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KGB agentas „Ramunė“ pats susirado „Anykš-
tos“ žurnalistus ir mūsų laikraščiui davė interviu 
apie tai, kaip buvo užverbuotas į „organus“, ir 
kokius darbus KGB nurodymu sovietmečiu darė. 
Tiesa, „Ramūnė“ į redakciją atvyko ne tada, kai 
jį užkankino sąžinė, bet po to, kai portale anyksta.
lt paminėjome jo agentūrinį slapyvardį ir pavardę 
bei portale pranešėme, kad mūsų laikraštis ruošia 
publikaciją apie jį, „Ramunę“, dabartinį laikraščio 
„Mokesčių žinios“ leidėją Laimį Vaitonį.

Jis – mūsų  kolega, o su „Anykštos“ senbuviais, 
dirbusiais dar tais laikais, kai Anykščių rajono lai-
kraštis vadinosi „Kolektyvinis darbas“, kartu apta-
rė temas ir gėrė kavą. Prieš gerų dvidešimt metų iš 
„Anykštos“ L.Vaitonį atleido jau dabartinė redak-
torė Gražina Šmigelskienė. Po atleidimo iš darbo 
jis iš „Anykštos“ redakcijos prisiteisė didžiulę kom-
pensaciją ir dešimtajame praėjusio amžiaus dešim-
tmetyje įkūrė ir leido alternatyvų rajono laikraštį 
„Bliksnys“.   

KGB bendradarbiu L.Vaitonis tapo po išgertuvių 
legendinio Kavarsko legendinėje užkandinėje. 

Skambinu. Neatsiliepia. Susi-
gaudau – ten tamsa ir naktis. „O 
Europoje stovi su plakatais „Je 
suis Charlie“. Skambinsiu, kai 
bus šviesu, bet pamirštu – už-
miegu gaubiamas tamsos. Ryte 
piešiu „Je suis...“ ir pridedu – 
„Ruta“.

Ir ko ten reikėjo nusitrenkt, 
kur dailininkams pavojinga? Ga-
rantuotai vis tiek ką nors įžeidė 
Amiliutės nutikimus bepiešda-
ma, o islamas – išvis įžeidi reli-
gija, juk Rūta būdama Prancūzi-
jos Gvadelupoje ir kiaulių piešė, 
ir arabų. Bet raminu save, kad 
norintys kitą mušti, lazdą visa-
da susiras. Iš kitos pusės, kodėl 
palaikome tik mirusius - „Je suis 
Ruta“.

Linas BITVINSKAS

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

akcija! - 30 % nuolaida 
dantų plombavimui 

sausio ir vasario mėn.!
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BARANAUSKO KELIAS. 
Šiandien 14 valandą Anykščiuose, 
ties Vilniaus g. 33-uoju namu, A. 
Baranausko ir A. Žukausko me-
morialinis muziejus kviečia leistis 
į popietės kelionę per Anykščius 
„Ženklai, menantys Antaną Bara-
nauską“, skirtą poeto ir vyskupo A. 
Baranausko 180-osioms gimimo 
metinėms. Pro bažnyčią, Vyskupo 
skverą, aikštę ir tiltą, vis prisimin-
dami žymųjį anykštėną, eisime prie 
klėtelės, kur 15 val. A. Vienuolio 
memorialiniame name-muziejuje 
vyks poetinių improvizacijų po-
pietė „Didi šturmai dūšioj griau-
dė“: A. Baranausko, K. Kairio, K. 
Praniauskaitės poeziją skaitys mo-
kytoja Rasa Poškuvienė, kun. Ne-
rijus Papirtis, kun. Justas Jasėnas, 
skambės A. Baranausko giesmės.

PARODA. sausio 19 dieną 17.15 
valandą Sakralinio meno centras 
kviečia į Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureato 
Algimanto Aleksandravičiaus fo-
tografijų parodos “Po Aukštaitijos 
dangumi” atidarymą. Muzikuoja 
Eugenijus Kanevičius (kontrabo-
sas), įėjimas nemokamas.

Išskleidė. Gruzijos sostinėje 
Tbilisyje išskleista rekordinė Lie-
tuvos trispalvė. Į Guziją dėl to 
buvo išvykę idėjos autorius, buvęs 
A.Vienuolio progimnazijos reži-
sierius Erikas Druskinas ir direkto-
rė Irena Andrukaitienė. 

Sniegas. Ant Kalitos kalno rytoj 
vyks pasaulinės Sniego dienos ren-
giniai 4 – 14 metų vaikams, varžy-
bos, mokymai ir žaidimai. 

Požiūris. Trečiadienį po pietų 
„Norfoje“ įsikūrusiame Medicinos 
banke nebuvo nė vieno kliento, ta-
čiau paprašius pakeisti vos dešimtį 
litų centais, darbuotoja jų nekeitė, 
neva dėl sugedusios monetų skai-
čiavimo mašinos. „Swedbanko“ 
skyriuje darbuotoja tuos centus be 
jokių mašinų suskaičiavo per ke-
lias minutes ir pakeitė į eurus. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų 
ar kitomis progomis. Sveikinimo 
kaina – 15,90 EUR/ 54,90 Lt.

Rekonstruotos erdvės subūrė troškūniečius
Buvęs apleistas Troškūnų Švč. 

Trejybės bažnyčios bernardinų vie-
nuolyno mokyklos pastatas po prieš 
porą metų baigtos renovacijos tapo 
multifunkciniu centru, kultūrinės veiklos erdve, troškūniečių sambūrių vieta. Į muzikinių vakarų ciklo 
„Muzikos garsų spalvos“ koncertus atvyksta ne tik anykštėnai, bet ir svečiai iš Panevėžio, Kėdainių, 
Kauno. Įgyvendinus Europos Sąjungos remtą projektą „Troškūnų miesto kompleksinė plėtra“, mieste-
lio centre sutvarkytas skveras, o prie miesto esančiame parke įrengta sporto aikštelė, 
kurią ypač pamėgo Troškūnų ir aplinkinių kaimų jaunimas. 

Ketvirtadienio rytą UAB „Anykščių šiluma“ 
teritorijoje sprogo cisterna, kurioje laikyta ska-
lūnų alyva. 

Sunkiai sužeistas bendrovėje vairuotoju šalt-
kalviu dirbęs 60-ies metų V.N. po kelių valandų 
mirė Anykščių ligoninėje.

„Anykščių šilumoje” sprogus 
dujoms žuvo žmogus

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tragedijos vieta praėjus porai valandų po įvykio.

Irena Andrukaitienė išeina 
iš darbo

Kovo 11-osios Akto signa-
tarė, Anykščių A.Vienuolio 
progimnazijos direktorė Irena 
Andrukaitienė su savivaldybe 
nebesibylinės.  

Merų balsus 
skaičiuos 
žmonos

Trijų kandidatų į Anykščių 
merus žmonos dirbs rajono 
rinkimų apylinkėse.

Leonas Alesionka žodžių į 
vatą nevynioja ir nuolankiam 
gėriui – gavai per vieną skruos-
tą, atsuk kitą – yra abejingas. 

Gyvenimas privertė įsigyti 
kerdžiaus Lapino botagą

Iki praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio Laimis Vaitonis gyveno ir dirbo Anykš-
čių rajone. Į KGB jis užverbuotas po išgertuvių savo gimtojo Kavarsko užkandinėje. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirė. 2015-01-13 pradėtas iki-

teisminis tyrimas dėl vyriškio, gim. 
1963 m., gyv. Anykščių r., Kavars-
ko mstl., kuris apie 15.00 val. buvo 
rastas savo namuose, mirties prie-

žasties nustatymo.
Akumuliatoriai I. 2015-01-15 

gautas Anykščių r. sav., Svėdasų sen. 
gyventojo, gimusio 1941 m., pareiš-
kimas, kad apie 9 val. pastebėjo, jog 
įsibrauta į jam priklausantį garažą, 
esantį Anykščių r. sav., Svėdasų sen., 

iš kurio pavogti 5 akumuliatoriai. 
Žala 326 eurai.

Traktorius. 2015-01-15 gau-
tas Anykščių r. sav., Svėdasų sen. gy-
ventojo, gimusio 1956 m., pareiški-
mas, kad pavogtas jam priklausantis 
traktorius MTZ. Žala 16 508 eurai.

Akumuliatoriai II. 2015-01-15 
gautas Anykščių r., Svėdasų sen. 
gyventojo, gimusio 1987 m., pareiš-
kimas, kad apie 8.45 val. pastebėjo, 
jog iš lentpjūvėje ir dirbtuvėse stovė-
jusių traktorių pavogti akumuliato-
riai. Žala 163 eurai.

Lietuvos muziejai, praėjusių 
metų pabaigoje pateikę paraiškas 
Lietuvos bankui, jau sausio pirmo-
siomis dienomis gavo banko suda-
rytą apyvartinių monetų ir bankno-
tų rinkinį, skirtą istorinei atminčiai 
apie šalyje cirkuliavusius pinigus 
išsaugoti.

 Šiame rinkinyje – net 30 skirtin-
gų monetų ir banknotų, visų – po 
du vienetus. Šalia įprastų pinigų, 
net ir šiomis dienomis dar judan-
čių apyvartoje, rinkinyje yra 12 
apyvartinių-proginių 1 ir 2 litų 
nominalo monetų. Jos 2009–2013 
m. buvo išleistos Žalgirio mūšiui, 
Krepšiniui, Kurėnui, Stelmužės 
ąžuolui ir kitiems nacionalinės 
svarbos objektams įamžinti, taip 
pat – su kurortinių miestų herbais.

Tarp proginių monetų anykš-

Lietuviški litai tapo eksponatais Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muzie-
jus savo fondus praturtino neįprastu eksponatu – priėmė saugoti 
lobį, sudarytą iš visų lietuviškų litų ir centų pavyzdžių. Šio lobio 
vertė – kiek daugiau nei du tūkstančiai litų, nors eksponatų nomi-
nalas – dukart didesnis.

Muziejaus eksponatais tapo pinigai, kurie nebuvo mūsų pinigi-
nėse: litų tūkstantinės ir monetos su Puntuko atvaizdu. 

Autoriaus nuotr. 

tėnams mieliausia 2 litų moneta, 
kurioje pavaizduotas Puntukas. 
Tai – vienintelis Anykščių krašto 
objektas, per du dešimtmečius įsi-
terpęs į pinigų erdvę. 2013-aisiais 
metais, kai ji buvo išleista, Mu-
ziejui taip ir nepavyko sučiupti jos 
kaip eksponato iš cirkuliavusiųjų 
apyvartoje, tad ši moneta iki šiol 
buvo žinoma tik iš jos atvaizdų.

Šalia įprastų banknotų į muzie-
jams skirtą rinkinį pateko ir jau 
pamirštų ar išvis nematytų pinigų. 
Muziejus saugos 1994 m. laidos 
100 litų banknotus, kurie jau dau-
giau nei dešimtmetį apyvartoje 
nebenaudoti. Kaip eksponatai pa-
teiktos ir 1991 m. išleistos 500 ir 
1000 litų nominalo kupiūros, ku-
rioms išvis nebuvo lemta patekti į 
pinigines.

Į istoriją grimztančių lietuviškų 
pinigų rinkinys bus saugomas Mu-
ziejaus fonduose ir originalai ar jų 
kopijos kartais pateks į ekspozici-
jas, kai jų reikės pagal kontekstą.

Antai Siauruko muziejuje sukaup-
tą istorinių pinigų rinkinį, liudijantį, 

kaip buvo perkamas traukinio bilie-
tas, jau papildys ir išeinantis litas. 
Arklio muziejaus ekspozicijose ras 
vietos litų monetos, kuriose visuo-
met buvo Vytis – bene populiariau-
sias istorinis simbolis, liudijantis 
žmogaus ir arklio bičiulystę.

Laimėjimas H. Skują nudžiugi-
no, nes benzininio pjūklo kaip tik 
ir neturėjo. „Turiu galingą elektri-
nį, tačiau su juo esi pririštas prie 
rozetės, su juo toli nenueisi, - šyp-
sojosi laimėtojas. – „Kai prieš 40 
metų atsikėlėme į Debeikius, tai 
nuo tada ir prenumeravau „Kolek-
tyvinį darbą, o dabar jau daugiau 
kaip du dešimtmečiai - „Anykštą“. 
Iš jos sužinau man rūpimas naujie-
nas. Aš ir žmona „Anykštą“ per-
skaitome nuo pirmo iki paskutinio 
puslapio“. 

H. Skuja „Anykštą“ gauna apie 
pietus, tačiau jį tai tenkina. Pasak 
jo, laiškininkė turi pasiekti labai 
tolimus kaimus.

Paklaustas, gal kas „Anykštoje“ 
nepatinka, gal norėtų kokių nors 
kitų, mūsų laikraštyje nenagrinėja-
mų temų, H. Skuja teigė, kad jam 
patinka tokia „Anykšta“, kokia 
yra. „Mėgstu skaityti naujienas, 
kriminalinę kroniką, „Mozaiką“. 
Kaip sakiau, perskaitau visą lai-
kraštį. Tik va, senyn – žabalyn, tai 

„Anykštą“ ir jos pirmtaką skaito 40 metų
Pagrindinį „Anykštos“ prenumeratos loterijos prizą - benzo-

pjūklą „Stihl MS – 170” laimėjęs debeikietis Henrikas Skuja tei-
gia, kad įrankis labai pravers namų ūkyje. Jis ir jo šeima rajono 
laikraštį prenumeruoja jau 40 metų. 

„Anykštos“ prenumeratos loterijoje laimėtas benzopjūklas de-
beikiečiui Henrikui Skujai labai pravers buityje.  

 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

man nepatinka spalvotos raidės, 
kurias man sunku įžiūrėti. Galėtų 
būti tamsesnės, ryškesnės“. - pri-
dūrė H. Skuja, paminėjęs, kad jam 
labai įdomus ir kaip priedas, kurį 
gauna visi prenumeratoriai, užsisa-
kantys „Anykštą“ bent pusei metų, 
„Anykštos“ redakcijos leidžiamas 
žurnalas „Aukštaitiškas formatas“. 

H. Skuja su 38 – erius metus 
Debeikių vidurinės (dabar pa-
grindinės) mokyklos direktore 
Rita Skujiene į Debeikius atsikė-
lė 1974 – aisiais iš Pasvalio. Jie 
buvo ką tik sukūrę šeimą, norėjo 
tolėliau nuo tėvų, o pedagoginius 
mokslus baigusi žmona turėjo, taip 
vadinamą laisvą diplomą, galėjo 
pasirinkti darbo vietą, kur norėjo. 
„Pasirinkome Debeikius“, - sakė 
dvi dukras užauginęs ir trijų anūkų 
sulaukęs H. Skuja. Dabar jis pensi-
ninkas. Darbinė biografija prabėgo 
kolūkyje. Dirbo vyr. energetiku, 
vairuotoju, meistru reguliuotoju, 
mechaninių dirbtuvių vedėju. 

- ANYKŠTA

Prizais apdovanoti devyni 
Anykščių sportininkai – plauki-
kas Giedrius Titenis, biatlonininkė 
Kotryna Vitkūnaitė, imtynininkas 
Domas Krikščiūnas, sunkiaatletė 
Gintarė Bražaitė, slidininkė Silvija 
Adomonytė, imtynininkė Danutė 
Domikaitytė, karatistė Aistė Šir-
vinskaitė, sunkiaatletis Arnas Ši-
diškis, motokroso meistras Armi-
nas Jasikonis bei krepšinio teisėjas 
Algirdas Kalinovas.

Dar dvidešimt sporto žmonių 
pagerbti skirtingose nominacijose. 
Pavyzdžiui, Skaivė Meškauskienė 
paskelbta šachmatų super ledi, o svei-
kuolis Ramūnas Daugelavičius apdo-

Pagerbti geriausi sportininkai
Trečiadienį Anykščių sporto ir laisvalaikio centre „Nykščio na-

mai“ vyko geriausių rajono sportininkų apdovanojimo šventė.

vanotas „už norą konkurse išsiaiškinti 
fizines sveikatos galimybes“.

Padėkos raštais už nuoseklų 
aukšto meistriškumo sportininkų 
rengimą apdovanoti aštuoni trene-
riai – plaukimo treneris Žilvinas 
Ovsiukas, biatlono treneris Bro-
nius Vitkūnas, imtynių treneris Al-
girdas Pupkis, sunkiosios atletikos 
treneris Algirdas Ananka, slidinėji-
mo treneris Algis Drūsys, imtynių 
treneris Arvydas Krikščiūnas bei 
karate treneris Eugenijus Šilaika.

Sportininkus sveikino rajono va-
dovai, savo pasirodymus demons-
travo šokėjos ir gatvės gimnastai. 

-ANYKŠTA

Vienas geriausių Anykščių sportininkų Arnas Šidiškis yra Lie-
tuvos sunkiaatlečių elito narys. Jis pats sau ugdo ir pamainą – 
dirba Anykščių kūno kultūros ir sporto centro treneriu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Kreipėsi. Seimo opozicijos ly-
deris Andrius Kubilius kreipėsi į 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) pirmininką Zenoną Vai-
gauską, dar kartą primindamas 
Darbo partijos kandidatų savival-
dos rinkimuose aukas. Jis prašo 
Vyriausiąją rinkimų komisiją 
imtis įstatyme numatytų veiks-
mų, ištiriant, ar Darbo partija fi-
nansuoja savo rinkimų kampani-
ją Vilniaus mieste, nepažeisdama 
Lietuvos Respublikos galiojančių 
įstatymų.

Knyga. Europos Parlamento 
(EP) nariai Valentinas Mazuro-
nis ir Rolandas Paksas kreipėsi 
į Europos Parlamento Prezidentą 
Martiną Šulcą ir „Laisvės ir tie-
sioginės demokratijos Europa“ 
(EFDD) frakcijos lyderius, kad 
būtų atliktas tyrimas ne tik, kas 
EP išplatino be leidimo išverstą 
Rūtos Janutienės knygą „Rau-
donoji Dalia“, bet ir kas ir kokiu 
tikslu tai organizavo. 

Sėkmingai. Europos centrinis 
bankas (ECB) pažymi, kad Lie-
tuvoje sėkmingai baigtas perėji-
mas prie euro. Nuo sausio 16-o-
sios eurai tapo vienintele teisėta 
mokėjimo priemone Lietuvoje. 
Taip buvo baigtas daug mėnesių 
trukęs Lietuvos institucijų, pa-
dedant Eurosistemai ir Europos 
Komisijai, pasirengimas naujajai 
valiutai.

Vizitas. Krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas sausio 16-
21 dienomis lankysis Kanadoje. 
Ministras susitiks su Kanados gy-
nybos ministru Robertu Nichol-
sonu ir aptars pakitusią saugumo 
situaciją Baltijos regione ir Rytų 
Europoje bei NATO viršūnių 
susitikime Velse priimtų spren-
dimų dėl kolektyvinės gynybos 
priemonių stiprinimo ir NATO 
parengties veiksmų plano įgy-
vendinimą, dalyvavimą bendrose 
tarptautinėse operacijose, kitus 
bendradarbiavimo klausimus.

Statistika. Per savaitę - sausio 
9-15 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo septyni žmonės: 
trys pėstieji, trys vairuotojai, vie-
nas keleivis. Sužeisti šešiasdešimt 
du žmonės. Lietuvos kelių polici-
jos tarnybos duomenimis, iš viso 
per savaitę šalies keliuose įvyko 
penkiasdešimt keturi eismo įvy-
kiai, kuriuose nukentėjo žmonės. 
Neblaivūs vairuotojai, pirminiais 
duomenimis, sietini su penkiais 
eismo įvykiais. Šiais metais, iki 
sausio 16-osios, Lietuvoje eismo 
įvykiuose, pirminiais duomeni-
mis, žuvo devyni žmonės, t. y. 
penkiais mažiau negu praėjusiais 
metais per tą patį laikotarpį.

Paroda. Nuo sausio 20 d. iki 
vasario 13 d. Prancūzų institute 
(Didžioji g.1 Vilnius) veiks ins-
tituto organizuojama „Charlie 
Hebdo“ viršelių paroda. Ji skir-
ta praėjusią savaitę Prancūziją 
sukrėtusių teroro aktų aukoms 
pagerbti. Parodai atrinkti keletas 
šio satyrinio, kartais žiauraus, 
bet visada laisvo savaitraščio 
viršelių. Renginiu norima iš-
reikšti pagarbą „Charlie Hebdo“ 
žurnalistams ir karikatūristams, 
žuvusiems už prancūzams ir kie-
kvienai demokratijai itin svarbią 
žodžio laisvę.

Parengta pagal 
ELTA informaciją



Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS
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savaitės citatos???

Ar pastebėjote 
padidėjusių 
kainų įvedus 
eurą?

(Atkelta iš 1 p.)

užjaučia

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys 
skausmą

Brangaus žmogaus juk nie-
kas negrąžins

Tušti namai švies netektim iš 
tolo,

Nors grįžti ten skubėsit su 
viltim...

Nuoširdžiai užjaučiame Mil-
dą JAKUTIENĘ, brolius Arū-
ną ir Albertą, mirus brangiai 
mamytei.

Laima ir Stasys 
Markilevičiai

Sprogimo banga bloškė
kelis metrus

UAB „Anykščių šiluma“ direk-
torius Virgilijus Vaičiulis „Anykš-
tai“ sakė, jog sprogimas įvyko, 
kai V.N. kampiniu šlifuokliu pjo-
vė cisternos, kurioje buvo skalū-
nų alyva, dangtį. Nuo kibirkšties 
sprogo cisternoje susikaupę dujos. 
Smūgio banga nubloškė V.N. kelis 
metrus. Jam buvo sužalota galva, 
apdegė kūnas, iš drabužių liko tik 
skuteliai. Kartu su žuvusiuoju dir-
bo dar du vyrai. Laimei, tuo metu, 
kai sprogo dujos, jie buvo atokiau 
nuo cisternos ir nenukentėjo. O 
sprogimo būta tokio stipraus, kad 
ir už kelių ar keliolikos metrų nuo 
cisternos buvusius „Anykščių šilu-
mos“ darbuotojus bloškė sprogimo 
banga. 

Policija atlieka tyrimą

Požeminis skalūnų alyvos rezer-
vuaras – 25 kubinių metrų talpos, 
jame buvo apie 17 tonų skalūnų 

„Anykščių šilumoje” sprogus 
dujoms žuvo žmogus

alyvos. Dangtis buvo pjaunamas 
dėl to, kad ketinta dalį skalūnų aly-
vos pervežti į Svėdasus. Darbuo-
tojai nesugebėjo atsukti dangčio 
varžtų, todėl buvo nuspręsta imtis 
kampinio šlifuoklio. Ar V.N. pats 
ėmėsi iniciatyvos kampiniu šli-
fuokliu pjauti kuro rezervuarą, ar 
vykdė kažkieno nurodymą, kol kas 
nėra aišku. 

Ketino išvežti kurą

Anykščių policijos pareigūnai 
dėl V.N.žūties pradėjo ikiteismi-
nį tyrimą, atliekama bendrovės 
darbuotojų apklausa, aiškinamasi 
aplinkybes. V.Vaičiulis „Anykš-
tai” dėstė, kad ketvirtadienio rytą 
bendrovės vadovų pasitarime 
kalbėta, jog 10 valandą atvažiuos 
speciali kuro vežimo mašina, 
todėl reikia paruošti cisterną su 
skalūnų alyva, kad atvykus sam-
dytam transportui nereiktų gaišti 
laiko ir būtų iš karto galima si-
urbti kurą. Direktorius tikino, kad 
susirinkime net minties nebuvo, 
jog bus sugalvota cisterną atverti 

naudojant kampinį šlifuoklį. „Su-
sirinkimas baigėsi 8 valandą, o 
8 val. 50 min. būdamas kabinete 
išgirdau sprogimą. Išlėkęs laukan 
pamačiau gulintį V.N.” – kalbėjo 
V.Vaičiulis.

V.N. „Anykščių šilumoje” dirbo 
nuo 1999-ųjų. Pasak V.Vaičiulio, 
žuvusysis buvęs atsakingas, stro-
pus ir darbštus žmogus. Direktorius 
aiškino, jog yra tikras, kad įvykio 
metu darbuotojas buvo blaivus.    

Kuras ne toks pavojingas, 
kaip dujos

Cisternoje susikaupusių dujų 
sprogimas, toli gražu ne pirmas 
atvejis Lietuvoje. Specialistai ti-
kina, kad tuščia arba pustuštė kuro 
talpa, jei ją atverti bandoma prie-
taisais įskeliančiais kibirkštį, yra 
pavojingesnė už pilną kuro talpą. 
Nes paprastai užsidega ne pats ku-
ras, o neužpildytoje talpos dalyje 
susikaupę dujos. Ir per tragediją 
„Anykščių šilumoje” net po dujų 
sprogimo skalūnų alyva neužside-
gė.

UAB „Anykščių šiluma” di-
rektorius Virgilijus Vaičiulis 
kalbėjo, kad atidaryti cister-
ną buvo nuspręsta per rytinį 
pasitarimą, o kas sugalvojo 
ją atidarinėti kampiniu šli-
fuokliu, kol kas neaišku.

O Anykščių rajono apylinkės 
teismas, greičiausiai taip ir nepra-
dės nagrinėti A.Vienuolio progim-
nazijos direktorės I.Andrukaitienės 
bylos prieš Anykščių rajono savi-
valdybę. I.Andrukaitienė į teismą 
kreipėsi prašydama panaikinti ra-
jono Tarybos jai skirtą drausminę 
nuobaudą - pastabą. 

Tačiau, penktadienį turėjęs vykti 
teismo posėdis užtruko vos ketu-
rias minutes.

I.Andrukaitienės advokatas Ne-
rijus Kasiliauskas paprašė atidėti 
teismo posėdį, nes šalys derina 
taikos sutartį. I.Andrukaitienę nu-
baudė kolegialus organas - rajono 
Taryba, tad šis darinys ir spręs, ar 
naikinti nuobaudą. 

Teisme taikos sutarties detalės 
nebuvo atskleistos, tačiau, pana-
šiausia, kad rajono Taryba naikins 
I.Andrukaitienės nuobaudą tik to-
kiu atveju, jeigu direktorė sutiks 

Irena Andrukaitienė 
išeina iš darbo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių A.Vienuolio progimnazijos direktorė, Kovo 11-osios 
Akto signatarė Irena Andrukaitienė traukiasi iš darbo. Direktorė 
mokykloje gali nebaigti ir šių mokslo metų. 

savo noru pasitraukti iš progimna-
zijos vadovės pareigų. 

Rajono meras Sigutis Obele-
vičius iš esmės patvirtino, kad  
pagrindiniai taikos sutarties ele-
mentai yra direktorei skirtos nuo-
baudos panaikinimas bei jos pasi-
traukimas iš darbo. „Šio žmogaus 
pavardė jau yra vadovėliuose. 
Reikėtų signatarei leisti išeiti iš-
kelta galva.“ – sakė meras, regis, 
pritardamas pagrindinei taikos 
sutarties tarp savivaldybės ir 
I.Andrukaitienės idėjai. 

Prie cisternos dirbo trys žmonės. Dviems iš jų pasisekė, nes, kai 
sprogo dujos, jie atsitiktinai buvo už kelių ar keliolikos metrų 
nuo cisternos.

Ramunė PRUNSKUTĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Pastebėjau. Kainos labai, 
labai akivaizdžiai padidėjusios. 
Jaučiu, kad būtiniausioms pre-
kėms išleidžiu daugiau. Šven-
tiniu laikotarpiu buvau Kaune. 
Jau ten pastebėjau, kad kainos 
padidėjusios. 

Juozas STANEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Deja, kainas prekybininkai 
suapvalina savo naudai. Vakar 
buvau pas odontologus. Tai ir 
pas juos kainos eurais ir ne kli-
ento naudai. Centų jie neskai-
čiuoja. 

Aldona ŠINKŪNIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Labai daug padidėjusių kai-
nų pastebėjau. Kiekvieną kartą 
pirkdama tuos pačius produk-
tus paskaičiuoju ir matau, kad 
dabar išleidžiu daugiau. Laiko 
turiu, tad savo išlaidas suskai-
čiuoju iki cento. Dabar už tuos 
pačius pirkinius sumoku 7 li-
tais daugiau negu prieš mėne-
sį. Mes labai nepatenkinti, kad 
įvedus eurą kainos padidėjo.

Palinkęs į meilę žmogau, 
Su krintančio lapo dvasia! 
Kai šauksi tamsoj - neužgauk 
Gėlės arba paukščio balse. 
Kai ranką ištiesi - tegu 
Šviesa sulapoja jinai. 
Dejuoja už mūsų langų 
Pavargę gyvybės sparnai.

(Just. Marcinkevičius)

Tragiškai žuvus Vytautui 
NORGĖLAI, nuoširdžiai užjau-
čiame velionio šeimą ir artimuo-
sius.

UAB „Anykščių šiluma“ 
bendradarbiai

Paprastai – tereikia įstoti į so-
cialdemokratų partiją

Donaldas VAIČIŪNAS, asocia-
cijos Anykščių socialinės gerovės 
centras vadovas, apie galimybes 
dirbti Anykščiuose:

„Aš nežinau, kaip tada jaunas 
žmogus Anykščiuose gali pradėti 
kokią nors veiklą?“

Dėl to ir medžiotoju tapot?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie gyve-
nime sutiktus gyvulius:

„Visada gyvenimas grąžindavo 
prasikaltusias ožkas prie manojo 
vežimo“.

Norėtų, kad moterys būtų neu-
žimtos ir be informacijos

Elvyra LASSKAJA, Anykščių 
moterų užimtumo ir informacijos 
centro vadovė, apie „konkurentės“ 
įstaigos vadovą D.Vaičiūną:

„Aš neskambinau nei į LNK, nei 
į „Lietuvos rytą“. Prisiekiu. Tai jis 
man skambino ir kaltino“.

Šuo, Jonas, katė, svečiai... O 
tikrieji vardai ir pavardės?

Laimis VAITONIS – „Ramunė“, 
buvęs KGB agentas, apie darbą 
struktūroje:

„Mano polinkis buvo suliteratū-
rint. Rašau: „sulojo šuo ir šeimi-
ninkas Jonas pagalvojo - ne veltui 
katė prausėsi – prišaukė nekviestus 
svečius”.

O buvo ir bendri baliai, ir ves-
tuvėse šokta...

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras, Seimo na-
rys, apie atlaidumą:

„Yra niekšų, kuriems niekada 
neatleidau ir neatleisiu...“

Tiksliau, pastato į vietą

Lukas PAKELTIS, Anykščių ra-
jono Tarybos narys, verslininkas, 
apie valiutų kaitą:

„O parduotuvėje pirmas įspūdis 
– kaip pigu, bet greitai susistatai į 
vietą...“

Po kovo 1 –osios ir savo kailiu 
bus galima tai išbandyti

Sigutis OBELEVIČIUS, Anykš-
čių rajono meras, apie A. Vienuo-
lio progimnazijos direktorę I. An-
drukaitienę:

„Reikėtų signatarei leisti išeiti 
iškelta galva...“
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Linas BITVINSKAS

Kad ir kiek būtum apolitiškas 
ir beapgaudinėtum save: „Dabar 
negalvosiu, tiesiog balsavimo 
kabinoje nuspręsiu“ – neišeina, 
reikia galvoti. 

Rinkimai, pasirodo, jau vyksta. 
Kad partijos dalinasi mandatus 
taip, kiek už juos žmonių balsuoja, 
suprantama, bet kad dalintųsi 
rinkimų komisijas pagal turimą 
jėgą, kažkaip keista. Prelimina-
riais duomenimis, iš 36 apylinkių 
socdemams atiteko 15, konser-
vatoriams - 9, Darbo partijai - 5 
rinkimų apylinkių pirmininkų 

pareigos. „Kiek socdemai norėjo, 
tiek ir gavo“, - po Anykščių rajo-
no apylinkių komisijų pirmininkų 
dalybų teigė „darbietis“ Alfrydas 
Savickas. Gal ir svarbu, kas bus 
komisijos pirmininkas, juk balsus 
skaičiuos, todėl tai turi būti idė-
jiškai brandus, kaip anais laikais 
sakydavo, ir artimas žmogus. 
Tačiau kiek tas žmogus turi būti 
artimas? 

Todėl politikų žmonų įsikišimą į 
politiką nepavadinčiau netikėtu ir 
nauju reiškiniu ant poetinio Anykš-
čių krašto. Tiek, kad jis gausus 
kaip niekad, ir pačiu aukščiausiu 
rajoniniu lygmeniu. Sakykim, An-
trųjų Kurklių apylinkėje komisijos 
pirmininke tapo kandidato į merus 
socialdemokrato Dainiaus Žioge-
lio žmona Vaida Žiogelienė. Kito 
kandidato Raimundo Razmislavi-
čiaus žmona Laima užėmė partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovo 
rinkimams postą. 

Traupio apylinkėje esamo mero 
ir kandidato į merus Sigučio 
Obelevičiaus žmona Alytė Obe-
levičienė pralaimėjo mūšį ir liko 
tik Traupio rinkiminės komisijos 
nare.

O štai liberalų sąrašo lyderio, 
nors ir nekandidatuojančio į me-
rus, Luko Pakelčio žmona Sigita 
pakilo aukščiausiai – ji sėdės 
pačioje pagrindinėje Anykščių 
rajono rinkimų komisijoje. 

Beje, Darbo partijos kandidato 
į merus Alfrydo Savicko žmona 
Bronislava taip pat registruota 
kaip Janydžių rinkimų komisijos 
narė nuo Darbo partijos, 

Pavardijus giminystės ryšius 
būsimuose rinkimuose man tai 
šiek tiek primena Vidurinę Aziją, 
Azerbaidžaną, kur tėvas valdžią 
būtinai perduoda sūnui, minis-
terijoms vadovauja pusbroliai, 
o dėdės ir tetos rūpinasi šalies 
naftos bei medvilnės eksportu. 
Žinoma, Anykščiuose tai dar 
neįgavo groteskiškų formų, bet 
toks noras yra. Rajono politika 
pasiekė naują lygį, kai jau vien 
partinio priklausymo neužtenka, 
reikia ir giminystės ryšių. Todėl 
nenuostabu, kad be žmonų, kurios 
pasiruošusios savo budriomis 
akimis ir mikliomis rankomis skai-
čiuoti, kiek balsų gaus jų vyrai, 
į partijų sąrašus ima brautis ir 
vaikai. Sakykim, tam pačiam kon-

servatorių sąraše įrašytas ir mero 
S.Obelevičiaus sūnus studentas 
Žygimantas, o dabartinis Tarybos 
narys konservatorius Rimvydas 
Griauzdė (įrašytas 13 numeriu) 
net savotiškai pasiaukojo į priekį 
praleisdamas savo dukrą Gabrielę 
Griauzdaitę (įrašyta 6 numeriu). 
Kandidatas į merus liberalsą-
jūdietis Kęstutis Tubis į sąrašą 
susirinko visą plačią giminę - jų 
sąraše 4 žmonės. Žinoma, tai tik 
įrodymas, kad politikų šeimose 
ir vaikai politiškai išprusę, nors 
didelis klausimas, kaip gali pre-
tenduoti į rajono Tarybą Vilniuje 
besimokantis ir Anykščių rajone 
negyvenantis studentas. Bet gal 
tokiu atveju be reikalo šeimos 
(Macijauskai, Smalskai) išsiskirsto 
po įvairius sąrašus, geriau sudarytų 
vieną - “Petraičiai – socialdemo-
kratai“, „Gudeliai – liberalai“ ir 
t.t. Žmonėms aiškiau būtų.  

Dėl politikų žmonų - jau kita 
kalba – sutikite, kad jų buvimas 
rinkimų komisijose atveria kelią 
plačioms politinių oponentų 
interpretacijoms ir griauna pasi-
tikėjimą teisingais rinkimais, nes 
kandidatų vyrų balsus skaičiuoja 

jų žmonos.
Ar kas žino atvejį, kad už kelių 

eismo taisyklių pažeidimą savo 
žmoną būtų nubaudęs policinin-
kas? Ar normalu būtų, jei savo 
vyro baudžiamąją bylą nagrinėtų 
teisėja žmona? Jeigu tokios ten-
dencijos ryškės, ar ilgainiui Anykš-
čių rajono valdymas nepavirs, 
kaip dabar yra Rusijoje, „valdoma 
demokratija“, kai laimi tas, kas ir 
turi laimėti? Ar ne tam ir einama 
pulkais ir klanais į politiką, kad 
ilgainiui monopolizuoti ir rinkimų 
kontrolę?

Jei jau daugelio politikų 
žmonos eina vis giliau į politiką, 
reiktų savo statusu susirūpinti 
toms žmonoms, kurių partijų 
lyderiai, kandidatai į merus į jokį 
sąrašą neįrašė. Moterys, turėkite 
savigarbos – pareis mielasis į 
namus, o jūs jam kočėlu, kočėlu 
(galima ta pačia proga užvožti 
ir už kitas nuodėmes) ir kyšt po 
nosim straipsnį: „Pakeltis savo 
žmoną - į centrinę, o Žiogelis - į 
pirmininkes, o tu man nei kailinių, 
nei į jokią komisiją nesugebėjai 
įrašyti“. Ir priekaištai bus teisėti – 
šeima turi veikti kartu. 

Antrųjų Kurklių rinkimų komisi-
jos pirmininke bus socialdemokra-
tų deleguota Anykščių socialinių 
paslaugų centro socialinio darbuo-
tojo padėjėja Vaida Žiogelienė, 
kurios vyras Dainius Žiogelis yra 
šios partijos kandidatas į Anykščių 
merus. Traupio apylinkės rinkimų 
komisijoje dirbs Traupio pagrin-
dinės mokyklos mokytoja Alytė 
Obelevičienė, konservatoriaus 
mero ir kandidato į merus Sigu-
čio Obelevičiaus žmona. O Jany-
džių rinkimų komisijos nare yra 
AB „Anykščių vynas“ darbuotoja 
Zita Bronislava Savickienė, Darbo 
partijos kandidato į merus Alfrydo 
Savicko žmona. „Tvarkos ir teisin-
gumo“ kandidato į merus Raimun-
do Razmislavičiaus žmona Laima 
Razmislavičienė yra ir šios partijos 
atstovė rinkimams. Nacionalinė-
je žemės tarnyboje dirbanti Sigita 
Pakeltienė Anykščių rajono rinki-
mų komisijoje atstovauja Lietuvos 
liberalų sąjūdį, o jos vyras Lukas 
Pakeltis yra šios partijos kandidatų 
į rajono Tarybą sąrašo lyderis.

Savo žmonų į rinkimus nedelega-
vo tik liberalsąjūdiečių kandidatas 
į merus Kęstutis Tubis, nepriklau-
somas kandidatas Arūnas Liogė 
bei „valstietis“ Antanas Baura. 
Tačiau visiems trukdė objektyvios 
priežastys – A.Bauros žmona pri-
klauso ne jo, „valstiečių“, partijai, 

Merų balsus skaičiuos žmonos
Trijų kandidatų į Anykščių merus žmonos dirbs rajono rinkimų apylinkėse. Vieno kandidato į 

merus žmona yra jo partijos atstovė rinkimams. Savo žmonų į rinkimus nedelegavo tik tie kandida-
tai, kurie to ir negalėjo padaryti.

o socialdemokratams, K.Tubio 
žmona gyvena Vilniuje, o A.Liogė 
yra nepartinis, o nepartiniams kan-
didatams nesuteikta teisė deleguoti 
savo atstovų į rinkimų komisijas.

Renkant apylinkių komisijų 
pirmininkus dėl merų žmonų įvy-
ko šioks toks apsistumdymas – 
V.Žiogelienė pirmininke išrinkta 
iš vieno kandidato, o dėl Traupio 
komisijos pirmininko vietos, ku-
rią norėjo užimti Obelevičienė,  
varžėsi net trys pretendentai ir 
nugalėtoju tapo „Tvarkos ir teisin-
gumo“ atstovas. Tačiau, panašu, 
kad A.Obelevičienei koją pakišo 

socdemai, Traupyje iškėlę savo 
kandidatą į pirmininkus, kai tuo 
tarpu Antruosiuose Kurkliuose su 
V.Žiogeliene konservatorių atsto-
vas dėl apylinkės pirmininko pos-
to nesivaržė. Beje, prieš renkant 
V.Žiogelienę Antrųjų Kurklių rinki-
mų apylinkės komisijos pirmininke 
L.Razmislavičienė, rajono rinkimų 
komisijos posėdyje dalyvavusi 
kaip partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“ atstovė, klausė, ar toks spren-
dimas nesukels interesų konflikto. 
Rajono rinkimų komisijos nariai 
nuramino L.Razmislavičienę, jog 
niekas kitas ir nenori būti Antrųjų 

Kurklių apylinkės pirmininku.
Ir A.Savickas, ir S.Obelevičius, 

ir D.Žiogelis „Anykštai“ aiškino, 
kad jų žmonos rinkimų komisijo-
se dirba vos ne nuo pokario ir ne 
dėl to, kad padėtų savo vyrams, o 
todėl, kad sunku įkalbėti svetimą 
žmogų eiti į rinkimų komisiją. 
„Šešių žmonių komisija už du mė-
nesius darbo pasidalins 600 eurų.“ 
– „Anykštą“ tikino D.Žiogelis. 

Rajoną valdantiems socdemams 

atiteko 15 (iš 36 apylinkių), kon-
servatoriams - 9, Darbo partijai 
- 5 rinkimų apylinkių pirmininkų 
pareigos. Buvo nedaug apylinkių, 
kuriose į pirmininko postą preten-
davo daugiau nei vienas asmuo, 
tačiau kur buvo rinktasi iš dviejų, 
darbiečiai dažniausiai pralaimėda-
vo. Darbo partija pirmininkus pa-
siūlė net 11-oje rinkimų apylinkių.   

-ANYKŠTA

Rajono mero ir kandidato į merus konservatoriaus 
Sigučio Obelevičiaus žmona Alytė Obelevičienė 
balsus skaičiuos Traupio rinkimų apylinkėje. 

Vaida Žiogelienė, kandidato į rajono merus 
socialdemokrato Dainiaus Žiogelio žmona, 
vadovaus Antrųjų Kurklių rinkimų apylinkei.

Darbo partijos kandidato į merus Alf-
rydo Savicko žmona Bronislava Savic-
kienė dirbs Janydžių rinkimų apylinkės 
komisijoje.

Liberalų sąjūdžio kandidatų į rajono 
Tarybą sąrašo lyderio Luko Pakelčio 
žmona Sigita Pakeltienė yra rajono sa-
vivaldybės rinkimų komisijos narė.

Laima Razmislavičienė yra partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovė rinki-
mams. Raimondas Razmislavičius - šios 
partijos kandidatas į rajono merus.

„Jonas“: „Išeitų visų trijų garsiųjų politikų Obelevičiaus, Žiogelio ir Pa-
kelčio žmonos yra komisijos narės. Na ir sąžiningi bus rinkimai... Iš karto 
matyti, kad į valdžią eina dori krikščionys.”

„Rimas“: „Kodėl visi akcentuoja tik socialdemokratų kiaulystę!? Bet gi 
būkim teisingi. Į koaliciją konservatoriams besiperšančių liberalų sąjūdžio 
lyderio Pakelčio žmona balsavo prieš tą pačią Obelevičienę, palaikydama 
tvarkiečių kandidatą ir ne tik.”

„Jonas“: „Nu ir sąžiningi bus rinkimai, jeigu kandidatų į merus bobos 
balsus skaičiuos! Čia Azerbaidžanas jau. Ir kaip nesarmata?”

„iš Traupio to komisija“: „Vadovavosi kompetencija komisija? Ir nepa-
tvirtino Obelevičienės, kuri gal 10 kartų pirmininkavo ir geriausiai tvarkė-
si!!!! Čia ne kompetencija, o socialdemokratų spjūvis merui. Šlykštu.”

„ech“: „Ta politika. Vieną dieną Krikštaponis sveikindamas bučiuoja me-
rienę, o kitą dieną duoda nurodymą balsuot prieš ją...kaip šlykštu, brrrrr“.

„SIMONA“: „Čia rimtai taip galėjo būti? Socialdemokratė balsavo už 
Žiogelienę ir prieš Obelevičienę???? Tai juk siaubinga niekšybė! Kokia so-
cdemų moralė? Bet gal ir gerai, pagaliau pamatė meras su kokiu brudu 
susidėjo“.

„??“: „Prasidėjo bobų karas“.
„cha cha“: „O kas daryt, kai bijai, kad vyras užuot davatkas agitavęs, 

nuvarys pas kokią jaunesnę“.
„zosė“: „Nesupratau, tai kas atėmė ALYTĖS vietą juk ne ŽIOGELIENĖ, 

tai ko burnojatės“.

balsai internete (anyksta.lt):
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Ožiaragis (gruodžio 21 d. – sausio 20 d.) – dešimtasis Zodiako žen-
klas. Tai – žemės ženklas, kurį valdo Saturno planeta.

Senovėje Ožiaragio žvaigždynas buvo vadinamas tiesiog Ožiu arba 
Ožka, vėliau – Ožiu-žuvimi. Pastarasis mitas siejamas su pasakojimu 
apie ožio išvaizda pasižymintį dievą Paną, kuris bėgdamas nuo milži-
niškos pabaisos šoko į upę, tad apatinė jo dalis virto žuvies uodega.

 OŽIARAGIS

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

4 detalės apie Leoną ALESIONKĄ

Jis ir Ji

Leonas Alesionka žodžių į vatą nevynioja ir nuolankiam gėriui – 
gavai per vieną skruostą, atsuk kitą – yra abejingas. 

Gyvenimas privertė įsigyti 
kerdžiaus Lapino botagą
„Horoskopus priimu kaip Homero kūrybą. Kaip senovės grai-

kų legendas. Kaip lengvą fantaziją su pamokančiu, bet neįkyriu 
moralu. „Take it easy“ („Atsipalaiduok“, „Nesureikšmink to“) – 
geras anglosaksų posakis, tinkantis ir kalbant apie horoskopus. 
Jų tikrai kasdien neskaitau“ – sako sausio 6 –ąją 66- ąjį gimtadie-
nį atšventęs gydytojas, buvęs Anykščių rajono meras, 1992-1996 
metų kadencijos Seimo narys, aštuonerius metus dirbęs Vyriau-
sybės atstovu Panevėžio apskrityje Leonas Alesionka . 

Jis pakomentavo astrologų teiginius, kurie neva turėtų apibū-
dinti ožiaragio ženklo atstovus.

Ožiaragiams būdinga:

1. Tyliai, nekrisdamas kitiems į 
akis skinasi kelia link aukštumų – 
tiek dvasine, tiek materialine pras-
me.

- Ožiaragiai yra „darbščiai durni, 
durnai darbštūs“. Toks mano apiben-
drinimas. Tik man jis visiškai netinka. 
Arba kur jau tu čia nekrisi į akis, jei 
esi Alkoholio įstatymo „tėvas“? Jei 
būdamas Seimo nariu bene daugiau-
siai padarai, kad būtų pakeistas BK 
123 straipsnis ir Lietuvoje nebeper-
sekiojamos seksualinės mažumos. 
Jei tu esi atsakingas už 17 Sveikatos 
sistemą ir jos reformą reguliuojančių 
įstatymų, priimtų tau koordinuojant ir 
vadovaujant. Jei tu rezultatyviai vedei 
derybas su Pasaulio banku, Pasauline 
Sveikatos apsaugos organizacija. Jei 
esi aukščiausios kvalifikacinės ka-
tegorijos gydytojas ir kažin kokioje 
provincijos poliklinikoje pasieki to-
kias aukštumas, kad kai kurias medi-
cinines gydymo procedūras ir lazeri-
nes bei kitas procedūras ir metodus tu 
taikai vienintelis Lietuvoje. Tai kaip 
jau čia tu tyliai ir vos ne paslapčia tiek 
aukštumų pasieksi? Ligoniai juk iš 
lūpų į lūpas perduoda žinią apie gerą, 
išgydantį  daktarą. Juk tada reklamos 
feisbukuose nebuvo. Net iš Sibiro 
porą tikrai sudėtingai sergančių vaikų 
man per lietuviškas bobutes atvežė. 
Pas Maskvos daktarus vežė – nepa-
dėjo. Pagydžiau. Nei vieno nenuma-
rinau. Supainiojęs sveikos kojos  ne-
nupjoviau, sveikų dantų neišroviau. 
Ir nekrisk tu kitiems į akis, kad nori. 

Turtų iš darbo nesusikroviau, deja.
2. Svetimas šou pasaulis, politiko 

karjera taip pat jiems retai kada 
tampa siekiamybe.

- Man netinka pasakymas apie 
šou pasaulį. Dar mokykloje pradė-
jau groti, dainas rašyti. Ir studentu 
būdamas tuo užsiėmiau, ir gydytoju 
dirbti pradėjęs. Patiko scena. Juk aš 
paruošiau Vilniaus bokštams Virgį 
Januškevičių, lyrinį tenorą, laimėjusį 
publikos prizą. „Draugystės“ vieš-
butyje teko viename kambaryje kurį 
laiką būti su Jaaku Joala, estų daini-
ninku. Tais metais jis tapo Vilniaus 
bokštų laureatu. Pernai mirė, palikęs 
sceną, pravardžiuojamas „Kremliaus 
lakštingala“... Politiko karjera anais 
laikais tikrai nebuvo siekiamybe. Re-
aliai vertinau savo galimybes anais 
TSRS laikais. Bet likimas taip apsi-
vertė, taip patvarkė, kad ir politikoje, 
ir valstybės tarnyboje pasiekiau ne 
mažų aukštumų.

3. Ožiaragis niekam nieko nelin-
kęs atleisti.

- Tikrai taip! Nors ir nesu super 
kerštingas ar pikčiurna, kartais blyks-
teliu dėl menkniekių, bet greitai ir 
atsileidžiu, ir atsiprašau, jei pats esu 
neteisus. Tačiau šmeižikams, intri-
gantams, patologiniams išgamoms, 
toms „užančio gyvatėms“, kurie gėlė, 
nes jautė malonumą man kenkti iš už 
nugaros, už akių, niekada neatleidžiu! 
Esu susivaldantis, tuo metu nutylintis, 
ir net ne vienus metus laukęs, kol sal-
di keršto valanda ateidavo. Visada 
gyvenimas grąžindavo prasikaltusias 
ožkas prie manojo vežimo. Išalku-

sias, sulysusias. Matai, pagalbos, pi-
nigų joms reikia. Tų „ožkų“ visada 
paruoštas laukdavo kerdžiaus Lapino 
botagas, tokia kadaginė lazda, kad 
pyla per maža niekada nepasirodyda-
vo. Yra niekšų, kuriems niekada neat-
leidau ir neatleisiu. Kerštauti progos 
neieškau, bet, jei Dievulis taip skirs, 
ne vienas dar savo „dozę“ atsiims.  

4. Nejaukiai jaučiasi nepažįs-
tamų žmonių kompanijoje, todėl 
stengiasi nuo jų atsiriboti.

- Jaunystėje ne, nebuvo tokių pro-
blemų. Laisvai bendravau. Metai 
ir patirtis, padėtis iš tiesų kalbas dėl 
kalbų riboja. Vertinu gero lygio ben-
dravimą. Gyvenimas išmokė kie-
kvienu nepasitikėti. Buvusių kai ku-
rių bendraminčių ir net bendražygių 
išdavystės keičia bendravimą, verčia 
iš tiesų atsiriboti. Toks gyvenimas. 
Prisitaikysi, turėsi galios trenkti atgal 
– išgyvensi. Ypač Laisvoje Lietuvoje! 
Laisvės dabar kaip šieno, atsakomy-
bės trupinys telikęs. O ir tą višta sule-
sė. Gyvenimas daro tokį atlapaširdį ir 
nuoširdų ožiaragį kaip aš, užgrūdintu, 
kietu, kartais bjauriu seniu. Toks ir 
numirsiu.

5. Pats didžiausias materialistas 
visame Zodiake.

- Kas ten tame Zodiake dedasi - ne-
žinau. Visokios kalbos man apie „au-
ras“, „dvasingumus“, „pakylėjimus“, 
nudavatkėjimo achus ir ochus, mane 
siutina ir jau seniai. Tvirtai aš stoviu 
ant žemės ir minėtus paistalus priimu 
kaip bandymus nukreipti mano dė-

Mano receptas
- Ožiaragiai turi „imunitetą“ nesveikiems, „neaiškiems“ produk-

tams (pvz. bulvių traškučiams ar panašiems užkandžiams). Koks 
Jūsų firminis receptas? - klausiu seno medžiotojo L. Alesionkos.

- Imunitetą turiu. Juk visgi protingas zodiako ženklas.  Ir aš turiu. Ir aš 
pro lentynas praeinu, nei sau, nei giminių vaikams to „neaiškumo“ neper-
ku. Galite sekti šituo mano pavyzdžiu nemokamai. Leidžiu.

Mano firminis patiekalas gaminamas greitai, efektingai ir rezultatyviai. 
Pasiimi šviežius „Rexton II“ arba „Crysler 300C“, privarai „Lukoile“ 
baką dyzelio ir rūksti į Kavarską arba į Ožkų sostinę Ramygalą. Vienur 
užsisakai koldūnų, kitur cepelinų. Spirgučių nepamažinti! Pasibarstyti 
juodųjų ir kvapniųjų pipirų mišiniu būtina. Taip žiemą. O vasarą prieš tai 
būtina paruošti skrandį ten pat gamintais tikrais šaltibarščiais su šviežiai 
virtomis bulvėmis, pabarstytomis šviežiais (jokių džiovintų!) krapais. 
Skanaus! Che che che (juokiasi...)

mesį nuo rimtų problemų. Tuščiakal-
bių paradas! Tokius greitai pastatau į 
vietą, nuleisdamas ant tvirtos mate-
rialios žemės. Visiems tokiems nu-
pirkčiau vienpusius bilietus kelionei 
į Marsą. Kaip rusai sako: „staltiese į 
tenai jiems klotas kelias“. Prastas iš 
manęs vertėjas, a ne? Iš dviejų žodžių 
va kiek priskaldžiau...

6. Ožiaragiai dažnai gimsta „se-
niais“, tik metams bėgant jie tru-
putį atjaunėja ir pagyvėja.

- O iš kur gi man žinoti, koks aš 
Švenčionių gimdymo namuose prieš 
66 metus gimiau per Tris Karalius. 
Parsivežė užpustytu keliu, braškant  
šalčiui rogėmis tėtis mamą ir mane į 
Mielagėnus. Kailiniais ir kaldromis 
apklotus. Pasakojo, kad rogės buvo 
gražios, lakuotos, apkaustai tvaskė-
jo. Kumelys paties tėvo išaugintas, 
prižiūrėtas, žvilgantis, avižomis pri-
šertas. Kai man suėjo 4 mėnesiai tėvą 
išvežė, kumelį, roges, ir menišką važį 
skrebai atėmė ir patys važinėjo. Liko 
tik senelių paslėptas Rygos meistrų 
gamintas balnas. Kai mano tėvas Vla-
das iš lagerio grįžo, senelio gyvo jau 
nebebuvo, o balną močiutė ir sesuo 
(dar tebegyva) jam slėptuvėje surado. 
Kaip naujas buvęs. Tai apie bėgan-
čius metus... 

Širdyje visada buvau jaunas. Ir da-
bar tebesu nenuorama, romantikas, 
keliauninkas. Ateis laikas, kai atjau-
nėjimas pereis į nuvaikėjimą, kaip 
kad ne vienam ir ne tik Ožiaragiui 
būna. Kas bus – tą ir krikštysim.

Kuriozinės situacijos dirbant:

Meru... 
„Donatą Krikštaponį apženijau, Alvydo Janicko nespėjau, nors, jei blo-

gai dirbs, žadėjau. Donatą padariau vicemeru, Vilių Juodelį administra-
cijos direktoriumi. Progreso jokio, gabumų trūkumas, abu aukščiau kar-
jeroje nepakilo, pražilo, bet tebesilaiko tose pačiose kėdėse. Panevėžyje 
girdėjau, kad Janickas „varo“ į merus.“

Seimo nariu... 
„Tautą skriaudžiau, gerti neleidau, nors alaus ir nepabranginau. Ir kam 

man reikėjo į Anykščių ligoninę akušerinį skyrių įprojektuoti, a? Tai 
durnas Ožiaragis! Atrodo tada dar nesupratau, kad šitame išsilakstančio 
jaunimo ir anapilinių pensininkų mieste, nei kas vaikus darys, nei „vali-
doliniai“ juos gimdys...“

Vyriausybės atstovu... 
„Merus kietai laikiau po padu, savivaldai tapti savivale neleidau, nei 

prisivogsi, nei prisigrobsi su tokiu viską reginčiu Ožiaragiu. Ir velnias 
mane užnešė net 8 metams ant Panevėžio apskrities savibl..dos galvų!“

Gydytoju... 
„O, jei tik panorėčiau, jei kaip Snoudenas prabilčiau – kiek daug pa-

sakyčiau. Kiek šeimų sugriaučiau, juk kiek vaikų, su kaimynų ir bendra-
darbių pagalba neatsargiai sukonstruotų, tikrus genetinius tėvus surastų... 
Gerai, kad tyliu. Ačiū už tą tylą Deivei Venerai, mano tiesioginei šefei 
Zodiakiniame Ožiaragių Olimpe.“

 

etiketas

Servetėlė 
nenaudojama
kaip seilinukas

 Jokiu būdu nekritikuokite nie-
ko, kas patiekiama ant stalo. 

 Nesėskite prie stalo tol, kol neat-
sisėdo moterys arba kol šeimininkė ar 
šeimininkas nepakvietė sėstis. Jei ant 
stalo yra sudėtos kortelės su pavardė-
mis, reikia sėstis ten, kur nurodyta.

 Jei svečiai jau sėdi prie stalo, į 
pavėlavusį svečią, nors ir labai gar-
bingą, pernelyg daug dėmesio nekrei-
piama. Prie stalo vėlavimo priežastys 
neaiškinamos. Pavėlavęs svečias su 
kitais pasisveikina tik galvos linkte-
lėjimu.

 Nesėskite per toli ar per arti sta-
lo. Atstumas iki stalo – per plaštaką.
Ant stalo dedamos tik plaštakos. Ne-
siremkite į stalą alkūnėmis!

 Neatsukite nugaros kaimynui, 
per jį nesišnekėkite su kitu asmeniu.

 Vyras daugiausia dėmesio turi 
rodyti iš dešinės sėdinčiai moteriai, 
nesvarbu, ar jis jai pristatytas, ar ne.

 Vyrams prie stalo leidžiama atsi-
sagstyti švarką, tačiau kiekvieną kartą 
atsistojus reikia jį užsisagstyti.

 Servetėlės vieta – ant kelių, bet 
ne po kaklu. Pavalgius lūpos šluosto-
mos lengvai prispaudžiant servetėlę, 
o ne smarkiai ja trinant. Panaudota 
servetėlė kelis kartus perlenkiama ir 
padedama ant lėkštės.

 Nesistenkite būtinai pasemti 
paskutinį sriubos šaukštą ar suvalgyti 
paskutinį mėsos kąsnelį.

 Valgydami nesilenkite prie 
lėkštės, sėdėkite tiesiai. Valgant 
sriubą jokiu būdu nepakreipkite 
lėkštės (į save ar nuo savęs), nes 
sriuba gali išsilieti ant staltiesės. 

 Niekada nevalgykite nuo peilio 
ir juo nedėkite maisto ant šakutės. 
Neimkite per daug maisto šakute 
(kad nepasvirtų).

 Jei netyčia sudaužėte taurę, 
mandagiai atsiprašykite, tačiau 
„neatgailaukite“, nesisiūlykite nu-
pirkti tokią pačią ar net gražesnę.

 Šakutės ir peiliai ant stalo deda-
mi tokia tvarka, kokia bus naudojami. 
Įrankiai sulygiuojami pagal kotų ga-
lus. Pirmiausia reikia imti toliausiai 
nuo lėkštės gulinčius įrankius.

 Jei patiekalas valgomas dviem 
šakutėmis (virta ar kepta žuvis, om-
letas), kąsnį į burną galima įsidėti tik 
dešiniąja šakute.

 Nekąskite iš visos duonos riekės 
– atsilaužkite po gabaliuką.

 Suvalgius šaltuosius ar karš-
tuosius patiekalus, šakutė ir peilis 
dedami ant lėkštės vienas greta kito 
kotais į dešinę 45˚ kampu stalo krašto 
atžvilgiu.

 Jei kuo nors apipylėte užstalės 
kaimyną, atsiprašykite jo, bet nepul-
kite apipiltojo šluostyti. Ypatingais 
atvejais, kai reikia šeimininkės pagal-
bos, atsiprašykite ir jos.

 Stenkitės lūpų dažais neištepti 
taurių.
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Šią žiemą sugrįžęs į Lietuvą V. 
Strolia užsuko pas mane. Susėdus 
tautiniais patriotiniais simboliais 
papuoštame “siauruko” stoties virši-
ninko kabinete prabilome apie tėvy-
nę, kai valstybės valdos driekėsi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros ir Ukrai-
na nebuvo mums joks užsienis. 

Virginijus pasidžiaugė sėkmingai 
vykdomu leidybiniu planu „Elitas“, 
knygų serija apie garsiąsias Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
gimines, kurią pradėjo įspūdingu 
leidiniu apie kunigaikščius Radvi-

Gyvenimo kely lydi ir saugo 
motinos talismanas

Kelis kartus per metus ukrainietiškais, tautine trišake karūna 
papuoštais numeriais pažymėtu visureigiu iš Ukrainos į gimtinę 
Pienagalyje sugrįžtantis lietuviško kapitalo leidyklos „Baltija 
Druk“ vyriausias redaktorius Virginijus Strolia nuolat praby-
la apie naujus kūrybinius sumanymus ir vis sunkesnes sąlygas 
darbuotis karo alinamos šalies sostinėje Kijeve. O kartais net pa-
svarsto apie galimybę sugrįžti - gyventi ir dirbti Lietuvoje.

Raimondas GUOBIS

las, kurie valdų turėjo ir Anykščių 
krašte, viena svarbesnių jų reziden-
cijų buvo Svėdasuose. Greitai išeis  
antroji knyga – „Kunigaikščiai Os-
trogiškiai“. Ir V. Strolios viešnagė 
Lietuvoje skirta ne tik poilsiui, bet 
ir darbams - iliustracijų paieškai 
Mokslų akademijos bibliotekoje 
bei Nacionaliniame Dailės muzie-
juje. Ikonografinės medžiagos dar 
ieškoma ir Baltarusijos, Ukrainos 
bei Lenkijos lobynuose, straipsnius 
šioms istorinėms studijoms rašo 
minėtų šalių istorikai. 

2014 -ieji buvo jubiliejiniai me-
tai, nes prieš 500 metų ties Orša 
etmono Konstantino Ostrogiškio 
vadovaujama Lietuvos kariuomenė 
sumušė daugiau nei triskart gauses-
nę maskvėnų kariauną, sumaniai 
surengė pasalą, panaudojo artileriją 
ir genialiais sprendimais lietuvių 
karvedžiai tebestebina ir šių dienų 
karybos tyrinėtojus. Įdomu, kad 
didžio karvedžio K. Ostrogiškio 
proprosenelis kaip narsus ir suma-
nus karys pasižymėjo Žalgirio mū-
šyje, paties Vytauto Didžiojo buvo 
apdovanotas valdomis dabartinės 
Ukrainos teritorijoje, netoli Rovno 
įkūrė Ostrogo miestą ir dabar yra 
išlikę nemenki pilies mūrai ir labai 
įdomi muziejinė ekspozicija. Ukrai-
niečių istorikas Igor Tislenko mano, 
kad Ostrogiškiai yra Gediminaičiai, 
ir herbas jų ypatingas, pabrėžiantis 
lietuviškumą - su Vyčio atvaizdu. 

Amžiams bėgant, įvairiai susi-
klostė giminės atstovų likimai, o 
vienas jų - tėvas Fiodoras - pelnė 
šventojo garbę ir yra palaidotas Ki-
jevo Lavros vienuolyno požemiuo-
se - slėptis nuo nuolatos plūstančių 
totorių įrengtose katakombose. 

Pirmiausia knyga apie Ostrogiš-
kius bus išleista ukrainietiškai, o po to 
bus siūloma spausdinti ir lietuviams 
- daug metų leidžiant solidžius ir 
svarbius valstybės istorijai leidinius, 
vaisingai bendradarbiaujama su Lie-
tuvos Enciklopedijų leidykla. Vyk-
domas ir mažesnis „Baltija Druk“ 
projektas - istorinė studija - albumas 
„Ukrainos fotografijos istorija“. 

V. Strolia kalbėjo, kad gyvenimas 
Kijeve per paskutinius metus labai 
pasikeitė: „Išgyvenome savotišką 
revoliuciją, dienas Maidane, val-

džios pasikeitimą, Rusijos agresiją, 
kuri vis dar tęsiasi. Sunkmetis ir po-
litiškai, ir ekonomiškai, jei ne finan-
sinės injekcijos iš Vakarų, šalis ban-
krutuotų. Iš pažiūros viskas kaip ir 
anksčiau - veikia parduotuvės, vers-
las, įstaigos, bet viskas susitraukę 
gal per pusę. Kijevas - rusiškai kal-
bantis miestas, bet iš tiesų ukrainie-
tiškos, vakarietiškos dvasios. Nors 
ir kaimyninės šalies provokacijos, 
kovos su rytų separatistais nesiliau-
ja, bet tikimasi, kad ukrainiečiai 
tuos sunkius laikus, kaip kadaise ir 
lietuviai, pergyvens. Ateitis - Euro-
pos Sąjunga, NATO ir gyvenimas 
europinėje civilizacijoje, nes kelias 
su didžiuoju Rytų kaimynu - Rusi-
ja- yra be perspektyvų“.

Negerai, pasak V. Strolios, kad 
Ukraina, kaip ir Lietuva, nuėjo ne-
žabotu stambiųjų prekybinių centrų 
steigimo keliu, mažesnėms pre-
kybos ir verslo įmonėlėms vietos 
tarsi ir nebeliko. Į oligarchų rankas 
pateko ir pramonė, ir žemės ūkis, 
nors kaime gyvenantys ukrainiečiai 
stengiasi patys prisiauginti kuo dau-
giau produkcijos. 

Virginijus pažymėjo, kad nors jų 
leidykla elitinė, elitinė ir jos pro-
dukcija, šis laikas yra sunkus. Tai 
laikas, kai jau nėra kur labai plėstis, 
svarbu išlaikyti lygį ar tiesiog išlik-
ti. Todėl per keletą metų pamąstant 
ir protingai investuojan, tėviškėje 
sukūrus dvasinį, istorinį stogastul-
pių kelią, teko geresniems laikams 
atidėti sumanymą netoli Palatavio  
piliakalnio pastatyti stogastulpį ka-
raliui Mindaugui.

Bičiulis V. Strolia pastebėjo, kad 
jam visada malonu užsukti į Anykš-
čių siaurojo geležinkelio stoties 

viršininko tautinį patriotinį kabi-
netą - tokių vietų reta. Pastebėjo, 
kad ukrainiečiai gal net labiau nei 
lietuviai prisimena ir nori įamžinti, 
populiarinti šlovingąjį Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės laikotar-
pį. Restauruota daug pilių, įrengta 
daug istorinių ekspozicijų ar net už-
eigų senosios istorijos tematika pa-
puoštais interjerais. Ypatinga Luc-
ko pilyje įsikūrusi kavinė „Vytauto 
karūna“ - prestižinė, vertinama ir 
inteligentų, ir tautos, ir valdžios 
suėjimų vieta, kurios neaplenkia ir 
turistai. Ypatingai čia malonu atvy-
kusiems iš Lietuvos, mat interjere 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštys-
tės valstybiniai simboliai,

 Atsisveikiname. Virginijus sėda 
į savo „Nissan“, o mane sudomina 
laimės talismanas prie veidroduko 
salone pakabintas - smulkus rožan-
čius, tas pats, kuris Sibiro varguose 
lydėjo V. Strolios motiną, apsaugo-
jo nuo negandų, padėjo išgyventi. 

Kelias į Kijevą, kaip sako V. 
Strolia, jam neprailgsta - apie 850 
kilometrų įveikia per keliolika va-
landų - anksti ryte išvykęs, prieš 
vidurnaktį pasiekai tikslą. Dažnai 
kelionę net keliomis valandomis 
prailgina eilės prie Baltarusijos 
sienos. Pajuokauja, kad nors gy-
vena Kijeve, bet vasarnamis prie 
Anykščių, atvažiuoja ir pabūna 
ilgėliau, kelis kartus metuose. Bet 
niekada tolimajame mieste nepri-
stinga tautiškų, gardžių Pienagalio 
smėliuose išaugintų bulvių. Iš tiesų 
visur - ir ten, ir čia ta pati buvu-
sios kunigaikštystės žemė, ir jis 
puikiausiai jaučiasi – gyvena, kur 
turėtų gyventi, ir dirba tai, kas rei-
kalingiausia, nes jis pats – tikriau-
sios, dvasiškai vis gyvos legendi-
nės valstybės pilietis.

Paskutinės viešnagės Lietuvoje 
metu grįždamas iš Vilniaus V. Stro-
lia pateko į avariją. Stipriai susiža-
lojo jo gyvenimo draugė Rūta, o 
pačiam Virginijui išgyventi, matyt, 
padėjo motinos talismanas. 

Virginijaus Strolios rankose dar viena, dailiai išleista istorinė 
studija - stora knyga - albumas.            Autoriaus nuotr. 

- Ką reikėtų žinoti vairuotojui, 
kaip paruošti automobilį žie-
mai?

- Visų pirma, automobilis turi 
būti nepriekaištingai techniškai 
tvarkingas. Siūlyčiau ypatingą dė-
mesį atkreipti į akumuliatorius ir 
elektros prietaisų bei laidų kokybę. 

Siūlo variklio „nekankinti” Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Kai gerokai spustelėja šaltukas ar ore kelias dienas tvyro drė-
gmė, rytais tenka matyti ne vieną aplink automobilį tūpčiojantį 
vairuotoją, kuriam nepavyksta užvesti variklio. Būtent tokiomis 
dienomis autoservisų mechanikai sulaukia daugiau klientų ar pa-
galbos prašančių vairuotojų skambučių, o į autodetalių parduo-
tuves plūsteli akumuliatorių pirkėjai.

 Kaip lengviau žiemą užvesti automobilio variklį, patarimais 
pasidalino Anykščiuose veikiančios V. Gruzinsko įmonės inžinie-
rius Šarūnas GRUZINSKAS. 

Svarbu, kad nebūtų apsioksidavu-
sios akumuliatoriaus jungtys, būtų 
geri ir švarūs kontaktas. Jeigu ant 
akumuliatoriaus gnybtų matosi 
apnašos, reikia atsukti gnybtus, 
nuvalyti, po to gerai suverži ir 
supurkšti specialiu skysčiu. Jeigu 
vasarą su vos gyvu akumuliatoriu-

mi kasdien važiuojant galima pra-
tempti gana ilgai, žiemą tai nepa-
vyks. Jeigu žiemą akumuliatorius 
pradeda streikuoti, geriau iš karto 
jį pakeisti nauju. Esant šalčiui aly-
va sustingsta ir starteriui sunku 
sukti variklį. Atkreipčiau dėmesį į 
tai, kad jeigu automobilis šaltuoju 
metų laiku stovi lauke nevažinė-
jamas savaitę, kitą, jo užvesti gali 
nepavykti net ir su gerais akumu-
liatoriais. Juk šiek tiek elektros 
energijos ima signalizacija, aku-
muliatorių galinti iškrauti per 10 
dienų. 

Svarbu žiemai pasirinkti ma-
žesnio klampumo variklio alyvą, 
nes kuo ji klampesnė, tuo sunkiau 
starteriui sukti variklį, pakeisti te-
palo ir oro filtrus. Dyzelinių auto-
mobilių vairuotojams vertėtų prieš 
žiemą pasikeisti kaitinimo žvakes, 
ar bent jau įsitikinti, kad jos geros. 
Mažiau patyrusiems vairuotojams 
vis dėlto patarčiau užsukti į servi-
są, kurio meistrai patikrins auto-
mobilį, patars, ką reikėtų padaryti, 
kad važiuotumėte be rūpesčių. 

- Kaip patartumėte užvesti au-
tomobilį žiemos rytą?

- Prieš užvedant automobilį rei-
kėtų išjungti visus įmanomus elek-
tros energijos ėmėjus. Turėtų būti 
išjungti ne tik žibintai, langų, sė-
dynių šildymas, bet netgi ir radijo 
imtuvas. Tačiau, kad sužadinti aku-
muliatoriaus srovę benzininiams 
varikliams, rekomenduočiau trum-

pam įjungti ir išjungti žibintus. 
Vienas iš būdų taupyti elektros 

energiją yra sankabos pedalo iš-
mynimas. Beje, automobiliai su 
automatine pavarų dėže tokios 
galimybės neturi, tad jiems ypač 
aktualu geri, pagal gamyklinę re-
komendaciją naudojami akumu-
liatoriai. Jeigu iš karto nepavyksta 
užvesti variklio, neverta „kankin-
ti“ starterio ir galutinai iškrauti 
akumuliatorių. Užvedimo periodai 
turi būti trumpi, po 3 – 5 sekundes. 
Jeigu variklis neužsiveda, reikėtų 
duoti akumuliatoriui bent minutę 
poilsio. Trumpi starterio sukimai 
išjudins sustingusį tepalą. Čia rei-
kėtų nesinervinti ir neskubėti. Des-
peratiškos pastangos gali pakenkti 
ir starteriui, o jam ilgai sukantis 
nesudeginti degalai gali patekti net 
į katalizatorių, sugadinti išmetamų 
dujų sistemą. 

Siūlyčiau įsiklausyti į starterio 
garsą. Jei jis vos vos pasuka va-
riklio alkūninį veleną, prietaisų 
skydelio apšvietimas prigesta iki 
blausumo, tai gali būti signalas, 
kad akumuliatorius išsikrovė dėl 
ilgo naudojimo, netvarkingos 
elektros grandinės, problemų kuro 
tiekimo sistemoje ar kitų priežas-
čių. Gali būti, kad jeigu važinėjate 
tik mieste ir trumpais atstumais, 
generatorius nespėja pilnai įkrauti 
akumuliatoriaus. Tam reikia bent 
pusės valandos kelionės užmies-
čio keliais. Jeigu nepavyksta už-

vesti automobilio, ypač moterims, 
siūlyčiau po ranka turėti kvalifi-
kuoto meistro telefoną ir ieškoti 
pagalbos. 

Beje, spaudžiant šalčiams, už-
vedant automobilį su dyzeliniu 
varikliu patarčiau iš pradžių kelis 
kartus trumpam pasukti raktelį taip 
pašildant kaitinimo žvakes ir po to 
priversti variklį dirbti.

- Dakaro ralyje sėkmingai 
važiuojantis lenktynininkas 
Benediktas Vanagas kalnuose 
išgelbėjo Prancūzijos lenktyni-
ninkų komandą, kai ši po šaltos 
nakties kalnuose negalėjo už-
vesti automobilių. Mechanikų 
nebuvo, o komandos inžinieriai 
telefonu nežinojo ką patarti. B. 
Vanagas pasisiūlė tiesiog paban-
dyti automobilį patempti. Šiaip 
taip, automobilis užsivedė ir 
spėjo į startą. 

Tarp vairuotojų populiari ir 
variklio užvedimo priemonė, 
taip vadinami „krokodilai“, kai 
automobilio variklis užvedamas 
nuo kito automobilio akumulia-
torių. Koks jūsų požiūris į tokius 
variklio užvedimo būdus?

- Tai kraštutinės priemonės ir tai-
kytinos tik seniems automobiliams. 
Žiemą būna slidu, retkarčiais ir 
daug sniego, tad ir tempiantysis ir 
tempiamasis turi turėti įgūdžių. Šis 
metodas netinka automobiliams su 
automatinėmis pavarų dėžėmis. 
Užvedimas nuo kito automobilio 
akumuliatorių negarantuoja, kad 
nebus pažeista kurio nors automo-
bilio elektroninė sistema. 

Automobilių eksploatacijos inžinierius Šarūnas Gruzinskas šią 
žiemą yra pagelbėjęs ne vienam vairuotojui. 

Autoriaus nuotr. 

ratai
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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 marsu-
pilamiai“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Pinokis“. 
12.00 „Nematomos karalystės. 
3 d. Miesto džiunglės“.  
13.00 „Puaro 12“. N-7 
14.30 „Pienas“.
15.30 Tautos balsas.  
16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų 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 „Pražūtingas eksperi-
mentas“. N-7
0.45 Auksinis protas (k). 
2.00 Mokslo ekspresas (k).
2.15 „Puaro 12“ (k). N-7
3.45 Pasaulio panorama (k). 
4.15 Savaitė (k). 
4.40 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k).  
5.30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 

(k). 

 
6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių komanda“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Katino Leopoldo lobis“. 
8.15 „Leopoldas ir auksinė 
žuvelė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Hanos auksas“.
11.40 „Blondinė eina į karą“. 
N-7 
13.35 „Mano puikioji auklė“. 
15.05 „Didingasis amžius“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 „Supermiestas“. 
22.00 „Troja“. N-14 
1.00 „Pirmas kartas nemeluo-
ja“. N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7  
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių sodai. 
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Kapitono Granto beieš-
kant“.  
11.55 „Policininkas su puse“.
13.45 „Medcezir“. 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.20 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 „Zoologijos sodo prižiū-
rėtojas“.  

21.30 „Naktinis pasimatymas“. 
N-7 
23.15 „Stambus lošimas“. N-14
1.30 „Visai ne mergišius“. N-7 

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. 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 „Nacionalinė Geografija. 
Pasaulio keistuoliai“. N-7
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Emilija Richards. Širdies 
sprendimas“. N-7
21.00 „Bordžijos“. N-14
23.00 Dakaras 2015.
0.00 „Matrica“. 
2.30 „Senosios Kristinos nutiki-
mai“. N-7 
3.45 Bamba TV. S

6.45 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ 
(k). N-7
7.50 „Duok leteną !“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“. 
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-
mybės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Penki ingredientai.

13.00 Svajonių sodai. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Stverk pinigus ir bėk“. 
N-7
16.00 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7
18.05 „Geriausias Britanijos 
kirpėjas“. N-7 
19.05 „Nustebink mane“. 
21.00 „Niro Vulfo mįslės. 
Auksiniai vorai“. N-14 
22.45 „Adrenalinas 2“. N-14
0.35 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.40 Purpurinis vakaras. Bardų 
festivalis Anykščiuose. 2014 
m. (k). 
10.30 ORA ET LABORA.  
11.05 „Laisvės varpas“ (k). 
11.30 Žinios. Ukraina.  
11.45 Talentų ringas.  
13.00 Šventadienio mintys. 
13.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 12,5 km bendras 
startas.  
14.30 Opera „Borisas 
Godunovas“. 
16.40 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 15 km bendras startas.  
17.30 Septynios Kauno die-
nos. 
18.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą).  
18.15 Rusų gatvė.  
18.45 Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai. 
Valentino Sventicko kūrybos 
vakaras.  
20.15 „Nadiežda“ (k).  
20.45 ARTi (k). 
21.15 Mokslo sriuba (k). 
21.30 Visu garsu (k). 
22.15 ...formatas (k). 
22.30 Panorama (k). 
23.00 Džiazo muzikos vaka-

ras.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ (k). 
0.35 Kastytis Kerbedis. Pienių 
vynas.

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 Pasivaikščiojimai su 
Kaziu Almenu. VDU karta (k).
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 24 valandos (k). N-7 
16.40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“. 
17.15 Arčiau mūsų.  
17.45 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
18.15 Nuo... Iki... (k).  
19.10 Mes pačios (k).  
19.40 „Alfa“ savaitė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
21.00 „Šaltyje“. 
22.00 „Eksperimentai“. 
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 
3.15 KK2 (k). N-7 
3.55 Autopilotas (k).  
4.25 Tauro ragas (k). N-7 
4.50 Yra kaip yra (k). N-7

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Oliverio tvistas. 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“.
13.00 Oliverio tvistas.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7 
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Jaunavedžiai“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14 
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.50 „Pakeisti likimai“. N-14

7.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. 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 Pasaulis nuostabus.
12.30 „Air America“. N-7
15.30 „Laukinis pasaulis“.
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 „Amerikos vilkolakis 
Paryžiuje“. S 
1.35 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 2“.
10.40 Pasaulio panorama (k). 
11.10 Savaitė (k). 
11.40 „Pienas“ (subtitruota, 
k). 
12.40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
13.05 Istorijos detektyvai (k). 
13.50 Lašas po lašo (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 6“. 
17.00 „Akis už akį 2“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.45 „Muškietininkai“. N-7
19.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Pinigų karta.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Muškietininkai“ (k). 
N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
4.20 Teisė žinoti (k).
5.10 Pinigų karta (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 

III“ (k).
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.45 „Kodas. L.O.B.I.A.I.“ 
(k). N-7
11.05 „G būrys“ (k).
12.45 Oplia!
13.15 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
13.40 „Keista šeimynėlė“. 
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Hana“. N-14
0.15 „Taikinys“. N-7
1.10 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. 
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
10.55 „Ledynmetis 2. Eros 
pabaiga“.  
12.25 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
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 VIRAL’as. N-7 
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Kerštas“. N-14  
23.10 „Privati praktika“. N-14  
0.10 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
1.10 „Daugiau nei draugai“. 
N-7  
1.35 „Naujokė“. N-7  
2.00 „Skandalas“. N-14  
2.50 „Vilfredas“. 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 patikrini-
mas“. 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 sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7 
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 Patrulis. 
21.30 „Be kompromisų“. N-14
23.10 „Tikras kraujas“. N-14
0.15 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7

6.50 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.50 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.15 Teleparduotuvė. 

8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Teisingumo lyga“. 
9.25 „Žmogus juodu apsiaus-
tu“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“ (k). 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.  
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Linksmieji žvėreliai“ 
(k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Lengvabūdė pirmūnė“. 
N-14
22.40 „Mafijos daktarė“. N-7
23.30 „Begėdis“. N-14
0.30 „Arti namų“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 „Pinokis“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno die-
nos (k). 
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.30 ...formatas (k). 
13.45 Kastytis Kerbedis. 
Pienių vynas (k).  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 „Džeronimas“ (k).  
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Laiko ženklai (k). 
17.45 Žinios. Ukraina.(k).  
18.00 Rusų gatvė. Žinios. 
(subtitruota, k).  
18.25 Krepšinis. LKL 

čempionatas. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Alytaus 
„Dzūkija“.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +.  
21.30 „Užsispyrusi blondinė“ 
(k). N-7 
23.05 „Prikelti laiką“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).  
0.35 Dėmesio centre (k).  
1.00 Kultūros savanoriai (k).  
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Sekmadienio rytas. 
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 „Afa“ savaitė (k).
10.25 Sekmadienio rytas (k).
11.20 24 valandos. 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). 
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

9.30 Teleparduotuvė.
9.45 Universitetai.lt 
10.15 „Medikopteris“. N-7
11.10 „Viskas teisėta“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.

13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Porininkai“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški 
kadrai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Vieniša“. S
0.50 „Esminis seksualinis 
instinktas“. S

7.25 Namų daktaras.  
8.00 Vantos lapas. N-7 
8.30 Girių takais. 
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Kitoks pokalbis.  
10.30 Nuoga tiesa. N-7 
11.30 Pasaulis X. N-7 
12.30 „24/7“. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Išgyventi Afrikoje“. 
18.00 Reporteris.  
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 Didysis pasivaikščio-
jimas. 
1.20 Reporteris. 
1.55 Lietuva tiesiogiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 2“. 
10.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (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 
6“. 
17.00 „Akis už akį 2“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą).  
18.45 „Muškietininkai“. N-7 
19.40 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 „Muškietininkai“ (k). 
N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.30 Emigrantai (k).
4.20 Specialus tyrimas (k). 
5.10 Istorijos detektyvai 
(k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (k). 
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k).  

7.50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7 
8.50 „Blondinė eina į karą“ 
(k). N-7
10.40 „Hanos auksas“ (k).
12.25 Oplia!. N-7
12.50 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“ (k).
13.15 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“.
13.40 „Keista šeimynėlė“. 
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Ugnis ir ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 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 
„Trys karaliai“. N-14
0.20 „Taikinys“. N-7
1.15 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7  
7.50 „Gydytojos dienoraš-
tis“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. 
N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7
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 
23.15 „Krizė“. N-14  
0.15 „CSI kriminalistai“. 
N-14  
1.10 „Daugiau nei draugai“. 
N-7  
1.35 „Naujokė“. N-7  
2.00 „Skandalas“. N-14  
2.50 „Vilfredas“. 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 patikrini-
mas“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (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 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Superagentas 
Simonas“. N-7
23.05 „Tikras kraujas“. 
N-14 
0.10 „Visa menanti“ (k). 
N-7  
1.00 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  

2.05 Bamba TV. S

6.50 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Linksmieji žvėreliai“. 
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Teisingumo lyga“.
9.25 „Žmogus juodu ap-
siaustu“. N-7 
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“. 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko gijos“. N-14
22.30 „Mafijos daktarė“. 
N-7 
23.20 „Begėdis“. N-14
0.20 „Arti namų“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ 
(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Kultūra +. (k). 
12.45 Opera „Borisas 
Godunovas“ (k).  
15.00 Mokslo sriuba.  
15.15 Būtovės slėpiniai (k).  
16.00 „Džeronimas“ (k).  
16.25 „Namelis prerijose“. 

17.15 Laiko ženklai (k).  
17.45 Žinios. Ukraina. (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė 
(subtitruota).  
18.15 „Saulės dovanos“. 
18.45 Prisiminkime.  
19.00 LRT Kultūros aka-
demija.  
19.45 Linija, spalva, forma.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Pražūtingas eksperi-
mentas“. N-7 
23.00 Dabar pasaulyje.  
23.30 „Pražūtingas eksperi-
mentas“. N-7 
1.00 Panorama (k).  
1.35 Dėmesio centre (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2 (k). N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (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).
  

9.30 Teleparduotuvė.
9.45 Tavo augintinis. 
10.15 „Porininkai“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Porininkai“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Pasižadėjęs kitai“. 
N-14
23.15 „Crisso Angelo iliuzi-
jų pasaulis“. N-7 
23.50 „Pabėgimo karaliai“. 
N-14  
0.40 „Bondage & 
Perversion in L.A“. S 

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 „Spąstai tėčiui“.  
13.55 „Tyrinėtojai. Vasario 
23-iosios legenda“.  N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Išgyventi Afrikoje“.. 
18.00 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai.
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Kitoks pokalbis. N-7
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris. 
1.55 Lietuva tieisogiai.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. N-7
9.50 „Miestelio ligoninė“. 
10.40 Emigrantai (k). 
11.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
12.20 Tikri vyrai (k). 
13.05 Specialus tyrimas (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 6“. 
17.00 „Akis už akį 2“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Muškietininkai“. N-7 
19.40 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Muškietininkai“ (k). N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.30 Gyvenimas (k). 
4.20 Auksinis protas (k). 
5.30 Durys atsidaro (k).

6.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k.).  
6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
9.50 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 Nuo.. Iki.. (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.45 Oplia!. N-7 
13.15 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
13.40 „Keista šeimynėlė“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 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 
„Karo kelias“. N-14 
23.50 „Taikinys“. N-7 
0.45 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7  
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
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 Žvaigždžių dešimtukas. 
N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.05 Vikingų loto.  
22.10 „Peržengta riba“. N-7  
0.05 „Elementaru“. N-7  
1.05 „Daugiau nei draugai“. 
N-7  
1.30 „Naujokė“. N-7  
1.55 „Skandalas“. N-14  
2.45 „Vilfredas“. 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 patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.00 „Policija ir Ko“. N-7 
20.00 „Visa menanti“. N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Mirtinas numeris“. N-14 
23.25 „Persekiotojai“. N-7 
0.20 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.15 Bamba TV. S 

6.50 „Mano puikioji auklė“ (k). 
7.50 „Linksmieji žvėreliai“.
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“. 

9.10 „Avataras“.
9.25 „Žmogus juodu apsiaus-
tu“. N-7
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Laiko gijos“ (k). N-14
13.05 „Būrėja“ (k).
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein. 
15.30 „Griežčiausi tėvai“. 
16.40 „Linksmieji žvėreliai“.
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Baltasis dramblys“. 
N-14
22.35 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.25 „Begėdis“. N-14
0.25 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (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 ORA ET LABORA (k).  
14.00 „Vandens ir vėjo fuga“. 
14.10 Džiazo muzikos vaka-
ras (k).  
15.10 Purpurinis vakaras. 
Bardų festivalis Anykščiuose. 
2014 m. (k).  
16.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k).  
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Laiko ženklai (k).  
17.45 Žinios. Ukraina. (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (subtitruota).  

18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.10 Istorijos detektyvai.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Mes geriausios!“ N-7 
23.15 „Kas jūs, kunige 
Svarinskai?“ 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Panorama (k).  
0.50 Dėmesio centre (k).  
1.15 Linija, spalva, forma (k).  
2.00 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 
13.50 Dviračio šou (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).

9.30 Teleparduotuvė.
9.45 Adrenalinas. N-7
10.15 „Porininkai“. N-7 
11.10 „Viskas teisėta“. N-7
12.05 „Aferistas“. 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 „Viskas teisėta“. N-7
17.00 „Porininkai“. N-7
18.00 „Aferistas“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7 
21.30 „Paranoja“. N-14
23.30 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7  
0.00 „Pabėgimo karaliai“. 
N-14  
0.55 „Kanai“. S

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 žvaigždės! 
N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Išgyventi Afrikoje“.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.
18.50 Laikas krepšiniui.  
19.00 Europos taurė 
2014/2015. Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Sevilijos „Sevilla“.  
21.00 Sąmokslo teorija. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
1.55 Lietuva tiesiogiai. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė“. 
10.40 Gyvenimas (k). 
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Žingsnis po žingsnio. 
Būstas. (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1990 m. 2 dalis“ (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
6“. 
17.00 „Akis už akį 2“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Muškietininkai“. N-7
19.40 Tikri vyrai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Laiškai Evai“. N-7 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 „Muškietininkai“ (k). 
N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva 
(k).
3.30 Tikri vyrai (k). 
4.20 Stilius (k). 
5.10 Bėdų turgus (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (k).
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“. N-7 
8.50 24 valandos. N-7
9. 50 Yra kaip yra (k). N-7
11.00 „Gyvenimo receptai 
2“ (k). N-7  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.45 Oplia!. N-7  
13.15 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
13.40 „Keista šeimynėlė“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Maksimali bausmė“. N-14 
0.10 „Taikinys“. N-7
1.05 „Detektyvė Džonson“. 
N-7 
2.00 Sveikatos ABC  (k). 

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7  
7.50 „Gydytojos dienoraš-
tis“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
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 Ginčas be taisyklių. 
N-7  
20.30 Opiumas liaudžiai. 
N-7  

21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Bibliotekininkai“. N-7  
0.10 „Kaulai“. N-14  
1.10 „Daugiau nei draugai“. 
N-7  
1.35 „Naujokė“. N-7  
2.00 „Skandalas“. N-14  
2.55 „Vilfredas“. N-7
 
 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Superagentas 
Simonas“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (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 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 . 
19.00 „Policija ir Ko“. N-7  
20.00 „Visa menanti“. N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Vaikai Lobių saloje. 
Salos pabaisa“. N-7 
23.05 „Persekiotojai“. N-7 
23.55 „Visa menanti“ (k). 
N-7  
0.45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  

6.50 „Mano puikioji auklė“ 
(k).

7.45 „Linksmieji žvėreliai “.
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“. 
9.25 „Žmogus juodu ap-
siaustu“. N-7 
10.15 „Duok leteną!“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“ (k).  
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyveni-
mas“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija 
su Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Mano puikioji auklė“.  
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Tai, kas nutinka 
naktį“. N-14
22.50 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7
23.40 „Deksteris“. N-14
0.40 „Viešbutis „Grand 
Hotel““. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas 
(k).
12.45 Valentino Sventicko 
kūrybos vakaras (k).  
14.15 Lietuvių dokumenti-
kos meistrai (k).  
15.30 Pasaulio biatlono 
taurė. Vyrų 10 km sprintas.  
17.15 Laiko ženklai (k).  
17.45 Žinios. Ukraina. (k).  

18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
18.15 ... formatas.  
18.30 Pagauk kampą.  
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Kukučių sakmės“. 
3 d. 
22.50 Andriaus Kulikausko 
ir Sauliaus Bareikio autori-
nis vakaras.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Panorama (k).  
1.20 Dėmesio centre (k).  
1.45 „Mes geriausios!“ (k). 
N-7 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k).  
11.35 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). 

9.30 Teleparduotuvė.
9.45 Vienam gale kablys.
10.15 „Porininkai“. N-7 
11.10 „Viskas teisėta“. N-7
12.05 „Aferistas“. N-7  
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Viskas teisėta“. N-7
17.00 „Porininkai“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7 
21.30 „Raudonojo Spalio 
medžioklė“. N-7
0.10 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
0.40 „Svajonių atostogos 
Karibuose“. S

7.05 Reporteris.  
8.00 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Šeima- jėga! Finalas.  
13.30 Patriotai. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.20 „Išgyventi Afrikoje“.  
18.00 Reporteris. 
18.45 Lietuva tiesiogiai. 
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
1.55 Lietuva tiesiogiai. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas 13“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė“. 
10.40 Bėdų turgus (k). 
11.30 Stilius (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 
6“. 
17.00 „Akis už akį 2“. 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.50 „Baronas 
Miunhauzenas“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Drakonas“. N-14 
0.15 „Senis“. N-7
1.15 Mokslo ekspresas (k). 
1.35 Laba diena, Lietuva (k).
3.30 Tautos balsas (k).
4.00 Duokim garo! (k). 
5.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“ (k). 
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 

8.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
9.50 Yra kaip yra (k). N-7
10.50 K11. N-7 
11.55 KK2 (k). N-7 
12.45 Oplia!. N-7  
13.15 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“. 
13.40 „Keista šeimynėlė“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Ugnis ir Ledas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7
20.50 Šventę švęsti. 
22.20 „Karalius Artūras“. N-7 
0.40 „Samanta Darko“. N-14

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7  
7.50 „Gydytojos dienoraštis“. 
N-7  
8.55 „Daktarė Emilė 
Ouvens“. N-7  
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.15 Euras 2015. 2014, 
Lietuva.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Ledynmetis 3“. 
21.20 „Šešios dienos, septy-
nios naktys“. N-7 
23.30 „Tranzitas“. N-14  

1.10 „Draugai su vaikais“. 
N-14
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Vaikai Lobių saloje. 
Salos pabaisa“ (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 sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Nindzė“. N-14 
23.05 „Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“. N-14 
1.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.05 Bamba TV. S

6.50 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.50 „Linksmieji žvėreliai“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“. 
9.25 „Žmogus juodu apsiaus-

tu“. N-7
10.15 „Duok leteną!“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“. 
12.40 „Audra“. N-7
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“. 
16.40 „Linksmieji žvėreliai“. 
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir mote-
ris prie lango“. N-7
22.45 „Projektas „Rojus““. 
N-14
0.35 „Viešbutis „Grand 
Hotel“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k).  
8.30 Vaikų klubas.  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k).  
12.45 „Praėjusios dienos 
atminimui“ (k). N-14  
13.30 „Prikelti laiką“ (k).  
14.00 „Laiškas Evai“ (k). N-7  
15.30 Pasaulio biatlono tau-
rė. Moterų 7,5 km sprintas.  
16.55 ... formatas (k).  
17.15 Pagauk kampą (k).  
17.45 Žinios. Ukraina.(k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.45 Mokslo ekspresas.  
19.00 Purpurinis vakaras. 
Bardų festivalis Anykščiuose. 

2014 m.  
20.00 Gustavo enciklope-
dija.).  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Gražuolė“. 
22.35 Nidos ekspresija.  
23.00 Lietuvių kinas trumpai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k).  
0.30 Mokslo sriuba (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). 

9.30 Teleparduotuvė.
9.45 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.15 „Porininkai“. N-7 
11.10 „Viskas teisėta“. N_7 
12.05  „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 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Porininkai“. 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 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Kauno „Žalgiris“ - 
Tel Avivo „Maccabi Electra“. 
23.45 „Vienišos širdys“. N 
-14 
1.40 „Laisvas seksas“. S

7.05 Reporteris.  
8.00 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Didysis pasivaikščio-
jimas.  
14.00 Pasaulis nuostabus. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.15 Šeima - jėga!  
17.00 Žinios. 
17.15 Šeima - jėga! (tęs.).  
18.00 Reporteris.  
18.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7 
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Seržantas Džekas“. 
N-7 
23.40 „Kaip atpažinti savo 
šventuosius“. N-14
1.45 Šeima - jėga! 2.
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šeštadienis 2015 01 24

Rašome, kad Jūs žinotumėte! 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
LT EUR LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00 220.98 
(248.60)

64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00 196.81 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00 138.11 40.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00 155.38 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00 120.85 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00 86.32 25.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ 
gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam 
kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vil-
niaus g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kios-
kuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Didžiosios migracijos. 1 
d. Gimę judėti.
13.00 „Inspektorius Luisas 2. 
N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1990 m. 1 d“.
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 „Užsispyrusi blondinė 
2“. N-7
0.15 „Senis“. N-7 
1.30 „Mūsų laisvės metai. 1990 
m. 1 d“. (k).
2.25 „Inspektorius Luisas 1“ 
(k). N-7 
4.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 

5.30 Gimtoji žemė (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių komanda“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Katino Leopoldo pasi-
vaikščiojimas“.
8.25 Leopoldo gimimo diena“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Vėžliuko Semio nuoty-
kiai 2“.  
11.50 „Čarlio angelai“. N-7
13.45 „Mano puikioji auklė“.
14.50 „Didingasis amžius“. N-7
16.55 Šventę švęsti.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Užkerėtoji“. 
21.00 „Seni vilkai“.  
22.40 „Tikras teisingumas. 
Juodas kerštas“. N-14 
0.25 „Karo kelias“ (k). N-14

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Didvyrių draugužiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas. 
10.30 „Kapitono Granto beieš-
kant“. 
12.00 „Seržantas Bilko“. N-7 
13.50 „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 Šok su manimi. N-7 
19.30 Konkurso pertraukoje - 
Eurojackpot. Loterija. 
22.00 „Ir čia priėjo Poli“. N-7 
23.50 „Purvini šokiai“. N-7 
1.45 „Peržengti ribą“. 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 čempi-
onų lygos etapas Rumunijoje. 
2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Patrulis (k).  
13.00 „Džiunglių princesė 
Šina“. 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 
„Mirtinas smūgis“. N-14  
22.50 „Internetinis žudikas“. 
N-14 
0.30 „Senosios Kristinos nutiki-
mai“. N-7 
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Gepardų dienoraščiai“.
7.50 „Duok leteną!“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir įdo-

mybės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 Stverk pinigus ir bėk. N-7 
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Magiškasis Rio“. 
17.05 „Dvidešimt minučių“. N-7
19.00 „Pasimatymas Rožių 
abatijoje“. N-7
21.00 „Dartanjanas ir trys muš-
kietininkai“.
22.25 „Atpildas“. N-7
0.20 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu. Informacinė 
muzikinė pokalbių laida (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (sub-
titruota).  
10.15 Kelias (k).  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2008 m.  
13.15 Būtovės slėpiniai.  
14.00 Kultūra +. (k).  
14.30 Pasaulio biatlono taurė. 
12,5 km persekiojimas.  
15.20 Koncertuoja „Hiperbolė“. 
1996 m.  
16.30 Pasaulio biatlono taurė. 
10 km persekiojimas. Moterų 
rungtis. 
17.15 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios. Orai. (su vertimu į 
gestų kalbą, k).  

18.15 Legendos (k).  
19.00 Muzika gyvai. 
21.15 „Drakonas“ (k). N-14  
22.45 Panorama (k).  
23.15 „Trys dienos“. N-7 
0.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Nuo... Iki... (k).  
15.25 Dviračio šou (k).. 
15.50 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 KK2 (k). N-7 
17.40 Dviračio šou (k).  
18.10 Sekmadienio rytas (k).  
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 Alchemija LIX. VDU 
karta. 2014 m. 
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Miesto skoniai“. 
22.00 „Eksperimentai“. 
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.  
4.00 Alchemija LIX. VDU karta 
(k). 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 „Oliverio tvistas“.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.05 „Greitis“. N-7
21.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Gamtos šėlsmas. 
Tornadas“. N-14
0.45 „Pamylėk mane, jei 
gali“. S  
2.15 „Anarchijos vaikai“. 
N-14
 

8.00 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
11.00 „Spąstai tėčiui“. 
13.00 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.30 „Laukinis pasaulis“. 
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 „Pasiklydę meilėje“. 
N-7
2.10 „Kruvina žinutė“. N-14 

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38 120.00 34.75

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62
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Nušalimas – ne tik asocialių
asmenų problema

Tipiškai galvojama, kad šalti 
orai pavojingiausi benamiams 
ar asocialų gyvenimą gyvenan-
tiems piliečiams bei tiems, ku-
rie padaugina alkoholio, tačiau 
nušalti gali kiekvienas. Sušalti 
ar ką nors nušalti nereikia ilgo 
laiko, kartais užtenka keliolikos 
minučių, praleistų vėjuotame 
ore. Gydytojai sako, kad sušalus 
nereiktų užsiiminėti saviveikla. 
Atvėsus orui, pučiant šaltam vė-
jui atsiranda nušalimų ar kūno 
atšalimo pavojus. Nušalimų ti-
kimybė didėja apsirengus nepri-
taikytais ir ankštais drabužiais, 
nepavalgius, kai mažas poodinis 

Nenuvertinkime šalčio Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Nors žiemos pastebimai šiltėja, tačiau žmonėms nereikėtų pra-
rasti budrumo. Šaltis yra ne tas dalykas, su kuriuo galima juo-
kauti ar jį ignoruoti. Vienas lengvabūdiškas epizodas gali palikti 
pėdsakų visam gyvenimui. 

riebalinis sluoksnis, išgėrus al-
koholio, kavos, sergant diabetu, 
netekus skysčių, pasėdėjus ant 
sniego, ledo, metalo, išgėrus šal-
tų skysčių... Medikai perspėja, 
prieš einant į lauką nevartoti al-
koholio ir nerūkyti, nes nikotinas 
trikdo kraujotaką, dėl to galima 
greičiau atšalti. Be to, Lietuvoje 
šaltis gali būti apgaulingas, nes 
vos kelių laipsnių šaltį vėjas ir 
didelis oro drėgnumas patrigu-
bina, todėl nušalti pavojus yra ir 
tada, kai laukia šaltukas nesiekia 
nė – 10 laipsnių. 

Sušalama maždaug taip - pra-
džioje atsiranda drebulys, nes 
kūnas gamina šilumą, vėliau 
paviršinės kraujagyslės susitrau-
kia, oda ir galūnės pabąla, atšąla, 

taip šiluma taupoma vidaus or-
ganams, galiausiai labai sulėtėja 
medžiagų apykaita, pakenkiamos 
smegenys, atsiranda vangumas, 
sąmonės pritemimas. Hipotermi-
ja laikoma, kai kūno temperatū-
ra nukrenta žemiau 35 laipsnių 
pagal Celsijų – tada žmogų ima 
krėsti šaltis.

Pirmiausia nukenčia oda - šal-
tis sukelia nuožvarbas, pavir-
šinius nušalimus. Nuožvarbos 
dažniausiai atsiranda esant šal-
tam drėgnam orui ant veido, no-
sies, rankų, kojų pirštų, šlaunų. 
Lengvo paviršinio nušalimo po-
žymiai – oda tampa balta, suma-
žėja jautrumas, oda minkšta. Jei 
pastebite odoje baltas nejautrias 
dėmes, tuoj pat grįžkite į šiltą 
patalpą. 

Kai pučia stiprus ir šaltas vė-
jas, galimas akies ragenos nu-
šalimas. Jei labai šąla rankos ar 
kojos, patariama judinti pirštus, 
rankas susikišti į kišenes. 

Nušalimo pasekmės
paaiškėja per savaitę

Trijų rajonų - Anykščių, Biržų 
ir Pasvalio – ligoninėse budin-
tis chirurgas Kęstutis Griciūnas 
sako, kad greičiausiai dėl pa-
lankių oro sąlygų nuo rudens 
neteko sutikti nė vieno pacien-
to, kuris būtų patyręs šalčio po-
veikį. „Į ligonines daug pacien-
tų, kurie būtų nušalę ar sušalę, 
tikrai nepatenka. Pernai buvo 
tik vienas atvejis Biržuose, kai 
atvežė apšalusį žmogų. Užper-
nai – teko  padėti dviem pacien-
tams, kurie buvo nukentėję nuo 
šalčio“,- pasakojo K.Griciūnas. 
Gydytojas sakė, kad nušalimas 
yra gana sudėtingas procesas 
– reikia laukti, kol ims ryškėti 

pažeidimai. Kartais reikia net 
savaitės, kad gydytojas galėtų 
priimti sprendimą, kaip toliau 
gydyti ligonį, o gijimas yra sun-
kus ir lėtas. 

Beje, Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centre (PSPC) 
dirbantis chirurgas Kęstutis Ja-
cunskas teigia, kad ligoniai pasi-
rodo ne iš karto po šaltesnio oro 
bangios, bet praėjus savaitei ar 
net mėnesiui. K.Jacunsko teigi-
mu, paprastai ligoniai skundžiasi 
ne skausmu, o atvirkščiai – tuo, 
kad nejaučia kažkurios galūnės. 

Paklausus K.Griciūno, kaip 
suprasti, kada patyrus apšalimų 
jau reikia ieškoti pagalbos pas 
medikus, o kada užtenka ir na-
minių vaistų, K.Griciūnas sakė, 
jog reikia stebėti, kaip jaučiasi 
organizmas, kokia odos būklė, ar 
nėra pakitimų. „Be abejo, į gy-
dytojus kreiptis nekenkia ir net 
patartina, tik patarčiau netepti 
nušalusių vietų aliejais, rieba-
lais“, - kalbėjo K.Griciūnas. 

Anykščių PSPC vaikų ligų gy-
dytoja Ledina Kaladienė sakė, 
kad nuo šalčio reikia saugoti ir 
vaikus. „Pagrindinė taisyklė – 
turi būti sausos ir šiltai apautos 
kojos ir apsaugotas kaklas“,- 
kaip nesušalti patarė gydytoja. 
Pasak jos, pastaraisiais metais 
jai nepasitaikė, kad būtų apša-
lusių vaikų, nes ir žiemos daug 
lengvesnės. 

„Nuožvarbų pasitaiko, o vaikų 
nuo lauko saugoti nereikia. Pa-
tarsiu veidą, rankų atviras vietas 
tepti kokiu nors riebiu kremu, 
kurių dabar yra daugybė. Jei vai-
kas apšąla ar tai rankas, ar ausį, 
ar veidą, paskui tos kūno dalys 
yra jautresnės temperatūrų kai-
tai. Ypač reiktų saugotis vėjo“,- 
patarė L.Kaladienė. 

Ką daryti, 
padedant 
nušalusiam 

 Nukentėjusįjį nuo šalčio rei-
kia šildyti palaipsniui, geriausia 
šiltu vandeniu (vanduo turi būti 
nekarštas sveikai kūno daliai). 

 Jei nušalo rankos ar kojos – 
pamerkti į indą su drungnu vande-
niu, vandeniui vėstant, papildyti 
šiltu, tik ne tiesiai ant pažeisto 
paviršiaus. Jei atšildėte nušalusią 
dalį, būtinai turite ją laikyti šil-
tai – būti šiltoje patalpoje, jei tai 
galūnė – apsukti šilta medžiaga, 
antraip bus dar žymesnis pažei-
dimas. Jei negarantuojate, kad tą 
galėsite padaryti, geriau neatšil-
dykite.

 Odą galima patepti riebiu 
kremu. Jei šildant atsiranda pūs-
lių - toliau nešildyti, uždėti sterilų 
tvarstį. Šildyti reikia, kol grįžta 
jautrumas. Atšildžius paprastai 
pradedamas jausti skausmas – su-
girdykite ibuprofeno ar paraceta-
molio.

 Įtariant akies audinių nuša-
limą, uždėkite šiltas rankas ant 
akių, kol ištirps ledas nuo blaks-
tienų ir pajusite šilumą, tada pri-
denkite akis.  

 Hipotermijos atveju pirmiau-
sia reikia nukentėjusįjį perkelti 
į šiltą patalpą, nurengti drėgnus 
drabužius, nuauti batus, nuimti 
kojines, šiltai apkloti, atsigulti ša-
lia arba šildyti termoforais, bute-
liais su šiltu vandeniu. Pagrindinis 
principas – atšildyti palaipsniui. 

 Jei žmogus sąmoningas, duoki-
te jam šilto saldinto vandens. Fizi-
niai pratimai nerekomenduojami.

vietoj tabletės

Jis ir Ji
ar žinai, kad...  

Kamilė BITVINSKAITĖ, 
psichologė

Aristotelis yra pasakęs „Žmo-
gus – visuomeniškas gyvūnas“.  
Ši, Antikos laikais išsakyta frazė, 
perėjusi šimtmečius iki šiol tai-
koma žmonėms. Norim ar ne, bet 
mumyse kartais suveikia įvairūs 
gyvuliški instinktai, kurie užgožia 
visuomenės formuojamus žmo-
giškuosius principus. Tačiau neiš-
sigąskite, jūs tikrai nesate „mau-
gliai“, nes galite atlikti svarbų 
veiksmą – jūs galite bendrauti su 
kitais žmonėmis. Juk vieni be kitų 
išgyventi negalėtume. Mus jungia 
ne tik įvairūs jausmai, veikla, par-
eigos, bet ir bendravimas. 

Bendravimas panašus į 
grybavimą

Psichologai bendravimą apibū-
dina kaip dviejų ar daugiau žmo-
nių tarpusavio suvokimą, sąveiką, 

keitimąsi informaciją ir t.t. Būtent 
bendravimo metu mes ne tik pa-
sidaliname turima, neseniai įgyta 
informacija, bet taip pat galime 
save praturtinti naujomis žinio-
mis. Bendravimas mums taip pat 
leidžia labiau pažinti save. Ko-
munikuojant su kitais mes galime 
įsivertinti, palyginti save, suvokti, 
kokie dalykai, poelgiai, pomėgiai 
yra priimti ir mums artimesni.  

Tad visad smagu sutikti žmones, 
kurie savo buvimu bei bendravimu 
gali mus praturtinti. Psichologas 
Viljamas G. Peris, nagrinėdamas 
žmonių bendravimą, pastebėjo, kad 
žmones galima skirstyti kaip grybus: 
į maistinguosius ir nuodinguosius. 
Žmones, su kuriais malonu bendrau-
ti, jis pavadino maistingaisiais. Ir iš 
tiesų, visad miške džiaugiamės radę 
grybų, kuriuos mėgstame valgyti. 
Tačiau šalia maistingųjų vietomis 
galime aptikti ir nuodingųjų gry-
bų. Tokia pati taisyklė egzistuoja 
ir mums. Dažnai tenka susidurti su 
žmonėmis, kuriuos vadiname „ener-
getiniais vampyrais“. Po pokalbio su 
tokiu asmeniu jaučiamės išsunkti, 
pykti, suirzę, be nuotaikos, pavargę, 
atsiranda vidinė įtampa. Bendrau-
dami su tokiais žmonėmis pradeda-
me labiau rinkti žodžius, tampame 
tylesni arba greitai pradedam kurti 
įvairias dingstis norėdami išvengti 
pokalbio. V.G.Peris tokius žmones 
vadina „nuodingaisiais“, o kituose 
psichologų aprašymuose dažniausiai 

tokie žmonės yra įvardijami „sun-
kiais“. 

Keli kariniai terminai

Yra išskiriami keli, labiausiai 
paplitę „sunkių“ žmonių tipai.  
Žmogus - tankas. Tai tiesmukai 
ir grubiai bendraujantis žmogus. 
Dažniausiai kitų atžvilgiu jis kalba 
pakeltu tonu, agresyviai, vartoja 
grubius posakius. Jie „gerai“ komu-
nikuoja ne tik verbaliniu būdu, bet 
ir neverbaliniu, t.y. savo bendravi-
me aktyviai naudoja kūno kalbą. 
Jų veidą dažniausiai puošia tokia 
išraiška - o dieve, kaip jis gali būti 
toks kvailas ir taip galvoti. Tokio 
žmogaus aistra - santykių aiškini-
masis bei konfliktavimas. Trumpai 
tariant, tai ūmaus charakterio žmo-
gus. „Tanku“ toks žmogus vadina-
mas dėl to, kad kiti žmonės susidūrę 
su juo yra jau pasiruošę nusileisti. Ir 
tai įvyksta dėl to, kad jie žino, jog 
tokiam žmogui nenusileisti neįma-
noma. Tokio žmogaus įveikti prak-
tiškai neįmanoma. 

Snaiperis. Šio tipo žmonės ski-
riasi nuo „tankistų“ - jie nenaudoja 
nuolatinio puolimo. Tačiau jie pui-
kiai žino, kokias silpnąsias vietas 
turi jo pašnekovas. Jis kaip tikras 
snaiperis nusitaikys ir lauks pro-
gos, kada smogti. Kai tik atsiranda 
kokia proga, tokie žmonės stengia-
si mums primesti įsivaizduojamą 
arba tikrą mūsų nevisavertiškumo 

jutimą kurioje nors srityje. Pvz. 
žinodami, kad jums sunkiai sekasi 
susitarti su vaikais, jis puls jus kaip 
„niekam tikusį tėvą“. Būtent tokie 
apšaudymai „snaiperiui“ suteikia 
didžiausią malonumą. 

Granata. Ši asmenybė nepradeda 
veikti kaip „tankas“, jis būna gana 
ramus ir tik staiga bac... sprogsta. 
Staiga jūs esate apkaltintas nuo-
dėmiaujant nuo to laiko, kiek jūs 
esate pažįstami. Toks asmuo gali 
pradėti jus kaltinti dėl visko - dėl 
vidinių jo bėdų, nesėkmių darbe. 
Dažnai jo niekas nesupranta, ir 
todėl „granata“ leidžia sau pykti. 
Žmogus – „granata“ tiesiog staiga 
sprogsta ir po to nurimsta ir ben-
drauja su jumis lyg nieko nebūtų 
buvę. O tuo tarpu jūs esate kaip 
kempinė – sugeriate viską, kas 
buvo išsakyta, ir norite kuo grei-
čiau baigti pokalbį.

Visažinis. Tikriausiai per gyveni-
mą esate sutikę daug tokių žmonių. 
Jiems svarbiausia parodyti savo 
begalinę išmonę, nepaisant to, ar 
ji teisinga ar klaidinga. Tokie žmo-
nės būna visų dalykų „ekspertai“. 
Svarbiausia, kad jiems visiškai ne-
svarbi kitų nuomonė. Dažniausiai 
tokie žmonės kiša nosį į tokias sfe-
ras, kurios jų visiškai neliečia. Jie 
jums patars kaip geriausiai gyventi 
ar nudirbti jūsų darbus. Tokie žmo-
nės labai vargina ir priverčia kitus 
jaustis menkaverčiais. Tai žmogus, 
kuris kalba apie jus, o ne su jumis. 

Jeigu jūs bandysite apkaltinti tokį 
žmogų, toks žmogus niekad nepri-
pažins savo kaltės ir stengsis pada-
ryti taip, kad kaltas liksite jūs. 

Įrodyta – altruizmas žudo

Sunkių žmonių tipų yra daug. 
Aptarėme tik ūmiausius tipus. Juk 
esame sutikę amžinų pesimistų, 
kurie iš jūsų išsiurbia paskutinius 
optimizmo lašelius, nepatikimų 
žmonių, kurie nuolatos žada ir nie-
ko nepadaro. Taip pat esate sutikę 
ir tokių, kurie nuolat viskuo skun-
džiasi. Šiuo atveju mūsų bėda yra 
ta, kad su tokiais bendraujame iš 
mandagumo ir vedami altruizmo 
– noro padėti. Svarbu nepamiršti, 
kad jei žmogus yra linkęs skųstis 
gyvenimu, tai nepaisant to, kad 
aplinkybės ir gyvenimas jam bus 
palankus, jis vis tiek ras kuo pasi-
skųsti. Kitaip sakant, kiek beben-
drautumėte iš mandagumo, tai jus 
tik lėtai žudys.

Kyla klausimas, o kaip man elgtis, 
kai susiduriu su tokiu žmogumi? Jei-
gu labai greitai pamatote, kad ben-
dravimas su žmogumi jums nesutei-
kia daug džiaugsmo, galite palengva 
atsitraukti. Manau, nuo to jums tik 
geriau. Tačiau dažnai nutinka taip, 
kad tik po kurio laiko pamatome, 
kokie žmonės yra iš tikrųjų.  

Mano patarimas – tik nepulkite 
dabar aiškintis, kurie jūsų artimos 
aplinkos žmonės priklauso kuriam 
„sunkių“ žmonių tipui. Pradėki-
te nuo savęs ir pasistenkite būti 
„maistingaisiais“ grybais. 

Apie bendravimą - kariniais terminais

„Tų vaikų, kurie ausis apša-
lo, nuo šalčio neapsaugosi, 
vadinas, jie tėvų neklauso, 
bet vaikams į lauką vis tiek 
išeiti būtina“,- juokavo vaikų 
gydytoja Ledina Kaladienė. 

Chirurgas Kęstutis Griciū-
nas sako, kad nuo rudens 
neteko gydyti nė vieno pa-
ciento, kuris būtų patyręs 
šalčio poveikį.
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- O jei ne tapyba, ką tada bū-
tumėte veikusi ?

- Sudėtingas klausimas. Neži-
nau, ir šiaip turiu daug visokių 
moteriškų užsiėmimų, kurie susi-
ję su menu. Rašau ir eilėraščius, 
jei ne tapyba, galbūt būčiau juos 
„pyškinusi“ toliau. 

- Gal jūsų giminės genuose 
yra dailininkų gabumu? Juk 
kažkaip neįprasta... imi ir pieši.

- Kiek man sakė mama, nei iš 
jos, nei iš tėvo pusės nebuvo nie-
ko, kas domėtųsi menu. Mano 
mama iki pat parodos atidarymo 
nežinojo, kad rašau eilėraščius. 
Net apsiverkė: „Kaip čia nežino-
jau iki 40 metų, kad vaikas eilė-

Kūrybiškumas pabudo sulaukus 
Žemaitės amžiaus

Metų pabaigoje Anykščių bibliotekoje buvo eksponuojami sa-
vamokslės dailininkės dirbančios kultūrinių tradicijų studijos 
“Anykščių vaivorykštė” parduotuvėlėje Vitalijos Pavinkšnytės-
Bieliūnienės paveikslai. Iš  Viešintų kilusi moteris tapyti pradėjo 
sulaukusi 37-erių, gimus antrajai dukrai, jau surengė dvi perso-
nalines parodas. Vitalija taip pat rašo ir eiles.

Portalo anyksta.lt skaitytojai  dailininkei galėjo užduoti klausi-
mus, kurių pagrindu parengtas ir šis interviu. 

raščius rašo“. 
- Kaip supratot, kad mokat 

tapyt? Piešti yra viena, o tapyt 
reikia daug ži-
nių. Supranta-
ma, jog žinių 
vien iš virtua-
laus pasaulio tu-
rėjo nepakakti.

- Kaip tik virtu-
alus pasaulis ir buvo mano moky-
tojas pirmiausiai. Ten mano darbus 
pastebėjo profesionalai, kurie ir 
paskatino neužleisti šio užsiėmi-
mo. Mano mokytojai buvo Marius 
Danys, Laimonas Šmergelis, Mile-
na Marcinkevičiūtė. Jie man labai 
padėjo tapybos pradmenyse ir aš 

jiems dėkinga. Jei nebūčiau gavus 
„palaiminimo“, taip sakant gero 
spyrio į vieną vietą, dar ir dabar tū-
nočiau tamsiam kampely. Manau, 
jei vienas produktyviausių viduri-
niosios kartos menininkų, daugiau 
kaip prieš dvidešimtį metų baigęs 
grafikos studijas Lietuvos valsty-
biniame institute (dabar Vilniaus 
dailės akademija) ir sėkmingai dir-
bantis keliose srityse: tapo paveiks-
lus, rengia tarptautinius plenerus, 
organizuoja grupines parodas, tau 
sako: „Plauk į gilesnius vandenis“, 
manau, šį bei tą reiškia. Aš tiesiog 
išplaukiau. 

- Kiek laiko 
piešiat vieną 
paveikslą?

- Ilgiausiai 
esu tapiusi vie-
ną paveikslą, 
kuris vadinasi „Aistra“. Jį iš karto 
nupirko per pirmą parodą. Žmo-
gus kitą dieną po parodos atidary-
mo paskambino ryte. Kai kuriuos 
paveikslus nutapau per dieną. 
Sėdu 8 valandą ryte, keliuosi 8 
valandą vakaro. Tik vandens pasi-
dedu ir tapau visą dieną. O kartais 
nutepi kraštelį ir matai, kad tą die-
ną nieko nepadarysi – dedu į šoną 
drobes.

- Kokiu tikslu tapot?
- Kaip tai kokiu tikslu? Man pa-

tinka. Be galo noriu tai daryti. Ir 
galiu daryti dar geriau. Juk kepėja 
gamina ne dėl to, kad sugeba, bet 
dėl to, kad nori.  

- Ar parduodate savo darbus? 
Ar turite pirkėjų?

- Paveikslų netaupau, bet iš jų 
ir negyvenu. Norintiems įsigyti, 
mielai juos parduodu. Jaučiuosi 
nuostabiai, kai mano darbas su-
randa sau skirta šeimininką.

- Nebijote sodrių spalvų?
- Kaip galima jų bijoti? Aš taip 

matau pasaulį, o juoda ir balta – 
man išvis ne 
spalvos. Juo-
dai apsiren-
gę, susiraukę 
žmonės... Aš 
pasaulį matau 
sodriai.

- Ar nemanot, kad į gyvenimą 
tapyba atėjo per vėlai? Kas gali 
nutikti gyvenime, jei imi ir nei iš 
šio, nei iš to imi tapyt? 

- Jokiu būdu. Man buvo 37-eri, 
kai gimė vaikas ir pradėjau tapyti. 
Niekada nėra per vėlu keisti pro-
fesiją, persikvalifikuoti ar atrasti 

kažkokį pomėgį. 
-Kaip manot, kuris paveikslas, 

jūsų akimis, labiausiai vykęs?
- Mano jau minėtas „Aistra“.
- Ar Jūsų kūry ba jums kaip 

darbas ? Ar turite laukti ypa tin-
gos pro gos, vadi na mojo įkvėpi-
mo?

- Manau, kad atsakiau, jeigu yra 
įkvėpimas, galiu dirbti visą dieną. 
Aš puikiai suprantu - kiekvieno 
nuomonė yra skirtinga ir tai nor-
malu. Jums nepatinka - kažkam 
patinka. Man kažkas neskanu, o 
gal jūs tai dievinat. Tikrai neban-
dau įtikti visiems. Tai būtų kova 

su vėjo malū-
nais.

- Labai 
dž iaugiuos i , 
kad Viešintos 
turi tokių pui-

kių žmonių. Negi mokykloj ne-
pastebėjo gabumu. Netikiu.

- Man įdomu, kaip žmonės kal-
ba, kai žmogus numiršta – oi koks 
buvo talentingas... O kodėl nepa-
stebėjo to anksčiau? Mokykloje 
buvo gerų mokytojų, bet buvo ir 
skaudžių dalykų, manęs išties ne-
pastebėjo ir nenorėjo pastebėti. 
Juk buvau melžėjos dukra, o ne 
pirmininko, agronomo ar mokyto-
jo vaikas. Net ir baigus 9 klases 
liepė eiti į proftechninę mokytis, 
bet aš pasipriešinau... Žodžiu, 
buvo nemalonių dalykų. Jei būtų 
pastebėję, gal mano gyvenimo ke-
lias pasisukęs būtų kitaip, būčiau 
pasirinkusi kitą specialybę. 

- Kaip supratot, kad būtent 
mergaitės gimimas buvo tapy-
mo priežastis? Ar tai tik sutapi-
mas?

- Sutapo daug dalykų. Pradėjau 
dirbti arbatinėje, susipažinau su 
daug įdomių žmonių. Nežinau, 
kaip ten buvo, bet mano troškimai 
išsipildė. 

- Ar nejaučiate baimės rody-
ti viešai savo darbus? Juk tai 
panašu, kaip rodyti emocijas. 
Ar blogai rodyti savo emocijas?

- Jokiu būdu. Aš tik už tai, kad 
žmonės kaip tik jas rodytų, o ne 
slėptų. Mes taip įsisukę į tą kas-
dieną ir taip „rūpinamės“ blogais 
kažkieno atliktais darbais, kad 
nepastebim, kaip su tuo suaugam 
ir nepastebim gražių dalykų. Už-
sisklendžiam. Bijom parodyt, kad 
mes tą minutę esam laimingi, o gal 
kitą minutę liūdni. Juk tai žmo-
giška. Juk valdomi emocijų mes 

rengiamės, pasirenkam drabužio 
spalvą. Jei mes spinduliuojam, tai 
spinduliuojam visapusiškai. O jei 
verkia širdis, jokios spalvos to ne-
paslėps. 

- Kaip visuomet - pažvelgi į 
paveikslą ir žinai kas nutapė: 
vyras ar moteris. Moterų pa-
veiksluose nebūna nei intrigos, 
nei istorijos, nei tos jėgos kažko-
kios, kuria darbas tarsi kvėpuo-
ja. Kodėl jums visoms taip rūpi 
pabrėžti savo moteriškumą? Ar 
netyčia išeina? O gal tai savotiš-
kas ginklas ar gal net koketavi-
mo išraiška, jei taip galima pa-
vadinti? Kodėl dažnai piešiate 
moteris?

- Kodėl manote, kad dažnai? Iš 
daugelio paveikslų, tai tik lašas 
jūroje. Manau, kad moteris ver-
ta būti įamžinta. Verta, kad apie 
ją  rašytų. Ir manau, man pritartų 
bet kuri moteris. Buvo priekaiš-
tų dėl nuogumo. Bet man gražu, 
šeimoje gyvenome 9 moterys, ar 
mes nežinome, kaip atrodo nuo-
gas žmogus? Man gražu, o štai 
vyrų nepiešiu, nes nemoku. Nors 
neatsižadu – gal kada ir teks. Sė-
kmės formules aš nežinau, bet ne-
sėkmės garantuota: „pabandykit 
įtikti visiems“.

- Kaip pati pavadintumėte 
savo paveikslus? 

- Laisvas mano stilius, ką moku, 
tą ir tapau. Negalvoju, kaip pa-
vadinčiau savo stilių, tiesiog kas 
galvoj, tas ir tepasi.  

Savamokslė dailininkė Vitalia Pavinkšnytė-Bieliūnienė sako, 
kad Žemaitė savo pomėgį atrado dar vėliau. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

...Jei mes spinduliuojam, 
tai spinduliuojam visapu-
siškai. O jei verkia širdis, jo-
kios spalvos to nepaslėps...

...Manau, kad moteris 
verta būti įamžinta. Verta, 
kad apie ją rašytų...
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(Atkelta iš 1 p.)

-Na, „Artūras” labai garsus. 
Ne vienoje KGB ataskaitoje mi-
nimas.

-Girdėjot apie jį? Įvardintas kažkur 
yra? Visą laiką tikėjau, kad „Artūras” 
– labai geras mano draugas. Jei šią 
situaciją pakomentuoti trumpai – čia 
aš esu, mano pusbrolis, mano brolis, 
klasiokas. Ir čia tiesa, kas parašyta. 
Faktas toks ir buvo. Man buvo 24 
metai, gal 23 su puse, nes čia apie 
vasario mėnesį kalba. Iš tikrųjų toks 
faktas buvo. Atskiras kambarys, 
šampano įkalėm, paminėjom laisvą 
Lietuvą. Praėjo kažkiek laiko. Po 
kiek laiko randu redakcijoje prie te-
lefono padėtą raštelį – paskambinkit 
telefonu, kurį įsiminiau visam gyve-
nimui - 5 12 72. Blemba, galvoju, 
kokia čia įstaiga… Bet gal redakto-
riaus ranka buvo prirašyta – paskam-
bink. Paskambinu, atsiliepia, sako 
čia saugumo darbuotojas toks ir toks. 
Sako – „gal galim susitikt”. Nueinu 
pas juos, na ir prasideda –„buvot, 
baliavojot, už laisvą Lietuvą, taip ir 
taip…” sakė, kad turi viską surašy-
ta, sakė – „tu gal dirbsi, gal nedirbsi, 
bet tavo brolis - lėks iš universiteto, 
tavo pusbrolis – lėks iš universiteto, 
jei popierių netvarkom”. „Jeigu tu 
mums padėtum, gal save apsaugo-
tum, bet svarbiausia apsaugotum 
brolį ir pusbrolį.” Mano brolis buvo 
trečiam kurse, pusbrolis – antram. 
„Na, pagalvok” - sako – dar, pagal-
vok, susitiksim kitą kartą”. Grįžtu 
namo, vėlią naktį atvažiuoja maši-
na, stabteli prie gatvės, ateina brolis, 
pusbrolis, buvo gal dešimta vakaro, 
o mašina nuvažiuoja. Paaiškėja, kad 
pusbrolio Balakausko tėvas, jis buvo 
tarybinio ūkio direktorius Klaipėdos 
rajone, buvo iškviestas, ir vaikai šitie 
buvo iškviesti ir juos kamantinėjo. 
Kitą dieną mane vėl kvietėsi, sako 
„jie jau prisipažino ir dabar lėks iš 
universiteto, dėl tavęs dar spręsim 
– redakcija atleis, neatleis, o jie jau 
nebesimokys”. Tai ką man daryt? 
Suprantu, kad man bus blogai, bet 

KGB šmėkla lydi visą gyvenimą

dar du žmonės lėks. Praėjo keturias-
dešimt metų, bet aš nežinau, jei vėl 
būtų tas pats, reikėtų grįžti vėl į tą 
pačią situaciją, aš nežinau ar vėl to 
pačio nepadaryčiau. Jie man artimi, 
brangūs žmonės. Gal iš dalies gelbė-
jau save, bet aš gelbėjau ir juos. Aš 
gelbėjau savo artimus žmones, o va 
tas „Artūras” savo artimus žmones 
pardavinėjo. 

-Iš kur „Artūras” sužino apie 
pobūvį Kavarsko restorane? Jūs 
po tų išgertuvių jam pasipasako-
jote?

-Kai tostus kėlėm, atsidarė du-
rys, pasirodė apylinkės inspektorius 
majoras Šalgunovas. Galvojom, gal 
tasai pardavė. Ilgai tų abejonių buvo, 
bet aš galvoju, ar tik „Artūras” mūsų 
ir nesukurstė, dažnai galvoju, kaip jis 
vis „įberdavo”. Gal čia jo provokaci-
ja buvo, jei jo tikslas mane ten turėt, 
tai va taip prispaust yra logiška.

-Kada Jūs iššifravote „Artū-
rą”?

-Buvo tik nuojauta, nes paskui 
daug gandų girdėjau.

- „Artūras” dažnai Kavarsko 
mokykloje trynėsi, skundus apie 
mokinius rašė…

-Galėsiu ir apie jį pasakyti, bet da-
bar apie tuos du žmones. Pusbrolis 
Balakauskas – šiuo metu jis fizikos 
mokslų daktaras, labai daug dirba 
tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Mano 
brolis, biochemikas, baigė universi-
tetą raudonu diplomu, šią akimirką 
jis Utenos miesto seniūnas.

-Jūsų brolis Vidas?
-Ne. Ne - Vidas. Čia vardas kaž-

kodėl kitas parašytas. Jo vardas Va-
lentinas. Kodėl čia kitas vardas, aš 
nelabai žinau. Šitie žmonės, mano 
brolis ir pusbrolis turi savo likimą, 
jie nebuvo sulaužyti.

-Iki šitos vietos aš neturiu Jums 
priekaištų…

-Aš neturėjau kitokio pasirinkimo. 
Variantų man nebuvo daug – arba 
pats žlungu ir kitus… Kaip tada būtų 
prieš mano pusbrolį, prieš dėdę. Tas 

mano dėdė Balakauskas – labai gar-
sus.

-Jums tapus KGB agentu „Ra-
mune”, Jums duodama užduotis 
žiūrėti, kaip elgiasi jūsų brolis ir 
pusbrolis. Jūs gi jiems negalėjote 
pasakyti: „Broli ir pusbroli, aš da-
bar esu KGB…”

-Ne, ne. Aš jiems tokių dalykų 
nepasakojau. Jiems taip pat sme-
genys buvo praplautos, jie buvo iš-
gąsdinti, bet informacija apie juos 
iki universiteto vadovybės nenuėjo. 
Kad Balakauskas čia buvo, supratau, 
nes paskui Vasilij Ivanovičius, kaip 
vadinom Čikeliovą, kuris čia buvo 
(KGB Anykščių poskyrio viršinin-
ku – red.past.) ėmė važinėti vasarom 
į Kretingalę, paatostogaut ir žmoną 
nusiveždavo. Nu turėjo tėvai kaž-
kaip… kadangi, sakau tėvas buvo 
iš Klaipėdos rajono iškviestas, pusė 
nakties čia prabuvo. Gal paskui ir 
pavaišino, ką aš žinau, kas ten buvo. 
O ir tas pats Čikiliovas mane labai 
gerai pažino nuo vaikystės. Mes su 
jo dukra vos ne bendram kieme au-
gome. O grįžtant atgal, kabinete, jis 
elgėsi kaip žandaras: „Na tai sakyk, 
na tai dabar. Nori, kad jų likimai 
griūtų, nori?” 

-Su jumis dirbo pats Čikilio-
vas?

-Pats. Vienas pats.
-Su kaimynų vaiku…
-Kai mane išsikvietė, nebebuvom 

kaimynai, tik kol Kavarsko rajonas 
buvo, jis gyveno Kavarske. Bet ir 
vėliau jis visus Kavarsko žmones 
kaip nuluptus žinojo.

-Jūs galų gale pasirašėt KGB 
dokumentus…

-Sakiau, kokios aplinkybės priver-
tė. Nebuvo, ką daryti.

-Kada Jūs pasakėt broliui ir 
pusbroliui, kad Jūs buvote KGB 
agentas?

-Niekad. Jie nežino nieko… Ir da-
bar…

-KGB dokumentuose rašoma, 
kad jūs turėjote stebėti brolio, 
pusbrolio ir bičiulių veiklą.

-Nebuvo jokios veiklos. Jie buvo 
išgąsdinti. Man sakė, kad reiks para-
šinėti straipsnius. Iš tikrųjų iškvies-

davo, būdavo visokių, parašinėda-
vau straipsnių.

-Radau ypatingajame archyve 
iš KGB kontoros paimtų ir Jūsų, 
ir ne Jūsų straipsnių, su korektū-
romis, pataisinėtų, pabraukytų…

-Taisydavo viską žiauriai. Mano 
polinkis buvo suliteratūrint. Rašau: 
„sulojo šuo ir šeimininkas Jonas 
pagalvojo - ne veltui katė prausė-
si – prišaukė nekviestus svečius”. 
Sako: „kam čia apie tą prausimąsi 
prirašei…” Esu ir po keletą kartų 
perrašinėjęs.

-Iš jūsų pauzių galima nuspėti, 
kad tik tarybų valdžią giriančius 
straipsnius rašėt ir kitokių KGB 
užduočių neatlikot? 

-Bet aš juk nieko kito ir negalėjau 
daryti.

-Tačiau juk jus kviesdavosi į 
KGB, reikalaudavo raportų.

-Nebuvo jokių raportų. Vienas 
toks dalykas buvo, bet čia vėl tas 
„Artūras“, kuris žinojo, kad aš Kau-
ne esu nusipirkęs Solžienicino knygą 
„Viena Ivano Denisovičiaus diena“. 
Tokia pilka, aš, pavyzdžiui, vienu 
prisėdimu perskaičiau, įspūdžio ne-
padarė, nedidelė tokia. Kažkaip pra-
sitariau („Artūrui“- red.past.), praėjo 
keli mėnesiai, nors knygą turėjau jau 
keli metai, man sako KGB atstovas 
– „o tu nežinai, kas turi tokią ir tokią 
knygą“. Sakau – „nežinau“. „Turė-
tum žinot, kas turi knygą“. Matau, 
kad vis tiek gerai nesibaigs, sakau: 
„aš turiu“. „Gerai“ – sako – „para-
šyk, kad pridavei“, bet dabar skaitau, 
kad aš ją neva pas kažką suradau...

-Kaip atsirado „Ramunė“? Jūs 
pats tokį vardą pasirinkote ar pa-
skyrė?

-Čia man pasiūlė.
-Neleido pačiam rinktis?
-Sakau – „užrašykit ką nors“. 

Sako – „neturi būti susiję su vardu“. 
Sako, būna su gyvūnais, parodė tokį 
žurnalą, kur „Vėjas“, kažkoks „Vil-
kas“, matau, kad gamtos reiškiniai... 
Sako – „gali būti augmenija“. Gėlė 
ramunė... Štai matote „Eglė“ (rodo 
į kompiuterio monitoriuje šviečiantį 
kgbveikla.lt  puslapyje „kabančią“ 
KGB Anykščių poskyrio ataskaitą – 

red.past..), medis, čia kažkieno...
-Yra dar ir toks garsus „Ąžuo-

las“...
-Tada viskas tęsėsi. Ir 1982 me-

tais mano, kaip pasakyti, draugystė 
kabutėse su KGB užsibaigė. Nes 
tada pradėjo ruošti man dokumentus 
išvykti į aukštąją partinę mokyklą 
mokytis. Mane pakvietė į KGB ir 
pasakė: „Su tavim baigėm“

-Jūs baigėt aukštąją partinę?
-Baigiau ir 1987 m., atrodo, atvy-

kau. Išvažiuojant 1982 m., užbaigi-
nėjo (KGB agento bylą – red.past.), 
nes 1983 m. pavasarį jau buvo stoja-
mieji egzaminai.

-Iš KGB išeinama tik mirus 
arba darant partinę karjerą. Vien 
įstojimas į aukštąją partinę lyg ir 
neturėtų būti laikomas didele kar-
jera.

-Įstodamas į aukštąją partinę aš 
lyg ir tapau profesionaliu politiku, 
kuris jau turėjo būti automatiškai ge-
rai politiškai paruoštas.

-Dėl to Jūs ir nėjote į Liustraci-
jos komisiją? Jūs galvojote, kad 
Jūsų KGB agento bylą sunaikino 
pati KGB?

-Aš 1992 metais pradėjau ben-
dradarbiauti su Lietuvos valstybės 
saugumu. Vienu metu buvo ten 
„Maximos“ istorija. Prisimenat, kai 
paveikslus pardavinėjo, paskui kaip 
PVM susigrąžino keliolika milijonų. 
Tada saugume buvo sukurta eks-
pertinė, lyg ir ekonomistų, grupė ir 
mane įtraukė į tą grupę. Atėjo žmo-
gus iš Vilniaus miesto saugumo gru-
pės, prisistatė - Masiulis. Pradžioje 
aš nenorėjau, bet jis leido suprasti, 
jog žino, kas aš toksai. Mes bendra-
darbiavome beveik pusantrų metų, 
aš jiems apžvalgas darydavau eko-
nomines, dalyvaudavau renginiuose 
verslininkų pasaulyje. Juos domino 
Naujoji sąjunga, Artūro Paulausko 
įkurta, A.Paulauskas ėjo į Prezidento 
rinkimus, mūsų redakcijoje buvo jo 
būstinė, grynai mano kabinete. Gal 
domino pinigų srautai, bet tokių kri-
minalų, kaip čia dabar pastaraisiais 
metais, nebuvo. Mūsų pokalbiai 
buvo ir jis (Lietuvos saugumo atsto-
vas-red.past.) sako, „tu man viską 
papasakok“. Aš viską, žodis žodin, 
kas čia yra parašiau ir šitas pasiėmė, 
sako – „viskas tvarkoj“. O liustracija 
prasidėjo vėliau, jie pirmiau mane 
atrado, nei aš juos. Aš šventai tikė-
jau, kad viskas tvarkoj – man sakė 
– „tavo jokių dokumentų nėra, kai 
tu įstojai į aukštąją partinę mokyklą, 
jie buvo sunaikinti“, bet va kažko-
kie dokumentai pasilikę. Dabar tas 
saugumietis gal į kursus išvykęs. Aš 
nebesuprantu, man lyg ir valstybė 
turėtų garantuoti...

-Tik prisipažinimas Liustracijos 
komisijai galėjo apsaugoti Jūs nuo 
viešo dokumentų skelbimo. Visi 
kiti jūsų prisipažinimai turi tokią 
pačią juridinę galią kaip išpa-
žintis kunigui. Šitame kgbveikla.
lt paskelbtame rašte „Ramunė“ 
identifikuojama kaip Jūs ir visi 
kiti anksčiau ar vėliau paskelbti 
„Ramunės“ pranešimai neišven-
giamai bus priskiriami Jums. Net, 
jei dabar internete paskelbtas 
raštas ir dingtų, „Ramunės“ pra-
nešimai bus neatsiejami nuo Jūsų 
pavardės. Keliant archyvinius 
popierius nebereikia ieškoti Jūsų 
pavardės, pakanka – „Ramunės“. 
Jūsų agentūrinė byla gal ir buvo 
sunaikinta, bet dabar akivaizdu, 
kad liko kiti popieriai.

-Lietuvos saugumietis, kai jam prisi-
pažinau, man pasakė, kad dabar viskas 
tvarkoj. Kur dabar tas mano prisipaži-
nimas? Kur tie popieriai? Jo „papkėj“ 
liko? Kai Lietuvos saugumietis mane 
susirado, aš suvokisu, kad kažkokie 
galai yra. Bet kur jie juk neina...

(Bus daugiau)

Toks buvo Laimis Vaitonis 1973-aisiais. Praėjus 
metams, 1974-aisias, L.Vaitonis tapo KGB agentu 
„Ramune“. 

Algimanto ŽIŽIŪNO nuotr.

Kavarsko „užkandinėje“ šventė Vasario 16-ąją
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras savo internetinėje svetai-

nėje kgbveikla.lt paskelbė KGB Anykščių poskyrio viršininko majoro (karjerą jis baigė 
pulkininku) Vasilijaus Čikiliovo pasirašytą, grifu „slaptai“ vizuotą pažymą, kuri savo 
esme yra KGB Anykščių poskyrio 1974 metų veiklos ataskaita. 

Majoras džiaugėsi, kad 1974 metais užverbavo tris naujus agentus: 1951 m. gimimo 
pedagogą „Tadą“, 1942 m. gimimo veterinarijos punkto viršininką „Eglę“ bei 1950 m. gi-
mimo laikraščio „Kolektyvinis darbas“ korespondentą „Ramunę“. Beveik visas trečiasis 
pažymos puslapis skirtas „Ramunei“. 

„1974 m. vasario pabaigoje agentas „Artūras“ pranešė apie tai, kad Anykščių rajono Ka-
varsko miesto gyventojai Laimis Vaitonis, dirbantis laikraščio „Kolektyvinis darbas“ kores-
pondentu, jo brolis Vidas Vaitonis, Vilniaus universiteto studentas, jų pusbrolis Saulius Bala-
kauskas, taip pat Vilniaus universiteto studentas, Aukštuolis, Ukmergės gamyklos „Vienybė“ 
darbininkas ir Anykščių tarpkolūkinės organizacijos darbininkas Jonas Butkus Kavarsko 
užkandinėje, atskirame kambaryje šventė Vasario 16-ąją, taip vadinamą Lietuvos „nepriklau-
somybės“ dieną. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad anksčiau paminėti jauni žmonės yra 
iš mums artimos aplinkos. Buvo nuspręsta su jais pasikalbėti ir priklausomai nuo jų elgesio 
spręsti klausimą apie jiems taikytiną įspėjamąjį-profilaktinį poveikį, o su vienu iš jų užmegzti 
operatyvinį kontaktą dėl verbavimo į agentus. Per pokalbį visi jie prisipažino, kad paveikti už-
sienio radijo stočių jie nusprendė pažymėti Lietuvos „nepriklausomybės“ dieną. Per išgertu-
ves atskirame Kavarsko užkandinės kambaryje kėlė tostą už „nepriklausomą“ Lietuvą, tačiau 
kitų kažkokių konkrečių veiksmų neatliko. Visi išvardinti asmenys patys parašė pasiaiškini-
mus, po to buvo griežtai įspėti. Tam, kad būtų galima žinoti, koks jų tolesnis elgesys ir, kad 
būtų galima pertikrinti agento „Artūro“ duomenis, su vienu iš jų buvo užmegztas operatyvinis 
kontaktas ir 1974 metų lapkričio 28 dieną jis buvo užverbuotas kaip agentas „Ramunė“ –  
1974 m. gruodžio 8 dienos pažymoje rašo majoras V.Čikiliovas.

„Ramunė“ vos per kelias pirmas savo karjeros KGB dienas (agentu jis tapo lapkričio 28-
ąją, o pažyma rašyta gruodžio 8-ąją) jau spėjo pasižymėti. KGB majoras pažymoje nurodo, 
kad „Ramunės“ dėka iš vieno asmens buvo paimta „kenkėjiška Solžienicino literatūra“.

Tapti KGB agentu „padėjo“ draugas
„Po 40 metų tik sužinai, kas tai padarė…” – pokalbį su „Anykš-

ta” apie jį įskundusį KGB agentą „Artūrą” pradėjo Laimis Vai-
tonis – „Ramunė“.
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siūlo darbą

SAUSIO 31 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės sausio 22 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“

REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS. 

Galima derinti su kitu darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Minkštų baldų gamintoja AB 
„Balticsofa“ plečia savo vei-
klą ir naujai atidaromam baldų 
apmušimo cechui Anykščių 
mieste ieško 
GAMYBOS MEISTRO.
 
Darbo pobūdis: savalaikis 

gamybinių planų vykdymas, ga-
mybinių pajėgumų planavimas, 
gaminio kokybės užtikrinimas. 

Reikalavimai kandidatui: pa-
tirtis baldų gamyboje; vadovau-
jamo darbo patirtis gamyboje 
nemažiau 1 metų.

Įmonė siūlo: visas socialines 
garantijas, laiku mokamą atlygi-
nimą, geras darbo sąlygas. 

CV siųsti el.paštu: 
evaldas@balticsofa.com   

Įvairūs
Pažintys

64 metų vyras draugystės tikslu 
susipažintų su gero būdo, malo-
nios išvaizdos moterimi iki 60 metų 
amžiaus. Pageidautina SMS.

Tel. (8-676) 09479.

Baldų gamyba, remontas

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

Tel. (8-676) 80295.

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, 
spintas stumdomomis durimis. 
Atvykstame, išsimatuojame.

Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

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

Nuoma

Ramybės mikrorajone išnuomo-
jamas 2 kambarių butas (III aukš-
tas). Be baldų.

Tel. (8-679) 14209.

Paslaugos

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

Tel. (8-656) 77315.

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.

Kaminų valymas, įdėklai. Įvairūs 
skardinimo darbai. Suteikia garan-
tiją.

Tel. (8-689) 10875.

Statybos, remonto darbai

Statome namus, pirtis, dengia-
me stogus, šiltiname fasadus, at-
liekame vidaus darbus.

Tel. (8-670) 01470.

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

Tel. (8-698) 05413.

Šiltiname sienas, stogus ir grin-
dis, užpildant oro tarpus ekovata ir 
termoputa. 1 kv. m kaina nuo 2,03 
EUR/7 Lt.

Tel. (8-698) 47767.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Bitininkų ir medaus 
mėgėjų dėmesiui!

Sausio 24 d. Kultūros centre 
vyks konferencija „Kaip sveikai 
ir ilgai gyventi“.

Programa:
10 val. Degustacinė mugė 

„Patiekalai su bičių produktais“ 
bitininkams ir visuomenei.

11 val. Mokslininkų - gydytojų 
apiterapeutų paskaitos apie bi-
čių produktų naudojimą sveika-
tingumui gerinti.

13 val. Individualios gydytojų 
konsultacijos apie bičių produktų 
naudojimą ir derinimą su chemi-
niais vaistais.

13 val. Bitininkų ataskaitinis - 
rinkiminis susirinkimas.

13.30 val. Posėdžių salėje biti-
ninkų ir svečių degustacijos biti-
ninkystės klausimais.

Tel.: 5-88-84, (8-612) 49809.

Įmonei reikalinga santechnikų 
brigada dirbti Rokiškyje.

Kontaktinio asmens 
tel. (8-683) 72277.

Reikalingas gyvulių šėrikas. 
Tel. (8-613) 70103.

Ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SAUSIO  MĖNESIO 
REPERTUaRaS

S. 18 d.18 val. Kazys Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Režisierius Marius 
Meilūnas. LMTA, pastatymo vadovai Velta ir Vytautas Anužiai. Dviejų 
dalių miuziklas.

P. 23 d. 18 val. Germanas Grekovas “HANANA, KELKIS IR EIK”. 
Režisierius Rolandas Augustinas A. Dviejų dalių spektaklis (N-16). 
SPEKTAKLIS NEĮVYKS

Š. 24 d. 18 val. Mara Zalytė „MARGARITA“. Režisierius Albinas 
Kėleris. Vienos dalies drama. Mažoji salė.

T., K., P. 28, 29,30 d. 18 val. Numatoma PREMJERA! D.Gyzelmanas 
„PONAS KOLPERTAS“. Režisieriai Velta ir Vytautas Anužiai.

Š. 31 d. 18 val. Kazys Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Režisierius Marius 
Meilūnas. LMTA, pastatymo vadovai Velta ir Vytautas Anužiai. Dviejų 
dalių miuziklas

Parodą „Menamos istorijos. Transliacija“ galima aplankyti antradie-
niais ir ketvirtadieniais nuo 11 iki 14 val.Paroda veiks nuo gruodžio 2 
iki 2015 m. sausio 22 d..

Kasa dirba pirmadienį - šeštadienį nuo 10 iki 18 val. Pietų pertrauka 
nuo 14 iki 15 val.

Sekmadienį nuo 11 iki 18 val. Pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.
Kasos tel.: 584 614. Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
info@miltinio-teatras.lt      www.miltinio-teatras.lt

Kilęs iš vienuolikos vaikų pasi-
turinčio ūkininko šeimos, mokėsi 
Anykščių progimnazijoje, buvo įsto-
jęs į Povilo Plechavičiaus kariuome-
nę, baigiantis Antrajam pasauliniam 
karui per Suomiją, Norvegiją pasiekė 
Belgiją, Liuveno universitete studi-
javo teologiją, įstojo į pranciškonų 
vienuolyną, įšventintas kunigu 1952 
m. išvyko į Ameriką. Uoliai ir vaisin-
gai darbavosi Toronte, Niujorke, kur 
įkūrė „Lietuvių kultūros židinį“, buvo 
jaunimo auklėtojas, skautų vadovas. 
Konsekruotas 1984 m. vyskupu rū-
pinosi po visą pasaulį išsiblaškiusių 
lietuvių katalikų sielovada, daug lai-
ko praleisdavo tolimose ir nelengvo-
se kelionėse. Kai tik buvo galima, 
apsilankydavo ir tėvynėje, ypatingai 
brangus svečias jis būdavo gimtojoje 
Troškūnų parapijoje, o troškūniečiai 
pagrįstai didžiuojasi turintys savą 
vyskupą. Ganytojo tėviškės vieta 
daugiausiai kraštiečiui Virginijui 
Strolei rūpinantis 2011 m. įamžinta 
stogastulpiu.

„Sunku net apibūdinti, koks bran-

Mūsų vyskupas šventė 
dvigubą jubiliejų Raimondas GUOBIS

Pirmąją Naujųjų metų dieną iš Latavėnų kaimo Troškūnų para-
pijoje kilusiam buvusiam Pasaulio lietuvių vyskupui emeritui Pau-
liui Antanui Baltakiui sukako 90 metų. Truputį anksčiau jis buvo 
pasveikintas vyskupavimo trisdešimtmečio proga. Senolis pranciš-
konas su dar keliais brandaus amžiaus broliais vienuoliais senatvės 
dienas leidžia Kennebunkporto vienuolyne Meino valstijoje, JAV.

gus mūsų tautai vyskupas Paulius 
Baltakis - iš jo galime ir turime mo-
kytis tikėjimo, tarnystės ir paprasto 
nuoširdumo“ - jubiliejaus proga pa-
žymėjo brolis Paulius Jurčys O.F.M.

Įdomu, kad 2003 m. iš pasenusio 
vyskupo tarnystę pasaulio lietuviams 
perėmęs prelatas Edmundas Putrimas 
nors jau augęs už Atlanto, pagal tėvo 
liniją yra išeivis iš pačiame mūsų ra-
jono pakraštėlyje esančio Vilkabrukių 
kaimo.

Iš Latavėnų kaimo kilusiam 
buvusiam Pasaulio lietuvių vys-
kupui emeritui Pauliui Antanui 
Baltakiui sukako 90 metų.
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spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
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Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

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.

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-606) 91580, (8-686) 88713.

 PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkin-
tuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabi-
na), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m),  mini ekskavatorių JCB 
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė, 
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4, 
1999 metų),  vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė), 
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė), 
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t),  šieno-šiaudų 
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282  (pakabinama 2.8 
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių 
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750,  žirklinį keltuvą ITECO, auto-
krautuvą  Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis,  sun-
kvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis,  naudotas sunkvežimių 
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.  

Tel.: (8-698) 46745,  (8-686) 23411.  www.agrenta.lt  

Nuoširdžiai noriu padėkoti už rūpestingą gydymą vidaus 
ligų skyriaus gydytojui R. Lapinskui, reanimacijos skyriaus 
vedėjui V. Januškai, gydytojams, slaugytojoms, greitosios 
pagalbos personalui už operatyvumą.

Linkiu sėkmės asmeniniame gyvenime ir jų kilniame dar-
be.

Pertas JURKĖNAS

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

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

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

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 - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. 

Žinantys siūlykite 
tel. (8-684) 44444.

Įvairios paskirties miško skly-
pus, apleistas sodybas, namus ir 
butus. Gali būti su nesutvarkytais 
dokumentais arba skolomis. Už 
suteiktą informaciją atsilygins. 

Tel. (8-604) 53667.

Bet kokios būklės mišką, tvarko 
vėjovartas, atlieka sanitarinius kir-
timus, pjauna, šviesina mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

Pradedantis ūkininkas - T 25 ar 
T 30 traktorių. Gali būti remontuo-
tinas.

Tel. (8-655) 00231.

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

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

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

Tel. (8-629) 10247.   

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., važiuo-
jančius, nevažiuojančius.

Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.   

Kombainus, traktorius, autobu-
sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.

kita

Deguonies, angliarūgšties, ace-
tileno balionus.

Tel.: (8-678) 68657, 
(8-653) 26800.                         

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis.

Moka 6, 21 proc. Atsiskaito 
iš karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

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

Įvairaus amžiaus arklius. 
Atsiskaito iš karto, pasiima grei-
tai.

Tel. (8-608) 01085.

kuras

Malkas.
Tel. (8-670) 38683.

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

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

Baltarusiškus durpių briketus nuo 
86,89 EUR (300 Lt), anglis nuo 
159,29 EUR (550 Lt). Sveria kliento 
kieme. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Pasiūlymas Jums. Kokybiškus ber-
žo, uosio briketus, granules. Atveža.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Įvairias malkas, „čipsus“ (turi sau-
sų).

Tel. (8-606) 43017.

Malkas rąsteliais.
Tel. (8-629) 46240.

kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Bulves (maistinės).
Tel. (8-623) 57416.

Vasarinius kviečius.
Tel. (8-672) 58050.

Galvijai

3 veršių karvę. 
Tel. (8-613) 70103.

VIŠOS, VIŠTAITĖS! Sausio 18 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 EUR), turėsi-
me 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.

ŪKININKAS PARDUODA 
KIAULIENOS SKERDIENĄ 
puselėmis 40-60 kg, ketvir-

čiais 20-30 kg, subproduktus, 
kumpius. lašinius, šoninę, men-
tę, faršą....

Tel. (8-607) 12690.

Tel.: 8 610 21793
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2015 m. sausio 17 d.

mėnulis

anekdotas

receptas

Antanas, Dovainis, Vilda, 
Leonilė.

šiandien

sausio 18 d.

sausio 19 d.

sausio 17 - 19 d. delčia.

Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 
Jolita.

Kanutas, Marijus, Morta, 
Raivedys, Gedvilė, Marius.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Amiliutė vis dar kamuojasi su 
pinigų pasikeitimu

Žmogus susiruošė žvejoti. Pasi-
ėmė šunį ir meškerę.

Įsėdo į valtį ir plaukia. Žiūri eše-
rys išlenda. Ešerys sako:

-Duok saldainį!
Žmogus žiūri tai į šunį, tai į eše-

rį, tai į šunį, tai į ešerį. Šuo sako:
-Ko į mane žiūri? Aš pats apa-

kęs!

Repetuoja jaunimas
Lukas RIBOKAS, respublikinių 

konkursų laureato, jaunimo teatro 
„Mes“ aktorius, Troškūnų K. In-
čiūros gimnazijos moksleivis:

- Jokių abejonių dėl šios investici-
jos būti negali. Prieš multifunkcinio 
centro pastato rekonstrukciją mes re-
petuodavome už miestelio esančioje 
mokykloje arba nejaukiuose kultūros 
namuose, kuriems seniai reikia re-
monto. Dabar mes multifunkciniame 
centre kasdien renkamės repetuoti 
tragiškos lemties Galinos Germanavičienės pjesės „Vėjo botagas“, 
ruošiamės respublikiniam teatrų konkursui „Šimtakojis“. Mūsų – 24, 
tačiau dažną savaitgalį teatro studiją aplanko iš Klaipėdos univer-
siteto pargrįžtantys aktorinio meistriškumo studentai – mano brolis 
Erikas, Jaunius Balčiūnas, Greta Jankauskaitė. Jie moko mus, repe-
tuoja savo darbus.

„Superinės“ patalpos
Jolanta PUPKIENĖ, Anykščių 

kultūros centro Troškūnų skyriaus 
renginių organizatorė, Kultūros 
ministerijos premijos laureatė: 

- Multifunkciniame pastate vyksta 
begalė renginių, jaukios, šiltos patal-
pos niekada nebūna tuščios. Saky-
čiau, į rekonstruotą pastatą persikėlė 
didžioji Troškūnų kultūrinio gyveni-
mo dalis, nes kultūros namams rei-
kia remonto. Dviejuose aukštuose 
įrengtose keturiose salėse, kurių 
kiekviena gali talpinti iki 100 žmonių, vyksta koncertai, Troškūnų 
bendruomenės, asociacijos „Kartų ratas“ renginiai, teatro studijos 
„Mes“, Troškūnų krašto klubo „Malmaža“ repeticijos, vyksta kon-
certai, seminarai, mokymai. Patalpos „superinės“. Salėse šildomos 
grindys, židiniai, kuriuos galima užkurti ir pavasarį ar rudenį.

Mano kojinė plati
Kiek įkiši – tiek turi
Bet valiutos pakeitimas
Visą išmuša rėžimą.

Pasiteisino su kaupu...
Nerija DAMAUSKIENĖ, asocia-

cijos „Kartų ratas“ pirmininkė. 
- Investuota tikslingai. Ši investicija 

pasiteisina su kaupu. Po renovacijos 
buvęs apskuręs vienuolyno mokyklos 
pastatas dabar puošia miestą. Mes ne 
tik einame į ten dažnai vykstančius 
kultūrinius renginius, koncertus, bet 
ir patys dažnai ten švenčiame, orga-
nizuojame savo renginius. Ten erdvu, 
jauku, šilta. Beje, pastebėjau, kad su-
tvarkytame miesto parke ir aikštyne 
šiltuoju metų laiku verda gyvenimas. Ryte renkasi kamuolį pamėtyti 
patys mažiausi, o vakare iki sutemstant krepšinį žaidžia Troškūnų ir ap-
linkinių kaimų jaunimas. 

vox populi - vox dei   Anykščių rajono savivaldybės 
administracija įgyvendino projektą 
„Troškūnų miesto kompleksinė plė-
tra“, kuriuo modernizuotos Troškūnų 
miesto erdvės, pritaikant jas gyvento-
jų poreikiams tenkinti. 

  Projekto finansavimas skirtas 
pagal 2007 – 2013 metų Sanglau-
dos skatinimo programos 1 prioritetą 
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 
pritaikymas turizmo plėtrai“. 

  Bendra projekto vertė 3 mln. 163 696 Lt., iš jų ES lėšos – 2 mln. 689 
141 Lt. 

  Projektas vyko nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2012 m. lapkričio mėn.
  Techninį projektą parengė UAB „Medstatyba“.
  Projekto rangovas profesionali statybų bendrovė „Irdaiva“. 
  Projekto tikslas. Prisidėti prie sąlygų diversifikuoti Troškūnų miesto 

gyventojų veiklą, sudarymo, bendruomenės infrastruktūros ir gyvenamo-
sios aplinkos gerinimo.

+++
+  Rekonstruotas 400 kv. m. nenaudojamas Švč. Trejybės bažny-

čios buvusios vienuolyno mokyklos  pastatas, įrengiant multifunkci-
nį centrą ir pritaikant bendruomenės poreikiams.
+  Sutvarkytas 2000 kv. m. miesto skveras.
+  Įrengta sporto aikštelė, sutvarkytas šalia miesto esantis 50 195 

kv. m. miesto parkas.   

Rekonstruotos erdvės subūrė 
troškūniečius
Kadaise buvęs rajono centras buvo praradęs patrauklumą ir 

reprezentacinę reikšmę. Unikalus kultūros paveldo Švč. Trejy-
bės bažnyčios, buvęs vienuolyno mokyklos pastatas, kuriame 
sovietmečiu buvo siuvykla, daug metų nenaudojamas ir visiškai 
apleistas dūlėjo be jokios naudos. Vietos bendruomenė buvo be-
jėgė pastatą suremontuoti ir pritaikyti savo veiklai. Ne ką pa-
siūlyti galėjo ir savivaldybė. Pastato rekonstrukcija ir aikštelės 
miesto parke įrengimas buvo tik svajonė, kuriai išsipildyti padė-
jo projekto „Troškūnų miesto kompleksinė plėtra „Pagal 2007 
– 2013 m. Sanglaudos skatinimo programos 1 prioritetą „Vietinė 
ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas 
ir pritaikymas turizmo plėtrai“ veiksmų programos „Prielaidų 
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse suda-
rymas“ įgyvendinimas. Projekto vertė buvo 3 mln. 163 tūkst. 
696 litai, iš kurių 2 mln. 689 tūkst. Lt. sudarė Europos Sąjungos 
fondų lėšos. 

Ar ši milijoninė investicija pasiteisino, ar vertėjo investuoti to-
kias lėšas į Troškūnų miesto plėtrą?, - klausėme gyventojų.

FORUMAS EUROPA

Jau savaitę po namus
Jinai rankioja litus
Patikėsite ar ne – 
Buvo jų net vazone.

O toliau prie interneto
Buhalteriją ji veda.
Geriau kronos, ar dinarai
Nemaišytų netgi svarai. 

Visą turtą, kiek turiu – 
Padalinsiu iš trijų
O grynaisiais kiek jų bus
Remsiu sportą ir menus. 

Perlinių kruopų kotletai

Ingredientai:
1 stiklinė perlinių kruopų,
1 svogūnas,
3 bulvės, 
3 skiltelės trinto česnako, 
1 arbatinis šaukštelis kario,
druskos,
raudonųjų pipirų,
juodųjų pipirų,
miltų.

Gaminimo eiga:
Išvirti perlines kruopas, bulves, 

svogūną ir viską sugrūsti ar sutrinti.
Į gautą faršą dėti trinto česnako, 

pagardinti kariu (jis duoda mėsos 
skonį), druska, pipirais ir formuoti 
kotletukus .

Kotletus apvolioti miltuose ir kepti 
įkaitintame aliejuje iki auksinės rudos 
spalvos.


