis“. “Moteris „klajojo“ 
tarp abiejų vyrų, jie pastoviai 
konfliktavo tarpusavyje”,- pa-
sakojo kaimynai. Surdegiečiai 
sakė, jog mirusysis niekaip ne-
siryžo atsisakyti draugystės su 
moterimi. „Aš ją labai myliu“,- 
surdegiečiai atkartojo jauno 
vyro žodžius.  

Abu įtariamieji po suėmimo 
buvo išvežti į Utenos areštinę. 
Troškūnų seniūnas A.Jankauskas 
penktadienio popietę teigė, kad  
R. Simonavičiūtė jau grįžo į 
Surdegį, o S.Šimonis sulaikytas 
20 parų. 

Pasak seniūno, istorija dar 
nėra visiškai aiški. Policija tiria 
ir savižudybės versiją.  

Temidės svarstyklės
Juvelyrika. Vasario 8 d. apie 

16 val. Anykščiuose, J. Basanavi-
čiaus g., pastebėta, kad iš moters, 
gimusios 1968 m., seifo dingo ju-
velyriniai dirbiniai. Nuostolis – 1 

102,62 eurai.
Kyšis. Vasario 9 d. apie 15 val. 

45 min. Anykščių r. sav., Piktagalio 
k., 54-erių metų vyras, siekdamas 
išvengti administracinės atsakomy-
bės už Kelių eismo taisyklių pažei-
dimą (traktorių vairavo neblaivus 

(1,06 prom.)), Utenos apskr. VPK 
Anykščių r. PK VPS Prevencijos 
poskyrio pareigūnui siūlė 100 eurų 
kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo kodekso 227 str. 4 d. Įta-
riamasis uždarytas į areštinę.

Sužalojo. Vasario 10 d. apie 
19 val. 30 min. Anykščiuose, 
Statybininkų g., šeimyninio 
konflikto metu, neblaivus vyras, 
gimęs 1959 m., sužalojo žmoną. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

 

tobusas smarkiai sumaitotas, tačiau 
jo vairuotojas, kurį iš metalo laužo 
išvadavo tik ugniagesiai gelbėtojai, 
po medikų patikrinimo buvo išleis-
tas iš ligoninės. 

Mažiausiai trys automobiliai ke-
tvirtadienio ryte nuslydo nuo kelio. 
7 val. 52 min. „Opel Corsa“ nuslydo 
nuo kelio į Kurklius. Šiek tiek po 8 
valandos, panašiu metu ir netoli vie-
nas kito, už Debeikių, nuo kelio nu-
važiavo „Citroen Picaso“ ir „Audi“.

Visi į avarijas patekę vairuotojai 
buvo blaivūs.

-ANYKŠTA

Daužė automobilius
Ketvirtadienį Anykščių rajone įvyko visa virtinė autoavarijų, o 

dviejose iš jų buvo stipriai sumaitoti automobiliai. Tik dėl laimin-
gų atsitiktinumų rimtesnių sužalojimų išvengta.

„Opel Combo“ ir „Ford Galaxy“ netoli Staškūniškio susidūrė 
kaktomuša.

Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.

Į vilkiką įsirėžusio mikroautobuso vairuotoją išvadavo tik ugnia-
gesiai gelbėtojai.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Netoli Staškūniškio, 8 val. 50 min. 
„Opel Combo“ lenkė vilkiką ir kak-
tomuša trenkėsi į „Ford Galaxy“. 
Pastarojo automobilio vairuotojui 
lūžo raktikaulis.

Pavakary Svėdasų sankryžoje 
krovininis mikroautobusas „Iveco“, 
atvažiavęs nuo Anykščių, nepraleido 
pagrindiniu keliu važiavusio sun-
kvežimio. Priekiu atsitrenkęs į sun-
kvežimį mikroautobusas apsisuko ir 
dar kartą trenkėsi į sunkiasvorį auto-
mobilį užpakaline dalimi. Mikroau-

Rinkimai. Iki savivaldos rinki-
mų likus kiek daugiau kaip dviem 
savaitėms, apylinkės rinkėjų są-
rašai pasipildė 119 rinkėjų, o apie 
91,5 tūkst. jau gavo rinkėjų korte-
les. Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) praneša, kad 723 rinkėjai 
jau kreipėsi į apylinkių rinkimų 
komisijas ir užpildė F5 formą - 
prašymą įrašyti į apylinkės rinkė-
jų sąrašą, kad galėtų balsuoti savo 
gyvenamosios vietos teritorijoje. 
119 rinkėjų į sąrašus įsirašė iš va-
dinamųjų „apskaitytųjų“ rinkėjų 
(kurių buvo žinoma tik paskutinė 
gyvenamoji vieta, kurios deklaravę 
nebuvo) sąrašo.

Kreipėsi. Ūkininkus vienijančių 
ir jiems atstovaujančių organiza-
cijų vadovai viešu laišku kreipėsi 
į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, 
prašydami imtis „skubių ir ryžtin-
gų“ veiksmų Lietuvos pieno gamy-
bos sektoriui gelbėti. Kreipimesi į 
Prezidentę prašoma užtikrinti, kad 
visos pieno gamybos ir perdirbimo 
dalyvių derybinės galios bei santy-
kiai būtų ekonomiškai ir teisiškai 
subalansuoti. Pabrėžiama, kad ša-
lies pieno gamintojams mokama 
kaina už kilogramą pieno jau per-
nai spalį buvo trečdaliu mažesnė 
nei kitose Europos Sąjungos ša-
lyse, o šių metų sausį perdirbėjai 
kainas dar sumažino.

Klausimas. Atvykusi į nefor-
malų neeilinį Europos Vadovų 
Tarybos (EVT) susitikimą Briuse-
lyje, Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė sako, kad Minske ketvirtadienį 
pasiektas susitarimas yra tik dali-
nis ir dar nėra iki galo aišku, ar jis 
bus vykdomas. Anot Prezidentės, 
pagrindinis klausimas - Ukrainos 
ir Rusijos sienos kontrolė - taip ir 
nebuvo išspręstas.

Balkonai. Vieno Utenos dau-
giabučio gyventojai, savo nuo-
žiūra pertvarkę balkonus, privalės 
juos atstatyti į pirminę padėtį. Tai 
padaryti juos įpareigojo statybų 
priežiūros inspektoriai. Aplinkos 
ministerija primena gyventojams, 
kad be savivaldybės architekto 
pritarimo balkonų negalima nė 
įstiklinti. Rašytinis pritarimas bū-
tinas ir kitiems statybos darbams, 
dėl kurių keičiasi namo išvaizda: 
keičiant ar įrengiant naujus fasado 
elementus, stoglangius, užtaisant 
fasado angas, keičiant ar dažant 
šlaitinio stogo, fasado dangą, taip 
pat ant fasado, šlaitinio stogo tvir-
tinant įvairią įrangą, inžinerines 
sistemas ar konstrukcijas, iškylan-
čias daugiau kaip vieną metrą virš 
šio stogo parapeto, tvirtinant ant 
plokščiojo stogo - įvairią įrangą ir 
kitais atvejais.

Aukos. Nepaisant Minsko vir-
šūnių susitikimo rezultatų, smurtas 
Rytų Ukrainoje tęsiasi. Praėjusią 
parą čia žuvo mažiausiai 11 žmo-
nių, penktadienį pranešė Ukrainos 
kariuomenė ir sukilėliai. Kariuo-
menės duomenimis, žuvo 8 karei-
viai ir 34 buvo sužeisti. Luhansko 
valdžia paskelbė, kad per miesto 
apšaudymą žuvo trys civiliai ir 
penki buvo sužeisti.Sekmadienį 
0.00 val. Rytų Ukrainoje turėtų 
įsigalioti paliaubos. Minske vyku-
siame keturšaliame viršūnių susiti-
kime taip pat sutarta atitraukti sun-
kiąją ginkluotę ir nustatyti buferinę 
zoną.

Parengta pagal 
ELTA informaciją



Kalbino
Sigita PIVORIENĖ
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savaitės citatos???
Ar švenčiate 
vasario 14 
dieną ir Vasario 
16-ąją?

(Atkelta iš 1 p.)

užjaučia

Nors, atrodo, žinom išėjimo 
neišvengiamybę,

Bet tai visada užklumpa skau-
džiai, netikėtai,

O žodis “niekada” vis žeidžia 
tolstant praradimui.

Nuoširdžiai užjaučiame Aidą 
GINTILĄ, mylimai mamai mi-
rus. 

Anykščių vadovų klubo nariai

Antanui PALIKEVIČIUI
Mes bejėgiai užpildyti Jūsų 

netektį, mirus mylimai mamytei, 
bet norime pasidalinti su Jumis 
skausmu.

K. Terminskas, A. Vyštartie-
nė, D. Navalinskienė, E. Saka-
lauskienė, D. Širmenienė, I. ir A. 
Muraškos

Skaudžią netekties ir liūde-
sio valandą dėl mamos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Gedi-
miną SASNAUSKĄ.

O. ir R. Ribokai, O. ir A. Pi-
lipūnai, I. ir A. Kliokmanai, J. 
ir S. Tamašauskai, I. ir P. Šeš-
tokai

Rajono Tarybos Antiko-
rupcinės komisijos pirminin-
kas R.Gižinskas bandė ant 
I.Andrukaitienės užsiundyti ir 
teisėsaugos darbuotojus – parašė 
skundą prokuratūrai. Tačiau iki-
teisminis tyrimas dėl R.Gižinsko 
skundo pradėtas nebuvo. 

Socdemų flagmanas 
R.Gižinskas tuo pat metu atlie-
ka ir advokato, ir prokuroro vai-
dmenį. Jis nuo I.Andrukaitienės 
gina partijos bičiulį, rajono Ta-
rybos narį, A.Vienuolio progim-
nazijos direktorės pavaduotoją 
Egidijų Šilaiką, konfliktuojantį 
su direktore. O kovodamas su 
I.Andrukaitiene R.Gižinskas jau 
metų metais ieško argumentų, už 
ką Signatarę būtų galima nubaus-
ti. Antikorupcinės komisijos pir-
mininkas garsėja iškilia kalbėji-
mo maniera, naudoja daug žodžių 
iš kelių raidžių (STT, FNTT ir 
t.t...) ir nuolat pasakoja turįs ryšių 
Vyriausybės kanceliarijoje.

     
Ruošėsi išeiti pati

I.Andrukaitienė dėl jai rajono 
Tarybos skirtos nuobaudos pa-
naikinimo praėjusių metų rudenį 
kreipėsi į Anykščių rajono apy-
linkės teismą. Tačiau direktorė 
prieš Naujuosius susitiko su ra-
jono vadovais ir per šį susitikimą 
buvo sutarta, kad Signatarė baigs 
bylinėtis, ir iš darbo išeis gra-
žiuoju. 

Pagal šį susitarimą, I. Andru-
kaitienei rajono Taryba turėjo 
panaikinti nuobaudą ir išmokėti 
6 mėnesių išeitinę kompensaciją. 
Dėl šio susitarimo Anykščių apy-
linkės teismas I.Andrukaitienės 
bylos nagrinėjime padarė per-
trauką, juk, jei Taryba nuobaudą 
panaikins, nebeliks dėl ko byli-
nėtis...

Sausio mėnesio rajono Tarybos 
posėdžiui buvo pateiktas spren-
dimo projektas, kuriame siūlyta 
I.Andrukaitienę iš darbo atleisti 
šalių susitarimu, panaikinant jai 
nuobaudą ir išmokant 6 mėnesių 
išeitinę kompensaciją. Vyriausy-
bės atstovas Imantas Umbražiū-
nas Anykščių valdžiai pareiškė 
pastabą, jog tuo pačiu sprendimu 
nereikėtų naikinti drausminės 
nuobaudos direktorei ir jos atleisti 
iš darbo. Šią Vyriausybės atsto-
vo rekomendaciją savivaldybės 
teisininkai interpretavo taip, jog 
buvo parengtas antras sprendimo 
projektas, kuriuo I.Andrukaitienė 
iš darbo atleidžiama „šalių susita-
rimu“, tačiau be nuobaudos panai-
kinimo. Šalių susitarimas, kai ne-
silaikoma susitarimo sąlygų, jau 
ne šalių, o šalies susitarimas...      

Kad I.Andrukaitienei nebū-
tų per daug gerai, R.Gižinskas 

vasario mėnesio rajono Tarybos 
posėdžiui pateikė ir savo spren-
dimo, kaip atsikratyti direktore, 
variantą. R.Gižinskas pageida-
vo I.Andrukaitienę atleisti, kaip 
„netekusią pasitikėjimo“, ir jau 
sprendimo projekte socdemas 
„paskyrė“ I.Andrukaitienei įpė-
dinį, žinoma, partijos bičiulį 
E.Šilaiką. Beje, pagal vasario mė-
nesio R.Gižinsko sprendimo va-
riantą, du mėnesius A.Vienuolio 
progimnazijai turėjo vadovauti ir 
I.Andrukaitienė, ir E.Šilaika.  

Vasarį Taryba balsavo už 
antrąjį sprendimo variantą – 
I.Andrukaitienei iš darbo pasiūlyta 
išeiti šalių susitarimu, bet be nuo-
baudos panaikinimo. Tame posė-
dyje dalyvavusi I.Andrukaitienė 
sakė, jog toks „šalių susitarimas“ 
jai yra nepriimtinas, ir ji iš darbo 
neišeisianti...

Kadangi R.Gižinsko projektas 
nebuvo svarstytas, jis labai supy-
ko. Gerą savaitę jis „Anykštai“ 
skundėsi meru S.Obelevičiumi, 
sakė, kad meras jį net pasiuntęs 
„na...“ Meras gynėsi, tikino, kad 
R.Gižinsko jo nurodyta kryptimi 
nesiuntė, bet žadėjo apie tai dar 
pagalvoti...

Kas ne su mumis – 
tas Pavlikas Morozovas

Praėjusį ketvirtadienį Anykščių 
rajono Taryba vėl gavo R.Gižinsko 
sprendimo projektą. Jis buvo kiek 
pakoreguotas – nebenurodyta, 
kad, išvijus I.Andrukaitienę, ka-
ralystė atiduodama E.Šilaikai. O 
kadangi I.Andrukaitienė serga, tai 
ji, pagal R.Gižinsko projektą, bus 
pradedama atleisti, kai pasveiks. 
Grįžusiai į darbą Signatarei bus 
įteiktas pranešimas apie jos atlei-
dimą iš darbo. Tame pranešime 
bus nurodyta, kad darbo sutartis 
su ja bus nutraukta po dviejų mė-
nesių...  

„Šitas klausimas buvo iša-
nalizuotas labai sunkiai, labai 
ilgai, labai gerai“, – pristaty-
damas savo sprendimą į Tary-
bą kreipėsi R.Gižinskas. Paskui 
pridūrė, kad jį „užplūdo šūsnys 
dokumentų“ ir ėmė skaityti neį-
vardintą raštą, kuriame parašyta, 
kad I.Andrukaitienė yra blogis. 
Baigęs skaityti raštą socialde-
mokratas pranešė, kad ta skaityta 
„šūsnis dokumentų“ yra vietinių 
profsąjungų eilinis raštas. Pri-
minsiu, jog A.Vienuolio profsą-
jungoms vadovauja R.Gižinsko ir 
E.Šilaikos partietė, socialdemo-
kratė Violeta Raugalienė.   

R.Gižinsko sprendimo projek-
te parašyta, kad I.Andrukaitienę 
atleidus iš darbo „bus nutrauktas 
mokinio krepšelio lėšų švaisty-
mas“. Liberalsąjūdietis, rajono 
Tarybos narys Lukas Pakeltis, 

paklausęs, ar R.Gižinskas atsako 
už savo teiginį, supykdė korupci-
jos specialistą. R.Gižinskas drą-
siai nurodė, kad I.Andrukatienė 
iššvaistė 200 tūkstančių litų ir 
sakė turįs įrodymus. „266 lapai 
surinkti dokumentų./.../ Kai mo-
kytojai literatūros paliekamos 5 
valandos ir verčiama dirbti valy-
toja./.../ Nedenkit krūtine ambra-
zūros, kaip Pavlikas Morozovas“, 
– L.Pakeltį mokė R.Gižinskas.

Konservatorius Rolandas Jurkė-
nas bandė išsiaiškinti, už ką gi Ta-
ryba atleidžia I.Andrukaitienę. O 
savivaldybės juristė, R.Gižinsko 
klasiokė Asta Apanavičienė aiš-
kino, jog „už eilės įstatymų nesi-
laikymą“, kuriuos jai „net sunku 
išvardinti.“

Kadangi savivaldybės kontro-
lieriaus A.J.Lakačausko politi-
kams nepavyko prispausti, jog jis 
paduotų jiems I.Andrukaitienės 
daužymui tinkamus instrumen-
tus, teko pasisakyti savivaldybės 
Vidaus audito skyriaus vedėjui 
Edmundui Cimbalistui. „Prieš 
kelis metus buvo rasta labai daug 
neatitikimų. Buvo net direktorei 
pateikta rekomendacija nubaus-
ti buhalterę.“ – keistą juridinį 
pagrindą R.Gižinsko sprendi-
mui surado E.Cimbalistas. Savų 
originalių argumentų turėjo ir 
konservatorė Aldona Daugily-
tė. „Du kartus nebuvo tvirtinta 
A.Vienuolio progimnazijos vei-
klos ataskaita. Ar gi to negana?“  
- retoriškai klausė mokytoja pen-
sininkė A.Daugilytė.     

I.Andrukaitienės atleidimo farsą 
apibendrino meras S.Obelevičius. 
„Taryba pasiūlė žmogiškai, bet 
direktorė šitą siūlymą atmetė/.../ 
Su tuo režisieriumi nebuvo nor-
mali padėtis. Už ką jam mokėta 
didesnė nei mero alga/ Nežinia, 
ar už tai, kad partijai milžinišką 
vėliavą pasiuvo? Įstatymai nėra 
mūsų pusėje. Darbdavys prašo 
dokumentų – dokumentų neduo-
da. Ne Machno laikai.“ - para-
doksą suvėlė meras. Mat pats 
pripažino, kad I.Andrukaitienės 
atleidimas bus antiįstatymiškas, 
tikino, kad ne Machno laikai, ir 
pakvietė deputatus elgtis, kaip el-
gėsi Machno...  

I. Andrukaitienės partiečiai 
– Darbo partijos frakcijos na-
riai – balsavime nedalyvavo. 
„Man gėda dėl tokio sprendimo 
projekto.“ – pareiškė darbietis 
A.Savickas. Balsavime nedaly-
vavo ir E.Šilaika bei „tvarkietis“ 
Rimas Steponėnas. 14 Tarybos 
narių balsavus „už“, L. Pakel-
čiui ir R. Jurkėnui susilaikius, 
I.Andrukaitiene atsikratyta... Lai-
kinai.

Po Tarybos posėdžio „Anykš-
tos“ pakalbinta I.Andrukaitienė 
sakė, kad Tarybos sprendimą bū-
tinai skųs teismui. 

I.Andrukaitienė daužyta labai 
simboliniu laiku. Poryt – Vasario 
16-oji...  

Snukiamušis

Audrius ZUZEVIČIUS, AB 
„Anykščių vynas“ vadovas:

- „Oi, ne, vasario 14-osios ne-
švenčiu. Žmoną myliu, bet minėt 
neminiu. Tai nauja šventė, ne 
mūsiškė. Vasario 16-ąją kažko-
kio ypatingo šventimo irgi nėra, 
bet tokia proga dūšioj – visada 
šventė“.

Lina BRESKUVIENĖ advo-
kato padėjėja:

- „Vasario 14 -osios nešvenčiu, 
tai – ne mūsų šventė, ne mūsų 
kartos, labiau – jaunimo. Nesa-
kau, ir ši šventė yra gera, jauni-
mas jaučiasi pakiliai, jam patinka. 
Žinoma, jei gauni gėlių šia proga 
iš artimo žmogaus, malonu. O 
Vasario 16-ąją, žinoma, visada 
paminiu. Į renginius neinu, bet 
per televiziją minėjimus visuo-
met pažiūriu“.

Mindaugas NEFAS, istorikas, 
dėstytojas, doktorantas:

- „Vasario 16-ąją tikrai šven-
čiu, o Valentino diena asmeniškai 
man – jokia šventė. Net neseniai 
girdėjau, kad šv. Valentinas yra 
išbrauktas iš šventųjų sąrašo. Šios 
dvi šventės yra nepalyginami da-
lykai, nors, žinoma, kiekvienas 
žmogus pasirenka, ką švęsti. Ne-
manau, kad jos prieštarauja viena 
kitai, tik tenka apgailestauti, nes, 
atrodo, vasario 14-ajai šiuo metu 
yra teikiamas didesnis dėmesys. 
Mano galva, į pirmas gretas reiktų 
iškelti valstybines šventes. Matau 
ir visuomenėje tokį nusiteikimą, 
kad tai – tarsi prievolinė šventė, 
tiesiog nedarbo diena. Manau, jei 
kiekvienas savo šeimoje paminė-
tume šią progą, jei pavalgytume 
šventinius pietus, tai būtų labai 
reikšminga. Aš pats, be abejo mi-
niu šią šventę, būtinai einu į ren-
ginius, minėjimus“.

Žinom – Anglija, Airija, 
Norvegija...

Gintaras VAIČIŪNAS, Anykš-
čių savivaldybės civilinės saugos 
specialistas, apie evakuaciją karo 
ar stichinės nelaimės atveju: 

„Rajone yra numatytos ir eva-
kuacijos kryptys, ir kolektyvinės 
apsaugos statiniai, ir evakuacijos 
punktai.“

Įdomiausia, kur Jūs tada 
lemputes dėjote?

Vytautas BERNATAVIČIUS, 
rajono Tarybos narys, apie lem-
putes: 

„Per blokadą mieste palikome 
degti kas trečią lempą. Ar blokada 
pasibaigė?“

Gal konservatoriai?

Sigutis OBELEVIČIUS, meras, 
apie savivaldybių biudžetų sanda-
rą: 

„Kas gali sugalvoti tokią idi-
otišką politiką, kai savivaldybės 
neskatinamos nei kurti darbo vie-
tų, nei taupyti.“

Primiršo Romaldas TSKP 
istoriją... Ten Motrosovas buvo

Romaldas GIŽINSKAS, rajono 
Tarybos narys, socialdemokratas, 
liberalui Lukui Pakelčiui, šiam 
prakalbus apie A.Vienuolio pro-
gimnazijos direktorės Irenos An-
drukaitienės atleidimo iš darbo 
teisinius niuansus: 

„Nedenkit krūtine ambrazūros, 
kaip Pavlikas Morozovas“

Jūs apie duonos korteles?

Edmundas CIMBALISTAS, 
savivaldybės auditorius, apie 
tai, kodėl reikia iš darbo atleisti 
A.Vienuolio progimnazijos direk-
torę I.Andrukaitienę: 

„Prieš kelis metus buvo rasta 
labai daug neatitikimų.“

Dvarelio dvasią geriausiai 
atspindės šaltis

Rita BABELIENĖ, Anykščių 
menų centro direktoriaus pava-
duotoja, apie ekspozicijas Okuli-
čiūtės dvarelyje: 

„Reikia darbų, kurie atspindės 
vietos dvasią.“

O Lajų takas atsiranda?

Rita JUODELIENĖ, dailininkė, 
apie Anykščius:

„Mūsų kraštas yra žalias ir am-
žinai gražus. Mane „užkabino“ ra-
mybė, todėl mano darbuose šilelis  
lyg išnyksta.“
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Gaisras smogė po 
vidurnakčio

Maždaug kilometro atstumu nuo 
kelio Anykščiai-Kurkliai Gražu-
myno kaime stovintis vienkiemis, 
priklausantis Rūtai Šapokienei, 
užsiliepsnojo po vidurnakčio. At-
vykus ugniagesiams, namas degė 
atvira liepsna. Nuo gaisro medinis 
vieno aukšto namas su mansarda 
nukentėjo smarkiai. Sudegė di-
džioji dalis stogo, dengto bitumine 
danga, vienoje namo pusėje išdegė 
lubos, vandeniu sulietas pirmas 
aukštas ir jame esantys namų apy-
vokos daiktai. Namas buvo apkal-
tas plastikinėmis dailylentėmis. 
Dalis jų sudegė, dalis susiraitė nuo 
karščio. 

Gaisras kilo malkinėje, o nuo 
malkinės ugnis persimetė į antrą 
namo aukštą, kuris buvo iškaltas 

Padegėjas atėjo per sniegą
Antradienio naktį užsiliepsnojo Anykščių seniūnijos Gražumyno kaime esantis gyvenamasis namas, 

kuris, kaip įtariama, buvo padegtas. Policijos šuo įtariamo padegėjo pėdsakais sekė iki keliuko. 

medinėmis dailylentėmis. Po gais-
ro šiek tiek sveikesnė liko tik viena 
namo pusė.  

Trečiadienį R.Šapokienės gi-
minės ir kaimynai padėjo tvarky-
ti gaisravietę – vyrai nešė į lauką 
sulietus baldus, moterys rūpinosi 
sodyboje auginamais gyvuliais. 
„Buvo namas, ir nebėra“,- liūdnai 
kalbėjo R.Šapokienės sūnus Lai-
monas Šapoka.  

„Tikrai padegė“,- „Anykštai“ 
kalbėjo R.Šapokienė. Ji pasako-
jo, kad antradienį, kaip ir visada, 
nuėjo miegoti gana anksti – apie 
10 valandą. „Pabudau, kai kažkas 
pokštelėjo, atsikėliau ir pamačiau, 
kad kažkodėl šviesu, išjungiu elek-
trą – nuo malkinės pusės vis tiek 
šviesu, kol suvokiau, kad namas 
dega“,- pasakojo savininkė.

Ugnis sunaikino ilgai puoselėtą 
sodybos pagrindinį pastatą, kurį 

Šapokų šeima įsigijo šiame kaime 
apie 1992 metus. „Čia buvo tokia 
lūšnelė, abu su vyru ją sutvarkė-
me“,- pasakojo R.Šapokienė. Kilus 
gaisrui moteris turėjo tik 15 mi-
nučių paskambinti gaisrininkams 
ir gelbėti daiktus, nes vėliau jau 
įeiti į patalpas nebegalėjo. Nors, 
R.Šapokienės teigimu, gaisrinin-
kai atvažiavo greitai, nuostoliai 
vis tiek milžiniški. Namas nebuvo 
draustas. 

„Visa laimė, kad pabudau, nors 
namas sudegė, bet aš gyva“,- 
kalbėjo R.Šapokienė. Gaisras 
R.Šapokienei - jau antra skaudi 
nelaimė, nes vos prieš trejetą mė-
nesių mirė jos vyras, su kuriuo ji ir 
puoselėjo šią sodybą. 

Šuo sekė iki kelio

Moteris teigia, kad namas buvo 

padegtas, kadangi gaisro židinys, 
nuo kurio užsiliepsnojo visas na-
mas, buvo malkinėje, prišlietoje 
prie namo sienos, kur nebuvo jo-
kių šildymo ar elektros prietaisų. 
„Čia buvau sukrovusi skaldytą 
„smalioką“, nuo čia ir užsiliepsno-
jo“,- rodė R.Šapokienė į degėsių 
krūvą. Moters teigimu, ji rado ir 
pėdsakus, kurie nuo keliuko tiesiai 
per lauką vedė link jos namo, o po-
licininkai su šunimi irgi sekė jais 
iki keliukų susikirtimo. „Nuėjo iki 
kelio ir viskas. Gal kažkas su maši-
na atvažiavo?“,- sakė R.Šapokienė. 
Paklausta, kad galbūt turėjo kažko-
kių priešų, R.Šapokienė purtė gal-
vą. „Ne, priešų neturėjau, visą gy-
venimą padėjau žmonėms kiek ir 
kuo galėjau“,- sakė R.Šapokienė. 
Artimieji, valę degėsius, taip pat 
teigė netikintys, kad kažkas galėjo 
kerštauti. Pasak jų, sodyboje lan-
kydavosi giminės ir kaimynai, o 
R.Šapokienę žmonės gerbia.

Pėdsakai sniege matėsi ir trečia-
dienį, bet jau buvo kiek paveikti 

atlydžio, todėl aiškaus batų rašto 
nesimatė. R.Šapokienės marti Mil-
da juos parodė. „Pažiūrėkit, kaip 
čia ateita tiesiai prie namo, o ten 
nueita, pėdsakai maži, kaip moters 
ar paauglio“,- rodė M.Šapokienė.  
Sniege aiškiai matėsi dvi brydės 
nuo artimiausio keliuko.  

Anykščių seniūnijos seniū-
nas Eugenijus Pajarskas trečia-
dienį sakė, jog buvo apsilankęs 
R.Šapokienės sodyboje ir matė 
gaisravietę. „Buvau šioje sodyboje 
dar pernai, buvo viskas gražiai su-
tvarkyta. Seniūnijoje skaičiuosim, 
ką galime padėti pagal įstatymus, 
galbūt kalbėsimės su girininkais 
dėl medienos, reikalingos namo at-
statymui, o daugiau mes nelabai ką 
ir galim“,- sakė E.Pajarskas. 

Seniūno teigimu, didžiausia pro-
blema ta, kad namas nebuvo draus-
tas. Tai, beje, dažnas reiškinys  
Anykščiuose. „Kiek buvo gaisrų 
Anykščių seniūnijoje, nė vienas iš 
degusių namų nebuvo draustas“,- 
teigė E.Pajarskas. 

Užteko 15 minučių, kad ugnis sunaikintų ilgus metus darbo. 
Gražumyno kaime namas, priklausantis Rūtai Šapokienei, prak-
tiškai turės būti perstatytas iš naujo. 

„Pažiūrėkit, kaip čia ateita 
tiesiai prie namo, o ten nu-
eita, pėdsakai maži, kaip mo-
ters ar paauglio“,- rodė pėd-
sakus Milda Šapokienė.  

Iš sudegusio namo vyrai nešė baldus. Ko nesunaikino ugnis, tas 
sulieta vandeniu.              Autoriaus nuotr. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Griovimo darbai Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijoje 
sustabdyti. Bent laikinai.

Keturiolikai deputatų išreiškus 
valią, Vasario 16- ąją pagaliau 
švęsime atsikratę Kovo -11 – 
osios Akto signatarės. 

Irena Andrukaitienė – Signatarė, 
progimnazijos direktorė ir lietuvių 
kalbos mokytoja šios kadencijos 
rajono Tarybos veiklos pabaigoje 
atleista iš darbo, nes prarado 
rajono valdžios pasitikėjimą. Ji 
apkaltinta sugriovus A. Vienuolio 
mokyklą. Prieš tai I. Andrukaitie-
nė bandė sugriauti ir J. Biliūno 
gimnaziją (dėl to dabar J. Biliūne 
niekaip ir nepasibaigia renovaci-
ja). Piktavališki mokyklų griovimo 
darbai vyko taip sparčiai, kad 
rajono Taryba jokiais būdais ne-
galėjo delsti, kol teisėsauga atliks 
naujų socialdemokrato Romaldo 
Gižinsko rastų dokumentų apie 
direktorės finansinius nusikalti-

mus tyrimą, o teismas nuteis I. 
Andrukaitienę 25 metams sunkiųjų 
darbų su turto (tėvų namelis 
Kurklių gatvėje) konfiskavimu. Dėl 
susidariusios ypatingos padėties 
Taryba nusprendė, kad pavojinga 
laukti, kol direktorė pasveiks, nes 
mokytojus ir mokinius gali užgriūti 
mokyklos stogas. Siekdami išvengti 
nekaltų aukų, deputatai direktorę 
iš darbo atleido už akių, nesuteikę 
Konstitucijos garantuojamos teisės 
gintis. Suprantama – gelbstint 
gyvybę niekas nesaugo chalato 
baltumo.

Tiesa, labai tikėtina, kad 
teismai šį Tarybos sprendimą 
panaikins, ir priteis dešimtis 
tūkstančių eurų Signatarės aša-
roms nušluostyti. Deputatai net 
neslėpė, kad tokia baigtis labai 
net tikėtina, tačiau jų sprendimo 
tikslas ir buvo kitas. Signatarė 
dabar viešai paniekinta. Jai pa-
rodyta, kas atsitinka, kai neini su 
dauguma ir atsistoji skersai kelio 
socialdemokratui. 

Linčo teismas nesiekia teisin-
gumo. Jo tikslas – parodyti galią. 
Minios galią. Už linčo teismą 
nėra atsakingo. Visada yra 
pasiteisinimas - visi taip galvojo, 
taip kalbėjo...visi mušė, tai ir aš 
truputį įspyriau. Gėdytis ir dabar 
nebus ko, kaip niekas nesigėdi-
ja, kad atėmė Anykščių garbės 
piliečio vardą iš rašytojo Juozo 
Baltušio. Ką jau ką – mokėti 
pasitaikius progai įkąsti daugiau 
pasiekusiam žmogui mes, anykš-
tėnai, neprilygstami specialistai. 

Toks jau mūsų parapijos charak-
teris. Anykščių literatūros klasika 
pilna pavyzdžių. Šiuo atveju 
neapykantos objektas – provin-
cialiame miestelyje gyvenanti 
nepriklausoma, išdidi moteris. Ir 
ne šiaip moteris, o tokia, kurios 
pavardę turės išmokti anūkai. O 
kuo ji už mus geresnė? Tik tuo, 
kad nebijojo ir ėjo su Sąjūdžiu? 
Na, ir kas. Būčiau aš ėjusi - 
būčiau dabar Signatarė. O viešai 
dėmesį rodan-
tis režisierius...  
televizijos 
žvaigždė, 
pamanyk... 
Tinkantis į sū-
nus. Siaubas... ką jis joje mato? 
Čia pagrindiniai I. Andrukaitie-
nės nusikaltimai komentatorių 
akimis, nes Tarybos kontrolė 
ir prokuratūra jokių direktorės 
pažeidimų nenustatė. Tiesa, 
dauguma tų komentarų, kaip 
atskleidė policijos tyrimas, yra iš 
mokytojų kompiuterių. Nekeista, 
kai mokyklose tiek senmergių.

Matant Anykščiuose tvyrančias 
nuotaikas, niekuo neypatingas šis 
Tarybos sprendimas. Pirmiausia 
dėl to, kad jis kolektyvinis, nu-
asmenintas, taigi tarsi niekieno 
nepriimtas. Kas bus kaltas, 
jeigu teismas jį panaikins? O 
neišvengiamai panaikins. Meras 
Sigutis Obelelevičius? Ne. Tiesa, 
jis Tarybos posėdžiui vadovavo, 
tačiau priimti sprendimą atleisti 
I. Andrukaitienę jį įgaliojo 
Taryba. Kalta Taryba? O kas yra 

ta rajono Taryba? Kas Tarybai 
priklauso? Kol teismas išnagri-
nės I. Andrukaitienės ieškinį, bus 
praėję ne vieneri metai, ir prie 
kiauro savivaldybės lovio (atsi-
prašau, norėjau parašyti – prie 
kiauro savivaldybės posėdžių 
salės stalo) sėdės jau visiškai kiti 
žmonės, nes kovo 1- ąją rinkimai.

Internautai desperatišką bandy-
mą susidoroti su Signatare vadina 
„raganų medžiokle“ ir sako, kad 

nedaug trūksta, 
kad Anykščiuo-
se užsiliepsnotų 
laužai. Esą ir 
ilgų žarsteklių 
nuo Obele-

vičiaus asmens kulto šventės 
– Obuolynių – yra likę. O aš 
manau, kad dauguma anykštė-
nų, matydami, kaip gniuždomas 
žmogus, kurio nusikalstama veika 
neįrodyta, jaučiasi taip, tarsi ste-
bėtų pakelėj chuliganų daužomą 
žmogų. Įsikišti baisu, nes pats 
gali gauti, tačiau  viduj negera...
Deja, ne tiek negera, kiek baisu. 
Panašiai, kaip Tarybos nariams 
Rolandui Jurkėnui ir Lukui 
Pakelčiui, kuriems užteko jėgos 
priimant sprendimą tik susilaikyti.  

1789 – ųjų Prancūzijos re-
voliucija paliko posakį – „Re-
voliucija ryja savo vaikus“.  Iš 
tiesų yra paprasčiau – tik keli 
procentai nuo populiacijos yra 
robespjerai. Didžioji dalis – tylūs 
ir ramūs žmonės, linkę nesikišti 
į ne savo pupas. Tačiau valdan-
čiųjų misija yra sėti pasitikėjimą 

žmonėse, kad valdžios priimami 
sprendimai yra teisingi, teisėti, 
moralūs, o svarbiausia - visiems 
piliečiams vienodi. Nes kai 
susvyruos žmonių tikėjimas tei-
singumu, susvyruos ir valdžia. 

Kokia rajono vadovų moralė, 
puikiai iliustruoja, kad ir už 
kyšio ėmimą nuteisto Antano 
Katlioriaus pavyzdys. Ketverius 
metus teisiamas savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas buvo 
patikimas vyras rajono vadovų 
akyse. Jis niekada neprarado ir 
rajono Tarybos narių pasitikėji-
mo, nes protarpiais tarp apelia-
cijų vis pavadovaudavo Anykščių 
numelioravimo procesams. Tik 
teismui atsiuntus sprendimą, kad 
A. Katlioriui draudžiama dirbti 
valstybės tarnyboje, šis, nepra-
radęs pasitikėjimo vyras, buvo 
atleistas.

Rajono Tarybos narių pasitikė-
jimo neprarado ir savivaldybės 
administracijos direktorius Vilius 
Juodelis (tebus atleista mano 
kaltininkui – nuo šiol jo pavardę 
rašysim mažąja raide, atsiprašau 
savivaldybės kalbininkės, bet 
Šv. Valentino diena, visgi). Nors 
buvo paskelbti Lietuvos ypatin-
gajame archyve rasti dokumen-
tai, kad jis priklausė KGB re-
zervui. Deputatai ne tik neprašo 
kapitono viešai paaiškinti, kaip 
čia jam buvo su ta KGB, bet įvy-
kių Rusijoje fone, net patiki KGB 
karininkui anykštėnų evakuaciją. 
Jeigu kiltų karas. Žinoma, kas 
geriau už vilką saugos avidę.

...Vasario 16- ąją pagaliau 
švęsime atsikratę Kovo -11 – 
osios Akto signatarės... 
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etiketas

Kaip reikšti savo 
nuomonę

Dažnai iškyla pavojus, kad disku-
tuotinomis temomis (apie religiją, 
politiką ar moralę) pradėsite reikšti 
per daug kategorišką nuomonę. Jūsų 
taktiškumas padės išvengti karštos 
diskusijos. Jei jūsų pašnekovas lai-
kosi priešingų jūsiškėms pažiūrų, 
išklausykite jį ramiai ir pasakykite 
savo nuomonę. Neparodykite, kad 
principingai laikotės savo pažiūrų 
– verčiau būti pažiūrų reiškėju, nei 
gynėju.

Kaip sakyti kom-
plimentus

Visuomet malonu jausti pritari-
mą. Tvirtas žmogus be vargo sako 
komplimentus, tačiau neužtikrintam 
žmogui labai sunku pagirti kitus. 
Labai dažnai nutylime malonius da-
lykus apie kitus, nors visada yra ką 
pagirti.

Kaip priimti 
komplimentus

Visus mus, o ypač moteris, auklė-
jo būti kuklius. Išgirdę komplimentą 
apie save, mes elgiamės per droviai 
ir nenuoširdžiai. Jei jus pagyrė už 
gerą kalbą ar puikiai sužaistą teniso 
partiją, nenutaisykite atsiprašinė-
jančios veido išraiškos. Atsakykite 
linksmiau: ,,Kaip malonu išgirsti 
tai iš tavęs“ arba: „Tai buvo viena 
geriausių mano dienų kortuose“. Ti-
kriausiai tokio atsakymo ir tikėjosi 
komplimento autorius.

Kaip perduoti 
komplimentą

Ypač malonu išgirsti komplimen-
tą iš antrų lūpų. „Sintija sakė, kad 
tu geriausiai pristatei prekes“. Šis 
komplimentas daug reikšmingesnis 
nei iš pačios Sintijos lūpų. Tik kilnus 
žmogus gali perduoti išgirstą kom-
plimentą.

Kaip įsiterpti į 
pokalbį

Žmogus, nuolat pertraukiantis pa-
šnekovą, kelia susierzinimą. Nors ir 
kaip norite įsiterpti į pokalbį, nedary-
kite to. Tai nemandagu kalbančiojo 
atžvilgiu. Jei kas nors nutraukia jus, 
kelias sekundes paklausykite, po to 
vėl grįžkite prie pokalbio temos.

Kaip tapti geru 
klausytoju

Vienas puikiausių komplimentų 
apie žmogų gali būti toks: „Ji pri-
verčia manyti, kad esi vienintelis 
žmogus pasaulyje“. Geras klausyto-
jas savo pašnekovui visada pasakys: 
,,Man labai įdomu, ką jūs kalbate“. 
Susikaupti ir įsiklausyti į pašnekovo 
žodžius yra didelis menas, apie tai 
rašomos knygos ir skaitomos pas-
kaitos.

Per daug kalban-
tis žmogus

Gero klausytojo priešingybė – per 
daug kalbantis. Nors ir kaip vargina, 
tačiau jūs, kaip klausytojas, negalite 
nieko padaryti. Belieka tikėtis, kad 
jis susipras, jog geras pokalbis pri-
klauso nuo abiejų pašnekovų.

Parengta pagal Amy Vanderbilt 
„Viskas apie etiketą“

Gyvenimo nublokšti į Vilnių. 
Abu kartu, linksmai besišneku-
čiuodami, laimingi - taip tikroviš-
kai sugautoj akimirkoj spindi tas 
jausmas. Šaligatvis, rodosi, aidin-
tys žingsniai, o tolumoje - kate-
dros varpinės pakraštėlio pasviręs 
baltumas. Linksma ir neramu, juk 
Lietuvoje jau šeimininkauja sovie-
tiniai emisarai. Nugarėlėje kaligra-
fiškas įrašas: „Saulė švietė ir kate-
dra buvo taip netoli. Antanas.1940 
XI 20“. Mūsų istorija tarsi ir bai-
giasi, bet gal ją pratęs kai ką apie 
Aliną ir Antaną žinąs skaitytojas.

Nežinomybės ir meilės 
paliesti Raimondas GUOBIS

Visais laikais žmones lydėjo meilė, dieviška aistra tam vieninteliam ar vienintelei, kurie, rodosi, 
iš aukštybių meilei skirti. Meilė išlieka atmintyje, išlieka žinojime, ją galima tiesiog restauruoti, pa-
justi, suvokti net žvelgiant į įsimylėjelių fotografijas. Šias suradau kažkur Troškūnų krašte, viskas 
buvo taip mįslinga, mistiška, aistringa, kad net nebežinau, kas man jas įdavė, ir taip kartais nutin-
ka. Prisiminiau jas, turėjau prisiminti įsimylėjelių šventės - Šv. Valentino dienos - išvakarėse.

Vyras, vardu Antanas, pavardė Drunga, jis nuo Imbrado, gimnazistas, 
technikos mokyklos studentas, vėliau - nepriklausomos tarpukario Lietu-
vos kariuomenės aviacijos karininkas. Tai jis, pasimaišiusio ten fotografo 
aparato objektyvo sugautas, per Pajuostės aerodromo parūkavusius vieš-
kelius su bičiuliu lekia motociklu. Jis, prasidėjus karui, suirutėms išeis į 
atsargą, kažkaip laimingai niekur, į jokius kalėjimus ar tremtį nepaklius, 
ir paklusdamas lemčiai, dar palyginti jaunas, nuskęs Nevėžyje. Tik neži-
nai, ar ilgai jis buvo kartu su savo mylimąja, kur ji buvo tada, kai slogieji 
pokario laikai, persekiojimai mūsų pasaulį slėgė?

Ji vardu Alina, o štai pavardė 
man dar paslaptis. Matyt, kilusi 
nuo Troškūnų, matyt, iš bajorų, 
juk toks nuostabus vardas, gal nuo 
Nevėžio iš Mašinkų, o gal nuo Pe-
lyšos pakrančių, nes ten dar ilgai 
lenkuojančių, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės piliečiais save va-
dinančių, nemažai buvo užsilikę. Ji 
gimnazistė Panevėžio gimnazijoje, 
ji uoli, pasižymėjusi skautė, žydi 
savo apskrito veido šypsena, pasi-
puošusi skautų kaklaraiščiu, ant krūtinės spindi trijų liepsnų žymenys - 
sūkurėliai. J Žitkaus nuotrauka labai nuotaikinga, mąsli  ir meniška.

Prabangus automobilis ūkininko sodybos kieme, prie dar naujo lentutėmis dengto klojimo - pasiturimas, 
pažangus gyvenimas, kažkas sėdi ant sėdynių. Iš kraštų du nepažįstami vyrai, baltmarškinis sodietis, matyt, 
šeimininkas; jaunas, šviesiu kostiumu vilkintis vyras; aviacijos karininko uniforma pasipuošęs, karišką pilotę 
užsidėjęs Antanas ir šviesiu lietpalčiu vilkinti, vienintelė tame būryje nerūpestingai besišypsanti Alina. Ar jie 
bent nutuokia, kas laukia ateity? 
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Vandenis (sausio 21 d. – vasario 19 d.) Pagal fengšui, vandenio ta-
lismanas – drugeliai. Drugeliai jam neša laimę ir džiaugsmą, dova-
noja harmonijos pojūtį. Tačiau Vandenis turėtų atminti, kad jo talis-
manas jokiu būdu negali būti nugaišęs ar prismeigtas negyvas prie 
popieriaus lapo – toks drugelis skleidžia itin negatyvią energiją. Tad 
geriausia arba nusipiešti jį, arba įsigyti stiklinę drugelio figūrėlę.

 VANDENIS

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Vandeniams būdinga:

1. Vandeniai nemėgsta vado-
vauti kitiems, tačiau ir patys retai 
kada paklūsta svetimai valiai.

- Tiesa. Esu iš tų žmonių, kurie 
bendraudami su kitais pirmiausia 
pasitelkia diplomatiją. Gal anksčiau 
buvau ūmesnė, bet gyvenimas pri-
verčia išmokti tam tikras pamokas 
– dabar jau pagalvoju, o ką tas va-
dovavimas ir kategoriškumas duos. 
Man kartais visai patinka, kai kiti 
man pačiai pavadovauja, bet irgi su 
protu ir proto ribose. Pavyzdžiui, 
vyro nuomonė man yra svarbi (V. 
Gustienės vyras Audronis Gustas yra 
Anykščių psichikos sveikatos centro 
direktorius, gydytojas psichiatras 
– aut.past.). Bet šeimoje nėra taip, 
kad kuris nors būtumėm „po padu“. 
Santuokoje gyvenam jau beveik 35 
metus, tačiau vadovų mūsų šeimoje 
nėra, o gal tiesiog prisitaikėm vienas 
prie kito... Kai tik pradėjom gyven-
ti kartu, mane labai erzindavo vyro 
„nekalbadieniai“. Jeigu jau supykda-
vo, o jis gi Avinas – užsispyręs, turin-
tis savo nuomonę, tai galėdavo ištisą 
dieną nekalbėti, o man atrodydavo, 
taigi išsakei, pasikalbėjai ir baigta. 
Dabar jau tokių „nekalbadienių“ 
nebebūna. Jeigu šeimoje pasitaiko 
konfliktų, stengiamės juos išspręsti 
tiesiog kalbėdami, lėkštės mūsų šei-
moje nedūžta. Gal jaunystėje ir buvo 
kokia šlepetė paleista, dabar tokių 
dalykų nebūna... Su amžium ateina 
išmintis.

Išmintis neleidžia skraidyti šlepetėms
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vidaus 

ligų gydytoja Violeta Gustienė sausio 31 – ąją atšventė jubiliejų.
Daugiau nei trisdešimt metų gydytoja dirbanti pašnekovė sako, 

kad dienos nepradeda skaitydama astrologines prognozes ir ho-
roskopais, kurie yra sudaryti savaitei ar mėnesiui, nesidomi. „Ne-
turiu laiko tokiems dalykams, tačiau tai, kas būdinga vienam ar 
kitam zodiako ženklui, kartais pasidomiu“ – sako gydytoja. 

2. Vandenio idealai nemiršta – 
tokie, kokie buvo vaikystėje, išlie-
ka nepakitę visą gyvenimą.

- Manau, kad pagrindines vertybes 
žmogus atsineša iš šeimos. Nereikia 
kaltinti vaikų, kad blogo elgesio jie 
išmoksta darželyje, mokykloje, vai-
ko elgesys visuomenėje – šeimos 
modelio atspindys. Aš pati užaugau 
gražioje, tvirtoje šeimoje, tad man 
tarsi į kraują įaugę, kad šeima – pa-
grindinė vertybė, kad rūpestis vienas 
kitu, supratimas, palaikymas yra 
labai svarbu. Ir suaugusio žmogaus 
stiprybė, manau, labai daug pri-
klauso nuo šeimos – jeigu turi tvirtą 
užnugarį, žmones, į kuriuos gali at-
siremti, gyvenime jautiesi tvirtesniu. 
Ačiū Dievui, kad dar turiu abu tėve-
lius gyvus, tik, deja, jau šeši metai, 
kai nebėra brolio...

3. Tai – altruistų, idealistų žen-
klas...

- Esu tiesos ieškotoja. Nemoku 
apsimetinėti nei darbe, nei namie. 
Sakau tai, ką galvoju, nors labai daž-
nai tenka nuo to nukentėti. Matyt, 
kartais būtų geriau patylėti... 

Altruizmas? Nežinau, bet man 
nesunku pačiai ko nors atsisakyti 
dėl artimo žmogaus gerovės. Gal ir 
gydytojos profesiją dėl to pasirin-
kau. Nuo penktos klasės žinojau, 
kad tapsiu gydytoja ir jokių kitų al-
ternatyvų neturėjau. Prisimenu, dar 
kai draugavom su vyru, jis trejais 
metais vyresnis, jis man sakė: „Vai-

keli, kol laikas, tu eik iš čia, dar gali 
pasitraukti...“ Bet pagalvojau, kur gi 
aš trauksiuosi... 

Niekada nesigailėjau dėl pasirink-
tos profesijos... Uždarius kabineto 
duris, darbas nepasibaigia. Ir grįžus 
namo, jeigu tik koks buvo sunkesnis 
pacientas ar bloga diagnozė, galvoju 
apie tai, ieškau literatūros, informa-
cijos internete, sergu kartu su paci-
entais...

4. Turi puikią intuiciją ir sugeba 
numatyti įvykių eigą į priekį.

- Tikrai taip. Turiu labai stiprią 
nuojautą, kuri dažniausiai pasitei-
sina. Kartais būna, kad protas sako 
viena, o intuicija – kita, ir pasikliauju 
būtent nuojauta. Esu fatalistė – tikiu 
likimu. Aišku, tam tikrus dalykus 
žmogus gyvenime gali ir turi pako-
reguoti, bet manau, kad didžioji dalis 
įvykių, susitikimų, žmonių yra nu-
lemta. Gyvenime tikiu „bumerango“ 
principu – esu įsitikinusi, kad jeigu 
padarei kam bloga, tikrai viskas su-
grįš – ar tau pačiam, ar vaikams, o 
gal anūkams. Todėl bijau net minty-
se žmogui palinkėti ko nors bloga... 
O kartais taip žmogus įskaudina, taip 
supyksti, bet nesu linkusi kerštauti. 
Mane supykdyti nelengva, kantry-
bės turiu daug, bet jeigu jau ta taurė 
persipildo, tada ir pratrūkstu... 

5. Vandenė mama – ypač libe-
rali. Savo vaikams suteikia labai 
daug laisvės, gal kartais net per 
daug...

- Taip. Vaikams stengiuosi tik pa-
tarti, o ne primesti savo nuomonę. 
Nuo vaikystės taip buvo – pasitikė-
jom savo vaikais, ir džiaugiuosi, kad 
užaugo tikrai gerais, dorais žmonė-
mis. Aš – atlaidesnė, vyras vaikams 
buvo griežtesnis, nei aš. Bet stiprus 
ryšys su vaikais išliko ir dabar, jiems 
užaugus. Dukrai Robertai – 34 – eri, 
pati jau sukūrusi šeimą, turim ir 3,5 
metų anūkėlę. Sūnui Andriui – 28 – 
eri. Su dukra kasdien kalbamės tele-
fonu, sūnus gyvena su mumis, tad ir 
turėdami suaugusius vaikus, nesam 
nuo jų nutolę. Sūnus šiuo metu sli-
dinėja Austrijoje, kiekvieną dieną 
parašo žinutę, žino, kad mama vis 
tiek jaudinasi. Vyras sako, „va, rašo 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus ligų gydy-
toja Violeta Gustienė, paklausta apie vaidmenis šeimoje, juokau-
ja: „Aš labiau klausytoja, nei kalbėtoja. Jeigu jau vyras, grįžęs 
namo po darbo, daug kalba, suprantu, kad darbe neišsikalbėjo. 
Kai darbe išsikalba, tai irgi būna matyti“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

4 detalės apie Violetą GUSTIENĘ

Knyga...
„Labai trūksta laiko, kurį galėčiau skirti grožinės literatūros skaitymui. 

Dažniau į rankas imu profesinę literatūrą... Paskutinė perskaityta groži-
nės literatūros knyga – W. Paul Young „Trobelė“.

Kelionė...
„Be galo mėgstam keliauti. Jeigu kurį laiką neišsiruošiam į kelionę, tar-

si pradeda kažko trūksti. Vienos įsimintiniausių kelionių buvo į Tailandą, 
Peru. Didžiausias įspūdis, parsivežtas iš Tailando, ypač malonūs, nuolat 
besišypsantys žmonės“.

Teatras...
„Mėgstu klasikinius spektaklių pastatymus. Modernas man nelabai prie 

širdies. Neseniai Operos ir baleto teatre žiūrėjom baletą „Karmen“. Muzi-
ka – ta pati, viskas gražu, bet moderni scenografija man ne ypač patiko“.

Autoritetas...
„Negalėčiau išskirti vieno žmogaus... Gal atsakymas būtų toks – esu 

laiminga, kad turiu vyrą, kuris yra ir geriausias draugas, ir puikus tėtis, ir 
darbštus specialistas, ir, žinoma, įdomus pašnekovas...“

Mano receptas
- Vandeniai – ir išrankūs maisto ragautojai, ir geri šeimininkai. Pasida-

linkite savo firminiu receptu – paprašėme gydytojos V. Gustienės.

- Ypatingos reikšmės maistui neteikiu. Tikrai nesu gurmanė. Aišku, keliau-
jant po užsienio šalis įdomu išbandyti ką nors nauja. 

Gaminu labiau dėl to, kad reikia, o ne todėl, kad tai būtų mano aistra. Tačiau, 
kaip aš sakau, jeigu nori gero rezultato, darant bet kokį darbą, jį reikia daryti su 
meile. Tada ir paprastas patiekalas bus gardus, jeigu vienu iš ingredientų bus 
meilė. 

Neturiu savo firminių receptų, bet artimieji sako, kad kepu labai skanu kugelį.
Į bulvių tarkius reikia įmušti kiaušinį, sudėti pakepintą svogūną, spirgučius, 

druskos, pipirų, įpilti virinto pieno. Kugelį kepu silikoninėj kepimo skardoje. 

DĖMESIO DĖMESIO!!! 
MERĄ IŠRINKIME PIRMAME RATE!

Mieli Anykščių krašto žmonės, kviečiame į neformalius 
susitikimus su Anykščių rajono savivaldybės meru Sigučiu 
Obelevičiumi, kuris neseniai “Lietuvos ryto” portalo (kuri-
ame balsavo 300 000 žmonių) bei ekspertų organizuotuose 
geriausio šalies mero rinkimuose užėmė 4-5 vietą. Su meru ir 
mūsų kandidatais galėsite padiskutuoti apie tai, ką pavyko nu-
veikti Anykščių krašte, kokie darbai laukia ateityje. Kartu bus 
pristatomos naujausios mero knygos, bus galima padiskutuoti 
apie augalus ir grybų vaistines savybes. Maloniai laukiame 
Jūsų:

Šeštadienį, vasario 14 d. 12.00 val. Šlavėnuose (bendruomenės 
salėje); antradienį, vasario 17 d. 17.30 val. Andrioniškio 
bendruomenės salėje; trečiadienį, vasario 18 dieną 17.30 Šerių 
bendruomenės namuose; ketvirtadienį, vasario 19 dieną, 17.30 
val. Levaniškių bendruomenės namuose; šeštadienį, vasario 21 d. 12.00 val. Kurklių seniūnijoje, 
13.30 val. Kurklelių bendruomenės namuose, 18.00 val. Skiemonių bendruomenės salėje; 
sekmadienį, vasario 22 dieną 12.00 val. Troškūnų bendruomenės salėje, 14.00 val. Kavarsko 
seniūnijoje, 16.00 val. Burbiškio bendruomenės namuose, 17.30 val. Rubikių bendruomenės 
salėje; vasario 23 d., pirmadienį 17.30 val. Piktagalio bendruomenės namuose; antradienį, vasa-
rio 24 d. 17.30 val. Leliūnų bendruomenės namuose; trečiadienį, vasario 25 d. 17.30 val. Svirnų 
bendruomenės namuose; ketvirtadienį, vasario 26 d. 17.30 val. Viešintų bendruomenės namuose.

TS-LKD rinkimų štabas
Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 212

tau, o ne man“, o ką aš žinau, kodėl 
(juokiasi)...

Vaikus su vyru auginom patys, de-
rinom ir darbus, ir vaikų auginimą. 
Buvom pasiskirstę pareigomis – vy-
ras su vaikais dažniau išvažiuodavo 
kur nors, labiau rūpinosi jų laisva-
laikiu, o aš tvarkiausi namuose. Aš 
nesureikšminu buities, darau tai, ką 
tiesiog turiu padaryti. Jeigu dabar 
nereikėtų pamaitinti dviejų vyrų, tai 
gal ir negaminčiau tiek, bet jie abu 
pas mane nuo virtuvės laikosi ato-
kiau, geriau užsiims kitais darbais, 
bet ne maisto gaminimu. Tiesa, sū-
nus – žvejys. Moka pagaminti fan-
tastišką žuvį, aš net nesilygiuoju į 
jį. Nei išdoroti, nei prie gamybos 
proceso prisidėti man neleidžia, šiuo 

atveju būnu tik ragautoja. 

6. Vandenė moteris savo išvaiz-
dai negaili nei pinigų, nei laiko. 
Mėgsta ekstravagantiškus drabu-
žius, netikėtus derinius.

- Save ir kitus gerbiantis žmogus 
privalo atrodyti tvarkingai. Tad ir 
man svarbu sutvarkyti plaukai, na-
gai, bet ryte prie spintos tikrai neuž-
trunku. Man „šopingo“ terapija nėra 
veiksminga, tiesiog apsipirkti, kaip 
kitos moterys, specialiai aš nevažiuo-
ju. Ir apsipirkti dažniausiai važiuoju 
su vyru, jis man ir pataria, ir pasižiū-
ri, kaip atrodau. Komplimentų labai 
dažnai nesako, bet nėra užmiršęs, 
kaip juos sakyti. Aš ir pati jam kartais 
pasakau, kad gražiai atrodo... 



2015 m. vasario 14 d.

pirmadienis 2015 02 16

sekmadienis 2015 02 15

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro (k).
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Leonardas 1“. 
12.00 „Lotynų Amerikos platy-
bėse. 1 d. Patagonija. Pasaulio 
pakraštys“.  
13.00 „Puaro 13“. N-7 
14.30 Tautos balsas (k).
15.00 Lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premijų įteikimo 
iškilmės.  
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kauno 
„Žalgiris“. 
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“.
21.50 „Žagarė - Lietuvos kultūros 
sostinė 2015“. Atidarymo kon-
certas.
23.05 „Oliveris ir vaiduoklis“. N-7
0.30 Auksinis protas. 
1.40 Mokslo ekspresas (k).

2.00 „Puaro 13“ (k). N-7
3.30 Pasaulio panorama (k). 
4.00 Savaitė (k). 
4.30 „Giminės. Gyvenimas tęsia-
si“ (k). 
5.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 

 
6.30 „Smalsutė Dora. Į pagalbą 
su šokiu“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Didžioji sėkmė. Didysis 
filmas“. N-7
11.20 „Laikrodžių stabdytojai“.
13.05 „Nekenčiu Valentino die-
nos“. N-7 
14.50 „Didingasis amžius“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.00 „Vingiuotas kelias namas“. 
N-14
23.50 „Užgavėnės Naujajame 
Orleane“. S 
1.30 „Tikrasis teisingumas. 
Brolija“ (k). N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7  
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių sodai. 
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Barbė Auksaplaukė“.  
12.10 „Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo 

pabaiga“. N-7
13.50 „Gyvenimo bangos“. N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 „Ekstrasensai detektyvai“. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Šuolis! N-7 
22.30 „Teisė žudyti“. N-14
0.35 „Patruliai“. N-14 
1.15 „Panika roko saloje“. S
2.30 „Atleidžia tik dievas“. N-14

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Melagių žaidimas“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Vasara Elzase“. N-7
21.00 „Kortų namelis“. N-14
23.00 „Socialinis tinklas“. N-14
1.20 „Dviese geriau“.  

6.55 „Svajonių sodai“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Korio gyvūnijos pasaulis“. 
11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 

Anabele Lengbein.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Svajonių sodai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7
16.00 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
18.05 „Keistenybės. Dono Poleko 
pasaulis“ (k). 
19.05 „Nustebink mane“. 
21.00 „Niro Vulfo mįslės. Vulfas 
lieka namie“. N-14 
23.00 „Bruno“. S
0.30 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.40 Šventė Kvėdarnoje. 
Koncertuoja Stasys Povilaitis. 
2014 m. (k). 
10.30 ORA ET LABORA.  
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2008 m.  
13.10 Mūsų miesteliai. Viduklė. 
2 d.  
14.00 Šventadienio mintys. 
14.30 V. A. Mocarto opera „Don 
Žuanas“. 
17.00 Kultūros savanoriai (k). 
17.30 Septynios Kauno dienos. 
18.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatai.  
19.35 Legendos.  
20.20 Poeto Algimanto Baltakio 
kūrybos vakaras. 2007 m. 
21.10 Kultūra (k). 
21.30 Visu garsu (k). 
22.15 ...formatas (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos vakaras.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ (k). 

0.30 Koncertas „Myliu“. 

5.15 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Arčiau mūsų.
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Ne vienas kelyje (k).
13.30 Dviračio šou (k). 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7 
15.35 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
„Menininkų portretai“. 
16.10 Lietuvos sprendimas. 
2015 m.  
18.30 KK2 (k). N-7  
19.10 Mes pačios (k).  
19.40 „Alfa“ savaitė.  
20.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7  
23.25 Ne vienas kelyje (k).  
23.50 24 valandos (k). N-7  
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.10 KK2 (k). N-7 
3.50 Autopilotas (k).  
4.20 Tauro ragas (k). N-7  

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  

10.00 „Ledo kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“.
13.00 Džeimio ir Džimio maisto 
revoliucija.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7 
16.00 „Gražiausi žemės kam-
peliai“.
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „A komanda“. N-7
21.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. N-14
22.00 „Amerikiečiai“. N-14
22.55 „Liepsnojanti meilė“. N-14
2.30 „Lujis“. N-7

7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais. 
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas. N-7 
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 „Laukinis pasaulis“. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 2015. 
Biržų rajono meras.  
13.20 Savivaldybių rinkimai 2015. 
Ignalinos rajono meras (2).  
14.40 Savivaldybių rinkimai 2015. 
Molėtų rajono meras. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jėga! 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“. 
22.30 „Nebylus liudijimas“. N-14
23.30 „Kupidonas“. S 
1.30 „24/7“.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
6.05 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k).ž 
6.30 „Valstybės atkūrimo diena. 
1918 m. Vasario 16-osios Akto 
signatarai“.. 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
datos. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas“. 
10.25 „Žiulio Verno Paslaptingoji 
sala“. N-7 
12.00 Valstybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos vals-
tybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija Vilniuje, Simono 
Daukanto aikštėje. Lietuvos 
Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kalba.  
12.30 Valstybės atkūrimo diena. 
Šv. Mišios, skirtos Lietuvos 
Nepriklausomybės dienai.  
13.30 „Valstybės atkūrimo diena. 
Daktaras Jonas Basanavičius“. 
14.00 Valstybės atkūrimo diena. 
Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
Signatarų namų Vilniuje.  
14.30 „Atiduok Tėvynei, ką 
privalai“. 
15.10 Koncertas „Grįžtu namo“. 
17.15 „Prie rugių ir prie ugnies“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
19.00 Iškilmingas Vasario 16-
osios minėjimo koncertas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Valstybės atkūrimo 

dienos šventė „Geltona. Žalia. 
Raudona“. 
22.00 „Trispalvis“. N-7 
23.20 Istorijos detektyvai (k). 
0.10 Lietuvos nacionalinių kul-
tūros ir meno premijų įteikimo 
iškilmės iš Lietuvos Respublikos 
Prezidento rūmų (k). 
1.10 „Žagarė - Lietuvos kultūros 
sostinė 2015“ (k). 
2.20 „Mūsų laisvės metai. 1993 
m“. (k). 
3.15 Koncertas „Grįžtu namo“ 
(k). 
5.15 Tautos balsas (k).

6.20 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.45 „Skūbis-Dū baimės stovy-
kloje“. 
8.05 „Naujieji keršytojai. 
Augantys didvyriai“. 
9.25 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
11.00 „Sugrįžęs iš praeities“. N-7 
12.55 „Staiga trisdešimties“. N-7 
14.50 „Šėtoniškas sandėris“. N-7 
16.35 „Uždelsta meilė“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 Laisvės gimimas. 
21.20 „Kvaila, beprotiška meilė“. 
N-14 
23.35 „Mirties upė“. N-14 
1.20 „Vingiuotas kelias namo“ 
(k). N-14  
3.05 Lietuva Tavo delne. 

6.50 Teleparduotuvė. 
7.05 „Monstrų vidurinė mokykla. 
Keista sintezė“. N-7
8.40 „Edvardas Žirkliarankis“. 
N-7  
10.45 „Galiūnas Džo“. 
13.00 „Geležinis Vilis“. 
15.15 „Ana ir karalius“. N-7  
18.30 TV3 žinios.  

19.00 Aš tikrai myliu Lietuvą.  
21.00 „Tadas Blinda“. N-7  
23.15 „Laiškai Sofijai“.  N-7  
1.55 „Aferistas“. N-7  
2.45 „Mažylė Houp“. N-7  
3.35 „Choras“. N-7
  

6.35 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Bosas“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Autopilotas (k).  
18.25 „Visa menanti“. N-7
19.25 „Policija ir Ko“. N-7
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
21.00 Patrulis. 
21.30 „Mirtinas žaidimas“. N-14
23.30 „Persekiotojai“. N-7
0.25 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.25 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7 

10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
11.05 „Karadajus“ (k). N-7 
12.05 „Griežčiausi tėvai“ (k). 
13.05 „Audra“. N-7
14.00 „Alabama - namai namu-
čiai“. N-7
14.55 „Būrėja“ (k).  
15.30 „Šeštasis pojūtis“. N-7
16.00 „Griežčiausi tėvai“.
17.00 „Mano puikioji auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Uošvio tvirtovė“. N-14
23.00 „Mafijos daktarė“. N-7
23.55 „Farų šeima“. N-7
0.50 „Arti namų“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas“ (k). 
9.00 Gimtoji žemė.  
9.30 Girių horizontai.  
10.00 Rusų gatvė. Žinios. (k). 
10.30 Žinios. Ukraina. 
10.45 Neaprėpiama žemė.  
11.20 „Pasijutau lietuviu esąs“. 
12.15 „Lietuvio namai“. 
13.10 Liaudies instrumentų 
ansamblio „Vaivora“ koncertas.  
14.45 Susitikimai.  
15.40 Lietuvos nacionalinių 
kultūros ir meno premijų įteiki-
mo iškilmės (k). 
16.45 „Lituanicos“ paslaptis“. 
17.40 Baletas „Vaivos juosta“.  
19.00 Koncertas „Išsaugota 
per amžius“. 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 „Bunkeris“. 
22.30 Iškilmingas Vasario 16-
osios minėjimo koncertas (k). 
23.50 Dabar pasaulyje.  
0.20 Panorama (k). 
0.50 Kultūros savanoriai (k). 
1.20 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.

5.50 Padėkime augti.  
6.15 Pasaulis X. N-7
7.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k). 
9.00 Mes pačios. 
9.30 Žinios.  
10.00 „Alfa“ savaitė (k).  
10.25 Pasaulis X (k). N-7
11.20 24 valandos (k). N-7
12.20 Valanda su Rūta (k). 
13.50 Mes pačios (k).  
14.15 Autopilotas (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 „Alfa“ savaitė (k).  
16.55 Padėkime augti (k). 
17.20 Pasaulis X (k). N-7 
18.05 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
18.50 Apie žūklę (k). Laida žve-
jams. Vedėjas Algirdas Vilius
19.20 Šefas rekomenduoja (k). 
19.50 Mes pačios (k).  
20.15 Pasaulis X (k). N-7
21.00 Autopilotas (k). 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 24 valandos (k). N-7
23.00 Valanda su Rūta (k). 
0.30 Mes pačios (k).  
0.55 Autopilotas (k).  
1.25 Yra kaip yra (k). N-7
2.20 KK2 (k). N-7
3.00 „Alfa“ savaitė (k).  
3.25 Padėkime augti (k). 
3.50 Pasaulis X (k). N-7 
4.35 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
5.20 Apie žūklę (k).  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt

10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Topmodeliai“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški kadrai“. 
N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Izoliacija“. N-14
0.50 „A komanda“. N-7  
3.00 „Klyvlendo šou“. N-7
  

7.30 Namų daktaras.  
8.05 „Mainai gamtoje“. N-7 
11.20 Amerikos muzikos 
„Grammy“ apdovanojimai. 
14.50 „Prieš parskrendant į 
Žemę“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Pagėgių meras.  
18.00 Reporteris.  
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Pagėgių meras (tęs.).  
19.20 „Albanas“. N-7 
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Artūro Orlausko šou. N-14 
23.50 „Netikęs auklėjimas“. N-14 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris. 
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   Ar norite, kad rajono valdžia suteiktų darbo visiems, 
o ne tik partijos draugams?



2015 m. vasario 14 d.

antradienis 2015 02 17

trečiadienis 2015 02 18

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Stilius (k).  
11.30 „Eurovizija 2015“. 
Nacionalinė atranka (k).  
13.05 Pinigų karta (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). N-7 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Emigrantai (k).
4.05 Specialus tyrimas (k). 
4.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7 
8.50 „Uždelsta meilė“ (k). N-7
10.35 „Šėtoniškas sandėris“ 
(k). N-7
12.15 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
(k). 
13.55 „Madagaskaro pingvinai“.
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Mirties kelias“. N-14
23.55 „Ties riba“. N-14
0.50 „Nikita“. N-7
1.45 „Detektyvė Džonson“. N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7
12.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7
20.30 VIP. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  

22.10 „Transporteris“. N-14 
23.10 „Krizė“. N-14  
0.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-7 
2.50 „Mažylė Houp“. N-7
3.40 „Choras“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas (k). 
N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ (k). 
N-7
11.55 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. N-7  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Visa menanti“. N-7
19.25 „Policija ir Ko“. N-7
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Jis sako „Taip!“. N-14
23.35 „Persekiotojai“. N-7 
0.30 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.30 Bamba TV. S

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.

9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
11.05 „Karadajus“ (k). N-7 
12.05 „Griežčiausi tėvai“. 
13.05 „Audra“. N-7
14.00 „Alabama – namai namu-
čiai“. N-7 
14.55 „Būrėja“ (k).  
15.30 „Šeštasis pojūtis“. N-7
16.00 „Griežčiausi tėvai“. 
17.00 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Rami moteris“. N-7
23.00 „Grubus žaidimas“. N-14 
0.10 „Farų šeima“. N-7
1.05 „Arti namų“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 Susitikimai (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 ORA ET LABORA (k). 
12.45 Opera „Don Žuanas“ (k). 
15.15 Būtovės slėpiniai (k). 
16.00 „Džeronimas“ (k). 
16.30 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retrospek-
tyva.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Striomsio viloje“. 
19.00 LRT Kultūros akademija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Oliveris ir vaiduoklis“ 
(k). N-7 
23.00 „Palikimas“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  

0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Baletas „Vaivos juosta“ (k).  

5.50 24 valandos (k). N-7  
6.45 Valanda su Rūta (k). 
8.10 Mes pačios (k).  
8.35 Autopilotas (k).  
9.05 Yra kaip yra (k). N-7 
10.05 KK2 (k). N-7  
10.45 Padėkime augti (k).  
11.15 Nuo... Iki... (k).  
12.05 Yra kaip yra (k). N-7  
13.05 KK2. N-7  
13.45 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
14.45 Yra kaip yra. N-7  
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Autopilotas (k). 
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).  
 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Topmodeliai“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7

21.00 „Fizrukas“. N-7
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Shakhtar 
Donetsk“ – „FC Bayern 
München“. 
23.40 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
0.10 „Dirbtinis intelektas“. N-14 
1.00 „Izoliacija“. N-14  
2.20 UEFA Čempionų lygos 
apžvalga.  
2.35 „Klyvlendo šou“. N-7 

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės pra-
keiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 „Gamink sveikiau!“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Šiandien kimba. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Raseinių rajono meras. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Raseinių rajono meras 
(tęs.).
19.20 „Albanas“. N-7
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. N-7
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Emigrantai (k). 
11.30 Delfinai ir žvaigždės (k). 
13.05 Specialus tyrimas (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 7“. 
17.00 „Akis už akį 4“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Keliai.Mašinos.Žmonės 
(k). 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). N-7 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Gyvenimas (k). 
4.05 Auksinis protas (k). 
5.15 Durys atsidaro (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
10.00 „Sugrįžęs iš praeities“ 

(k). N-7
11.55 „Staiga trisdešimties“ (k). 
N-7
13.55 „Madagaskaro pingvinai“. 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.25 „Gyvenimo receptai 2“. 
N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Porininkai“. N-14
23.55 „Ties riba“. N-14 
0.50 „Nikita“. N-7 
1.45 „Detektyvė Džonson“. N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Pakartok!. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  
22.10 „Ruandos viešbutis“. N-7 
0.35 „Elementaru“. N-7  
1.30 „Ieškotojas“. N-7 
2.20 „Aferistas“. N-7
3.10 „Mažylė Houp“. 

3.35 „Choras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“. N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Visa menanti“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7   
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Monikos Veliūr sugrįži-
mas“. N-14 
23.20 „Persekiotojai“. N-7 
0.15 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.15 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k). 
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
9.10 „Avataras“.
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k).
11.05 „Karadajus“ (k). N-7 
12.05 „Griežčiausi tėvai“ (k).
13.05 „Audra“ (k).

14.00 „Alabama - namai na-
mučiai“.
14.55 „Būrėja“ (k).
15.30 Penki ingredientai.  
16.00 „Griežčiausi tėvai“. 
17.00 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Saugotojas“. N-14
22.45 „Grubus žaidimas“. N-14 
23.40 „Farų šeima“. N-7
0.35 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retrospek-
tyva (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akademija 
(k). 
13.30 „Kaip išauginti plakančią 
širdį“ (k).
14.15 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
15.15 Mūsų miesteliai. Viduklė. 
2 d. (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai“ (k). 
16.30 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retrospek-
tyva.  
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 Lietuvių dokumentika. 
19.10 Istorijos detektyvai.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas. 
21.30 „Turistai“. N-14 
23.00 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retrospek-

tyva.  
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 Panorama. Verslas. 
Kultūra. HD (kart.). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Linija, spalva, forma (k). 
1.45 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7
13.45 Autopilotas (k). 
14.15 Šefas rekomenduoja (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Topmodeliai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas bendri-
kas“. N-7

21.00 „Fizrukas“. N-7 
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Shalke 04“ – 
„Real Madrid CF“.
23.40 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7  
0.10 „Dirbtinis intelektas“. N-14 
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7   
2.40 „Klyvlendo šou“. N-7 
 

7.05 Reporteris. 
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Vantos lapas. N-7 
13.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Girių takais.
17.00 Žinios.
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Anykščių rajono meras 
(2). 
18.00 Reporteris.
18.30 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Anykščių rajono meras 
(2) (tęs.).
19.20 „Albanas“. N-7
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7
21.30 Sąmokslo teorija. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
2.00 „Miestelio patruliai“. N-7

Ar norite valdžios, kuri ne stebėtų augančius komunalinius 
mokesčius, o realiais darbais jas mažintų?
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2015 m. vasario 14 d.

ketvirtadienis 2015 02 19

penktadienis 2015 02 20

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“. N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Gyvenimas (k). 
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1993 m.“ (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 7“. 
17.00 „Akis už akį 4“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Degantis krūmas“. N-7
22.50 Mokslo ekspresas (k). 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Gyvenimas (k). 
0.30 „Akis už akį 4“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Delfinai ir žvaigždės (k). 
4.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k).
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 

8.50 24 valandos. N-7
10.00 Yra kaip yra (k). N-7
11.15 KK2 (k). N-7
12.05 „Gyvenimo receptai 2“ 
(k). N-7  
13.00 Laba diena. N-7  
13.30 „Tomas ir Džeris“. 
13.55 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Vertikali riba“. N-7 
0.35 „Ties riba“. N-14
1.30 „Nikita“. N-7
2.25 Sveikatos ABC  (k). 

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos su-
grįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ginčas be taisyklių. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Bibliotekininkai“. N-7  
0.10 „Kaulai“. N-14  

1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-7
2.50 „Mažylė Houp“. N-7
3.40 „Choras“. N-7 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
18.00 Žinios.  
18.25 „Visa menanti“. N-7 . 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Riterio žvaigždė“. N-7 
0.05 „Persekiotojai“. N-7 
1.00 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.30 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.

11.05 „Karadajus“ (k). N-7 
12.05 „Griežčiausi tėvai“ (k).  
13.05 „Audra“. N-7
14.00 „Alabama – namai na-
mučiai“. N-7 
14.55 „Būrėja“ (k).
15.30 Penki ingredientai. 
16.00 „Griežčiausi tėvai“. 
17.00 „Mano puikioji auklė“.  
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Aiškeregystė“. N-7
22.55 „Detektyvė Rizoli“. N-7
23.50 „Deksteris“. N-14
0.55 „Viešbutis „Grand Hotel““. 
N-7

 KULTŪRA
8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retrospek-
tyva (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
13.35 Legendos (k). 
14.20 Alma Mater Musicalis 
(k). 
15.15 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k). 
16.25 Septynios Kauno dienos 
(k). 
17.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
18.00 Žinios. Ukraina (k). 
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.30 ...formatas.  
18.45 Kultūra.  
19.00 Legendos.  

19.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
20.30 Labanaktukas. Ved. 
Bernadeta Lukošiūtė. 
21.00 Naktinis ekspresas. 
Ved. Jolanta Kryževičienė. 
21.40 Visu garsu.  
22.30 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
23.30 Dabar pasaulyje. 
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k).  
11.30 Padėkime augti (k).  
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Ne vienas kelyje.  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7  
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Topmodeliai“. N-7

17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 
21.30 „Žudymo žaidimai“. 
N-14
23.35 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
0.05 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14  
1.00 „CSI kriminalistai“. N-7   
2.40 „Klyvlendo šou“. N-7
  

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Šeima- jėga! 2 
13.30 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Šalčininkų rajono me-
ras. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Šalčininkų rajono meras 
(tęs.). 
19.20 „Albanas“. N-7
20.20 „Kalinių žmonos“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015 (k).  
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
13.10 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 4“. N-7 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 Klausimėlis.lt
23.00 „Tamsioji pusė“. 
1.00 „Akis už akį 4“ (k). N-7
1.45 Laba diena, Lietuva (k).
3.45 Duokim garo! (k).
5.15 Tautos balsas (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7
8.50 K11. N-7 
10.00 Yra kaip yra (k). N-7

11.15 KK2. N-7
12.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
13.00 Laba diena. N-7  
13.30 „Tomas ir Džeris“. 
13.55 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.05 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Mano vyras gali. 
22.20 „Kartą Meksikoje“. 
N-14 
0.20 „Rėksniai. Medžioklė“. 
S
2.10 „Vertikali riba“ (k). N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ragai ir kanopos 
sugrįžta“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Laukinė Esmeralda“. 
N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Piteris Penas“.
21.05 „Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis“. N-7  
23.15 „Gaudynės“. N-14 
1.15 „Margareta“. N-14

 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Jis sako „Taip!“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 Patrulis (k). N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Interviu su žudiku“. 
N-14 
23.20 „Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“. N-14 
1.30 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.35 „Melagių žaidimas“. N-7
10.30 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.

11.05 „Karadajus“ (k). N-7 
12.05 „Griežčiausi tėvai“. 
13.05 „Audra“. N-7
14.00 „Alabama - namai 
namučiai“. N-7 
14.55 „Būrėja“ (k). 
15.30 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
16.00 „Griežčiausi tėvai“. 
17.00 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir de-
gantis žmogus“. N-7
22.45 „Broliai“. N-14
0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Lituanicos“ paslaptis“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 „Žolės prakalbėjimas“. 
12.40 „Degantis krūmas“ 
(k). N-7 
14.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
15.00 Mokslo sriuba.  
15.15 Istorijos detektyvai.  
16.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
18.00 Žinios. Ukraina. (k). 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 „Šiaurietiškas būdas“. 
19.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas. Ved. 
Bernadeta Lukošiūtė. 

21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
22.00 Lietuvių kino klasikai.  
23.20 Vienas eilėraštis. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 ...formatas (k). 
0.45 Legendos (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mes pačios (k).  
11.30 Apie žūklę.  
12.00 24 valandos (k). N-7 
13.00 Tauro ragas. N-7 
13.25 Autopilotas.  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. 
N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Ne vienas kelyje (k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Topmodeliai“. N-7 

17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14
23.00 „Tikroji auka“. N-14
0.50 „Žudymo žaidimai“. 
N-14
2.35 „Klyvlendo šou“. N-7

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Kitoks pokalbis. N-7   
13.00 „Laukinis pasaulis“.. 
13.30 Sąmokslo teorija. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Širvintų rajono meras. 
18.00 Reporteris.  
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Širvintų rajono meras 
(tęs.).
19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Purvini žaidimai“. 
N-7 
0.00 „Svarbus alibi“. N-7
1.50 „Miestelio patruliai“. N-7 

Ar norite valdžios, kuri žino, 
kad žmonės gyvena mikrorajonuose?
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Gyvenimas (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Gyvenimo kelias. 1 d. 
Pirmieji žingsniai“.
13.00 „Inspektorius Luisas 
2“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1994 m.“
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka.
22.40 „Falkonas“. N-7
0.10 „Žagarė - Lietuvos kultū-
ros sostinė 2015“.
1.25 „Mūsų laisvės metai. 
1994 m.“. (k).
2.25 „Inspektorius Luisas 3“ 
(k). N-7 
4.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 

6.30 „Smalsutė Dora. 
Nuotykiai keliaujant po pa-

saulį“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Šuo policininkas“.  
11.40 „Nikis Tūzas“.
13.00 „Į žvejybą“.
14.40 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.50 „Didingojo amžiaus 
paslaptys. Dekoracijos, kos-
tiumai, papuošalai“.
17.55 „Pabėgimas iš norve-
giško rojaus“. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Peliukas Stiuartas 
Litlis 2“. 
20.25 „Artūras, svajonių mili-
jonierius“. N-7 
22.35 „Auklė pagal iškvieti-
mą“. N-7
0.25 „Tikras teisingumas. 
Miesto kovos“. N-14 
2.10 „Kartą Meksikoje“ (k). 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.25 „Bidamanų turnyras“. 
N-7 
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas. 
10.30 „Barbė princesė ir 
elgeta“. 
12.15 „Tavo, mano ir mūsų“. 
14.00 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 

N-7
17.20 Ekstrasensai detekty-
vai. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Narnijos kronikos. 
liūtas, burtininkė ir drabužių 
spinta“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
22.00 „Transporteris“. N-7
23.50 „Gimęs lenktyniauti“. 
N-7
1.45 „Laimėk“. N-7 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos finalas Malaizijoje 
II. 2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! (k).  
13.00 „Melagių žaidimas“. 
N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Bosas“. N-7  
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7  
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 MANO HEROJUS 
„Nepavykęs sandėris“. N-14  
22.45 „Ašmenys. Trejybė“. 
N-14 
0.55 „Dviese geriau“.  
2.35 Bamba TV. S

6.45 „Gepardų dienoraščiai“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 

gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Korio gyvūnijos pa-
saulis“.
11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.05 „Abejojant meile“. N-7
21.00 „Tėtušiai“.
22.50 „Jaunatis“. N-14
1.10 „Atpildas“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (sub-
titruota).  
10.15 Kelias (k).  
10.30 Keliaukim!  
11.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
12.00 Žinios. Ukraina. 
12.15 Talentų ringas.  
13.30 Kultūra +. 
14.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
15.00 „Fotografo objektyve - 
Obamos Baltieji rūmai“. 
16.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
18.00 Žinios (k). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 
20.00 „Paskendę povandeni-
niai laivai. Nelaimės jūroje“.. 
21.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2015. 

22.00 „Tik nereikia mūsų 
gąsdinti“. 
22.30 Panorama. HD (kart.). 
23.00 „Septyni nematomi 
žmonės“. N-14 
0.55 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Arčiau namų (k).  
15.20 Pasaulis X (k). N-7 
16.10 Lietuvos sprendimas. 
2015 m. 
18.30 Dviračio šou (k).  
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Aukso imperija“.  
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
23.50 Valanda su Rūta.  
1.15 24 valandos (k). N-7 
2.10 Yra kaip yra (k). N-7 
3.05 Sveikatos ABC. 
3.30 Tauro ragas (k). N-7  
4.00 Alchemija. VDU karta. 
2014 m.  
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7
12.00 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7
13.00 Džeimio Oliverio mais-
to revoliucija.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 Gražiausi žemės kam-

peliai.
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 DNB LKF taurės turny-
ras. I pusfinalis.
20.00 „6 kadrai“. N-7
20.30 DNB LKF taurės turny-
ras. II pusfinalis. 
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Beverli Hilso policinin-
kas 3“. N-14  
1.00 „Tikroji auka“. N-14  
2.35 „Gatvės vaikai“. N-14
  

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 
2015. Biržų rajono meras (2).  
13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Švenčionių rajono 
meras.  
14.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Utenos rajono meras. 
16.00 Žinios. 
16.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Varėnos rajono meras.
17.00 Žinios
17.30 Savivaldybių rinkimai 
2015. Varėnos rajono meras 
(tęs.). 
18.00 Nuoga tiesa. N-7
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
22.10 Artūro Orlausko šou. 
N-14
22.40 „Kruvina žinutė“. N-14
0.25 „Amerikos vilkolakis 
Paryžiuje“. S

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvo Respublikos Liberalų sąjudžio rinkiminės sąskaitos.   Užsak. Nr. 211
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„Stumbras“ pakuotės atnauji-
nimui skyrė daugiau nei pusan-
tro milijono litų. Tačiau sukurti 
gerą, modernią pakuotę dar ne 
viskas. Svarbiausia – kas vidu-
je. Pirkėjų naujomis spalvomis 
neapgausi, jie renkasi kokybišką 
produktą. O tokį patiekti pirkė-
jams, sako „Stumbro“ produktų 
kokybės ir vystymo skyriaus 
vadovė Snieguolė Marciuškie-
nė, yra ilgas, bet įdomus darbas. 
Ir svarbus vaidmuo jame tenka 
moterims.  

Nuo ko prasideda degtinė? 
Plačiąja prasme – nuo lauko. 

Nuo to, kokioje dirvoje auga ja-
vai, kokia sėkla pasėta, kaip jie 
buvo auginti. Degtinės gamybai 
naudojamų žaliavų sudėtis ir 
kokybė privalo atitikti specia-
lius reikalavimus, kuriuos regla-
mentuoja Europos Sąjungos ir 
Lietuvos teisės aktai. Ne mažiau 
svarbus ir vanduo. O jam kelia-
mi reikalavimai dar griežtesni, 
nei vandeniui, kurį geriame. Ir 
dar – filtravimas, kuris yra vienas 
pagrindinių degtinės gamybos 
procesų. 

Degtinės degustatoriui uoslė – lyg muzikantui klausa  
Į tai, ką žmonės atkreipia dėmesį, negali būti vienoda. Vieni 

renkasi skonį, kiti – išvaizdą, treti ištikimi tradicijoms. Vis dėlto, 
sunku ginčytis, kad pirmiausia sutinkame pagal išvaizdą, o konku-
rencijos kovoje laimi tie prekės ženklai, kurie sugeba keistis. Tuo 
tikra bendrovė „Stumbras “, neseniai savo pirkėjams pristačiusi 
pasikeitusią, itin modernią, tačiau tautinius bruožus išlaikiusią, po-
puliariausios lietuviškos degtinės „Lithuanian vodka“ pakuotę.  

Menkam žinovui atrodo, kad 
šis gėrimas turi vieną ir tą patį 
skonį, tik pavadinimai skiriasi. 
Nuo ko priklauso degtinės sko-
nis? 

Kadangi visų degtinių pagrin-
dinės sudedamosios dalys yra 
tos pačios – geriamasis vanduo 
ir etilo alkoholis, teoriškai at-
rodo, kad jų skonis, aromatas ir 
išvaizda – vienoda. Tačiau iš tie-
sų kiekviena degtinė turi tik jai 
vienai būdingas juslines savybes, 
kurios priklauso nuo to, koks 
vanduo naudojamas, iš ko buvo 
pagamintas etilo alkoholis, kokia 
buvo gamybos technologija, re-
ceptūroje esama priedų ar ne. 

Ar galima pasakyti, kas yra 
gera degtinė? 

Gera, kokybiška degtinė turi 
būti visiškai skaidri, blizganti, 
tarsi krištolinė, neutralaus aro-
mato, švelnaus, minkšto sko-
nio. Jokio kartumo, rūgštumo, 
neįprastų kvapų. Populiariausia 
lietuviška degtine pripažįstama 
„Lithuanian vodka“, taigi, gali-
ma teigti, kad lietuviai vertina 
produktą, pagamintą iš aukštos 

kokybės grūdų, pasižymintį ypač 
neutraliu aromatu ir minkštu, 
lengvai salstelėjusiu skoniu. 

Ir šį skonį kuria degtinės 
degustatoriai? Ar tiesa, kad šį 
darbą dirba ir moterys? 

Skirtingai nei daugelis įsivaiz-
duoja, produktus degustuojančių 
specialistų darbas neapsiriboja 
vien degustavimu. Paprastai jie 
dirba gamybos ar kokybės kon-
trolės srityse. Teoriškai vyrai tu-
rėtų aiškų pranašumą degustuo-
jant degtinę, tačiau kai kuriuos 
niuansus atskleisti geriau sekasi 
moterims. Tačiau tai – jokiu būdu 
ne taisyklė. 

Įdomu, kokių savybių būtina 
turėti degtinės degustatoriui? 

Įgimtas sensorinis jautrumas, 
gebėjimas skirti skonio niuansus 
ir puiki uoslė. Ji degustatoriui 
tokia pat svarbi, kaip muzikan-
tui klausa. Tačiau mokslininkai 
teigia, kad nuolat treniruojantis 
ir kantriai dirbant, įmanoma iš-
lavinti jutimo receptorius, liežu-
vio, gomurio ir nosies jautrumą. 
Šitame darbe itin svarbi juslinė 
atmintis, sugebėjimas prisiminti 
ir pažinti anksčiau ragautus pro-
duktus. Mūsų įmonės degustato-
riai per metus įvertina ne mažiau 
kaip 2500 mėginių. Labai svarbu 
ir tai, kaip jie reiškia savo pojū-
čius, išsako nuomonę, analizuoja 
ir daro išvadas. 

Kaip pajusti tikrąjį degtinės 

skonį? 
Profesionaliose degustacijose 

į taures pilama po 50 mililitrų 
gėrimo. Degustatorius iš pradžių 
paragauja itin mažą kiekį gėrimo 
– 5 mililitrus. Gėrimas pradžio-
je palaikomas priekinėje bur-
nos dalyje, kad pajusti saldžius 
tonus. Vėliau, pasak Snieguolė 
Marciuškienės, degustuojama 
vidurinėje burnos dalyje, kur gali 
būti juntami rūgštūs, aitrūs, sūrūs 
ir aliejingi tonai. Galiausiai gėri-
mas patenka ant liežuvio šaknies, 
kur geriausiai gali būti juntamas 
kartumas.   

Ar tikrai degtinę geriausia 
gerti atšaldytą? Esama tokių, 
kurie tam prieštarauja, sako, 
šaldiklyje gerai degtinei – ne 
vieta. 

Profesionaliose degustacijose 
degtinė yra ragaujama 20 laips-
nių temperatūros. Daugelis ga-
mintojų degtinę rekomenduoja 
laikyti ten, kur ne žemiau nei mi-
nus penki laipsniai. 

Koks užkandis geriausiai tin-
ka prie šio gėrimo? 

Kadangi degtinė yra neutra-
liausias spiritinis gėrimas, tai 
valgyti tinka viskas.  

Kovo 5 d. 18 val. Anykščių kultūros centre.
Bilieto kaina 10 Eur.

Dvasią atspindėjo šilelis ir šuniukas Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Trečiadienį Anykščių koplyčioje buvo atidaryta plenere „Vie-
tos dvasia“ dalyvavusių menininkų Ritos Juodelienės, Kristinos 
Striukienės, Arūno Vilkončiaus, Jūratės Vingrienės kūrybos dar-
bų paroda. Savo darbais dailininkai pabandė perteikti tai, kas 
būdinga Anykščiams. 

Anykščių menų centro direkto-
riaus pavaduotoja Rita Babelie-
nė kalbėjo, jog jau laikas rūpintis 
darbais, kurie bus eksponuojami 
buvusiame Okuličiūtės dvarelyje, 
kai ten įsikurs galerija. „Reikia 
darbų, kurie atspindėtų vietos dva-
sią“,- pasakojo R.Babelienė susi-
rinkusiems, kodėl buvo surengtas 
šis pleneras.

Kiekvienas iš plenere dalyvavu-
sių dailininkų trumpai pristatė savo 
darbus. Dailės ir kūrybos moky-
klos direktorius Arūnas Vilkončius 
dėkojo R.Babelienei, kuri ne tik 
pakvietė į plenerą, bet ir „stebėjo, 

ar spėsim viską padaryti“.  
„Iš kiekvieno darbo jaučiasi vie-

tos dvasia. Vienas iš mano darbų 
yra nupiešta A raidė. Bet tai ne 
Anykščių simbolis, o naujametinių 
fejerverkų įspūdis. Žiūrint per lan-
gą į Anykščių centrą Naujųjų naktį 
beveik nesimatė fejerverkų, tik 
patys artimiausi, nes buvo rūkas“,- 
kalbėjo A.Vilkončius. „O kieno 
šuniukas?“,- paklausė žiūrovai, 
nes vienas iš A.Vilkončiaus „vie-
tos dvasios“ darbų – koją pakėlęs 
šuniukas Anykščių miesto parke. 
„Mano, - juokėsi A.Vilkončius- 
Parkas yra vienintelė vieta Anykš-
čiuose, kur legaliai gali atvesti šu-
niuką ir nerizikuoji būti nubaustas, 
nes ten stovi tokia dėžutė šuniukų 
reikalams“.

Plenere dalyvavusios moterys 
idėjų savo kūriniams sėmėsi iš 
poemos „Anykščių šilelis“. Jūratė 
Vingrienė nupiešė raudoną šilelį, 
nes taip išreiškė nerimą dėl miškų 
ir paukščių ateities. „Gal kai ką šo-
kiruos raudona spalva, bet norėjau, 
kad susimąstytume, kad po mūsų 
gali nieko nebelikti“,- kalbėjo 
J.Vingrienė. Beje, ji taip pat nutapė 
ir Jono Biliūno personažą iš „Liū-
dnos pasakos“ – Juozapotą. „Mano 
močiutė Teklė Kovaliūnienė vai-
dino Anykščių teatre Juozapotą, 
todėl ir ėmiausi ją piešti“,- sakė 
J.Vingrienė. 

Ritos Juodelienės darbuose už-
fiksuotas Anykščių šilelis yra ly-
riškas. „Mūsų kraštas yra žalias ir 
amžinai gražus. Mane „užkabino“ 
ramybė, todėl mano darbuose ši-
lelis lyg išnyksta. Baltas ritmas 
– medžių ritmas, kuris susilieja į 
ramybę“,- aiškino kūrinio idėją 

R.Juodelienė. 
Dailininkė kalbėjo, kad anykštė-

niškos temos, kurias ji piešia, yra 
išgyventos. „Mane visada lietė ir 
liečia šis kraštas, nes jame gyve-
nu, todėl ir temos „pereina“ per 
mane“,- sakė R.Juodelienė. 

Mažiausiai iškalbi buvo dai-
lininkė Kristina Striukienė, kuri 
teigė, jog jos darbai yra pavadinti 
„Jaučiu tave“, todėl stengėsi, kad 

„Vietos dvasią“ reprezentuoja menininkų Ritos Juodelienės, 
Kristinos Striukienės, Arūno Vilkončiaus, Jūratės Vingrienės 
darbai.

Anykščių Dailės ir kūrybos 
mokyklos direktorius Arūnas 
Vilkončius parodai pateikė ir 
itin asmenišką savo šuniuko 
paveikslą.

Autoriaus nuotr. 

jie būtų trapūs ir subtilūs, kad kie-
kvienas priėjęs galėtų pajausti.

Plenero dalyvius sveikino Švie-
timo skyriaus vedėja Vida Dičiū-
naitė, kuri pasidžiaugė, kad ple-
nero dalyviai buvo pedagogai, o 
kolegos ir šiaip pažįstami gėles 
dailininkams teikė be viešų kal-
bų. 

Paroda Koplyčioje veiks iki 
kovo 10 d.
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vietoj tabletės

- Kas gi yra venų varikozė ir 
kokios jos išsivystymo priežas-
tys?

- Venų varikozė arba paprastai 
tariant, venų išsiplėtimas Lietu-
voje, kaip ir kitose išsivysčiu-

Venų išsiplėtimas – paprastai ir aiškiai
Dažnas iš mūsų girdime įvairiausius medicininius terminus, 

kurių reikšmė, jei nesi medikas, yra sunkiai suprantama. Tur-
būt ne vienas iš mūsų esame girdėję, o gal net ir susidūrę su 
liga, kuri vadinama „venų varikoze“. Taigi, apie šią ligą, jos 
galimas pasekmes, diagnostikos ir gydymo metodus pasako-
ja Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas–bendrasis ir 
kraujagyslių chirurgas, medicinos mokslų daktaras Paulius 
Mocevičius.

siose vakarų šalyse, yra labai 
paplitusi liga. Mokslinių tyri-
mų duomenimis, lengvesne ar 
sunkesne šios ligos forma serga 
apie 30–50% gyventojų. Žmo-
gaus organizme kraujagyslės 
suformuoja milžinišką sistemą. 
Kraujas iš širdies į audinius teka 
arterijomis, o atgal į ją sugrįžta 
venomis. Venos yra dviejų rūšių: 
giliosios – tos, kurios yra giliai 
audiniuose, tarp kaulų, lydinčios 
pagrindines arterijas, ir kitos–
paviršinės, surenkančios kraują 
iš paviršinių audinių. Venomis, 
tarsi mažais vamzdeliais, krau-
jas lėtai teka širdies link. Jose 
spaudimas yra žymiai mažesnis 
už spaudimą esantį arterijose. 
Veniniam kraujui tekėti reika-
linga kryptimi, o ne atvirkščiai, 
padeda venų vožtuvai. Jie tarsi 
šliuzai užsidaro kraujui pratekė-
jus ir neleidžia jam sugrįžti at-
gal. Tačiau, esant venų vožtuvų 
pažeidimui, šios sudėtingos sis-
temos veikla sutrinka. 

Esant paviršinių venų vožtuvų 
nesandarumui, veninio kraujo 
tekėjimas pradeda lėtėti, kitaip 
tariant, atsiranda veninio kraujo 
sąstovis galūnėse, dėl to prade-
da plėstis venų mazgai, skysčių 
perteklius (plazma) ima skverb-
tis į aplinkinius audinius. Taigi, 

pradeda tinti galūnės. Progre-
suojant ligai, sutrinka audinių 
mityba, aprūpinimas deguonimi, 
todėl galimos tokios kompli-
kacijos kaip dermatitas, rožė, 
tromboflebitas ir ypač sunkiai 
gydomos - trofinės opos. Venų 
išsiplėtimo priežastys nėra vi-
siškai aiškios; visgi, aiškios tos, 
kurias sukelia tam tikri pokyčiai 
organizme, sutrikdantys veninio 
kraujo nutekėjimą, pavyzdžiui, 
navikai, venų trombai, uždegi-
mai ir kt. Noriu pažymėti, kad 
didelį vaidmenį čia vaidina ge-
netika. Venų išsiplėtimas vystosi 
dėl paveldėto jungiamojo audi-
nio, venų vožtuvų silpnumo bei 
aukšto veninio spaudimo, kuris 
atsiranda ilgai stovint, esant 
nėštumui ir pan. Moterims venų 
varikozė pasireiškia dažniau nei 
vyrams.

- Kokie yra pagrindiniai 
venų varikozės simptomai ir 
šios ligos stadijos?

- Kaip jau minėjau, kojų tini-
mas, maudimas arba kitaip tariant 
„sunkios kojos“ gali reikšti, kad 
jūsų venos yra pažeistos, tačiau 
tik gydytojas – kraujagyslių chi-
rurgas gali tiksliai diagnozuoti 
šią ligą. Dažnai kojos gali tinti ir 
dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, 
dėl širdies problemų, kai širdis 
nebesugeba tinkamai pumpuo-
ti kraujo; dėl limfinės sistemos 
sutrikimų ir kt. Vieni iš pirmųjų 
požymių be jau minėto tinimo ir 
maudimo, gali būti vizualiai ma-
tomi kraujagyslių išsiplėtimai 
-mazgai šlaunyse ir blauzdose, 
o taip pat odos suplonėjimas, 
šerpetojimas, spalvos pokyčiai. 
Kaip jau minėjau, negydant ligos 

ir jai progresuojant, gali atsirasti 
blauzdos odos paraudimai, mėly-
nės, niežėjimas - atsiranda noras 
kasytis, dėl ko išsivysto sunkiai 
gyjanti blauzdos trofinė opa. 
Sergant venų varikoze, bei esant 
tam tikroms sąlygoms - šiltai 
oro temperatūrai (pvz., vasarą, 
pirtyje), vartojant kontracepti-
nes priemones, rūkant ir pan., 
yra didelė tikimybė, kad išsiplė-
tusiose venose kraujas sukrešės 
ir išsivystys paviršinių, arba dar 
blogiau - giliųjų venų trombozė. 
Giliųjų venų trombozė gali kom-
plikuotis viena iš pavojingiausių 
žmogaus gyvybei būklių -  plau-
čių embolija, arba kitaip tariant 
- plaučių kraujagyslių tromboze.

- Kokios yra venų varikozės 
diagnostikos ir gydymo gali-
mybės?

- Visų pirma, jei vargina aukš-
čiau minėti nusiskundimai, bū-
tina laiku kreiptis į gydytojus 
konsultacijos. Tik laiku diagno-
zavus ligą, galima užkirsti kelią 
tolimesniam jos progresavimui. 
Šiuolaikinis „auksinis standar-
tas“ yra kojų venų echoskopinis 
tyrimas. Nustačius venų variko-
zę, galimi keli jos gydymo būdai: 
konservatyvusis (kompresinės 
kojinės arba elastinis bintavi-
mas) arba chirurginis (klasikinis 
operacinis arba lazerinis) venų 
pašalinimas. Dar yra sklerotera-
pija, arba kitaip tariant - vaistų 
suleidimas į pažeistas venas, 
tačiau šis metodas daugiau tai-
komas kosmetiniams tikslams ir 
nėra kompensuojamas iš ligonių 
kasų. 

Šiuolaikinė taip vadinama 
„atvira“ chirurgija yra paremta 

ne tik gydomuoju, bet ir kosme-
tiniu efektu. Jos metu atliekamas 
apie 2 cm pjūvis kirkšnyje arba 
pakinklyje per raukšlę, pašalina-
mas pagrindinis nesveikas venos 
kamienas ir tirpstančiais siūlais 
susiuvama žaizda, mazgai šali-
nami per atskirus mikro pjūve-
lius. 

Taikant lazerinę chirurgiją, 
ultragarso kontrolėje per adatą 
įveriamas lazeris į pažeistą veną 
ir vietinėje nejautroje ji yra su-
deginama, mazgai šalinami per 
atskirus mikro pjūvelius. Taikant 
šį metodą, nereikalinga narkozė, 
operacija yra mažiau traumuo-
janti, žmogus gali tą pačią dieną 
eiti namo. Lazerinė venų chirur-
gija yra dalinai kompensuojama 
iš ligonių kasų. 

Esant trofinėms opoms, visų 
pirma yra gydoma ilgalaike 
kompresine terapija, ir tik apgy-
džius opą atliekama operacija. 
Todėl, kaip jau minėjau, būtina 
neužleisti ligos, o laiku kreiptis 
į medikus.

- Kur kreiptis žmogui, turin-
čiam Jūsų minėtų nusiskundi-
mų?

- Pagal LR Sveikatos ministro 
įsakymą, žmogus turėtų kreiptis 
į savo šeimos gydytoją, ir jeigu 
jam yra įtariama venų varikozė, 
tokį pacientą turėtų konsultuo-
ti ir skirti gydymą kraujagyslių 
chirurgas. Anykščių rajono savi-
valdybės ligoninėje kraujagyslių 
chirurgo konsultacijai, turint šei-
mos gydytojo siuntimą, galima 
registruotis tel. (8 381) 59342 
arba atvykus adresu: Ramybės 
g. 15, Anykščiai. 

-ANYKŠTA

Renkame populiariausią rajono gydytoją
Šiemet, kaip ir kiekvienas metais, „Anykštos“ skaitytojai kvie-

čiami rinkti populiariausią 2015 metų Anykščių rajono gydytoją. 
Suskaičiavę Jūsų padėkas, balandžio 27 d. gydytojams švenčiant 
savo profesinę šventę – Mediko dieną – paskelbsime ir apdovano-
sime populiariausią rajono gydytoją.

Dalia Kazlauskienė. Ji jau ke-
lerius metus iš eilės neužleidžia 
populiariausios rajono gydytojos 
pozicijų.  

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų. Už tuos pinigus populia-
riausiam rajono gydytojui ir slau-
gytojai „Anykštos“ skaitytojų 
vardu įteiksime dovaną – siur-
prizą.

Padėkas galite užsakyti „Anykš-
tos“ redakcijos skelbimų skyriuje. 
Redakcijos adresas: Vilniaus g. 
29, LT-29145, Anykščiai. 

-ANYKŠTA

bei slaugos ir palaikomojo gydy-
mo ligoninės vadovas Rimondas 
Bukelis. 

Populiariausia 2014 metų 
Anykščių rajono gydytoja tapo 
Kurklių ambulatorijos ir Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) šeimos gydytoja 

Per visą populiariausių gydy-
tojų rinkimų istoriją „Anykštos“ 
skaitytojai geriausiais buvo pri-
pažinę Anykščių rajono savival-
dybės ligoninės gydytoją endo-
krinologę Reginą Arlauskienę, 
vėliau šį „titulą“ kelis kartus yra 
pelnęs Troškūnų ambulatorijos 

Kamilė BITVINSKAITĖ

Žmonės mėgsta bendrauti, 
mėgsta išsakyti savo nuomonę, 
mėgsta apkalbėti ir pasipiktinti, 
pasidžiaugti ir papasakoti įdomų 
nutikimą. Keistai atrodo žmogus, 
kuris bumba ar garsiai kalba su 
savimi vienas parke ant suoliuko. 

Trys stebuklingi žodžiai
Pamatę tokį, staiga tampame svei-
katos žinovais ir pripaišome jam 
kokią diagnozę. Jei nenorime, kad 
ir mums „pripaišytų“ diagnozę,  
komunikavimo veiksmams reika-
lingas pašnekovas. Kas tada mums 
trukdo išklausyti kitą? 

Psichologas M. Burcley Allen 
atliko tyrimą, kurio metu pastebė-
jo, kad daugiausiai laiko bendra-
vimo procese mes praleidžiame 
klausydami. Net 40 proc. laiko 
mes klausome, o tik 35 proc. ben-
dravimo laiko kalbame. Nemokė-
jimas išklausyti kitų yra laikomas 
vienu iš neefektyvaus bendravimo 
priežasčių. Būtent dėl to Marytė 
gali susipykti arba nustoti bendrau-
ti su savo geriausia drauge Onyte. 
Nemokėjimas klausyti gali sukelti 
nesusipratimus, sukelti klaidas ar 

problemas, kurių galėtų nekilti, 
jeigu viena kitą išklausytų. 

Kodėl mes nesiklausome? Psi-
chologai išskiria išorines ir vidines 
priežastis. Prie išorinių nesiklausy-
mo priežasčių dažniausiai yra pri-
skiriami veiksniai, nepriklausomi 
nuo mūsų: triukšmas aplinkui, pa-
šnekovo monotoniškas ir tylus kal-
bėjimo stilius. Išklausyti kitą gali 
būti sunku dėl pašnekovo veido 
mimikų, gestų, kurie gali atkreipti 
dėmesį arba netgi erzinti. Klausy-
mąsi taip pat gali apsunkinti nea-
titikimas tarp kalbančiojo greičio 
ir klausančiojo protinės veiklos. 
Greičiausiai turėjome tokių moky-
tojų ar šiaip pašnekovų, kurie savo 
lėta ir monotoniška kalba daugiau 
migdydavo, negu suteikdavo nau-
dingos informacijos. 

Mumyse slypi tam tikri aspektai, 
kurie trukdo bendravimui. Pavyz-
džiui, mes būsime blogi klausyto-
jai, jei laikysime save žinančiais 
atsakymus į visus klausimus. 
Dalis iš jūsų sakysite, kad juk tai 
yra gerai, žmogus dėl to ir ateina 
pasipasakoti. Tačiau laikydami 
save viską žinančiais, dažniau-
siai pradėdami klausyti kito jau 
mintyse regsite atsakymą, net ne-
įsigilindami į žmogaus kalbą, taip 
rodydami nepagarbą ir pernelyg 
demonstruosite save. Beje, dažnai 
žmogui reikia tiesiog išsipasakoti. 
Ne visi žmonės reikalauja išgirsti 
tavo nuomonę apie išsakytą skau-
dulį ar pastebėjimą.

Klaidinga yra manyti, kad jei-
gu žmogus tyli, vadinasi - jis 
klauso. Juk mokame gražiai pa-
linksėti ir gražiai ištarti tris žo-
delius: „taip“, „aha“ ir „kaip čia 
taip nutiko“. Tačiau kai kiti su 

Dėkojame Anykščių ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojai 
gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI ir visam slaugos ir palaiko-
mojo gydymo skyriaus personalui už nuoširdumą ir efektyvų 
gydymą.

106 palatos ligoniai

mumis bendrauja naudodami 
šiuos žodelius, puikiausiai su-
prantame, kad mūsų nesiklauso.  
Gebėjimas klausytis – tai įgūdis, 
kuris turi būti nuolatos tobulina-
mas. Būtent tuo ir paremtos psi-
chologinės konsultacijos. Kaip 
mes galėtume tobulinti klausymo 
įgūdžius? 

Pirmiausiai, bendraukite be jokių 
išankstinių nusistatymų. Išklausyti 
kitus trukdo mūsų nuostatos ar nu-
sistatymas tam tikrų žmonių atve-
ju. 

Būkite empatiškas – įsijauskite 
į kito pasakojimą. Pabandykite 
įsivaizduoti, kaip jautėsi žmo-
gus, kai jam nutiko tai, apie ką 
jis pasakoja. Nepertraukinėkite 
ir pasistenkite negalvoti apie pa-
šalinius dalykus. Jei norite būti 
išklausyti – mokykitės klausyti ir 
mažiau vartokite tris stebuklingus 
žodžius. 

Respublikinės Panevėžio li-
goninės gydytojas chirurgas 
Paulius Mocevičius sako, 
kad venų varikoze serga 30-
50 proc. gyventojų. 
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Pirmą kartą Lietuvoje – aistringas ispaniškas 
Flamenkas, skambant lietuviškoms sutartinėms!
Vasario 20 d. 18.00 val., Anykščių menų inkubatorius – menų studija kviečia į spektaklio „Fla-

menko ir sutartinių jungtuvės“ premjerą. Tai unikalus teatralizuotas muzikinis pasakojimas apie 
flamenko ir sutartinių susitikimą, meilę, jungtuves, medaus mėnesį ir tai, kas iš jų gimsta. 

Šis spektaklis – pirmasis toks projektas Lietuvoje, apjungiantis temperamentingą flamenko šokį ir dainas su 
lietuvių sutartinėms. Tai spektaklis apie nuolatinį judėjimą ir neišvengiamą tarpusavio ryšių kaitą. 

Spektaklyje dalyvauja keturi Ispanijoje garsūs flamenko atlikėjai: Javier Gomez (gitara, Ispanija), Vicen-
te Gelo (vokalas, Ispanija), Yamuna Henriques (šokis, Vokietija-Portugalija), Gabriel Aragu (šokis, Čilė), 
LMTA  teatro ir kino fakulteto, vaidybos trečio kurso studentai (kurso vadovas O. Koršunovas) ir sutartinių 
giedotojų ansamblis „Ūtara“.

Spektaklio režisierė - aktorė ir dainininkė Brigita Bublytė yra žinoma  muzikos,  teatro ir  kino meno 
srityse. Dirbusi su garsiais Lietuvos menininkais, tokiais kaip Eimuntas Nekrošius, Vladimiras Čekasinas, 
Jonas Vaitkus, Petras Geniušas, Oskaras Koršunovas, dalyvavusi daugelyje tarptautinių projektų, B. Bublytė 
atvėrė savarankiško kūrybinio kelio puslapį. Po kelionių ir studijų Ispanijoje, ji tapo pirmąja lietuve, geban-
čia supažindinti su cante jondo flamenko stiliaus paslaptimis ir iš naujo pažvelgti į savosios kultūros lobius. 
Ir lietuvių sutartinės, ir ispanų flamenkas yra įtraukti į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą.

Pažintį su ispanų flamenku pratęs Flamenko filmų festivalio filmai
Vasario 21 d.  17.00 val. - „Flamenko moterys“
                       19.00 val. - „Flamenko mokykla“  

Vasario 22 d.  15.00 val. - „Flamenko ištakos“ 
                       17.00 val. - „Los Tarntos“.

Bilietus į spektaklį ir  į filmus galima  įsigyti Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje (J. Biliūno g. 
53, Anykščiai). Telefonai pasiteiravimui-8 381 20190, 8 614 51616

Po renovacijos gyvenimas šiltesnis ir pigesnis
Tikėjo tuo, ką daro

Koordinuoti ir prižiūrėti Anykščių 
daugiabučių namų projektus buvo 
pavesta savivaldybės įmonei – UAB 
Anykščių komunalinis ūkis. Komu-
nalininkai įdarbino vienintelį žmogų 
- buvusį Anykščių merą Alvydą Ger-
vinską. Pagal išsilavinimą inžinie-
rius energetikas A.Gervinskas UAB 
Anykščių komunalinis ūkis specia-
listu, atsakingu už daugiabučių re-
novavimą, pradėjo dirbti 2013 metų 
liepos pabaigoje, o tų pačių metų 
rudenį jau buvo aišku, kokios įmo-
nės atliks pirmųjų Anykščių daugia-
bučių renovavimo darbus. Žodžiu, 
procesas pajudėjo staiga. 

Prieš porą savaičių spaudos konfe-
rencijoje rajono meras Sigutis Obele-
vičius dėstė, kad esminė A.Gervinsko 
vertė yra jo sugebėjimas išaiškinti 
gyventojams apie renovavimo nau-
dą bei renovavimo proceso priežiū-

ra. Kitaip tariant – statybininkų kon-
trolė. O A.Gervinskas „Anykštai“ 
dėstė, kad svarbiausia yra tikėti tuo, 
ką darai. „Mačiau Molėtų, Ignalinos, 
galų gale Anykščių miesto Ažupie-
čių g. 4 namo pavyzdžius. Jei pats 
nebūčiau tikėjęs renovacija – darbas 
būtų neturėjęs prasmės. O kai tiki 
tuo, ką darai, yra žymiai lengviau“, 
– kalbėjo A.Gervinskas.  

Rangovų pasirinkimui 
įtakos neturi

Pirmajame renovacijos etape pa-
rengiami investiciniai planai, orga-
nizuojami daugiabučių gyventojų 
susirinkimai, kalbamasi apie reno-
vacijos planus, naudą, priemones. 
Kai gyventojai priima sprendimą 
renovuoti namą ir pasirenka vari-
antą, kaip tai darys, tada rengiamos 
techninės užduotys. Tolesnis eta-
pas – rangovų konkurso skelbimas 
per Centrinę pirkimo organizaciją 

(CPO). A.Gervinsko teigimu, ypač 
svarbu atlikti kiek įmanoma tiksles-
nę, aiškesnę projekto specifikaciją, 
kad rangovai negalėtų sudėti pigių, 
prastų medžiagų. 

Kai pirkimo konkurso medžiaga 
sukeliama į CPO katalogus ir pa-
skelbiamas pirkimo konkursas, kon-
kurso rengėjai įtakos nebeturi – kas 
pasiūlo mažiausią kainą, tas ir laimi. 
Po to, kai pasirašoma sutartis su ran-
gos konkurso laimėtojais, rengiamas 
techninis darbo projektas, pristato-
mas gyventojams, gaunamas staty-
bos leidimas ir pradedami darbai. 

Anykščių daugiabučių renovacijos 
darbai buvo pradėti 2014 pavasarį ir 
didžioji dalis namų buvo renovuoti 
iki metų pabaigos. Pirmajame etape 
Anykščiuose dirbo AB „Axis Indus-
tries“ ir UAB „Aukštaitijos ranga“ iš 
Panevėžio, UAB „Ukmergės statyba“ 
bei Kauno firma UAB „Orlista“. 

-ANYKŠTA
(bus daugiau)

„Renovuotas“: „Savivaldybei pasisekė, kad turi Loretą Pesliakienę o 
komunalinis, kad pasikvietė Alvydą Gervinską. Be šių dviejų atsidavusių 
darbui žmonių procesas nebūtų pajudėjęs.“

„Taigi galvokit protingieji“: „Nepriklausomas statinių ekspertas, tech-
nikos mokslų daktaras Česlovas Ignatavičius mano, kad daugelis abejo-
nių žmonėms kyla tiesiog dėl informacijos trūkumo: kai žmogus nesidomi, 
tuomet mažiau ir žino. O tai stabdo daugiabučių renovaciją. Kartais visas 
namas pritaria, o vienas kitas gyventojas nesutinka, tuomet procesas stab-
domas. „Kuo ilgiau žmonės temps laiką nepritardami daugiabučių moder-
nizacijai, tuo daugiau lėšų į pastatų remontą jiems reikės įdėti vėliau. Dabar 
valstybė 40 proc. remia daugiabučių modernizaciją, tačiau kalbant apie 
perspektyvą, nereikia įsivaizduoti, kad ta parama amžina. Brangumas toks, 
kad žmonės lengvatinį kreditą dengia iš sutaupytų mokesčių už šilumą“, - 
sako Č. Ignatavičius.“

„Taigi“: „Aišku, kad būtina daugiabučių renovacija, nes sovietinio sta-
tymo namai virs lūšnynais ir tik nemastantys to nesupranta, tad ištvermės 
visiems, dirbantiems toje sferoje ir tau, ALVYDAI“.

„Domiuosi“: „Vilniuje iki vasario užbaigti tik 8 namai, Panevėžyje tik 
7, o Anykščiuose jau 10. Pabandykite palyginti procentais su daugiabučių 
namų skaičiumi šiuose miestuose ir suprasite, kodėl renovacijos administra-
torius dirba puikiai.“

„iš Šviesos g.“: „Ačiū p. Alvydui. Kankino abejonės, bet po susirinkimo, 
p. Alvydo gebėjimo paaiškinti ir argumentuoti, pritarėme renovacijai. Ir ne-
apsirikome. Dar kartą ačiū.“

„Algis“: „Apie Alvydą gerai žmonės šneka. Ne veltui jį socdemai sąrašan 
įrašė“.

balsai internete (anyksta.lt):

Po renovacijos pasikeitė Statybininkų gatvės namai...
UAB Anykščių komunalinis ūkis archyvo nuotr.
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parduoda

įvairus

siūlo darbą

PARDUODAmE STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Informuojame, kad 2015 m. vasario 27 d. 10.30 val. adresu: Majokų 
k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., bus pakartotinai atliekami Augiui 
Vasiliauskui suprojektuoto žemės sklypo proj. Nr. 582-1 kadastriniai 
matavimai ir ženklinamos žemės sklypo ribos. Besiribojančių greti-
mų sklypų kad. Nr. 3475/0001:0552 ir Nr. 3475/0001:0353  savinin-
ką Remigijų Šinkūną prašome atvykti nurodytą dieną prie bendros 
žemės sklypo ribos suderinimo. UAB „Matavimai“, Vilniaus g. 3-2, 
Utena, Tel. 860818198. El. paštas: infogeodezija@gmail.com.

uAb „Renesansas“ nemoka-
mai valo ir šviesina miškus, 
iškerta ir išveža krūmus ž.ū. pa-
skirties žemėse, iškerta senus 
sodus.

Turime ilgalaikę darbo patirtį.
Tel.: (8-662) 28119, (8-687) 88496.

Parduodame ir montuojame
nugeležinimo, minkštinimo 

ir visų kitų tipų

vANDeNS FiLTRuS.
Vandens tyrimas nemokamas.

Tel. (8-684) 13276.

uAb “CeSTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

tirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

Mama,

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
Kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos,
Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dėjavo tik viena - tavo širdis.
Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
O laikas tekartoja: “ Nepalūžti, nepavargti ir gyventi, gyventi!”

50-ojo Jubiliejaus proga birutę šNiuiKieNĘ, 
gyvenančią Kurklių miestelyje, sveikina 

vyras valentas, sūnūs Kęstutis su drauge Laura, Mindaugas, Gediminas, dukros 
Janina su anūke emilija, Genovaitė, Gitana

Mielas Tėveli,

Tai kas, kad Jums baltų žiedų pribarstė plaukus metai,
Kad buvo ir sunkių dienų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant Jūsų sidabrinių smilkinių

vaigentą LAPieNĮ 75-ojo jubiliejaus proga sveikina 

dukra Asta, žentas Artūras, anūkė Agnė

Nekilnojamas turtas

Namą mieste ir sodybą 
Anykščių r.
Tel. (8-605) 32452.

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(visi patogumai, yra rūsys, sandė-
liukas).

Tel. (8-683) 51799.

Pramoninių pastatų kompleksą 
Anykščiuose, Mindaugo g.: 531 
kv.m pastatas-sandėlys, 436 kv.m 
pastatas-sandėlys, 406 kv.m stalių 
dirbtuvės ir 376 kv.m gaterinė. Kaina: 
79208 EUR (273489Lt).

DNB Būstas, Vytas Fadėjevas, tel. 
(8-655) 69325. 

Žemės ūkio technika

Traktorių T-30 su padargais ir savi-
vartę priekabą. 3800 Eur.

Tel. (8-622) 10503.

kuras

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

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

Baltarusiškus durpių briketus 86,89 
Eur, beržo pjuvenų briketus nuo 140 
Eur, anglis nuo 159,29 Eur. Sveria. 
Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

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

Kokybiškus beržo, uosio pjuvenų 
briketus ir granules. Pristato.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas, atraižas (turi supjautų, 
sausų). Veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas. Turi sausų. Kaina nuo 75 
Eur. Veža po 4 erdvėmetrius.

Tel. (8-674) 08608.

Parduoda malkas. Veža nuo 1 er-
dmetrio. Tvarko vėjovartas. Ieško 
malkų išsikirtimui. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-638) 87800.

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perkame mišką. 

Tel. (8-630) 57490.

Gyvuliai

Veršelius (pieninių veislės, buliu-
kai). 

Tel. (8-605) 74047.

12 m. ramų, darbinį arklį. Galima 
keisti. Atveža.  

Tel. (8-606) 62940.

Skubiai ir pigiai - bulių ir veršingą 
telyčią, kuri veršiuosis birželio pabai-
goje.

Tel. (8-626) 86010.

Bekoną.
Tel. (8-603) 42555.

kita

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, ketvirčiais 
po 20-30 kg, subproduktus, kum-
pius, lašinius, mentę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas - lietuvišką mėsinių kiau-
lių skerdieną puselėmis 40-50 kg  
su subproduktais ar be jų. Kiaulės 
skerstos skerdykloje, atvėsinta, iš-
tirta. Triušių skerdieną  1.5-2.5 kg.  
Atveža, išrašo sąskaitas.

Alma, tel. (8-686) 80994.        

Malkas (kaladėmis arba skaldy-
tas), šieną rulonais, ekologiškai au-
gintas bulves ir erieną. 

Tel. (8-676) 96373.

Maistines bulves - 30 kg 5,50 Eur, 
sėklines bulves Cascada - 4,50 Eur, 
pašarines – 50 kg 2,50 Eur. Atveža.

Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.

Elektrinį grūdų malūną 380V. Kaina 
180 Eur. 

Tel. (8-617) 28911.

Dviračius.
Tel. (8-648) 58603.

vL. TAMošiŪNo paukš-
čių ūkis nuolat prekiauja 6 
mėnesių pradedančiomis 

dėti kiaušinius vištaitėmis.
Tel. (8-687) 78274.

višToS, višTAiTĖS! vasario 
15 d. (sekmadienį) prekiausime 
Kaišiadorių paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis (kaina 
nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais 
(tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 
15.50, Burbiškyje 16.00, Anykščiuose 
(ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, 
Staškūniškyje 16.45.

Ieško patalpų prekybai Anykščių 
mieste.

Tel. (8-684) 65329.

Išsinuomoju ž. ū. p.  žemę 
Anykščių raj. Moku avansu nuo 
70 Eur už 1 ha.

Tel. (8-612) 47316.

Paslaugos

Tvenkinių kasimas, kelių forma-
vimas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

Išvalome krūmus ir kitą menka-
vertę medieną nuo žemės ūkio 
paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

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

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

A. Šimkaus firmai reikalingas bu-
halteris (-ė), turintis darbo patirtį,  
dirbti 0,5 etato.

Tel. (8-676) 13738.

Reikalingas darbuotojas dirbti 
pas ūkininką Anykščių sen. Alga 
nuo 400 Eur iki 700 Eur.

Tel. (8-612) 47316.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siū-
lo darbą staliams staklininkams. 
Profesijos apmokome darbo vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

UAB “Ukmergės melioracija” rei-
kalingi daugiakaušio ekskavatoriaus 
mašinistai, vienkaušio ekskavato-
riaus mašinistai, vamzdžių klojėjai. 

Tel. (8-698) 41397.

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.

Griauname pastatus, sumala-
me statybines atliekas, akmenis. 
Parduodame skaldą. 

Tel. (8-682) 92949.

baldų gamyba, remontas

Remontuojame minkštus baldus, 
pagal užsakymus gaminame čiuži-
nius iš paprastų ir nepriklausomų 
Pocket spyruoklių, naudojame tik  
lietuviškus gobelenus, pasiimame 
ir parvežame.

Tel. (8-610) 10341, www.atnau-
jinkbaldus.lt

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

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, vaikų, prieš-
kambario baldai, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

“Namudė” perka 
sodybas, sodybvietes, 
gyvenamuosius ir po-
ilsio namus, pirtis, že-
mės ir miško sklypus, 

dirbamą žemę.
Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vieto-

vėse ir miškuose prie upių, upelių, 
tvenkinių, prie ežerų didmiesčiuo-
se, priemiesčiuose. Tarpininkams 
sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. 
Konsultuojame. Atvykstame į 

vietą. Sutvarkome dokumentus. 
Padedame spręsti teisminius 
ginčus.

info@namude.lt, 
Kupiškio g. 19, utena

(8-698) 51269
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perka 

irena Rudelienė
1937-07-01 – 2015-02-09

Irena Rudelienė gimė 1937 metų patį 
vidurvasarį Troškūnuose ir visas jos gy-
venimas, išskyrus studijų metus VVPI ir 
vienerius darbo metus Ignalinos viduri-
nėje mokykloje, prabėgo šiame puikiame 
miestelyje. Čia ji žaidė ir mokėsi, svajojo ir 
mylėjo, o 1961 metais pradėjo dirbti che-
mijos mokytoja Troškūnų vidurinėje moky-
kloje. 1963 m. sukūrė šeimą su mokytoju 
Vladislovu Rudeliu. Jauna mokytojų šeima 
visą savo gyvenimą pašventė mokyklai.

Irena buvo talentinga mokytoja. Mokytojo 
darbas buvo jos pašaukimas. Reikli visų 
pirma sau, dirbo sąžiningai, kruopščiai, 
negailėdama nei laiko, nei jėgų. Visuomet 
apsupta mokinių ir kolegų, visuomet su 
šypsena, kartais griežtoka, tačiau visuo-
met pasiruošusi padėti. Jos pamokas ge-
rai vertino mokyklos vadovai, ji ne kartą buvo skatinta ir apdovanota, 
tačiau svarbiausia, kad jos pamokas mėgo mokiniai. Irenos tikslas 
buvo ne tik išmokyti chemijos dalyko, bet padėti jiems išsiugdyti pa-
sitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą įgyvendinti svajones. 

1983 m. Irena Rudeliene pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui. 1997 m. dirbo tikybos mokytoja , 1998 – 2001m. mokyklos 
bendrabučio auklėtoja.

Miela Mokytoja Irute, Jūsų šviesus atminimas liks buvusių mokinių, 
auklėtinių ir kolegų širdyse.

 Nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą ir kitus artimuosius bei ge-
dime kartu.

Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos bendruomenė 
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Mokame 6% ir 21% PvM.

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

veRšeLiuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aViS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

uAb MeTALŲ RiNKA
brangiau perka

JuoDoJo, SPALvoToJo 
MeTALo LAuŽĄ, 

AKuMuLiAToRiuS, eLeKTRoS 
vARiKLiuS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Tel.: 8 610 21793

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

BRANGIAI PERKAME 
MIŠKUS, ATSISKAITOME IŠ 

KARTO. 
Tel.: (8-696) 88713

PeRKA GALviJuS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, prieka-
bas. Gali būti be T.A., nevažiuo-
jantys. Pasiima. Sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-631) 61411, 
(8-609) 47944.

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes 
žemdirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 
3 ha iki 50 ha. 

Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-648) 20000.

Žemės ūkio paskirties 
žemę  aplink Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę 
pamatai. 

Žinantys siūlykite tel. (8-684) 
44444.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs varian-
tai. Pasiūliusiems tarpininkams 
dosniai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Butą, namą, sodybą ar sklypą 
prie ežero.

Tel. (8-601) 13936.

Brangiai - mišką visoje 
Lietuvoje. Atlieka medienos 
transportavimo darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Mišką su žeme ar išsikirsti vi-
soje Lietuvoje.

Tel.: (8-635) 30367, 
(8-685) 16221.

Miškininkystės įmonė brangiai 
įvairų mišką su žeme arba bir-
žes išsikirsti.

Tel. (8-605) 27002.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius au-
tomobilius, taip pat pilnos kom-
plektacijos variklius. Atsiskaito 
iš karto. Pasiima patys. Išrašo 
utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus.

Utilizuoja,atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247. 

Brangiai - automobilius, sun-
kvežimius, mikroautobusus. 

Gali būti daužti, nevažiuojan-
tys. Pasiima, sutvarko doku-
mentus.                        

Tel.: (8-646) 17715, 
(8-601) 61510.   

Brangiai - automoibilius įvai-
rių modelių. Gali būti su T.A., 
važiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Automobilių bei kitokios tech-
nikos supirkimas Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-628) 07656.

Kombainus, traktorius, au-
tobusus, automobilius, įvairią 
techniką, metalo laužą, elektros 
variklius.

Tel. (8-633) 60143.
                                                                                
Gyvuliai

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,05 Eur/kg), telyčias (1,30 
Eur/kg), bulius (1,45 Eur/kg). 
Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.    

UAB „BARTYNCO“ - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

kita

Uosio medieną dilėmis, 100 l 
talpos statinę.

Tel. (8-615) 45845.

Šieną ritiniais. 
Tel. (8-687) 97861.

Automobilių, mikroauto-
busų, traktorių, motociklų 
supirkimas visoje Lietuvoje: 
seni, nebenaudojami, dauž-
ti. Atsiskaitymas iš karto. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-645) 92122.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.
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mėnulis

anekdotas

Kirilas, Valentinas, Saulius, 
Saulė, Liliana, Lijana, Valius.

šiandien

vasario 15 d.

vasario 16 d.

vasario 14-16 d. delčia.

Faustinas, Jordanas, Zygfri-
das, Girdenis, Girdenė, Jovita, 
Jurgina, Jurgita, Vytis.

Julijona, Julijonas, Tautvydė.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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IŠ ARTI

Amiliutė švenčia 
Vasario 16-ąją

Gatvėje, laikydamasis už stulpo 
vos vos bepastovi girtuoklis. Priei-
na mažas berniukas: 

-Dėde! Būkit geras, pripūskit 
man balioną. 

-Vo, užsimanė! Aš dabar čia vis-
ką mesiu iš rankų ir imsiu balionus 
pūsti!

Ar sena aš, ar jauna - 
Man svarbi šita diena,
Kaip užlieja jausmas šiltas
Kai danguj suplazda šilkas.

Raudona, žalia, geltona  
Juk laisvi mes esam, ponai.
Ir po Lietuvos dangum
Aš jaučiuos laisvu žmogum. 

Nors istorija ir graso,
Okupantai kelia batą,
Bet lietuvio net ugnis
Savo žemėj nepraris.

Sau einu gatve, mojuoju
Vėliavėlę pakilnoju
Tegu mato ją visi – 
Kokia tėviškė šauni.
 

Politikai - savo „Facebook’-e“
Tautos išmintis moko: “pasakyk, kas tavo draugai - pasakysiu, kas tu esi”, arba, “pagal rūbą su-

tinka - pagal protą palydi”. “Anykšta” pasidomėjo, kaip atrodo kandidatai į valdžią socialiniuose 
tinkluose. Kokias nuotraukas savo profiliuose “ant sienos” kelia, kaip save reprezentuoja.

Socialdemokratų sąrašo na-
rys Tomas Tuskenis: „Lau-
kiant spektaklio Linksmoji 
Našlė“.

Konservatorių sąrašo narys, 
Anykščių mero sūnus, studen-
tas Žygimantas Obelevičius.

Du Liberalų sąrašo nariai - Martyna Urbonavi-
čiūtė ir Marius Šimėnas „susimetė“ po lygiai.

„Arturiokas su Velėtu“ - taip pavadinta 
nuotrauka Darbo partijos kandidato Ar-
tūro Šajevičiaus „Facebook“-e. 

Konservatorių sąrašo narė, 
Anykščių bažnyčios vargoninko 
dukra Gabrielė Griauzdaitė.

Liberalų kandidatas į rajono merus Kęstutis 
Tubis tramdo žirgus.

Liberalų kandidatas Žygimantas Smalskas 
- tiesiai į savivaldybę, kaip „Pliuščenka“.

Metai neatšaldo jausmų... Soci-
aldemokratų kandidatas Egidi-
jus Šilaika su žmona (gal?). Putinų sodintojas, liberalas Saulius Rasalas po mero pastabų 

padarė išvadas...

Daro par-
tijos kan-
d i d a t a s 
į rajono 
merus Alf-
rydas Sa-
vickas su 
dviem...


