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Sakoma, kad kapitalizmas yra 
tada, kai vieni turi daugiau už 
kitus, o socializmas - kai visi 
vienodai neturi. Nesąmonė. Gy-
venau ir ten, ir ten, beveik nie-
kas nesiskiria, žmonės tai tikrai 
tie patys. Tiesa, prie kapitalizmo 
žmonių Lietuvoje mažiau.

Įpratau pasitikėti tik savo 
akim, bet pastaruoju metu ir jos 
mane paveda, gal čia ir amžius 
jau duoda žinot. 

Įsijungiu televizorių, ten – ka-
pitalizmas, atsidarau piniginę – 
socializmas.

Linas BITVINSKAS

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

VšĮ Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje vyko diskusijos, kuriose buvo bandoma nu-
statyti, kokia bus tolimesnė šios įstaigos veikla. Inkubatoriaus strategiją kūrė mokslų daktarai iš 
Vilniaus, užsimoję užkariauti pasaulį, bet sukviesti anykštėnai labai galvojo, kaip į Menų inkubato-
rių pritraukti darželinukus. 

Menų inkubatoriaus direktorė Daiva Perevičienė sakė, kad Kazimiero Simonavičiaus universite-
tas pirma strategiją kurs, o paskui bus sprendžiama, ar ją pirkti.

Menų inkubatorius susiruošė užkariauti 
pasaulį

„Man patiko anykštėnų am-
bicija parodyti savo kūrybinį 
potencialą. Neturiu jokių 
sąsajų su Anykščiais“ ,- kal-
bėjo Kazimiero Simonavi-
čiaus universiteto rektorius 
Arūnas Augus-
tinaitis.

Viena strateginio plano kūrimo grupė - Menų inkubatoriaus direk-
torė Daiva Perevičienė, savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Gra-
žina Nargelienė, inkubaroriaus buhalterė Lina Juodienė ir Menų 
centro direktoriaus pavaduotoja Rita Babelienė. 

Kavarsko seniūnijoje ką tik 
surasti du nauji piliakalniai - 
vienas prie pat miestelio, kitas 
- Paberžės kaime. Įdomu, kad 
piliakalnius atrado ne istori-
kai, o biologas, ekologijos ir 
aplinkotyros mokslų daktaras 
Darius Stončius . 

Piliakalnius šią savaitę ap-
žiūrėję archeologai doc.dr. 
Gintautas Zabiela ir Zenonas 
Baubonis patvirtino, kad tai - 
ne šiaip kalvos. Pasak G. Za-
bielos, greičiausiai tai VI - XIII 
a. objektai. Piliakalniams tu-
rėtų būti suteikti Kavarsko ir 
Paberžės pavadinimai. 

Kavarsko seniūnijoje surasti 
du nauji piliakalniai Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Archeologai Zenonas Baubonis (kairėje) ir doc.dr. Gintautas Zabiela (dešinėje) teigia, kad Lietuvo-
je yra apie 1000 piliakalnių, tačiau mokslininkai kol kas jų surado tik apie 900. Taigi, “piliakalnių 
medžiotojui”, biologijos mokslų daktarui Dariui Stončiui (centre) veiklos pakaks ilgam. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  

Tikrino kelių 
būklę. 
Nustatė – 
keliai 
problematiški

rievės
Vidmantas Šmigelskas: „Jei 

mane išrinksite meru, savivaldy-
bės darbuotojai eis į darbą. Kie-
kvieną dieną. Blaivūs.“ - norma-
lus pažadas, siektinas. Va (nors 
geriau – „vot“), už tokį žmogų aš 
balsuočiau.“

Paskui svajonę į “Formulę - 1“
Inžinierius – dizaineris iš 

Anykščių Vainius Razmislavi-
čius kuria „Formulė 1“ bolidų 
komponentus. 

Pėdsakai. VĮ Anykščių miškų 
urėdija informuoja, kad vasario 3 
ir 6 dienomis nuo 09.30 val. vyk-
dys vilkų ir lūšių apskaitą urėdi-
jos administruojamoje teritorijoje. 
Apskaita bus vykdoma 6 girininki-
jose (Kavarsko, Troškūnų, Mikie-
rių, Svėdasų, Mickūnų, Pavarių). 
Beje, apskaitoje gali dalyvauti ir 
miško savininkai, medžiotojai, ne-
vyriausybinių organizacijų atsto-
vai, tereikia regitruotis iki sausio 
30 d. tel. (8-686) 86311.

Panaikins. Rajono Taryba panai-
kins Surdegio geležinkelio stoties 
gyvenvietę ir tie, kas iki tol gyveno 
geležinkelio stotyje, nuo šiol taps 
Surdegio miestelio gyventojais. 
Šiuo klausimu, neva, buvo sureng-
ta Troškūnų seniūnijos gyventojų 
apklausa, kurioje, neva, dalyvavo 
net 668 troškūniečiai

Panauda. Anykščių savivaldy-
bei pavaldžių Viešųjų įstaigų dar-
buotojai galės sudaryti panaudos 
sutartis dėl nuosavų automobilių 
naudojimo darbo reikalais. Jei dar-
buotojas darbo reikalais nuosavu 
automobiliu nuvažiuos per tūks-
tantį kilometrų, galės tikėtis vieno 
minimalaus mėnesinio atlyginimo 
dydžio kompensacijos. 

Sutartis. Rajono Taryba ketvir-
tadienį spręs, ar pritarti darbo su-
tarties su A.Vienuolio progimnazi-
jos direktore Irena Andrukaitiene 
nutraukimo sąlygoms. Direktorė 
sutinka išeiti iš darbo nuo vasario 
27 dienos, jeigu vasario 26-ąją Ta-
ryba panaikins jai skirtą drausminę 
nuobaudą ir įsipareigos sumokėti 
šešių mėnesių atlyginimo dydžio 
išeitinę kompensacija. 

Elvis. Konditerijos cecho „Crus-
tum“ Kauno Akropolyje kepėjas, 
svėdasiškis Darius Guobis fanta-
zijos nestokoja - jam rūpinantis 
rokenrolo karaliaus Elvio Preslio 
80 - čio proga buvo iškepta ban-
dučių su užrašu „Love me tender“, 
o kepyklėlėje visą dieną skambėjo 
legendinio dainininko muzika. 

Seniūnijos. Pernai gaisringiausia 
buvo Troškūnų seniūnija. Joje kilo 
27 gaisrai. Mažiausiai gaisrų – tik 
3 kilo - Andrioniškio seniūnijoje. 
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spektras

Temidės svarstyklės
Mušė. Sausio 19 d. apie 20.27 

val. Anykščiuose, Tilto g., konf-

likto metu neblaivus (3,20 prom.) 
buvęs sugyventinis, gimęs 1979 
m., naudojo fizinį smurtą neblai-
vios (2,77 prom.) Anykščių gyven-

tojos, gimusios 1978 m., atžvilgiu. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Mirė. Sausio 21 d. Anykščių r. 

PK pradėtas ikiteisminis tyrimas, 
dėl moters, gimusios 1930 m., 
gyv. Anykščiuose, Statybininkų 
g., mirties priežasties nustatymo.

Triūba ir kontrabosu grojo Euge-
nijus Kanevičius, kurį fotomeninin-
kas pristatė kaip „didžiausią Lietu-
voje bosų ir natų meistrą“. O pats 
muzikantas keisdamas didžiulius 
instrumentus juokavo, kad niekada 
nesirinko lengviausio kelio.

Renginį vedusi „Anykštos“ vy-
riausioji redaktorė Gražina Šmigels-
kienė vardino A.Aleksandravičiaus 

Be VIP -o lėšų 2015 metų 
Anykščių rajono biudžete turėtų 
būti 21,5 mln. eurų. Iš VIP-o pla-
nuojama gauti iki milijono eurų 
pajamų. 

Pasak savivaldybės administra-

Rajono biudžetas panašus 
kaip pernai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šių metų Anykščių rajono biudžetas bus tvirtinamas vasario 
12-ąją. Rajono Taryba į posėdį rinksis tik dėl biudžeto. Pinigų 
šiemet turėsime panašiai kaip ir pernai – tiesa, rajono biudžetas 
pirmą kartą skaičiuojamas eurais. 

cijos Finansų ir biudžeto skyriaus 
vadovės Danutos Jurevičienės, 
šiemet mažesnis mokinio krepše-
lio lėšų poreikis, taip pat mažiau 
pinigų nei pernai bus išleidžiama 
socialinei paramai. Tačiau nuo 

kovo 1 dienos didės minimalus 
atlyginimas, todėl didės biudže-
tininkų algos ir tuo pačiu rajono 
biudžeto išlaidos. Dėl vienų iš-
laidų mažėjimo, o kitų būtinojo 
didėjimo, realiai skirstoma rajo-
no biudžeto suma lieka tokia pati 
kaip ir 2014 metais.

Vienam mokiniui skiriamas 
mokinio krepšelis augo, tačiau su-
mažėjo rajono mokinių skaičius, 

todėl mažėjo bendra suma. 
2015-aisiais Anykščių savival-

dybė numato 1 mln. 181 tūkst. 
eurų skolinimosi galimybę. 
D.Jurevičienės teigimu, šie pini-
gai reikalingi investicinių projek-
tų įgyvendinimui. Finansų ir biu-
džeto skyriaus vadovės teigimu, 
realiai bus skolinimasi mažiau, 
nes liko dalis pernai pasiskolintų 
ir nepanaudotų lėšų.

Sunkiausia fotografuoti aktorius 
ir moteris

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 19 – osios vakare Sakralinio meno centre atidaryta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Po Aukštaitijos dangumi”. Fo-
tomenininkas dvi valandas bendravo su anykštėnais, kurių prisirinko pilna salė, rodė nuotraukas 
iš savo knygos „Aukštaitėj – aukšts dongs ė čysts vondva“. Šioje knygoje yra ir Anykščių miesto, ir 
apylinkių vaizdai.

apdovanojimus ir talentus. Jis, pa-
sirodo, ir buvęs kultūristas, ir buvęs 
Panevėžio verslininkas, ir eseistas. 
Nacionalinės premijos laureatas 
išleido 15 fotografijos albumų. Jis 
vadinamas „portreto virtuozu“, 
tačiau yra išbandęs daugybę žan-
rų – fotografavęs ir menininkus, 
ir sportininkus, dvasininkus ir be-
pročius, kapinių tvoras ir Lietuvos 

stačiatikių cerkves.
Fotomenininkas fotografavo 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės pilis Barusijoje ir Ukrainoje, 
keliavo po Baškiriją ir Kazachsta-
ną, o 2013 m. išleido „Žemaitėjė 
– mona meilė“, o pernai išėjo jo 
nuotraukų albumas apie Aukš-
taitiją. „Tomui dovanoju abu to-
mus“ – abi knygas įteikdamas 

Anykščių Menų centro direktoriui 
Tomui Tuskeniui žodžiais žaidė 
A.Aleksandravičius. Fotomeninin-
kas linksmai dėstė, kaip vyko jo fo-
tosesija su Arvydu Saboniu. Pasak 
A.Aleksandravičiaus, A.Sabonio 
fotosesija truko pusantros valan-
dos, o per tą laiką didis sportinin-
kas pasakė tris sakinius.

Fotomenininkas aiškino, kad 
ypač sudėtinga fotografuoti akto-
rius ir moteris. Mat aktoriai atsi-
stoję prieš fotoobjektyvą tampa 
nenatūraliais, vaidina, o moterys 
- bijo būti nepatrauklios. Tiesa, 
A.Aleksandravičius prisipažino, 
jog daro ir „gražias“ nuotraukas 
– už didelius pinigus sutinka foto-
grafuoti vestuves ir jau tada kom-
piuterio pagalba „išrenka“ vestuvi-
ninkių raukšleles.

Jis kalbėjo, kad nefotografuoja 
juostiniais aparatais. „Juosta turi 
kitą plotį, kitą gylį, bet į Paryžių 
jau niekas arkliais nebevažinėja.“ – 
kalbėjo fotomenininkas. Žurnalis-
tės paklaustas, ko reikia, jog taptum 
geru fotografu, A.Aleksandravičius 
šyptelėjo: „Reikia tik fotoaparatą 
nusipirkti“, bet paskui pridūrė, kad 
„žmogus, turintis smuiką, ir yra tik 
žmogus, kuris turi smuiką“.    

A.Aleksandravičiaus parodą 
„Po Aukštaitijos dangumi” galima 
apžiūrėti Anykščių menų centre. 
A.Aleksandravičius Lietuvoje ir 
užsienyje surengė per šimtą perso-
nalinių parodų. 

Fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus nuotraukų spektras - nuo breigeliško peizažo Alantos 
profesinės mokyklos kiemo ir LDK pilių iki Arvydo Sabonio.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Liudininkų teigimu, vienos 
anykštėnės automobilis „Wolks-
wagen“ stovėjo priparkuotas prie 
šaligatvio, kur ženklas stovėti ne-
draudžia. Prietemoje į jį rėžėsi nuo 
miesto pakraščio Vilniaus gatve 
miesto centro link važiavęs auto-
mobilis „Škoda“, priklausantis tech-
nine statinių priežiūra užsiimančiai 
bendrovei „Problematika“.

„Problematikos“ darbuotojas, 
kuris vairavo „Škodą“, beje, gyve-
nantis Rokiškyje, tikrina Anykščių 
rajono kelių būklę. Jis teigė, prie-
temoje nepastebėjęs prie šaligatvio 
stovinčio automobilio ir todėl į jį 
atsitrenkė. Avarijoje žmonės nenu-
kentėjo, iš aukštyn ratais apvirtu-

Tikrino kelių būklę. Nustatė – 
keliai problematiški

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Ketvirtadienį, apie 17 valandą, Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, 
netoli Jurzdiko parduotuvės, į prie šaligatvio stovintį automobilį 
atsitrenkė važiuojantis automobilis ir vertėsi aukštyn ratais. 

sios „Škodos“ vairuotojas išsiropš-
tė pats. Jis buvo blaivus.

Pro šalį ėję praeiviai domėjosi, 
ar niekas nežuvo, ar nėra sužeistų, 
nes važiuojamojoje kelio dalyje 
apvirtęs automobilis davė pagrindo 
taip manyti. Eismą avarijos vietoje 
reguliavo policijos pareigūnai.

Ketvirtadienį maždaug tuo pačiu 
metu miesto centre, A. Baranausko 
aikštėje, kitas neatidus vairuotojas 
nulaužė saugumo salelės stulpelį. 

Policijos pareigūnai primena dėl 
slidžių kelių vairuotojams būti dė-
mesingesniems, pasirinkti saugų 
greitį, o pėstiesiems tamsiuoju pa-
ros metu būtinai prisisegti atšvai-
tus.

Atsitrenkusi į stovintį automobilį „Škoda“ apsivertė važiuojamo-
joje gatvės dalyje. 

Autoriaus nuotr. 

Maras. Afrikinis kiaulių maras 
(AKM) patvirtintas dviem šernams, 
sumedžiotiems Varėnos rajono Mar-
cinkonių ir Zarasų rajono Suvieko 
seniūnijų miškuose. Tokią diagnozę 
penktadienį patvirtino Nacionalinis 
maisto ir veterinarijos rizikos ver-
tinimo institutas. Šernų mėginiai 
buvo atrinkti vykdant nacionalinę 
AKM stebėsenos ir kontrolės pro-
gramą. Pasak Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos, tai jau ke-
tvirtas AKM protrūkis šiais metais 
laukinėje faunoje ir antras atvejis 
Zarasų rajone. Iš viso nuo metų pra-
džios AKM diagnozė nustatyta 7 
šernams.

Siūlo. Siūloma uždrausti asme-
nims iki 18 metų rūkyti tabako ga-
minius ar net jų turėti. Tikimasi, kad 
dėl to sumažės rūkymo mastas tarp 
nepilnamečių. Statistika skelbia, 
kad pradedančiųjų rūkyti amžius 
pavojingai mažėja. Pagal Narkotikų, 
tabako ir alkoholio kontrolės depar-
tamento (NTAKD) 2012 metais at-
likto tyrimo rezultatus, rūkyti prade-
dama vidutiniškai 17 metų amžiaus. 
Palyginti su ankstesniais tyrimais, 
rūkyti pradedama vidutiniškai me-
tais anksčiau.

Aplankė. Krašto apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas vakar aplankė 
Lietuvoje gydomus Ukrainos karius. 
Lietuvos kariuomenės dr. Jono Ba-
sanavičiaus karo medicinos tarnybos 
Karių reabilitacijos centre ministras 
susitiko su Rytų Ukrainoje sužeistais 
antiteroristinės operacijos dalyviais. 
Jie Lietuvoje gydomi nuo sausio 
9 dienos. Keturiems sužeistiems 
ukrainiečiams taikomas reabilita-
cinis gydymas Karių reabilitacijos 
centre, kiti trys gydomi Druskininkų 
ligoninėje. Ukrainos kariai Lietuvoje 
gydomi ir jiems taikomas reabilitaci-
nis gydymas Ukrainos prašymu.

Vizitas. Pirmadienį, Seimo Pir-
mininkė Loreta Graužinienė vyks į 
Čekijos sostinę Prahą, kur Tarptau-
tinę Holokausto aukų atminimo die-
ną dalyvaus minėjime Holokausto 
aukoms atminti buvusioje Terezyno 
stovykloje. Lietuvos Seimo vadovė 
taip pat dalyvaus dvi dienas truk-
siančiame ketvirtajame tarptautinia-
me forume „Tegul gyvuoja mano 
tauta“. Pirmąją vizito dieną Seimo 
vadovė dalyvaus Pasaulio pilietinės 
visuomenės forume, antrąją - specia-
lioje sesijoje parlamentų vadovams.

Statistika. Per savaitę - sausio 
16-22 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo keturi žmonės: du 
vairuotojai ir du pėstieji. Sužeisti še-
šiasdešimt aštuoni žmonės. Lietuvos 
kelių policijos tarnybos duomenimis, 
iš viso per savaitę šalies keliuose 
įvyko penkiasdešimt septyni eismo 
įvykiai, kuriuose nukentėjo žmo-
nės. Neblaivūs vairuotojai sietini su 
dviem eismo įvykiais.  Šiais metais, 
iki sausio 23-iosios, Lietuvoje eismo 
įvykiuose žuvo keturiolika žmonių, 
t. y. šešiais mažiau negu praėjusiais 
metais per tą patį laikotarpį. Žuvo 
septyni vairuotojai, šeši pėstieji, vie-
nas keleivis.

Mirė. Po kelių savaičių, praleis-
tų ligoninėje, mirė Saudo Arabijos 
karalius Abdula bin Abdulazizas. 
Karalius, kuriam, manoma, buvo 
apie devyniasdešimt metų, mirė nuo 
plaučių infekcijos. Penktadienio rytą 
paskelbtame pranešime rašoma, kad 
karaliumi tapo jo brolis 79-erių Sal-
manas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją



Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS
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savaitės citatos???

Ar pasilikote 
litų atminčiai?

(Atkelta iš 1 p.)

Menų inkubatorius susiruošė 
užkariauti pasaulį
Stakeholderiai 
postmodernistiniame pasaulyje

Diskutuoti rinkosi trys Menų 
inkubatoriaus vadovų sukviestos 
ekspertų grupės – rajono kultūros 
įstaigų vadovai, valdininkai ir vers-
lininkai. Pagal diskusijų rezultatus 
bus rengiamas Menų inkubatoriaus 
strateginis planas, kurį atliks UAB  
“Kazimiero Simonavičiaus univer-
sitetas”.

Rengti diskusijų ir rinkti duomenų 
atvyko šio universiteto kancleris Da-
rius Verbyla, kuris yra šio projekto 
vadovas, universiteto rektorius Arū-
nas Augustinaitis ir docentė Austė 
Kiškienė.

Rektorius kalbėjo, kad visa strate-
ginio plano kūrimo metodika remia-
si nauju metodu, 
kuris vadinamas 
benchmarkas 
– suolų žymėji-
mas arba vietų 
žymėjimas. „Šis 
metodas atsi-
rado tada, kai 
atėjom į pos-
tmodernistinį pasaulį, kuriame sė-
kmės pagrindas yra išskirtinumas, 
kuris ir nulemia objekto vietą“,- 
aiškino socialinių mokslų daktaras 
A.Augustinaitis.

Ekspertų grupės (šiuo atveju pa-
kviesti į diskusiją asmenys,- red.
past) nustato vadinamuosius sta-
keholderius, lietuviškai tai butų 
verčiama kaip „interesų turėtojai“, 
„suinteresuoti asmenys“, kuriems ir 
kuriama tolimesnė strategija. „Mūsų 
tikslas – tapti geriausiais pasaulyje, 
o vyraujanti strateginė idėja, kurią 
nustatysime, – vizijos konstravimo 
pagrindas“,- ragino A.Augustinaitis. 

Anykštėnų mintis grynins 
universitetas

Susirinkusieji, pasidalinę į tris 
grupes, siūlė savo „stakeholderius“. 
Nors A.Augustinaitis kalbėjo apie 
tikslą būti „pirmiems pasaulyje“, vis 
dėlto anykštėnams, matyt, buvo per 
sunku įsivaizduoti, kaip ir kuo Menų 
inkubatorius pirmaus pasaulyje, tad ir 
visos interesų grupės sukosi apie vie-
tinius poreikius. „Anykščių miesto 
bendruomenė“,“kaimo bendruome-
nės“, „darželinukai“, „moksleiviai“, 
„senjorai“ – tokius „stakeholderius“  
nurodė susirinkusieji. Į tarptautinį 
lygį Menų inkubatorių „tempė“ tik 
viena grupė „turistai“. Kai grupės 
buvo nustatytos, Anykščių savival-
dybės Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė 
pastebėjo, kad „čia viskas sukasi 
vietoje“. „Bet juk jūs patys taip nu-
statėt“,- jai atsakė A.Augustinaitis.

Darbas grupėje truko maždaug 
apie 5 valandas, tad ne visi dalyviai 
sulaukė pabaigos. 

„Toliau duomenys keliaus į uni-
versitetą, ten juos apdoros ir maž-
daug po mėnesio bus ir pats inku-
batoriaus strateginis planas“,- sakė 
„Anykštai“ A.Augustinaitis.

Lietuvą mato kaip iš 
pašalpų gyvenantį pilietį

Rektorius A.Augustinaitis pri-
sėsdavo prie užduotis atliekančių 
anykštėnų ir vis dalindavosi patirti-
mi ir įžvalgomis.

„Menų inkubatorius yra toks 

keistas daiktas, kuris be biudžeto 
dotacijų neišgyvena. Taip yra visoje 
Lietuvoje. Tačiau turim nepamiršti, 
kad Menų inkubatorius išsprendžia 
vietovėse daug kitų problemų. Jeigu 
minėti atsiperkančius projektus, ku-
rie neša pelną, tai būtų Nidos meno 
kolonija. Šis inkubatorius labai sė-
kmingai įgyvendina didžiulius tarp-
tautinius projektus. Iš viso menų in-
kubatoriai turi būti ir marketingo, ir 
verslo ugdymo „mašina“. Tai vieta, 
kur verslas gimsta, jis čia „išsikala“ 
ir vėliau išsikelia, kažką palikda-
mas, o į jo vietą ateina kiti. Gerai, 
kad čia dalyvauja savivaldybės va-
dovai. Tai rodo, kad jiems rūpi. Sa-
kykim, Seime gali daryti kiek nori 
renginių, greičiau varna užskris, 
negu Seimo narys užeis“,- kalbėjo 
A.Augustinaitis.

Beje, rektorius 
aštriai kalbėjo ir 
apie visos Lie-
tuvos situaciją. 
„Lietuva nuo 
2004 metų gy-
vena pašalpiniu 
mąstymu ir yra 
vienas dide-

lis pašalpinis pilietis. Pažiūrėkim, 
mūsų ekonomika pagal investicijų 
grąžą Europoje yra trečioje vietoje 
nuo galo. Palyginkim, Vokietijoje 
Dortmundas buvo plieno ir anglies 
pramonės centras, pramonės regi-
onas. Šiandien Dortmunde nėra nė 
vienos anglies šachtos ir nė vienos 
plieno gamyklos, o regiono pajamos 
kelis kartus didesnės. Taip atsitiko 
todėl, kad investicijos buvo deda-
mos į intelektinius dalykus“,- sakė 
A.Augustinaitis.

Paklaustas, o kaip išspręsti šį 
klausimą ir pakeisti mąstymą, 
A.Augustinaitis optimizmu netryš-
ko. „Niekaip. Žmogus yra prisitai-
kanti prie sąlygų būtybė. Kol bus 
tokios sąlygos, niekas nesikeis. 
Lietuviai įprato, kad Europa duoda 
pinigus, bet taip amžinai nebus. Kol 
nepasikeis sąlygos, mąstymas irgi 
nesikeis.- kalbėjo rektorius, pabrė-
žęs, kad kaimynai estai nuėjo kiek 
kitokiu keliu. - Estai jau 20 metų 
konstruoja kitas sąlygas, kad galėtų 
save vadinti Šiaurės, o ne Pabaltijo 
šalimi“ 

Nesako, kiek bus mokama 
už planą 

Anykščių menų inkubatoriaus di-
rektorė Daiva Perevičienė, paklaus-
ta, kaip ir kodėl strateginei studijai 
pasirinkas šis universitetas ir kiek 
planas kainuos, sakė, kad „jokio 
konkurso nebuvo, K.Simonavičiaus 
universitetas yra seni mūsų draugai, 
jau keletą kartų buvę pas mus, tad 
juos pasikvietėme, nes jie turi kūry-
binių industrijų“. Paklausta, ar bus 
mokama už kuriamą strateginį planą, 
D.Perevičienė kalbėjo aptakiai. „Kol 
kas nebus mokama, o paskui bus 
diskusijos, bedradarbiausim, konsul-
tuosimės“,- sakė D.Perevičienė. 

Siekdama išsiaiškinti, ar ši pa-
slauga bus apmokama iš mokes-
čių mokėtojų kišenės, „Anykšta“ 
išsiuntė klausimus inkubatoriaus 
steigėjui - Anykščių savivaldybės 
administracijai. Nepraėjo net savai-
tė, kai ADMINISTRACIJOS DI-
REKTORIUS VILIUS JUODELIS 
redakcijai atsakė, kad savivaldybė 
čia niekuo dėta - strateginį planą ku-
ria Anykščių menų inkubatorius, o 

savivaldybės vadovai ir specialistai 
diskusijose buvo tik svečiai. „Todėl, 
norėdami gauti atsakymus į jūsų 
pateiktus klausimus, kreipkitės į šią 
įstaigą“,- atsakė V.JUODELIS.

Universiteto paslaugos nepigios

Jeigu už sukurtą Menų inkubato-
riaus strategiją teks mokėti - šis dar-
bas kainuos nepigiai.

Savivaldybės tinklalapyje skelbia-
ma, kad 2014 metais UAB „Kazi-
miero Simonavičiaus universitetas“ 
Anykščiuose yra laimėjęs du mažos 
vertės paslaugos konkursus apklau-
sos būdu „Projektinio pasiūlymo pa-
rengimo paslaugos“. Kiekvienas iš 
šių konkursų savivaldybei kainavo 
po 9 tūkstančius 500 litų.

Beje, reikia pažymėti, kad abu 
konkursai laimėti vieną dieną – 2014 
metų rugpjūčio 29-ąją. 

VšĮ „Menų inkubatorius“ 2014 
metais taip pat jau naudojosi UAB 
„Kazimiero Simonavičiaus univer-
sitetas“ rektoriaus prof. dr. Arūno 
Augustinaičio paslaugomis. Interne-
te skelbiamoje pirmojo 2014 metų 
ketvirčio VšĮ „Menų inkubatorius“ 
veiklos ataskaitoje nurodoma, kad 
iš šio asmens apklausos būdu kovo 
mėnesį pirktos „Lektoriaus paslau-
gos kūrybinių industrijų konferenci-
jai bei konferencijos moderavimui“. 
Tai Menų inkubatoriui kainavo 1 
tūkst. 200 litų.  

Beje, kokius pirkimus inkuba-
torius vykdė per kitus 2014 metų 
ketvirčius, informacijos svetainėje 
nėra, nors įstatymas įpareigoja vie-
šuosius pirkimus skelbti.

Jau kainavo milijonus

Anykščių menų inkubatorius ati-
darytas praėjusių metų balandį. Jis 
įsikūrė buvusiose senosios Anykščių 
dailės mokyklos patalpose. Pastato 
plotas – 622 kv. m, naujo priestato 
plotas 882 kv.m. Pastate yra įrengta 
11 studijų, parodų salė. Darbų vertė 
– 4 mln.242 tūkst.396 Lt. 95 proc. 
lėšų sudarė ES fondų parama, 5 
proc. – savivaldybės pinigai (beveik 
228 tūkst.Lt). Iš savivaldybės lėšų 
reikėjo sumokėti 956 tūkst.872 Lt 
PVM mokesčio. 2014 metais Menų 
inkubatoriaus išlaikymas rajono biu-
džetui kainavo 190 tūkst.412 Lt.

Menų inkubatoriuje yra keturi eta-
tai. Darbuotojų atlyginimams 2015 
metams skirta 121 tūkstantis litų. 

Jūratė ANDRIKONIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Su litais atsisveikinau vi-
sai neskaudžiai. Litus į eurus 
iškeičiau visus, iki paskutinio 
cento. Tačiau mano klasės 
draugė dirba Lietuvos banke, 
tai man padovanojo suvenyrinį 
litų rinkinį. Jį turėsiu parody-
ti ir anūkams. Beje, su eurais 
man bus patogiau keliauti į 
užsienį.

Antanina KAPČIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja: 

- Pasilikau smulkių pinigė-
lių, metalinių. Man buvo la-
bai gaila atsisveikinti su litais. 
Niekaip negaliu priprasti prie 
euro. Labiausiai trikdo euro-
centai, kuriuos sunku atpažint.

Jonas POŠKA, Anykščių 
miesto gyventojas

- Turiu. Pasilikau šiek tiek 
litų, nors pinigų ir nekolekcio-
nuoju. Kaip sakoma, pasilikau 
atminčiai. Kol kas man sun-
koka priprasti prie euro. Deja, 
matau, kad daug kainų, įvedus 
eurą, padidėjo ne pirkėjo nau-
dai. 

Užjaučia

Negrįžtamai išeina artimie-
ji,

Ir niekad nebesutiksi jų gy-
venimo kely...

Mirus kolegei, akušerei 
Danguolei DINDIENEI,

dalijamės skausmu ir nuo-
širdžius užuojautos žodžius 
skiriame 

sūnui Artūrui ir artimie-
siems.

Anykščių PSPC medikų 
bendruomenė

...„jokio konkurso nebuvo, 
K.Simonavičiaus universite-
tas yra seni mūsų draugai, jau 
keletą kartų buvę pas mus, tad 
juos pasikvietėme...“

Vienam senam draugui – 
metai, kitam – treji...

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykš-
čių menų inkubatoriaus direk-
torė, apie jos vadovaujamos 
įstaigos bendradarbiavimą su 
K.Simonavičiaus universitetu:

„Jokio konkurso nebuvo, 
K.Simonavičiaus universitetas 
yra seni mūsų draugai.“

O su dotacijomis išgyventų 
ir dar keistesnis daiktas

Arūnas AUGUSTINAITIS, 
K.Simonavičiaus universiteto 
rektorius, apie menų inkubato-
rius: 

„Menų inkubatorius yra toks 
keistas daiktas, kuris be biudže-
to dotacijų neišgyvens.“

Keista. Juk varnos 
tokios užimtos

Arūnas AUGUSTINAITIS, 
apie renginius:

„Sakykim, Seime gali daryti 
kiek nori renginių, greičiau varna 
užskris, negu Seimo narys užeis.“

Plaukti paviršiumi nėra 
kilnu, bet nerti – pavojinga

Alfrydas SAVICKAS, Seimo 
nario padėjėjas, apie savo cha-
rakterį: 

„Jeigu jau imuosi kažkokio 
reikalo, tai man neužtenka tik 
praplaukti paviršiumi, neriu kiek 
įmanoma giliau.“

O žmogus turintis tanką 
yra žmogus-Putinas

Algimantas ALEKSANDRA-
VIČIUS, fotomenininkas, apie 
tai, ar žmogus, turintis fotoapa-
ratą, jau yra fotografas: 

„Žmogus, turintis smuiką ir 
yra tik žmogus, kuris turi smui-
ką“.    

Net ir pro langą pažvelgus 
šitai pasitvirtina. 
Argi čia žiema?

Antanas KATLIORIUS, 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas, apie pieno kvotas ir pieno 
kainą: 

„Kažkodėl, jei Lietuvoje kas 
nors vyksta, tai būtinai tik tai, 
kas blogiausia.“

Ne dirba, o būna...

Erikas DRUSKINAS, režisie-
rius, apie politikų šeimos narių 
dalyvavimą politikoje: 

„Tai primena šeimyninį vers-
lą, kuris Anykščiuose vienokia 
ar kitokia forma yra, nes poli-
tikų giminaičiai dirba kokioje 
nors savivaldybei pavaldžioje 
įstaigoje.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Prieš kiekvienus rinkimus 
skaitau kandidatų programas. 
Toks – mano hobis, pramoga. Ir 
tik nereikia smerkti. Supraskit ir 
atleiskit. Visi žmonės skirtingi. 
Kiekvienas su savais trūkumais ir 
„pribombasais“...

Kandidatų programos man 
yra lyg žmogaus veidrodis. 
Koks esi, taip ir elgiesi su dviem 
sprindžiais popieriaus, į kurį, 
VRK valia, leista suguldyti savo 
sąmonės ar pasąmonės srautą ir 
paleisti į eterį.

Man regis, visi septyni kan-
didatai į Anykščių merus savo 
rinkiminėse programose puikiai 
atsiskleidė. 

Nepriklausomas kandida-
tas Arūnas Liogė visuomenei 
pasirodė esąs romantikas. Vietoj 
programos jis pateikė svajonių 
ir fantazijų rinkinį. „Atkursiu se-
niūnijose tikrą savivaldą, įkursiu 
veikiančią kaimų atstovų tarybą. 
Remsiu gyventojų teisę rinkti 
seniūnus. Skatinsiu alternatyvių 
energijos šaltinių įrengimą.“ – 
rinkimų fantazijoje rašė A.Liogė. 
Jo pažaduose radau tokį rin-

kėjams ypač patrauklų punktą: 
„Pertvarkysime daugiabučių 
namų šildymo sistemas, įrengsi-
me kiekviename bute apskaitą, 
kad gyventojai mokėtų už realiai 
gautą šilumą“. Žavu...  Žinotojai 
sako, jog toks projektas Anykš-
čiams kainuotų 10 mln. eurų. 
Būta čia pinigų. Darom! Bet 
A.Liogei dėl viso pikto priminsiu, 
kad, kai jis taps meru, tai valdys 
ne tik daugiabučius, bet ir nieka-
dėją „Anykščių šilumą” ir turės 
visus svertus (Marijoną Fergi-
zienę ir kt.) priversti įmonę elgtis 
sąžiningai. Kam tie skaitliukai, 
jei yra svertai? Peržvelgus visą 
p.Arūno programą, regis, kažko 
trūksta, kažkokios vienos ypa-
tingos razinos. Na, kodėl gi jis 
ignoravo svarbią Aliaskos grą-
žinimo Rusijai problemą... Bet 
bus dar tų rinkimų, ateis eilė ir 
Aliaskai, ir Krymui, ir Ariogalai 
(čia ne į temą, bet labai gražiai 
skamba). 

Žavi ir socialdemokrato Dai-
niaus Žiogelio programa. „Mano 
siekis – maksimaliai panaudoti 
vietos savivaldos galimybes 
rajono ekonominei, socialinei 
raidai užtikrinti ir įgyvendinti su 
vietos valdžia susijusius rajono 
gyventojų lūkesčius.“ – progra-
mos pradžioje parašė D.Žiogelis. 
Brutaliai aiškinant, „socialinė 
raida“ yra tas pats, kas „visuo-
menės raida“, o pastarasis ter-
minas tapatus „žmonių raidai“. 
Taigi, išeina, kad D.Žiogelis 
sieks „užtikrinti žmonių raidą“. 
Spėju, jog D.Žiogelis žino, jog 
raida yra laipsniškas kitimas. 
Taigi, jis rinkiminės programos 
pradžioje parašė: „Mano siekis 
– maksimaliai panaudoti vietos 
savivaldos galimybes rajono 

žmonių laipsniškam kitimui 
užtikrinti.“ 

Žmogus išsivystė iš beždžionės, 
iš žmogaus išsivystė anykštė-
nas, jei D.Žiogelis taps meru, 
laipsniškai kisdami anykštėnai, 
maksimaliai panaudojant vietos 
savivaldos galimybes išsivystys 
iki socialdemokratų. 

Darbietis Alfrydas Savickas 
irgi linksmą programą sukūrė. 
Tačiau jį galima pateisinti. Ma-
tyt, Darbo partijos viešųjų ryšių 
konsultantai nurodė kandidatams 
į merus kalbėti aiškiai, pateikti 
kelis esminius aspektus su skai-
čiais. Todėl pvz. Darbo partijos 
kandidatas į Ignalinos merus 
pažadėjo rinkėjams, kad, jei jį 
išrinks, iš Ignalinos į Uteną tris 
kartus per savaitę važiuos auto-
busai. O A.Savickas normaliai 
taip, lengva ranka, pabūrė trijose 
gyvenvietėse „įrengti asfalto 
dangą“ ir iki 20 proc. atpiginti 
šilumą ir vandenį. Man atrodo 
be reikalo A.Savickas kuklinosi – 
reikėjo penkias gyvenvietes, nors 
dar geriau – septynias asfaltuoti. 
„Prioritetu laikysiu biokuro 
katilinės įvedimą į eksploataciją 
kuo greitesniais terminais.“ – 
rinkiminėje programoje parašė 
kandidatas į merus A.Savickas. 
Priminsiu, jis į Anykščių, ne į 
Visagino merus kandidatuoja. 
Anykščiuosna įvesti biokuro 
katilinę rizikinga – visą paveldą 
suniokos. O jei dar kuo greites-
niais terminais, tai apskritai bus 
nušluota pusė miesto (bus prava-
las – aut. past. A.Savickui).

Liberalpolicininkas Kęstutis 
Tubis parašė liberalpolicinę pro-
gramą. „Iš savivaldybės valdi-
ninkų reikalausiu sąžiningumo ir 
darbus vertinsiu tik pagal rezul-

tatą. Pasieksiu, kad rajone būtų 
mažiau biurokratijos ir daugiau 
pagarbos gyventojams“. – štai, 
kaip bus... O jei nebus pagar-
bos – į snukį ir baigtas kriukis. 
Stipru! Bet nesuprantu, K.Tubiui 
lyg ir nebūdingos multiplikacijos 
(„Pasieksiu, kad nenaudojami 
pastatai atgytų.“). Gal, sakau, jis 
anūkų susilaukė?

Konservatorius Sigutis Obe-
levičius ir „valstietis“ Antanas 
Baura per bendro gyvenimo (t.y. 
darbo) metus labai supanašėjo. 
Abu savo programas pradėjo 
analogiškai. „Esu A.Baura, gi-
miau 1955 m. Utenos r. valstiečių 
šeimoje.“ – rašė A.Baura. Geras! 
Išeina, kad jis nuo pat gimi-
mo valstietis. Ir S.Obelevičius 
programą pradėjo analogiškai: 
„Gavę Jūsų pasitikėjimą 8 metus 
galėjome dirbti kartu su Jumis, 
dirbti Jums, mielieji.“ Sakysit 
neanalogiškai? Analogiškai. Tik 
A.Baurai gyvenimas prasidėjo, 
kai gimė, o S.Obelevičiui, kai 
tapo meru. Abu šie politikai 
naujovių nežada, bet ketina tęsti 
pradėtus darbus. Tiesa, A.Baura 
gal visgi naujovę pažadėjo. Jis 
programoje nurodė: „Mūsų 
svarbiausias rūpestis – pagarba, 
pagalba žmogui ir žemei“. Pa-
galiau bus kas mums padeda ir 
mus pagerbia. Amen. Visų žemės 
gyventojų ir pačios žemės vardu 
(turiu Jos elektroniniu parašu 
patvirtintą įgaliojimą) ačiū! 

Konservatorius S.Obelevičius 
savo programoje išdėstė labai 
daug pažadų socdemų rinkėjams. 
Net tas „mielieji“ kvepia Donatu 
Krikštaponiu. O ką jau kalbėt 
apie pažadą toliau dirbti „su 
patikima komanda“ (pradžioje 
galvojau, kad meras kalba apie 

Kavarsko seniūną, bet paskui iš-
vydau aklą ir dėl to piktą Temidę 
ir nuvijau šią mintį šalin...). Ir tai 
dar nieko. Aiškiausias šitas mero 
pažadas socdemams: „Rūpin-
siuos, kad nebūtų pamirštas nei 
vienas vyresnio amžiaus asmuo, 
stengsiuos, jog jų senatvė būtų 
ori.“ Ar gali senyvas žmogus 
jaustis oriai netekęs vicemero ar 
ADMINISTRACIJOS DIREKTO-
RIAUS posto? 

Šokiravo partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ kandidato Rai-
mundo Razmislavičiaus pro-
gramos pradžia. Solidus vyras, 
buvęs policijos komisaras savo 
programą pradėjo banaliu tostu: 
„Gana žadėti – reikia daryti!” 
Žodžiu, padarom po 200 gramų 
ir einam ieškoti teisingumo. 
Už tostą buvusiam pareigūnui 
gal būtų galima ir atleisti, bet 
jis savo programos pradžioje 
taip konkrečiai pasiūlęs po 200 
gramų, vos priartėjus prie kiosko 
pirmas nėrė į krūmus. „Užti-
krinsiu skaidrią, demokratija 
ir teisingumu besiremiančią 
savivaldą; sieksiu, kad savival-
dybės, jai pavaldžių įstaigų ir 
įmonių darbuotojai į darbą būtų 
priimami ne pagal partinę pri-
klausomybę. Prioritetas – kom-
petencija ir dalykinės savybės.“ 
– paskaičius R.Razmislavičiaus 
programą pradėjo kilti abejonės, 
kas anksčiau atrado bulves, taba-
ką ir Holivudą – K.Kolumbas 
ar R.Razmislavičius. „Jei mane 
išrinksite meru, savivaldybės 
darbuotojai eis į darbą. Kiekvie-
ną dieną. Blaivūs.“  - normalus 
pažadas, siektinas. Stebiuosi, 
kodėl niekas iš kandidatų jo neį-
rašė... Va (nors geriau – „vot“), 
už tokį žmogų aš balsuočiau.

Nuopelnai Anykščių kraštui 

Visoje Lietuvoje piliakalnių ieš-
kantis D.Stončius išanalizavęs tu-
rimą informaciją – archeologinius 
žemėlapius, topografines nuotraukas, 
pasitaręs su archeologais profesiona-
lais, spėjo, kad Kavarsko apylinkėse, 
kairiajame Šventosios upės krante, 
turėtų būti piliakalnių. Spėlionės pa-
sitvirtino – apaugusį brandžiu mišku, 
vos apie šimtą metrų į rytus nuo kelio 
Kavarskas – Šeriai, D. Stončius apti-
ko Kavarsko piliakalnį.

Kitas biologo atrastas piliakalnis 
yra Tetervės upelio dešiniajame kran-
te, o jei dar tiksliau – apie 70 metrų 
į šiaurės vakarus nuo Tetervės ir Me-
džiotės upelių santakos, apie 300 me-
trų į pietvakarius nuo kelio Kavarskas 
– Šeriai. 

Beje, šie du naujai atrasti pilia-
kalniai – ne vienintelis D. Stončiaus 
nuopelnas Anykščiams. Ekspedicijų 
metu jis yra atradęs ir kelias salų gy-
venvietes Rubikių ežere. 

Vaikystės svajonė – 
„nuosavas“ piliakalnis

Archeologai doc.dr. G. Zabiela ir 
Z. Baubonis juokavo, kad tikriesiems 
archeologams matant, kaip neprofe-
sionalas pildo „pilkąsias“ senosios 
Lietuvos žmonių apgyvendinimo 
vietų žemėlapio dėmes, belieka tik 
pasitempti.

„Susidomėjau archeologija 
dar vaikystėje, prisiskaitęs is-

toriko, archeologo, beje, anykš-
tėno Petro Tarasenkos knygų. 
Būdamas vaikas turėjau svajonę 
atrasti savo piliakalnį, nors trau-
kė ir biologija, dailė... Tačiau, į 
mokyklą atėjęs naujas biologijos 
mokytojas (D.Stončius yra kilęs 
iš Kėdainių – aut.past.) savo ži-
niomis, interesais padarė tokį 
įspūdį, kad archeologija užsiklo-
jo kultūriniu biologijos sluoks-
niu. Baigęs Vilniaus universi-
tetą, klajodamas po miškus vis 
pastebėdavau tai vieną, tai kitą 
kalną – tarsi būtų kokie įtvir-
tinimai, tačiau nėra pažymėta, 
kad tai piliakalnis... Kilo įtari-

mai, kad galbūt ne visi piliakal-
niai yra žinomi, be to, atsirado 
naujos istorinės, archeologinės 
literatūros, iš kurios paaiškėjo, 
kad piliakalnių Lietuvoje turėtų 
būti apie 1000. Supratau, kad ti-
krai dar ne visi jie yra surasti,“ 
– “Anykštai” pasakojo “piliakal-
nių medžiotojas“, archeologijos 
entuziastas D. Stončius. 

Darbas su specializuota literatūra, 
žemėlapių skaitymas, topografinės 
nuotraukos – nuo to prasideda pilia-
kalnių paieška. „Tiesiog, eini ir tikri-
ni. Ieškai, nerandi, arba štai aptinki 
net du. Paskui jau konsultuojuosi su 
archeologais. Jie apžiūri rastą objektą, 

patvirtina arba paneigia, kad tai neži-
nomas piliakalnis” , - apie naujų pilia-
kalnių paieškas pasakojo D.Stončius. 
Biologijos mokslų daktaras jau yra 
radęs 12-13 piliakalnių. Pirmasis jo 
radinys - Širvintų rajone esantis Sa-
dūniškių piliakalnis.

Kataloginiai piliakalniai

Kavarsko apylinkėse D. Stončiaus 
atrastus piliakalnius archeologas 
Z. Baubonis apibūdino „kaip pui-
kiai išsilaikiusius, kataloginius“. Jis 
sakė: „Piliakalniai buvo ypač gerai 
pritaikyti gynybai – kas ir buvo pa-
grindinė piliakalnių funkcija. Ypač 
Paberžės piliakalnio puikiai nukasti 
šlaitai, iškasti apsauginiai grioviai, 
matyti gynybiniai įtvirtinimai, tarsi 
piliakalnis, kuris buvo ką tik apleis-
tas žmonių“.

Archeologas doc. dr. G.Zabiela  
kalbėjo, kad atrastieji piliakalniai 
pirmiausiai bus pažymėti, užregis-
truoti. O ar jie bus kasinėjami - sun-
ku pasakyti. “Kalbant apie šių dviejų 
naujai atrastų piliakalnių reikšmę, 
reikia pasakyti, kad tai puikiai išsilai-
kę objektai, nors imk ir dėk į knygas 
kaip pavyzdinius. Negalėčiau tiksliai 
pasakyti, kurio tai laikotarpio pilia-
kalniai, reikėtų išsamesnių tyrimų, 
tačiau iš išorinių požymių, teigčiau, 
kad tai gali būti VI –XIII amžiaus pi-
liakalniai“.

Atradimas reikšmingas 
šalies istorijai

Doc. dr. G.Zabiela teigė, kad šių 
dviejų piliakalnių atradimas yra 
reikšmingas ne tik šalies mastu, bet ir 
patiems Anykščiams – čia jau gerus 
du dešimtmečius nebuvo surastas nė 
vienas piliakalnis. Paskutinis rastas 
- Palatavio piliakalnis (Andrioniškio 
seniūnija).

„Procesas nėra pasibaigęs. Per 
metus randami 2-3 piliakalniai. Be-
veik 900 jau yra žinomi, tad manau, 
turėtumėm pasiekti apie 1000“ – 
sakė archeologas doc. dr. Gintautas 
Zabiela.

Jis apgailestavo, kad archeolo-
giniams tyrinėjimams valstybė ne-
skiria pakankamai lėšų. „Ankščiau 
vykdavo žvalgybinės ekspedici-
jos, kurių metu ir buvo ieškoma 
naujų piliakalnių. Dabar belieka 
džiaugtis, kad tokių entuziastų kaip 
D.Stončius dėka, pildoma Lietuvos 
archeologijos istorija“ – kalbėjo 
G.Zabiela.

Ne kiekviena kalva – 
piliakalnis 

Pasak archeologų, žmonės dažnai 
klaidingai bet kokias aukštesnes kal-
vas vadina piliakalniais. Pats „pilia-
kalnio“ pavadinimas yra senovinis 
žodis, kilęs iš tų laikų, kai svarbiau-
sias piliakalnyje stovėjusios medinės 
pilaitės gynybos elementas buvo iš 
žemių supilti jos pylimai. Lietuvių 
kalboje žodis „pilis“ kildinamas iš 
„pilti“. Kai kurių XIV a. minimų pilių 
pavadinimuose (Paršpilis, Naujapilis) 
yra žodis „pilis“. 

XIV a., atsiradus mūrinėms pilims, 
piliakalniu pradėta vadinti ir įspūdin-
gesnės kalvos netoli tikrojo piliakal-
nio (Šaltinėnai, Birštono sav., San-
gėliškės, Šalčininkų r.) arba liko tik 
pilį menantis aplinkos pavadinimas 
(Papiliais vadinama pieva Runiony-
se, Molėtų r.).

XVIII a. pabaigoje – XIX a. visuo-
menei pradėjus daugiau domėtis kraš-
to istorija, piliakalniams pradėti duoti 
literatūriniai (Seredžiaus, Jurbarko 
r., piliakalniui – Palemono kalnas , 
Kernavės, Širvintų r., piliakalniams 
– Mindaugo Sosto, Aukuro Kalno ir 
Lizdeikos Kalno) pavadinimai. 

Kavarsko seniūnijoje surasti 
du nauji piliakalniai

(Atkelta iš 1 p.)

Paberžės piliakalnis apaugęs medžiais, tankiais krūmais. Vieto-
mis mėtosi supjautos medžių kaladės. Tik įrašius jį į archeologi-
nių paminklų, saugomų valstybės, sąrašą galima apsaugoti juos 
nuo kenksmingos žmonių ūkinės veiklos.

D.STONČIAUS nuotr.
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Vandenis (sausio 21 d. – vasario 19 d.) – vienuoliktasis zodiako 
ženklas. Tai – oro ženklas, kurį valdo Urano planeta. 

Apie šį ženklą, kuris beveik užbaigia kalendorinę žiemą, sako-
ma – „tai žmonės, kurie gimsta per pūgas...“ 

 VANDENIS

4 detalės apie Alfrydą SAvicką

Autoritetai:

Lietuvos politikoje...
“Seimo narys Ričardas Sargūnas. Kiek iš mūsų rajono Seime buvo poli-
tikų, manau, kad R. Sargūnas Anykščių labui padarė daugiausia”. 

Užsienio politikoje...
“Ukrainos prezidentas Petro Porušenko. Bent jau žiūrint iš šių dienų 
perspektyvos... Politinės, ekonominės suirutės metu, vykstant karo 
veiksmas, reikia gebėjimų suvienyti žmones, reikia turėti autoritetą, kad 
suvaldytum mases”.  

Šou pasaulyje...
“Prodiuseris, „šoumenas“, buvęs Seimo narys Arūnas Valinskas. Man 
jis patinka ir kaip laidų, renginių vedėjas, nieko prieš jį neturėjau ir kai 
buvo politikas. Tai viena ryškiausių asmenybių pramogų pasaulyje”. 

Kultūros srityje...
“Aktorius Donatas Banionis. Žaviuosi juo ir kaip kino, teatro aktoriumi, 
ir kaip iškilia Lietuvos kultūros asmenybe”. 

Jis ir Ji
etiketas

Vandeniams būdinga:

1. Jiems artimas Didžiosios pran-
cūzų revoliucijos šūkis „Laisvė, ly-
gybė, brolybė”.

- Šūkis geras, tik man gal labiau 
tiktų apibūdinimas – teisybės ieško-
tojos. Esu kruopštus, nuoseklus, vis-
ką stengiuosi išsiaiškinti nuo pradžios 
iki pabaigos. Jeigu jau imuosi kaž-
kokio reikalo, tai man neužtenka tik 
praplaukti paviršiumi, neriu kiek tik 
įmanoma giliau. Garsų romėno Juli-
jaus Cezario posakį „veni, vidi, vici“ 
(liet. „atėjau, pamačiau, nugalėjau“) 
sau galėčiau pritaikyti taip: „atėjau, 
pamačiau, išsiaiškinau“ – gerai, jeigu 
pavyksta nugalėt, bet kelti problemas, 
kalbėti apie jas reikia.

2. Gerbia tėvus, ypač motiną, to-
dėl didelę klaidą padarysit, jei pra-
dėsit kritikuoti vandenio motiną.

- Šeima man yra svarbi. Užaugau 
penkių vaikų šeimoje, ačiū Dievui 
visi dar ir esam. Tėveliai buvo darbi-
ninkai. Deja, tėvo neturiu jau vienuo-
likti metai – jis prigėrė savam ežeriu-
ke. Nuėjo prie ežero nusiprausti, tiesa, 
jau sirgo tada, gal negera pasidarė, gal 
paslydo netyčia, ir radom jau sukniu-
busį vandenyje. Mama šiuo metu gy-
vena Panevėžyje.

Labai branginu savo tėviškę – vaiz-
dingame Molėtų rajone, prie pat eže-

Kiek metų - tiek svečių Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Sausio 27 –ąją Anykščių rajono Tarybos narys, Seimo nario 
Ričardo Sargūno padėjėjas Alfrydas Savickas švęs 60 – ies metų 
jubiliejų. Paklaustas, ar didelį balių organizuos, politikas juoka-
vo, kad kiek metų sukanka, tiek ir žmonių į balių planuoja pa-
kviesti.

Šventės išvakarėse su A. Savicku susitinkam pasikalbėti ... apie 
astrologiją. Po Vandenio zodiako ženklu gimęs pašnekovas į klau-
simą, ar tiki horoskopais, atsako: „Horoskopus perskaitau, kai 
kuriuos net atsispausdinu...“

ro stovi dabar tušti vaikystės namai, 
bet neprarandu vilties sutvarkyti juos.
Ten geriausiai pailsiu. Nelabai kur 
ir esu keliavęs, bet ir poreikio tam 
nėra, man geriausia ilsėtis tėviškėje. 
Kas nuvažiuoja į tą sodybą, visiems 
padaro įspūdį gamtos grožis, vadina 
lietuviškąja Šveicarija. 

3. Draugus renkasi atsargiai, 
rimtai bei reikliai, greit perkanda 
tuos, kurie nori tik pasinaudoti jo 
gerumu.

- Tikrai taip. Bent jau stengiuosi... 
Yra žmonių, kuriais visiškai pasitikiu, 
kurie žinau bet kada išties pagalbos 
ranką, bet, deja, yra ir tokių, kuriuos 
vadinai draugais, o, pasirodo, jie tau 
pagalius į ratus kaišioja. Dažnai ribi-
nėse situacijose pamatai tikrąjį žmo-
gaus veidą...

Šiaip esu socialus, bendrauti mėgs-
tantis žmogus. Štai, pavyzdžiui, so-
cialiniame tinkle „Facebook“ turiu 
per tūkstantį draugų. Aišku, visų jų 
tikraisiais draugais nepavadinsi, bet 
praktiškai visus tuos žmones pažįstu. 
Su žmonėmis lengvai randu kalbą, 
nepažįstamoje draugijoje galiu be jo-
kių kompleksų pradėti pokalbį.

4. Gana impulsyvūs, jų susiner-
vinimas trunka gan ilgai.

- Esu pakankamai jautrus. „Užsi-
degu“ irgi gana greitai. Nors šeimoje 
„nekalbadienių“ ir pasitaiko, bet jie 

netrunka ilgai (juokiasi). Ar greitai 
atleidžiu? Priklauso nuo to, kaip giliai 
esu įskaudintas. Kai apkaltina netei-
singai, iš nebūtų dalykų padaro dide-
lius ir „tikrai tikrai“ būtus, tada ypač 
skaudu ir pyktis trunka daug ilgiau. 
Nesu kerštingas žmogus, man nesun-
ku kitam duoti antrą šansą, galimybę 
pasitaisyti, tačiau aš visada prisimin-
siu, ką jis padarė. Jeigu atsiprašys – 
taip, jokių problemų, bet, atrodo, kad 
atsiprašyti, pripažinti savo klaidas, 
žmonėms labai sunku. Neklystančių 
nėra. Kai jaučiuosi kaltas, atsiprašau 
ir pats. 

5. Susitarti su Vandeniu – sunku. 
Tačiau jeigu Jums pavyks iškovoti 
jo pritarimą, viskas bus atlikta pui-
kiai ir laiku.

- Labai teisingai. Net neturiu, ką 
pridurti (juokiasi). Susitarti sunku, 
jeigu nematau prasmės viename ar 
kitame darbe. O jeigu jau „užsika-
binau“ už ko nors, tai tikrai eisiu iki 
galo ir padarysiu laiku. Esu pakanka-
mai smulkmeniškas, didelį dėmesį į 
detales kreipiantis žmogus. Kalbant 
apie teiginį, kad „viskas bus atlikta 
puikiai“ – nežinau, tik labai nesavi-
kritiškas žmogus gali taip sakyti.

6. Laisvė vandeniams daug svar-
biau nei pinigai.

- Ne visiškai su tuo sutikčiau. Lais-
vė – labai svarbu, bet nereikia nuver-
tinti ir pinigų svarbos žmogaus gyve-
nime. Ne tik oru esame gyvi, neturėsi 
pinigai – kažin ar jausi pilnavertį gy-
venimą. Aš žinau, ką reiškia skurdas, 
patyriau tai ir vaikystėje, ir jaunystėje. 
Kadangi šeimoje augome penki vai-
kai, nebuvo lengva. Prisimenu, kaip 
mokykloje, per kūno kultūros pa-
mokas vaikai į salę eidavo avėdami 
sportiniais bateliais, o mes tokių netu-
rėjom... Nebuvo už ką nupirkti. Ir jau 
studijuojant akademijoje (A.Savickas 
baigė Lietuvos žemės ūkio akademi-
ją, yra inžinierius hidrotechnikas – 
aut.past.) pinigai netryško fontanais. 
Žinau, ką reiškia jų neturėti... Gal 
turėdamas tokią patirtį, nešvaistau 

pinigų menkaverčiams dalykams, esu 
linkęs labiau juos pataupyti. Matyt, 
tik tėviškės sodybai ir jos aplinkos 
tvarkymui pinigų negaila – iš pasku-
tiniųjų stengiuosi ir investuoju ten. 

7. Pirmoje vietoje Vandeniui – 
darbas, tik po to šeima.

- Tenka pripažinti, kad taip. Tiek 
augant vaikams, namie buvau retas 
svečias – išvažiuodavau į darbą labai 
anksti ryte, grįždavau vėlai vakare, 
tiek dabar veiklos kiekiu nesiskun-
džiu. Vaikų auginimo rūpesčiai gulė 
daugiausiai žmonai ant pečių. Gal ir 
per retai tai pasakau, bet didžiuojuosi 
savo šeima – vaikais, anūkais. Man 
smagu, kad visi trys vaikai – dukros 
Vaida ir Neringa bei sūnus Dainius – 
liko gyventi Anykščiuose, čia sukūrė 
šeimas, turiu septynis anūkus. Vis dėl-
to, matyt, anūkams leidžiu ir atleidžiu 
daugiau negu vaikams. Nebuvo dide-
lių problemų auginant vaikus, tačiau 
ir ant kelių jiems teko paklūpėti... 

8. Vandeniai nuolat apsupti dau-
gybės žmonių, turi gerą humoro 
jausmą ir geba pakelti nuotaiką 
aplinkiniams. 

- Mėgstu organizuoti, dalyvauti, 
man patinka įvairios šventės, baliai, 
pobūviai. Nemėgstu tik sėdėti už 
stalo ir valgyti – ir šoku, ir dainuoju. 
Kartais tiesiog būnu neoficialiu va-
karo vedėju. Man smagu „išjudinti“ 
žmones, pakelti jiems nuotaiką. Ne 
kartą esu organizavęs giminės susi-
tikimus, gaila, kad tai netapo gražia 
nuolatine tradicija... O, kad būčiau 
gimęs vasarą, kokius balius sody-
boje Molėtuose būtų galima suorga-
nizuoti. Jau kelinti metai per mano 
gimtadienį laikosi didžiuliai šalčiai, 
bet, kad ir koks oras bebūtų, mažesnį 
ar didesnį balių stengiuosi suorgani-
zuoti. Gimtadienius visada mėgau 
švęsti, anksčiau gal didesnes šventes 
darydavom, dabar ypatingiau pami-
nim apvalius jubiliejus... Jaunyn nei-
nam, neaišku, kiek čia Dievulis duos 
gyvent, tad reikia išnaudoti kiekvie-
ną progą. 

Anykščių rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas sako, kad 
daug problemų prisidaro vien dėl, kad pro akis nepraleidžia kitų 
padaryto broko ar klaidų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Mano receptas
- Astrologai teigia, kad vandeniui geriausiai tinka vegetarinė mityba. 

Yra mėsos Jūsų valgiaraštyje? Pasidalinkite savo firminiu receptu... - pa-
prašėme A. Savicką.

- Kažin ar toks teiginys man tinka... Valgau mėsą, tačiau pastaruoju metu 
stengiuosi riboti jos kiekį ir geriau renkuosi žuvį. Beje, esu ir visai neblogas 
kulinaras, kai tik turiu laiko, mėgstu gaminti maistą. Net ir konservuoti man 
nėra problema. Siūlau išbandyti konservuotos žuvies receptą.

Tinka bet kokia mėgstama žuvis – aš naudoju karpį, lydeką. Žuvį reikia nu-
valyti, ne per smulkiai supjaustyti – pavyzdžiui, karpio gali būti ir didesnį gaba-
liukai, sudėtį ją 0,5 l stiklainiukus, kartu su pipirais, laurų lapeliais bei arbatiniu 
šaukšteliu druskos. Į autoklavą sustatau užsuktus stiklainius, pripilu vandens, 
kad jie būtų apsemti apie 2-3 cm. Tada uždengiamas ir užsukamas dangtis, pri-
pumpuojama į autoklavą oro, kad jo slėgis sudarytų apie 0,9 atm. Tada viskas 
verdama apie valandą (tik tokiu atveju žuvies kaulai visai suminkštėja). Po to 
ugnis išjungiama ir autoklavas paliekamas ataušti. Kai slėgis pasiekia buvusįjį, 
t.y. 0,9 atm., iš ventilio reikia labai atsargiai išleisti orą (kitu atveju stiklainiai 
gali sprogti arba nušaudys dangteliai), nuimti dangtį ir ištraukti stiklainius. 

Dovanotam 
arkliui į dantis... 
pažiūrėkim

 Dovana visada turi atitikti pro-
gą, santykius su asmeniu, kuriam 
ji teikiama. Būtina atsižvelgti į to 
žmogaus interesus, pomėgius ir 
gyvenseną. Pavyzdžiui, abstinen-
tui netaktiška dovanoti alkoholinių 
gėrimų, kad ir kokie ypatingi jie 
būtų, o humoristinė dovana tiks tik 
geram pažystamam. Paprasčiau, 
kai žmogus turi aiškų hobį - tada 
rasti priimtą dovaną pavyksta be-
veik visuomet.

 Visuomet reikia turėti galvoje, 
kad dovana gali būti išvyniota kitų 
svečių akivaizdoje, todėl ji neturė-
tų sietis su gavėjo silpnybėmis ar 
intymiais dalykais.

 Neprotokoliška klausti, kokios 
dovanos norėtų pats asmuo. As-
meninių švenčių progomis netin-
ka reklaminės dovanos su firmos 
ženklu. Be to, noro dovana suteikti 
džiaugsmą neturi užgožti noras pa-
sirodyti pačiam.

 Kai kada čekis ar tam tikra 
grynųjų pinigų suma gali būti 
geidžiamiausia dovana, o ne vien 
būdas išvengti dovanos ieškojimo 
rūpesčių. Jei dovanojami pinigai, 
suma kitiems svečiams nesakoma, 
tačiau gaunantys gali užsiminti, 
kad taupo baldams, todėl tokia do-
vana labai pravers.

 Klausti jubiliato apie jo norus 
nėra mandagu, nors neretai tam 
nusižengiame dėl abipusio pato-
gumo. Vis dėlto galima rasti išeitį 
– išsiaiškinkime tai gerokai anks-
čiau, lyg tarp kitko pasiteiraudami. 
Tuomet dovana taps laukta stai-
gmena.

 Lūpų dažai, kitokia dekoraty-
vioji kosmetika, apatinis trikotažas 
- labai asmeniškas dalykas. Tai ga-
lima pirkti tik labai gerai pažįstant 
žmogų ir nebijant rizikuoti, nes tai 
arba patiks arba ne. Kitaip tariant, 
reikia „pataikyti į dešimtuką“. Ta-
čiau jei tai pavyksta - įvertinimas 
atperka visas pastangas, nors etike-
tas ir taria savo griežtąjį „ne”.

 Savo rankų gamybos dovana, 
be abejo, labai pradžiugins, nes tai 
rodo, kad svečias nepagailėjo nei 
laiko, nei pastangų ir taip išreiškia 
ypatingą dėmesį ir dėkingumą. Ta-
čiau tai gali ir sutrikdyti, pavyzdžiui 
tuo atveju, kai „menininko” savęs 
vertinimas neatitinka gavusiojo do-
vaną vertinimą arba jei darbas nėra 
funkcionalus, o apie meno dirbinius 
asmuo turi savo nuomonę.

 Gyvas dovanas: šuniuką, ka-
čiuką, paukštelius ar žuvytes tinka 
dovanoti tik suderinus su būsimuo-
ju jų šeimininku. Gal paieškokime 
ko nors neutralesnio?

 Dovanų kuponą tinka dovanoti 
draugams, kuriuos gerai pažįsta-
me. Kuponas įdedamas kartu su 
atviruku j voką, kuris po to neuž-
klijuojamas. Tokios dovanos yra 
praktiškos, tačiau rodo fantazijos 
trūkumą.

 Dovanojant knygas - prisimini-
mui keletą žodžių užrašyti patarti-
na atviruke, kurį dovanojame kartu 
su knyga. Įrašus knygose paprastai 
daro tik knygos autorius.
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ratai

grafiškas parašas puikavosi ant 
visų pirmosios laidos 1922 m. litų 
banknotų. Dar kartą susitikome jau 
“palaidojus” naujųjų laikų litą.

Verslumą V. Bublys gal net 
paveldėjo, nes tėvelis Stasys Bu-
blys jaunystėje turėjo nuosavą 
parduotuvę, vėliau prekiavo mėsa 
ir neblogai vertėsi, pokariu tarna-
vo zakristijonu, o vienu metu net 
buvo pačiu geriausiu Svėdasų 
krašte ir tolimesnėse apylinkėse 
šermenų giedotoju. Pasak seno-
lių, jis atvažiuodavo į laidotuves 
su dideliu sakvojažu, kurio du-
gne keli giesmynai glūdėdavo, 
o išvažiuojant dėkingi sodiečiai 
sakvojažą prikraudavo tiek, kad 
sunkiai panešdavo.

Baigęs Svėdasų vidurinę, 1954 
- iais V. Bublys bandė stoti į  Že-
mės ūkio akademiją, bet lemtis - 
ten nepriėmė ir pasimokęs finansų 
technikume žinias gilino Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakulte-
te. Tuo metu gerų finansininkų sti-
go, tad greitai tapo Vilniaus miesto 
finansų skyriaus pirmininku. 

“Sovietinė ekonomika buvo 
gana paprasta - planinė, paprastai 
žinodavome, kiek pinigų gausime 
ir planuodavome tolygų jų paskirs-
tymą. Jei kokio projekto sąmata 
pranokdavo 100 tūkstančių rublių, 
tekdavo daugybę kartų važiuoti į 

Gražiausiai atrodė červoncai
Naujuosius metus pradėjome su nauja valiuta euru, o mūsiškis 

litas jau „nebegyvas“, palengva grimzta į istorinę užmarštį. 
Apie gyvenimą, naująją valiutą, finansus sovietmečiu ir nepri-

klausomoje Lietuvoje pasikalbėjau su  buvusiu Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduotoju, svėdasiškiu Vytautu Bubliu.

Maskvą ir derinti, derinti. Kartais 
lietuviai nugriebdavo kitų respubli-
kų neįsisavintus pinigus. Mūsų ke-
liai buvo geri, nes susisiekimo mi-
nistras, Rusijoje augęs Vladislovas 
Martinaitis per pažintis, kur reikia 
“patepdamas”, gebėdavo lėšų gau-
ti gerokai daugiau nei būdavo skir-
ta.” - prisimena V. Bublys.

Vilniaus miestas, pasak buvu-
sio bankininko, tvarkėsi gerai, o 
dabartinė skola tai visai ne mero 
Artūro Zuoko nuodėmė, tiesiog iš 
vilniečių surinkti mokesčiai sude-
dami į bendrą respublikos katilą. 
Kai būtiniausiems dalykams ne-
gaunama pakankamo finansavimo, 
tenka skolintis, daug skolintis.

Svėdasiškis jau darbavosi Lie-
tuvos centriniame banke, kai buvo 
1993 m. įvestas litas. Džiaugsmas 
maišėsi su grauduliu, solidūs vyrai 
bankininkai braukė ašaras. 

Pasak pašnekovo, anksčiau prie 
bankų vairo stovėję vyrai buvo 
solidesni, o dabar jis tiesiog ne-
suprantąs, ką veikia ir nuveikia 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
į Centrinio banko vadovo pos-
tą prastumtas Vitas Vasiliauskas. 
Pirmiausia, pasak V. Bublio, jis 
ne finansų specialistas, tad ban-
kininkystėje prastokai susigaudo, 
klausantis jo tiesiog negalima su-
prasti, ką jis pasakė, ar jis kažką 

Vytautas Bublys įvedus eurą dėl prarasto lito neverkia ir neiš-
gyvena.

Autoriaus nuotr.
siškio bankininko Adomo Prūso 
naujai išleistos knygos „Gyvenimo 
keliai“ sutiktuvėse. Simboliška, 
kad A. Prūsas buvo vienas anos 
Lietuvos banko kūrėjų, jo kali-

Simboliška, kad su šiuo aštuntą 
dešimtį bebaigiančiu, bet energin-
gu, mąsliu vyru susipažinau šių 
metų vasarą Svėdasuose, žymiau-
sio tarpukario respublikos svėda-

žino - toks aptakus, nekonkretus 
kalbėjimas. 

Euro įvedimą V. Bublys sutiko 
kaip neišvengiamybę, juk litas jau 
ilgokai buvo “pririštas” prie euro, 
stojant į ES ir buvo pasižadėta įsi-
lieti į bendros valiutos zoną. “Tai 
anksčiau padarė estai ir latviai, o 
mes pasilikome paskutiniai, nors 
galėjome būti pirmieji - prieš sep-
tynerius metus jau buvome visiš-
kai pasiruošę”, - mintimis dalinosi 
svėdasiškis.

Didesnės ekonomikos gali ir są-
jungoje puikiai verstis su savais, 
nacionaliniais pinigais. Naujieji 
eurai - negražūs, klaidūs pinigai, 
bet palengva įprasim. Iš gyvenime 
vartotų pinigų svėdasiškiui gra-
žiausias tebėra dešimties červoncų 
nominalo banknotas. Rubliai, paly-
ginus su kitomis valiutomis, buvo 
kuklūs, net prasti, o štai mūsiškiai 
litai, ypač dviejų, penkių šimtų no-
minalo tiesiog puikūs.

Laisvos valstybės simboliai - 
vėliava, herbas, pinigai, štai jų ir 
netekome. Esame nors kitokioje, 
nors savu noru, bet vėl sąjungoje, 
kuri nėra tobula, bet nieko geriau 
europiečiai kol kas sugalvoti ne-
gali. Laisvių vis mažiau, turime 
taikytis, tenkintis kvotomis. Svėd-
siškis pajuokavo, kad net nusibez-
dėti laisvai tėvynėje negalime, kad 
neviršytume atmosferos terštumo 
kvotos. O prie eurų priprasime, 
kad tik kuo daugiau šalies biudžete 
ir mūsų piniginėse jų būtų.

Raimondas GUOBIS

autotransporto inžinerijos į Londo-
ną, Oksfordo Brookes universitetą, 
dar dvi dukras užauginusiems ir į 
mokslus išleidusiems tėvams, galima 
sakyti, plaukai ant galvos pasišiaušė. 
Pasak vaikino, tėvas tepratarė, kad 
tai neįmanoma. „Pasakiau, kad aš 
padarysiu viską ir tai bus įmanoma“, 
- šypsodamasis prisiminė gerai besi-
mokęs, tačiau į pirmūnus nesitaikęs, 

Paskui svajonę į “Formulę - 1“ Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Inžinierius – dizaineris iš Anykščių 23 metų Vainius Razmislavičius (Anykščių rajono Tarybos na-
rio Raimundo ir buvusios „Pegaso“ knygyno vedėjos Laimos Razmislavičių sūnus) gyvena Londone 
ir kuria prestižinių automobilių lenktynių „Formulė 1“ (F - 1) bolidų komponentus. Vaikinas labai 
retai parvažiuoja į Anykščius, tačiau jį sutikti proga pasitaikė praeitą rudenį. „F – 1“ yra tai, kas 
mane labiausiai domino ir patiko nuo vaikystės“, - sakė „Caterham“ komandos narys, neslepiantis, 
kad ir dabar, pasiekęs savo svajonę, vos ne kas savaitę sulaukiantis viliojančių darbo pasiūlymų.

sportiniais automobiliais domėjęsis 
vaikinas. 

Baigus gimnaziją, devyniolikme-
čiui aykštėnui nekilo jokių abejonių, 
kad studijuos automobilių inžineriją 
ir dizainą. Ir ne bet kur, o Londone. 

Į Didžiosios Britanijos sostinę, 
kaip V. Razmislavičius prisimena, 
2010 – ųjų rugsėjį jis atvyko visiš-
kai vienas su pora lagaminų. „Buvo 
tikrai sunku ir net, sakyčiau, liūdna. 
Palikau šeimą, draugus, gimtinę, 
- prisiminė V. Razmislavičius. - Ta-
čiau juk dėl savo svajonių specia-
lybės ir savo ateities kažką turėjau 
aukoti“. Vaikinas neslepia, kad pra-
džioje buvo ypač sunku sudurti galą 
su galu. Tik įstoti į universitetą pro-
blemų jam nebuvo.

Pirmo laipsnio studijas vaikinas 
jau baigė, dabar siekia antrojo laips-
nio. Mokosi ir dirba. Beje, darbą 
jis susirado praėjus vos pusmečiui 
nuo studijų pradžios ir beveik tris 
metus praleido „WSR - Racing“ 
komandoje, dalyvaujančioje kėbu-
linių automobilių čempionatuose. 
Aptarnauti šios komandos sportinius 
automobilius V. Razmislavičius yra 
važiavęs į Korėją, Malaiziją. Būtent 
„WSR Racing“ dirbantį ir dar be-
simokantį entuziastingą, smalsų ir 
kruopštų vaikiną pastebėjo „F – 1“ 
lenktyniaujanti „Caterham“ ekipa ir 
pakvietė į komandą. . 

V. Razmislavičius sako: „Mokslui 
per savaitę turiu vienintelę dieną ir 
visas ...naktis“. Net ir besidomin-
čiam, ir stebinčiam „F – 1“ lenkty-
nes sunku įsivaizduoti, kiek žmonių 
dirba, kad du „Caterham“ komandos 
bolidai važiuotų. Pasak V. Razmisla-
vičiaus, dėl jų dirba apie 300 žmo-
nių, ištisa gamykla, kurioje bolidas 
surenkamas nuo A iki Z. Tai dizaino, 
gamybos, kompozicinių medžiagų 
ir detalių gamybos ir begalė kitų 
skyrių. Kiekviena detalė braižoma 
virtualioj erdvėj, gaminama, testuo-
jama ir bandoma. „Kiekvienos de-
talės kelias iki lenktyninės mašinos 

ilgas, kruopštus ir atsakingas, o jos 
gyvenimas dažniausia ir pasibaigia 
vienomis varžybomis“, - dėstė už 
mechaninių komponentų kūrimą 
atsakingas inžinierius – dizaineris 
V.Razmislavičius, pabrėždamas, kad 
„F- 1“ kasdienybė anaiptol nėra to-
kia romantiška, kaip atrodo stebint 
varžybas per televizorių, kai per 15 
sekundžių bolidui pakeičiami visi 4 
ratai ir dar spėjama ką nors padaryti. 
Beje, vaikinas gerai pažįsta pilotus, 
vairuojančius bolidus su jo projek-
tuotom detalėm, tačiau į etapų var-
žybas nuvažiavęs jis nebuvo. Tam 
kol kas nėra laiko. Jo darbas ofise ir 
tik retkarčiais važiuoja į testavimus. 

„Caterham“ komandai šiuo metu 
ne itin sekasi, komanda turi ir finan-
sinių sunkumų. Tačiau tai jau ne V. 
Razmislavičiaus, manančio, kad „F 
– 1“ yra aukščiausias autotransporto 
lygis, problemos. Vaikinas teigia ir 
dabar vos ne kas savaitę gaunantis pa-
siūlymų dėl darbo, tačiau, kol kas jis 
ištikimas „Caterham“. Kas žino, kaip 
susiklostys netolimoje ateityje. 

Siekti tikslo V. Razmislavičiui 
visuomet padėjo šeima. Palaikė dva-
siškai, kiek galėjo pradžioje rėmė ir 
finansiškai. Ypač jo studijų pradžioje 
tuo metu užsienyje gerą darbą turė-
jusi sesuo Agnė. Dabar V. Razmis-
lavičius teigia, Londone neblogai 
įsitvirtinęs. Nors gimtinė ir traukia, 
tačiau grįžti nesiruošia. Juolab, kad 
turi draugę Justę, beje, anykštėnę. 
Buvę beveik nepažįstami, jie vienas 
kitą atrado Londone. V. Razmisla-
vičius svajoja sukurti šeimą, įsigyti 
nuosavą būstą. 

Sūnų Londone aplankė tėvai, se-
sės. Automobilių transporto inžineri-
jos aukštąjį mokslą baigusį R. Raz-
mislavičių gerokai nustebino bolido 
dydis, ypač ratai, kiti iš arti pamatyti 
komponentai. Jis ir šeima džiaugia-
si sūnaus pasiekimais. Beje, mama 
L.Razmislavičienė šiomis dienomis 
ruošiasi kelionei pas sūnų.

Vainius Razmislavičius prie sportinio „WRS Racing“ komandos automobilio, laimėjusio pasaulio 
čempionatą.         Nuotr. iš asmeninio albumo. 

dizaineriu. Tačiau iki svajonės išsipil-
dymo buvo ilgas ir sunkus mokslo ir 
įtempto darbo kelias.

Prisimenu, V. Razmislavičių esu 
fotografavęs dar visai mažą su jo 
konstruotais automobilių mode-
liukais. Į šiuos darbelius mažai kas 
kreipė dėmesį, tačiau, kai vaikinas, 
baigęs Jono Biliūno gimnaziją, tė-
vams pareiškė važiuosiąs studijuoti 

Nejučia prisiminė rudenį susitikime 
su legendinio Dakaro ralio lenktyni-
ninko, šiemet užėmusiu mūsų mažai 
šaliai neįtikėtinai aukštą 24 – vietą, 
Benedikto Vanago pasakyti žodžiai: 
„Svajokite atsakingai, nes svajonės 
pildosi“. Šie žodžiai puikiausiai tik-
tų V. Razmislavičiui, pasiekusiam, 
rodos, neįmanoma – tapus „F – 1“ 
„Caterham“ komandos inžinierium – 
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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 „Jeloustouno nacio-
nalinis parkas. Didingiausias 
Amerikos stebuklas“.  
13.00 „Puaro 12“. N-7 
14.30 „Radiofobija“.
15.30 Tautos balsas.  
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - 
Utenos „Juventus“. 
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 „Auksinės bitės 2014“.
23.20 „Alisa“.
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 koman-
da“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Katino Leopoldo vasa-
ra“. 
8.20 „Interviu su katinu 
Leopoldu“.
8.25 „Katino Leopoldo auto-
mobilis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Princas ir aš. 
Karališkas medaus mėnuo“.
11.45 „Gyvenimas ant ratų“. 
N-7 
13.45 „Mano puikioji auklė“. 
14.50 „Didingasis amžius“. 
N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.00 „Užkratas“. N-14 
0.05 „Skaistuolė amerikietė“. 
N-14
1.40 „Čarlio angelai“ (k). N-7

6.45 Teleparduotuvė.  
7.00 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7  
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių sodai. 
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Kapitono Granto be-
ieškant“.  
12.00 „Pelės medžioklė“. N-7
13.55 „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 Savaitės komentarai.  
19.30 „Tūkstantis žodžių“. N-7 
21.15 „Pasaulių karas“. N-14 
23.45 „Ledi“. N-14

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 Arčiau namų.
13.00 „Melagių žaidimas“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Praeities pėdsakai“. 
N-7
21.00 „Bordžijos“. N-14
23.00 „Matrica. Perkrauta“. 
N-7
1.30 „Senosios Kristinos nuti-
kimai“. N-7 
2.45 Bamba TV. S

6.50 „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 „Korio gyvūnijos pa-
saulis“. 
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 „Magijos meistrai“. 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. 
Skambutis į duris“. N-14 
23.00 „Pandorum“. S
0.55 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.40 Purpurinis vakaras. 
Bardų festivalis Anykščiuose. 
2014 m. (k). 
10.30 ORA ET LABORA.  
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2008 m.  
13.15 Mūsų miesteliai. Senoji 
Varėna. 2 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Opera „Don Karlas“.  
17.00 Kultūros savanoriai (k).  
17.30 Septynios Kauno die-
nos.  
18.00 Žinios. Orai. (su vertimu 
į gestų kalbą, k).  
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
(subtitruota).  
18.45 „Paskutiniai mėnesiai“.
0.45 Linija, spalva, forma. (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). 
0.30 Grupės „Tabasco“ jubilie-
jinis koncertas. 

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 Alchemija LIX. VDU 
karta (k). 2014 m.
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 „Miesto skoniai“. 
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 
3.10 KK2 (k). N-7 
3.50 Autopilotas (k).  
4.20 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 Žuvis vakarienei su 
Džeimiu Oliveriu.
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
19.00 „Greitis 2. Laivo už-
grobimas“. N-7
21.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Išsisukinėjimai“. N-7
0.40 „Gamtos šėlsmas. 
Tornadas“. N-14

7.30 „Neprilygstamieji gy-
vūnai“. 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 prigim-
ties“.  
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 „Dažasvydis“. S 
1.15 „24/7“.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 3“.
10.40 Pasaulio panorama (k). 
11.10 Savaitė (k). 
11.40 „Radiofobija“ (subtitruo-
ta, k). 
12.40 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
13.10 Istorijos detektyvai (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 6“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
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).
5.05 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 „Seni vilkai“ (k).
10.35 „Užkerėtoji“ (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 „Gelbėtojas“. N-14
0.50 „Taikinys“. N-7
1.45 „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 „Ledynmetis 3“.  
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 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 „Profas“. N-14
23.10 „Persekiotojai“. N-7
0.00 „Visa menanti“ (k). N-7  
0.50 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
1.55 Bamba TV. S 

6.50 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.

9.10 „Avataras“. 
9.30 „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 „Burbulų šou“ (k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Blondinė eina į karą“. 
N-7
22.55 „Mafijos daktarė“. N-7
23.45 „Begėdis“. N-14
0.45 „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 Grupės „Tabasco“ kon-
certas (k). 
15.00 Gimtoji žemė.  
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 (subtitruo-
ta, k). 
18.25 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Kauno „Žalgiris“ 
- Mažeikių „Mažeikiai“.  
20.30 Labanaktukas. 

21.00 Kultūra +. 
21.30 „Užsispyrusi blondinė 
2“ (k). N-7 
23.00 Kultūros savanoriai.  
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 „Porininkai“. N-7
11.10 „Viskas teisėta“. N-7
12.05 „Pelkė“. N-7 
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7

16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Porininkai“. N-7
18.00 „Pelkė“. 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 „Atskirti“. S
1.00 „Sekso sąmokslas 
Karibuose“. 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 Artūro Orlausko šou. 
N-14.
23.50 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
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“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 3“. 
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 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva 
(k). 
3.30 Emigrantai (k).
4.20 Specialus tyrimas (k). 
5.05 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 „Gyvenimas ant ratų“ 
(k). N-7
10.45 „Princas ir aš. 
Karališkas medaus mėnuo“ 
(k).
12.45 Oplia!. N-7
13.15 „Tomas ir Džeris“.
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 
„Pagrobti ir perduoti“. N-14
0.25 „Taikinys“. N-7
1.20 „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  
2.55 „Nepasitikėk bjaurybe 
iš 23 buto“. 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 „Pavojingas grožis“. 
N-7
23.15 „Persekiotojai“. N-7 
0.05 „Visa menanti“ (k). 
N-7  
0.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.00 Bamba TV. S

6.50 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „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 „Burbulų šou“ (k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko gijos“. 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 Kultūra +. (k). 
12.45 Opera „Don Karlas“ 
(k).  
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 ARTi. Oda.
20.15 Mokslo sriuba. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Alisa“.  
23.00 Dabar pasaulyje.  
23.30 „Alisa“.  
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 „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 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Operacija 
„Džeronimo“. Būrys, nuko-
vęs Osamą bin Ladeną“. 
N-14
23.35 „Crisso Angelo iliuzi-
jų pasaulis“. N-7 
0.05 „Pabėgimo karaliai“. 
N-14  
0.55 „Kazanova“. 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“.  
14.00 „Gamink sveikiau!“. 
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 Taip gyvena žvaigž-
dės! 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 3“. 
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 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Keliai.Mašinos.Žmonės 
(k). 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva (k). 
3.30 Gyvenimas (k). 
4.20 Auksinis protas (k). 
5.35 Mokslo ekspresas (k).

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“. 
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 „Tomas ir Džeris“. 
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 
„Edisono policijos būrys“. 
N-14
0.10 „Ties riba“. N-14  
1.05 „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 „Jūrų pėstininkas“. 
N-14  
23.55 „Elementaru“. N-7  
0.55 „Daugiau nei draugai“. 
N-7  
1.20 „Naujokė“. N-7  
1.45 „Skandalas“. N-14  
2.40 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. 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 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 „Policija ir Ko“. N-7 
20.00 „Visa menanti“. N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Meilė manęs neiš-
duos“. N-7 
23.45 „Persekiotojai“. N-7 
0.35 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.30 Bamba TV. S 

6.50 „Mano puikioji auklė“ (k). 

7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“. 
9.10 „Avataras“.
9.30 „Žmogus juodu apsiaus-
tu“. N-7
10.15 „Duok leteną !“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Laiko gijos“ (k). N-14
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein. 
15.30 „Griežčiausi tėvai“. 
16.40 „Burbulų šou“ (k).
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Gatvės kraujas“. N-14
22.45 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.35 „Begėdis“. N-14
0.35 „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 akade-
mija (k). 
13.30 ORA ET LABORA (k).  
14.00 Festivalis „Vilnius 
Mama Jazz 2014“. 
15.05 Mūsų miesteliai. Senoji 
Varėna. 2 d. (k). 
16.00 „ūsų kaimynai marsupi-
lamiai“ (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.  
19.15 Istorijos detektyvai.  
20.00 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Anapus“. N-14  
23.15 Mokslo sriuba.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 ARTi. Oda. (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

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 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Viskas teisėta“. N-7

17.00 „Porininkai“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7 
21.30 „Naktinis reisas“. N-14
23.05 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7  
23.35 „Pabėgimo karaliai“. 
N-14  
0.25 „Kodinis vardas. Mata 
Hari 1“. 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 žvaigž-
dės! 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 tieisogiai. 
19.20 „Albanas“. N-7 
20.20 Sąmokslo teorija. N-7
21.20 Laikas krepšiniui.
21.30 Europos taurė 
2014/2015. Sevilijos 
„Sevilla“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“.  
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 3“. 
10.40 Gyvenimas (k). 
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1990 m. 1 dalis“ (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7
19.30 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 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.35 „Senis“. N-7 
1.35 Laba diena, Lietuva (k).
3.30 Tikri vyrai (k). 
4.20 Stilius (k). 
5.05 Bėdų turgus (k). 

6.35 „Smalsutė Dora“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k).
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. 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 „Tomas ir Džeris“. 
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 
„Mirties apsuptyje“. N-14 
0.10 „Ties riba“. N-14
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  
2.50 „Nepasitikėk bjaurybe 
iš 23 buto“. N-7
 
 
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7  
18.00 Žinios.  
18.25 „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 paslaptis“. N-7 
23.05 „Persekiotojai“. N-7 
23.55 „Visa menanti“ (k). 
N-7  
0.45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
1.50 Bamba TV. S 

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

ateivius“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Žmogus juodu ap-
siaustu“. N-7 
10.15 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
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 „Burbulų šou“. 
17.10 „Mano puikioji auklė“.  
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės VIII. Mirtis per rega-
tą“. N-14
22.55 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7
23.45 „Deksteris“. N-14
0.50 „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 „Paskutiniai mėnesiai“ 
(k). 
14.50 Lietuvių dokumentikos 
meistrai (k). 
15.05 Prisiminkime. Antanas 
Miškinis skaito savo eiles. 
15.15 Istorijos detektyvai 
(k). 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 

16.25 „Namelis prerijose“. 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
18.15 ...formatas. Poetas 
Vytautas Kaziela.. 
18.30 Pagauk kampą. 
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Petras Kurmelis“. 
22.35 Poetas Antanas 
Miškinis. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k).  
11.35 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 „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 „Fizrukas“. N-7 
21.30 „Išeities kodas“. N-14
23.15 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
23.45 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14
0.35 „Kodinis vardas. Mata 
Hari 2“. 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“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 3“. 
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 
7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Avinėlių tylėjimas“. 
N-14 
0.35 „Senis“. N-7
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 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (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 „Tomas ir Džeris“. 
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
21.25 Šventę švęsti. 
22.55 „Įkalinti laike“. N-7 
1.05 „Bepročiai“. S

6.35 Teleparduotuvė.  
6.50 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „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 M.A.M.A. apdovano-
jimai.  
22.30 „Pasiutę šunys“. N-14 
23.50 „Penktadienis, 13-
oji.“. S 
1.45 „Jūrų pėstininkas“. N-14
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Vaikai Lobių saloje. 
Salos paslaptis“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7  
19.00 Amerikietiškos imty-
nės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7 
21.30 „Drakono akys“. N-14 
23.10 „Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“. N-14 
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.25 Bamba TV. S

6.50 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Žmogus juodu ap-
siaustu“. N-7
10.15 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
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 „Burbulų šou“ (k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir pa-
siutęs šou“. N-7
22.45 „Teisė žudyti“. 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 „Trys dienos“ (k). N-7  
14.00 „Laiškas Evai“ (k). N-7 
15.30 Lietuvių dokumentika 
(k). 
16.30 ...formatas. Poetas 
Vytautas Kaziela (k). 
16.50 Mokslo sriuba (k). 
17.05 Vienas eilėraštis. 
17.15 Pagauk kampą (k). 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė (sub-
titruota). 
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.40 „... Aš negaliu sugrįž-
ti“. 
19.00 Teatras.  
19.45 Kanklininkė Ona 
Mikulskienė. 

20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Naktibalda“. 
22.30 Dainuoja Ona 
Valiukevičiūtė ir Viktoras 
Malinauskas. 1986 m. 
23.00 „Pietys“. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Mokslo sriuba (k). 
0.50 Legendos (k). 
1.35 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 „Pavojus rojuje“. 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 „Aukštasis žmogus“. 
N-14
0.00 Eurolygos rungty-
nės. TOP 16. Barselonos 
„Barcelona“ - Kauno 
„Žalgiris“.
1.40 „Dvasių medžiotojai“. 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 Kitoks pokalbis. N-7   
13.00 Pasaulis nuostabus. 
13.30 Sąmokslo teorija. N-7 
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 „Veltėdžiai“. N-14
1.15 „Merdoko paslaptys“. 
N-7
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šeštadienis 2015 01 31

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 
tarnyba (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Didžiosios migracijos. 
2 d. Poreikis daugintis“.
13.00 „Inspektorius Luisas 
2. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1991 m. 2 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 „Mistinė pica“.
0.30 „Senis“. N-7 
1.30 „Mūsų laisvės metai. 
1991 m. 2 d“. (k).
2.25 „Inspektorius Luisas 2“ 
(k). N-7 
4.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 
5.40 Mokslo ekspresas (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių koman-
da“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Katinas Leopoldas 
sapne ir tikrovėje“.
8.25 „Katino Leopoldo poli-
klinika“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Skraiduolis“.  
11.40 „Džiunglių karalius“.
13.25 „Mano puikioji auklė“.
14.55 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.55 Šventę švęsti.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Keistuolis Deivas“. 
20.45 „Bloga kompanija“. N-7 
23.00 „Tikras teisingumas. 
Gatvės karai“. N-14 
0.45 „Įkalinti laike“ (k). N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.25 „Bidamanų turnyras“. 
N-7 
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas. 
10.30 „Kapitono Granto be-
ieškant“. 
12.00 „Šuniškas gyvenimas“. 
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. 
22.30 „Pirmoji nuodėmė“. 
N-14 
0.50 „Biutiful“. N-14 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapasLietuvoje. 
2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Patrulis (k).  
13.00 „Melagių žaidimas“. 
N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Bosas“. N-7  
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7  
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 MANO HEROJUS 
„Saugykla“. N-14  
22.55 „Baimės įlanka“. N-14 
0.30 „Mano tėtis kalba „š...““  
2.10 Bamba TV. S

6.50 „Gepardų dienoraščiai“.
7.50 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 

8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Korio gyvūnijos pa-
saulis“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir 
įdomybės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Bučiuotis, vesti, veng-
ti?“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Magiškasis Rio“. 
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.00 „Tebūnie meilė“. N-7
21.00 „Zoro“.
23.10 „Atpildas“. N-7
0.15 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (sub-
titruota).  
10.15 Kelias (k).  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2008 
m.  
13.15 Būtovės slėpiniai.  
14.00 Kultūra +. (k).  
14.30 „Madagaskaras“. 
17.10 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios. Orai. (su verti-
mu į gestų kalbą, k).  
18.15 Legendos (k).  
19.00 Muzika gyvai. 

20.20 ARTi. Oda. (k).
20.50 Vienas eilėraštis (k).
21.00 „Avinėlių tylėjimas“ (k). 
N-14  
23.00 Panorama (k).  
23.30 „Laisvė“. N-7 
1.05 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

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 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite. 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 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite. 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 Džeimis Oliveris gelbs-
ti kiaules.
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
19.00 „Fenikso skrydis“. N-7
21.05 „6 kadrai“. N-7
21.30 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
22.55 „Tornado grėsmė“. 
N-14
0.35 „Da Vinčis“. S 
 

8.00 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
12.00 „Spąstai tėčiui“. 
12.50 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios
17.30 Nuoga tiesa. N-7
18.35 „Laukinis pasaulis“. 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 Mis Visata.
23.15 „Šokių kovos“. N-7
1.10 „Pašokime!“ N-7

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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Kelionių agentūros „Zigzag 
travel“ ir “Lietuvos geležin-
kelių“ organizuotas konkursas 
„Traukiniu keliauk – akimirką 
pagauk!“ sulaukė 236 nuotraukų 
iš 54 autorių. Iš jų buvo atrinkta 
15 nuotraukų parodai, kuri jau 
keliauja po didžiuosius Lietu-
vos miestus. Pirmąją vietą ir pa-
grindinį konkurso prizą kelionę 
dviem I klasės greituoju TGV 
traukiniu pasirinkta kryptimi 
Prancūzijoje laimėjo V. Pupelio 
nuotrauka „Pasirinkimas“.

„Prancūziją dar reikia pasiekti, 

„Neįamžinti būtų nuodėmė...“
Anykštėnas Vaidas Pupelis siaurojo geležinkelio nuotraukomis 

jau seniai stebina ne tik anykštėnus, bet ir šalies gyventojus. Vy-
ras dirba Aukštaitijos siaurojo geležinkelio kelio ruožo brigadi-
ninku, ir, kaip sako, fotoaparatas jį lydi visada. Viena V. Pupelio 
nuotrauka rudenį jam pelnė kelionę dviem asmenims Prancūzi-
joje pasirinkta kryptimi. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

o tai kainuoja“, - juokėsi V. Pu-
pelis, labiau džiaugdamasis dėl 
tokio nuotraukos įvertinimo, o 
ne dėl pačios kelionės. Paklaus-
tas, kada važiuos į Paryžių, V. 
Pupelis sakė: „Dar neapsispren-
džiau, nes turiu laiko iki liepos 
mėnesio. Jeigu nuvažiuosiu, tai 
būtinai fotografuosiu ir Prancū-
zijos greitąjį“. 

Nuotraukų siauruko tema pas 
jį begalė. Išties, kas už jį dar 
labiau galėtų pažinti siauruką, 
juolab pagauti tokių nepakarto-
jamų akimirkų. „Kartais tokius 

vaizdus matau, kad jų neįamžin-
ti būtų nuodėmė“, - sako V. Pu-
pelis, dabar jau fotografuojantis 
ir peizažą, ir ypač mėgstantis 
fotografuoti vakarėjantį, nakti-
nį miestą. Beje, pirmoji vieta jo 
nuotraukoms buvo pripažinta ir 
fotokonkurse „Siaurukas kraš-
tovaizdyje“, kuriame dalyvavo 
nemažai Lietuvos fotografijos 
meistrų. 

V. Pupelis „Aukštaitijos siau-
rajame geležinkelyje“ dirba nuo 
1998 – ųjų. Tai pirmoji ir kol kas 
vienintelė jo darbovietė. 

V. Pupelio pažintis su foto-
grafija buvo visai atsitiktinė, jis 

Matydamas nepakartojamus siauruko ir Anykščių krašto vaiz-
dus Vaidas Pupelis tiesiog negali jų neįamžinti. 

Autoriaus nuotr. 

Daugiau galimybių be 
papildomų išlaidų

„Išmanieji telefonai atveria daug 
daugiau galimybių nei mygtukiniai. 
Jie praverčia ir mėgstantiems daug 
bendrauti, ir norintiems įdomaus 
laisvalaikio – išmaniajame telefone 
galima skaityti knygas, žiūrėti fil-
mus, klausytis muzikos, žaisti žai-
dimus. Be to, juos paprasta nau-
doti, nes telefoną galima pritaikyti 
pradedančiajam vartotojui. Visa tai 
mūsų klientai dabar galės išbandyti 
vos už 1 eurą“, – pasakojo Daiva 
Matukienė, „Tele2“ prekinio ženklo 
vadovė.

Didelis išmaniojo telefono privalu-
mas – galimybė naudotis „Google“ 
žemėlapiais ar atsisiųsti nemoka-
mą navigacijos programą „Here“. 

Žemėlapius jai galima atsiųsti iš 
anksto ir tam nenaudoti mobiliojo 
interneto duomenų. Programėlė 
veiks ir neprisijungus prie interne-
to, su ja nepaklysi nepažįstamo-
se vietose Lietuvoje ir užsienyje, 

PR „Tele2” klientams – „Samsung“ išmanusis už 1 eurą
„Tele2“ pakvietė savo klientus naujus metus pradėti išbandant 

išmaniųjų telefonų galimybes. Išmaniuosius „Samsung Galaxy 
Young 2“ jie galės įsigyti už simbolinę 1 Eur kainą, be jokių telefo-
no mėnesio mokesčių.

Pasiūlymas galioja pasirinkus „Tele2“ siūlomus mokėjimo planus 
nuo 7,24 Eur/mėn. ir sudarius 24 mėn. sutartį.

o artimieji galės sužinoti telefono 
turėtojo buvimo vietą. Tai ypač ak-
tualu vaikams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms.

Didelis mokėjimo planų 
pasirinkimas

„Tele2“ siūlomų mokėjimo planų 
pasirinkimas – didelis, tad tinkamą 
variantą ras ir senas, ir jaunas.

Vyresniems žmonėms turėtų pa-
tikti planas „800 min“. Pasirinkę jį 
už 7,24 Eur/mėn. gaus 800 min. 
pokalbiams į visus Lietuvos tinklus, 
10 000 SMS ir 1 Gb duomenų nar-
šymui. 

Norintys dar daugiau bendravimo 
laisvės gali rinktis planą „Pigiau“ 
su 1 GB duomenų. Su šiuo planu 
tiek skambučiai, tiek SMS žinutės į 
visus Lietuvos tinklus bus neriboti. 
Plano mokestis – 8,4 Eur/mėn.

Geras pasirinkimas jaunimui – 
planas „Deezer“. Jį pasirinkę už 8,4 
Eur/mėn. gaus 300 min. pokalbių į 
visus Lietuvos tinklus, 1000 SMS 

žinučių, 1 Gb duomenų naršymui 
ir „Deezer Premium“ narystę su 35 
mln. dainų lobynu ir neapmokes-
tinamu duomenų kiekiu muzikos 
klausymui. 

„Samsung Galaxy Young“ –
draugiškas pradedantiesiems

Išmanusis telefonas „Samsung 

Galaxy Young 2“ specialiai pri-
taikytas pradedantiesiems var-
totojams. Kompaktiškas, tačiau 
visomis reikalingomis funkcijomis 
aprūpintas telefonas turi vieno 
branduolio 1,0  GHz procesorių, 
8,9 cm įstrižainės ekraną ir 3 MP 
kamerą.

Telefonas tiks tiek jaunesniems, 
tiek vyresniems vartotojams, jo 

naudojimas – labai paprastas 
ir patogus. Be to, jis traukia akį 
patraukliu dizainu – juodos arba 
baltos spalvos „Samsung Galaxy 
Young 2“ nugarėlė yra apvilkta sti-
linga odos imitacija. 

Daugiau apie „Tele2“ paslaugas 
galima sužinoti bendrovės preky-
bos salonuose visoje Lietuvoje ir 
svetainėje internete www.tele2.lt.

niekada nemanė siekti fotografi-
jos meno aukštumų, juo labiau 
sulaukti pripažinimo. „Pirkau 
televizorių ir dovanų prie jo 
pridėjo muilinę, tačiau neblogą 
„Olympus“. Po jo išbandė ne 
vieną fotoaparatą ir šiuo metu 
fotografuoja „Canon 500“. Nau-
doja keičiamą optiką. Turi pla-
čiakampį, portretinį objektyvus 
ir teleobjektyvą. 

„Ar palaiko kūryboje šeima, 
kaip vertina Jūsų nuotraukas?“, 
- paklausiau V. Pupelio. „Pa-
laiko. Ypač žmona, nes vaikai 
dar maži. Pradėjęs rimčiau fo-
tografuoti įdomesnes nuotrau-

kas pirmiausia jai parodydavau, 
- pasidžiaugė fotografas. - Juk 
kitų pomėgių lyg ir neturiu. Nuo 
fotografijos likęs laisvalaikis – 
šeimai ir vaikams. Beje, daug 
fotografuoju būtent išėjęs pasi-
vaikščioti su šeima.“. 

Daug nuotraukų V. Pupelis tal-
pina feisbuke, menines nuotrau-
kas talpinančiose interneto sve-
tainėse. Kol kas jis neplanuoja 
savo personalinės parodos, nes 
mano, kad nėra nufotografavęs 
kažko labai išskirtinio. „Kada 
nors...“, - mįslingai nutęsia įspū-
dingų siauruko nuotraukų auto-
rius.  
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vietoj tabletės

Kamilė BITVISKAITĖ, 
psichologė 

Tikriausiai girdėjote frazę: „O aš 
tave pažįstu kaip nuluptą, gali man 
nieko nepasakoti“. Būtent tokių 
frazių sakytojus galėtume vadinti 
„aiškiaregiais - visažiniais“. Bjau-
ru tokius sutikti, ar ne? Juk jie taip 
gerai supranta žmogų, žino jį kaip 
nuluptą ir, kas svarbiausia, visad 
yra teisūs. Pats netyčia gali sudve-
joti, ar tai, ką žinai apie save, tikrai 
yra tiesa, nes juk jie žino geriau.

Pasąmonė - ko nežinome 
apie save 

Jeigu pasaulyje ir būtų išrastas 
koks klausimynas, kuris galėtų 
parodyti, kiek mes iš tiesų žinome 

apie save ar kitus, net „aiškiaregiai“ 
nesurinkų 100 procentų, jie net ne-
surinktų 50 procentų atsakymų ir 
patys nepažintų savęs. Kodėl? Argi 
mums neteko atsidurti situacijose, 
kuriose mūsų elgesys nustebina 
mus pačius? Manėme, kad mums 
toks elgesys nebūdingas, tačiau... 
elgiamės priešingai. Tai yra todėl, 
kad dauguma mūsų asmenybės pa-
slapčių slypi pasąmonėje. 

Vienas iš pirmųjų atkreipęs dė-
mesį į pasąmonę buvo Sigmundas 
Freudas. Jis būdamas gydytoju 
pastebėjo, kad dalies pacientų, 
besiskundžiančių nerviniais simp-
tomais, skausmai neturi jokios 
biologinės priežasties. Simptomų 
priežastis buvo kita, ji buvo psi-
chologinė. Bedirbdamas su tokiais 
žmonėmis, S.Freudas pastebėjo, 
kad patys pacientai nelabai supran-
ta, kokios priežastys galėjo jiems 
sukelti skausmą, jos tarsi išstumtos 
iš supratimo lauko. Pasirodo, prie-
žastys slypi pasąmonėje. Pasąmonę 
S. Freudas įvardino kaip neįsisą-
monintą sielos gyvenimą. Joje glū-
di skaudūs prisiminimai, kurie ir 
sukelia asmenims tam tikrus svei-
katos sutrikimus. Pats S.Freudas 
žmogaus psichiką mėgo lyginti 
su vandenyje slypinčiu ledkalniu. 

Matomoji ledkalnio dalis yra mūsų 
sąmonė ir sąmoningas mūsų pačių 
supratimas. Nematomoji – pasą-
monė, kurioje yra neįsisąmoninti 
norai, mintys, prisiminimai. Pasak 
S.Freudo, pasąmonėje glūdi tie pri-
siminimai, kurie mums yra perne-
lyg skaudūs. 

Kiaulės niekuo dėtos

Kaip gydytojas, S.Freudas taip 
pat pastebėjo, kad mūsų pasąmo-
nėje glūdi ir biologiniai impulsai, 
dar kitaip vadinami ID, kurie vei-
kia vadovaudamiesi malonumo 
principu. Sutelkusi viską, kas 
slypi joje, pasąmonė gali stipriai 
veikti mūsų gyvenimą. Ir su jos 
atoveiksmiais mes susiduriame 
kiekvieną dieną. Sakykim, žmo-
nės sako, kad gyvenime veikia 
„kiaulystės dėsnis“. Pavyzdžiui, 
artėja labai svarbi diena – pasima-
tymas, darbo pristatymas, vestu-
vės ar kokios svarbios šventės ir 
visad prieš tai turi nutikti kas nors 
ne taip - išdygsta didžiulis spuo-
gas ant nosies, užkliūnant už ran-
kenos suplyšta megztinis, palie-
kame svarbius daiktus namuose. 
Tačiau nei kiaulės, nei „kiaulystės 
dėsnis“ čia niekuo dėtas. 

Būtent tokiose situacijose neri-
mas, kurį mes išstumiame į pasą-
monę, jo neįsisąmoniname arba 
kuris jau glūdi mūsų pasąmonėje 
išlenda į dienos šviesą. 

Pasąmonė svarbi savęs pažini-
mui. Kiekvienas iš mūsų turime 
tam tikrą savęs suvokimą, kurį 
psichologai vadina „Aš – vaizdu“ 
arba savimone. Savimonė yra api-
brėžiama, kaip savęs, savo bruožų, 
poreikių ir galimybių, vertybių 
įvertinimas. Tad su mumis yra ly-
giai taip pat kaip ir su ledkalniu, 
nes tik iš dalies patys save pažįs-
tame, o didesnė mūsų asmenybės 
dalis išvis nematoma. Taip yra ir su 
mūsų asmenybės savybėmis – vie-
nas iš jų suvokiame, o kitų papras-
čiausiai neįsisąmoniname.  

Yra savybės, kurių mes nepa-
stebime ir neužfiksuojame, nes jos 
mums yra nereikšmingos. Pvz. ga-
lime laikyti žmogų „geriečiu“, bet 
jis savęs tokiu nelaikys, nes jam 
tai nėra reikšminga savybė. Yra 
savybės, kurias mes suvokiame, 
jog turime, bet nesuprantame, iš 
kur jos atsirado. Žmogus gali būti 
pernelyg smulkmeniškas arba tvar-
kingas, tačiau nežinoti kodėl. (Juk 
dažnai esame pikti ar nuliūdę, ir 
nežinome kodėl). O dalies savybių 

specialiai neįsisąmoniname, nes 
mums jos paprasčiausiai nepriimti-
nos. Praktiškai kiekvienas žmogus 
save laiko labai garbingu ir mąsto, 
kad visą, ką jis pasiekė, darė dorai, 
visiškai pamiršdamas, kaip lipo 
per kitų galvas, skundė ar kaišiojo 
pagalius į ratus kitiems, kaip žemi-
nosi pats prieš reikiamus žmones 
ir žemino ne tokius svarbius. Mes, 
kaip asmenys, juk niekam nieko 
blogo nedarome, ar ne? 

Tokiu būdu neįsisąmoniname 
tam tikrų dalykų apie save. Tačiau 
tai nėra saugu, savęs nei apgausi, 
nei nuo savęs pasislėpsi, nes nuo-
latinis informacijos nustūmimas į 
pasąmonę gali sukelti rimtų psi-
chologinių problemų. Kuo labiau 
stengsimės suprasti, kas slypi mu-
myse ir kokios viso to priežastys, 
tuo labiau stengsimės save pažinti 
ir kontroliuoti. Sugebėjimas įsisą-
moninti rodo tik asmens brandu-
mą. Juk pasąmonėje gali slypėti 
ne tik neigiamos mūsų savybės, 
bet ir teigiamos. Beje, apie „Tita-
niką“. Nepamirškite, kad jis nu-
skendo susidūręs su ledkalniu. Per 
arti priplaukė. Galvoju, kad ret-
karčiais kai kuriuos žmones sau-
giau yra apiplaukti, negu stengtis 
suprasti.

Šaltas vanduo „išplauna“ stresą

„Mes dažniausiai bijom to, ko ne-
galim paaiškinti. Tad ir šalto vandens 
baimė neatrodys tokia didelė, jeigu 
žinosim, kas su mūsų organizmu 
vyksta maudynių metu. Pirmiausia, 
kūnui „susidūrus“ su lediniu van-
deniu itin stipriai dirginami odos 
receptoriai. Jų sukelti nerviniai im-
pulsai pasiekia net galvos smegenis. 
Maža smegenų dalelė hipotaliamas 
(pogumburis), esantis beveik pačia-
me mūsų kaukolės centre, yra labai 
stipriai stimuliuojamas. Pogumburis 
mūsų organizme daug kam „diriguo-
ja“: veikia širdies ir kraujagyslių sis-
temą, virškinamąjį traktą, medžiagų 
apykaitą, reguliuoja mūsų emocijas, 

Ledinės maudynės – sveikatos 
vakcina iš gamtos Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Ne vienas pašiurpsta žiūrėdamas į žiemą vandenyje besipliuš-
kenančius „ruonius“ – tuo tarpu sveikuoliai į tokias maudynes 
žiūri, kaip į vieną iš sveikatinimosi būdų. Paklausta, ar maudynės 
lediniame vandenyje nėra didžiulis stresas mūsų organizmui, jau 
daugiau nei penkiolika metų žiemomis besimaudanti muziejinin-
kė, Anykščių sveikos gyvensenos klubo „Anykščių vaivorykštė“ 
narė Kristina Kiaušaitė sutinka, kad tai stresas, tačiau teigia, jog  
jis tik pažadina organizmą iš snūduriavimo būsenos. 

miegą, budrumą, apetitą ir troškulį, 
taip pat kūno temperatūrą“ – pasako-
ja K.Kiaušaitė.

Apsiliejus ar panirus į šaltą vande-
nį yra paveikiamos odos paviršiaus 
kraujagyslės, kraujas iš periferijos 
pasiekia kūno centrą, po to seka at-
virkštinė kraujo banga, kuri sukelia 
šilumos pojūtį – užplūsta karštis, at-
rodo, kad oda dega. 

„Kartu su kraujagyslių susitrauki-
mu kilusi vibracijos banga „supurto“ 
visa, kas nereikalinga, nenaudinga 
audiniuose, išplauna šlakus. Beje, 
ledinis vanduo yra ir biologiškai ak-
tyvių taškų stimuliatorius, kaip kad 
akupunktūra, prideginimas ir lazeri-
nė stimuliacija. Išnyksta „energeti-
niai blokai“, išsilygina viso organiz-

mo energetika, todėl labai ryškus ne 
tik fizinės savijautos, bet ir emocinės 
būsenos pagerėjimas. Paradoksas 
– šalto vandens stresas išlaisviną il-
galaikį organizmo stresą, sveikatina 
žmogų“ – apie teigiamą ledinių mau-
dynių poveikį tiek fizinei, tiek psi-
chologinei žmogaus būklei pasakoja 
pašnekovė.

Išeiti iš komforto 
zonos – sveika  

Pasak K. Kiaušaitės, jeigu žmogus 
neturi rimtų sveikatos sutrikimų, jis 
gali lįsti į šaltą vandenį be specia-
laus išankstinio pasiruošimo: „Tik 
turi būti nusiteikimas, kad trumpas 
panirimas į šaltą vandenį nesušaldo 
organizmo, o tik „sujudina” jį, taip 
pat sąmoningas supratimas, kad ši 
vandens procedūra stiprina organiz-
mo adaptacinę funkciją“.

Tiek prieš maudynes, tiek po jų 
svarbu būti tinkamai apsirengus – ge-
riausia vilnoniai, vėjo neperpučiami 
drabužiai.

Svarbu ir „kokybiškas“ apšilimas. 
„Prieš maudynes paprastai darome 
15-20 min. mankštą, bėgiojame at-
palaiduojančiu bėgimu, kad apšiltų 
visas kūnas. Įlindę į vandenį, pany-
rame 2-3 kartus, svarbu, kad vanduo 
apsemtų pakaušį. Beje, įlindus į van-
denį, nekontroliuokite savo emocijų, 
jeigu norisi, garsiai rėkite, kad išsi-
laisvintų įtampą, sąstingis. Išlipus 
į krantą reikia rankomis nubraukti 
vandenį, apsitrinti ir padaryti kelis 
fizinius pratimus, pirmąsias 10-15 
min. atrodo, kad kūnas dega, apima 
pojūtis, kad daug šilčiau negu prieš 
lendant į vandenį. Po 15 min. po 
maudynių ateina pirminis žvarbu-
mas, taigi labai svarbu apsirengus dar 
apie 10 min. intensyviai judėti, ge-
riausia nubėgti trumpą krosą. Iš savo 
patirties galiu pasakyti, kad žiemos 
metu geriausiai maudyti 1-2 kartus į 
savaitę, o kitas dienas grūdintis šaltu 

dušu“ – apie maudynių „techniką“ 
kalba pašnekovė.

Paklausta, ar yra amžiaus riba, nuo 
kurios jau galima ir, nuo kurios nebe-
galima lįsti į ledinį vandenį sveikuolė 
anykštėnė sako: „Yra žmonių, ku-
riems kasrytinės maudynės vandens 
telkinyje tapo neatskiriama gyveni-
mo dalimi. Pažįstu įvairaus amžiaus 
žiemą besimaudančių žmonių, tad 
manau, kad visokias ribas kuriame 
tik savo galvose. Čia svarbiausia vi-
dinis pojūtis, ar aš noriu, ar man tai 
svarbu, jausena, kiek galiu sau leisti, 
gal šiandien aš tik kojas apsiliesiu 
šaltu vandeniu, o gal aš jau galiu lįsti 
po šaltu dušu ar net į upę. Savęs prie-
vartauti negalima, grūdinimosi pro-
cedūros rezultatas turi teikti malonu-
mą, nors pradžioje nelengva išeiti iš 
komforto zonos“.

Beje, pašnekovė teigia, maudytis 
vieną kartą į metus, net į mėnesį, nėra 
rimtas grūdinimasis, tai labiau laiki-
nas savęs išbandymas. Šaltas vanduo 
kaip organizmo stiprinimo priemonė 
pradeda veikti tik laikantis rėžimo: 
šaltas dušas kas rytą, maudynės šalta-
me vandens telkinyje kartą per savai-
tę. Tik tada organizmas tikrai įgauna 
atsparumą virusams, prisitaiko prie 
nepalankių aplinkos sąlygų. Grūdi-
nimosi įprotis atsiranda po kelių mė-
nesių, o išnyksta per dvi tris savaites.

Šatas vanduo padėjo 
priprasti prie...šalčio 

Skaityti ar girdėti apie teigiamus 
vienokio ar kitokio sveikatinimosi 
būdus – viena, pačiam juos išbandy-
ti – visai kas kita. K.Kiaušaitė sako, 
kad pradėjusi žiemą maudytis atsi-
kratė ne vienerius metus kankinusių 
sveikatos problemų. „Pirmas paniri-

mas į šaltus Baltijos jūros vandenis 
kartu su visos Lietuvos ruoniais buvo 
prieš kokius penkiolika metų. Patiko, 
nes iškart pajutau kūno atsipalaida-
vimą ir vidinį ramumą. Po pirmųjų 
maudynių niekada nekilo abejonių ir 
baimių dėl maudymosi šaltame van-
denyje. Į šias patirtis atvedė mama, 
tai buvo jos sveikatos ieškojimų lai-
kas, toje bangoje buvau ir aš, už tai 
esu jai labai dėkinga. Paauglystė man 
buvo pakankamai sunkus laikotarpis, 
taigi ieškojau atsvaros, ramybės uos-
to, maudynės gelbėjo. Nuo vaikystės 
turėjau alergiją šalčiui, atsirasdavo 
net žaizdos ant odos, studentaujant 
šaltą žiemos dieną išeiti į lauką tap-
davo nepakeliama, riedėdavo ašaros 
iš nevilties, atrodydavo, numirsiu iš 
šalčio, dabar suprantu, kad tiesiog 
nebuvo organizmo adaptacijos ne-
palankioms sąlygoms. Ir tik pradėjus 
reguliariai grūdintis: šaltas dušas kas 
rytą, dažnos maudynės Šventojoje, 
padėjo išsivaduoti iš šios nemalonios 
savijautos, atradau tam tikrą organiz-
mo pusiausvyrą. 

Man asmeniškai didžiausias mau-
dynių pliusas – pagerėjusi savijauta, 
kūno lengvumas ir minčių skaidru-
mas. Galva nuolatos pilna įvairių 
sumanymų, rūpesčių, o maudynės 
padeda atsipalaiduoti, nurimti, rasti 
geriausius sprendimus. Taip pat labai 
svarbi kūno savijauta, atsiranda  dau-
giau fizinės jėgos, dingsta įtampos. 
Po rytinio kroso ir maudynių išnyks-
ta tokie nemalonūs simptomai, kaip 
sloga, gerklės skausmas“ – apie savo 
patirtis kalba anykštėnė. 

K.Kiaušaitės dukra – dešimtmetė 
Anykščių A. Vienuolio progimnazi-
jos moksleivė – jauniausia Anykščių 
„ruoniukė“. „Pirmą kartą Faustina 
žiemą maudėsi būdam 5 metų, taigi 
jau pusę savo gyvenimo ji maudosi 
šaltame vandenyje. Ji drąsiai neria į 
šaltą vandenį, sutikdama šiuos Nau-
juosius metus net į eketę lindo. Kol 
kas jai tai – smagus nuotykis, o man 
džiugu, kad Faustina nebijo ir nori 
gyventi kitaip“ – apie savo „ruoniu-
kę“ pasakoja pašnekovė. 

Sveikuolė anykštėnė Kristina Kiaušaitė žiemą maudytis pradėjo 
paskatinta mamos. Ir posakis „kartą pabandęs, negali sustoti“ 
pasitvirtino su kaupu – dabar K.Kiaušaitė į ledinį vandenį neria 
su dukra Faustina.           Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

Anykščių „ruoniai“ kviečia visus norinčius prisijungti prie jų ir va-
sario 1 d., sekmadienį, dalyvauti tradicinėse maudynėse „Anykščių 
ruoniai 2015”. O vasario 14 – ąją visi Lietuvos sveikuoliai rinksis Pa-
langoje, kur vyks rekordinės, šiemet jau 25-osios žiemos maudynės. 

Pasąmonė - kaip „Titaniką“ pražudęs ledkalnis
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Būdamas laisvėje skundė 
įkalintą dėdę

A.Kadžionio istorija, ko gero, 
kraupiausia iš tų, kurias „Anykštos“ 
žurnalistams pavyko rasti KGB ar-
chyvuose. 1974 metų KGB Anykš-
čių poskyrio veiklos ataskaitoje 
poskyrio viršininkas majoras Vasi-
lijus Čikiliovas rašo, kad „Artūro“ 
dėka pavyko „prispausti“ vasario 
16-ąją Kavarsko užkandinėje gėru-
sius jaunuolius ir, kad po išgertuvių 
ir „Artūro“ skundo L.Vaitonis tapo 
agentu „Ramune“. Tačiau įdomiau-
sia „Artūro“ biografijos dalis yra 
darbas su savo dėde. 

Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro ofi-
cialioje internetinėje svetainėje 
kgbveikla.lt skelbiamoje 1974 metų 
KGB Anykščių poskyrio veiklos 
ataskaitoje „Artūras“ yra neabejo-
tina KGB žvaigždė. Tuo metu jam 
buvo 28-eri. „Artūras“ KGB pra-
nešinėjo tai, ką jam, kaip politinio 
kalinio giminaičiui, apie Permės 
lageryje kalintį dėdę Joną Kadžionį 
pasakojo kiti politiniai kaliniai. 

„1974 m. rugsėjo 23 dieną agen-
tas „Artūras“ pranešė, kad 25 rug-
pjūčio pas jį ir jo gimines atvažia-
vo Šimonas Grilius, apie 29 metų 
amžiaus, tautybė – žydas. Kaip jis 
pareiškė – buvo teistas už veiklą, 
kai mokėsi Maskvos Lomonosovo 
universitete. Bausmę jis atliko Per-
mės lageryje kartu su agento dėde 
Kadžioniu Jonu Karolio, gimusiu 
1928 metais Anykščių rajone Pik-
tagalio kaime, kuris praeityje buvo 
banditų grupuotės vadeiva, slapy-

vardžiu „Bėda“, 1953 metais sulai-
kytas gyvas ir nuteistas 25 metams. 
Š.Grilius nuo jo perdavė linkėjimus 
ir papasakojo, kad J.Kadžionis liko 
priešiškose pozicijose, naudoja-
si savo autoritetu tarp nuteistųjų, 
atlieka sustiprintą nacionalistinį 
darbą su naujais nuteistaisiais, rašo 
antitarybinius eilėraščius ir kitus 
memuarus. Kaip pareiškė Š.Grilius, 
J.Kadžionis perdavė jam antitarybi-
nę savo kūrybos literatūrą ir paprašė 
perduoti broliui Kadžioniui Alek-
sui, Karolio, kuris vokiečiams oku-
pavus Lietuvos TSR tarnavo vokie-
čių armijoje, o 1944 metais pabėgo 
į užsienį ir dabar gyvena Anglijoje. 
Jo ketinimai turėtų būti įgyvendinti 
šitaip: jo tėvai prieš penkis metus iš 
Kauno išvažiavo į Izraelį. Š.Grilius 
ką jam tai bekainuotų, bandys gauti 
leidimą išvažiuoti į Izraelį pas savo 
tėvus ir keliaus per Angliją, kur ap-
lankys Aleksą Kadžionį ir perduos 
jam brolio J.Kadžionio rankraštį, 
kad šis būtų išspausdintas buržu-
azinėje spaudoje. Kaip pareiškė 
Š.Grilius, būsima knyga, kurios 
autoriumi, kaip manoma, bus agen-
to dėdė savo turiniu stipresnė nei 
Solženicino „Viena Ivano Deni-
sovičiaus diena“. Š.Grilius „Artū-
rui“ paliko savo adresą. Agentas 
„Artūras“ atliko mūsų užduotį pa-
tikrinti, ar Š.Griliaus paliktas adre-
sas yra teisingas, todėl važiavo pas 
Š.Grilių į Kauną, bet jo namuose 
nerado. Šeimininkė paaiškino, kad 
Š.Grilius kažkur savaitei išvažiavo, 
bet greitai turi grįžti. Lapkričio 11 
dieną agentas antrą kartą važia-
vo pas Š.Grilių. Šį kartą Š.Grilius 

buvo namie. Jis agentui paaiškino, 
kad buvo išvažiavęs į Vilnių, kur 
tvarkėsi išvažiavimo į Izraelį do-
kumentus ir kad gavo vizą. Pasakė, 
kad išvažiuoja 1974 metų lapkričio 
26 dieną. Pokalbio, kuris truko apie 
3 valandas, metu Š.Grilius agentą 
nuteikinėjo nacionalistine dvasia, 
smulkiai papasakojo apie jo dė-
dės J.Kadžionio veiklą lageryje, 
su neapykanta kalbėjo apie rusų 
tautą, kvietė ir lietuvius žydų pa-
vyzdžiu kovoti už laisvę. Š.Grilius 
patarė agentui aplankyti savo dėdę 
J.Kadžionį lageryje ir pamokė, kaip 
perduoti nuteistiesiems informaci-
ją“, – 1974 metų veiklos ataskaitoje 
parašė KGB Anykščių poskyrio vir-
šininkas majoras V.Čikiliovas.

Suvedė su Baliu Gajausku

Tęsdamas savo ataskai-
tą V.Čililiovas išdėstė, kad 
A.Kadžionis - „Artūras“ Š.Griliaus 
buvo suvestas su Baliu Gajausku.  
„Pokalbio pabaigoje Š.Grilius 
agentui patarė susisiekti su kaž-
kokiu Baliu Gajausku, gyvenan-
čiu Kaune, kuris neva gyvena 
tiktai su motina. B.Gajauskas taip 
pat buvo kalintas lageryje kartu 
su agento dėde. Š.Griliaus žo-
džiais B.Gajauskas savas žmogus 
ir su juo reikia palaikyti ryšį. Per 
B.Gajauską agentas sužinos, kaip 
jam, t.y. Š.Griliui, pavyko kelionė 
į Angliją ir Izraelį. Be to, Š.Grilius 
pažadėjo agentui atsiųsti eilėraš-
tį, neva sukurtą Jono Kadžionio. 
Lapkričio 25 dieną eiliniame susi-
tikime su agentu šis perdavė mums 

Š.Griliaus atsiųstą eilėraštį, pa-
vadinimu „Sapnas“. KGB Kauno 
poskyrio duomenimis, Gajauskas 
Balys, Jono yra tiriamas (stebimas) 
grupinėje operacijoje „Ozloblieny-
jie“. B.Gajauskas anksčiau buvo 
teistas, o dabar jis užsiima infor-
macijos apie politinius kalinius 
rinkimu ir jos persiuntimu į užsie-
nį. Lapkričio 18 dieną B.Gajauską 
aplankė Š.Grilius ir papasakojo, 
kad neseniai jis susitiko su kalinio 
Jono Kadžionio giminaičiu, t.y. 
agentu „Artūru“. Giminaičiui jis 
papasakojo, kaip buvo areštuotas 
J.Kadžionis, ir davė B.Gajausko 
adresą, patarė pasitaikius progai 
su juo susipažinti ir aplankyti. 
Š.Grilius teigiamai B.Gajauskui 
charakterizavo agentą, pasakė, kad 
tas periodiškai atvažiuoja į Kauną, 
nes neakivaizdžiai mokosi Kūno 
kultūros institute. B.Gajauskas 
pritarė Š.Griliaus veiksmams ir pa-
sisakė, kad jis pats ketino susirasti 
ir aplankyti kalinio J.Kadžionio 
gimines, bet vis nebuvo laiko. 
Jį domina Jono Kadžionio moti-
nos materialinė padėtis. Matyt, 
B.Gajauskas per susitikimą siūlys 
kam nors iš giminių važiuoti ap-
lankyti Joną Kadžionį. Esant šioms 
aplinkybėms mes gruodžio antroje 
pusėje agentą „Artūrą“ siųsime 
susitikti su B.Gajausku. Su KGB 
Kauno poskyriu yra susitarimas, 
kad prieš mūsų agentui išvykstant 
iš miesto pranešti jiems, kad jei ga-
lėtų telefonu susisiekti su agentu, 
susitikti su juo ir duoti jam papil-
domas instrukcijas“, – ataskaitoje 
rašė V.Čikiliovas.                 

Perskaičius šią teksto dalį, kyla 
klausimas, kaip KGB sužinojo 
Š.Griliaus ir B.Gajausko pokalbio 
detales. Minimame pokalbyje „Ar-
tūras“, regis, nedalyvavo... Galbūt 
informacija apie disidentų pokalbio 
turinį pasiekė pasiklausymo įrangos 
pagalba?

Beje, A.Kadžionis važiavo pas 
savo dėdę J.Kadžionį į Sibirą... 
Šitai „Anykštai“ patvirtino pats 
J.Kadžionis. 

Sekė ir dėdei įsikūrus Šilalėje

KGB dokumentai vis dar nėra 
susisteminti, skelbiamos tik kai ku-
rių metų, kai kurių KGB poskyrių 
veiklos ataskaitos. Tačiau Jono ir 
Antano Kadžionių pėdsakai KGB 
dokumentuose bėgant metams ir 
keičiantis gyvenamajai vietai nie-
kur nedingsta. J.Kadžionis nuolat 
stebimas KGB, o A.Kadžionis nuo-
lat jį skundžia. Ir ne tik jį...

Jonas Kadžionis bausmę atliko 
nuo „skambučio iki skambučio“ – 
visus jam teismo skirtus 25-erius 
metus. 1953-aisiais suimtas į Lie-
tuvą jis grįžo tik 1978-ųjų pavasarį. 
J.Kadžionis grįžęs iš lagerių įsikūrė 
pas žmoną, gyvenusią Šilalės rajo-
ne. O jo sūnėnas „Artūras“ toliau 
dirbo Kavarsko vidurinės moky-
klos karinio parengimo mokytoju. 
1980 m. savo veiklos ataskaitoje 
jau papulkininkis V.Čikiliovas apie 
Kadžionių santykius parašė tik ši-
tiek: „Aktyviai naudojamas agentas 
„Artūras“, tyrimui objekto – DON 
(dielo osobovo naznačenija – ypa-
tingos paskirties byla) J.Kadžionis, 
gyvenančio Šilalės rajono Pajūrio 
miestelyje. Dėl šio darbo kontak-
tuota su Šilalės KGB poskyriu.“    

Daugiau apie J.Kadžionį rašė Ši-
lalės KGB poskyrio vadovai. Tiesa, 
Šilalės kagėbistai „Artūro“ nemi-
nėjo, apie buvusio partizanų vado 
veiklą juos informavo savi agentai. 

1980 m. Šilalės KGB poskyrio vei-
klos plane rašoma, kad reikia dirbti 
„su priešiškai nusiteikusiu“ buvusiu 
kaliniu, nes jis palaiko ryšius su 
kitais buvusiais kaliniais, bendrau-
ja su kunigais, susirašinėja su už-
sienyje gyvenančiais giminaičiais. 
„Objekto stebėjimui jo gyvenamo-
joje vietoje, aiškinimuisi jo ryšių su 
vietos gyventojais ir išaiškinimui jo 
tikslų, paskirti agentai „Vincentas“ 
ir „Petraitis“, – apie J.Kadžionio 
stebėjimą rašoma 1980 m. KGB Ši-
lalės poskyrio veiklos plane.   

Skundė mokinius

„Artūras“, dirbdamas Kavars-
ko mokykloje karinio parengimo 
mokytoju, labai mėgo KGB skųs-
ti mokinius. Vien tik 1980 metai 
Kavarsko mokiniai mokytojo dėka 
mažiausiai keturis kartus turėjo rei-
kalų su KGB.  

„Artūras“ KGB pranešė, kad 
jaunesnių klasių mokiniai apžiū-
rinėja kažkokias nuotraukas (ko-
kias – KGB ataskaitoje nenurodo-
ma). KGB darbuotoju nurodymu 
„Artūras“ nustatė, kad nuotraukų 
peržiūros iniciatorius yra mokinys 
Saliamonas, kuris jas nusipirko iš 
Kavarsko gyventojo Algio Rutkaus-
ko. „Artūrui“ KGB nurodė nuotrau-
kas iš Saliamono atimt.

Dar „Artūras“ KGB pranešė, kad 
Kavarsko aštuntokai Kvieska ir 
Gedvilas „įtartinai elgiasi, dažnai 
važiuoja į Ukmergę, kur neva ren-
kasi jaunų žmonių grupė žaisti kor-
tomis“. KGB ištyrė ir nustatė, kad 
„Artūro“ pranešimas buvo teisingas 
– Kvieska ir Gedvilas tikrai važinė-
ja į Ukmergę žaisti kortomis. „Su 
Kvieska ir Gedvilu buvo pravestas 
auklėjamojo pobūdžio pokalbis, 
parodyta, jog jų neteisingi veiksmai 
diskredituoja tarybinio mokinio 
vardą“, – 1980 m. KGB Anykščių 
poskyrio veiklos ataskaitoje rašė 
papulkininkis V.Čikiliovas.

Dar „Artūras“ KGB įskundė de-
šimtoką Pupelį už tai, kad jis dažnai 
vaikšto į bažnyčią. Pupelis buvęs 
pavojingas, nes, KGB duomenimis, 
jis gerai mokėsi, buvo disciplinuo-
tas ir turėjo autoritetą. KGB įtarė, 
kad jis ketina stoti į kunigų semina-
riją, todėl buvo nuspręsta aiškintis, 
kas jis per paukštis ir „užmegzti su 
juo asmeninį kontaktą“.

1980 metais, naktį iš birželio 4- 
osios į 5-ąją, Kavarsko mokyklos 
stadione, kuriame vyko rajono mo-
kinių stovykla, buvo pavogta vėlia-
va. KGB apie tai, žinoma, pranešė 
„Artūras“. „Patruliai V.Kalinka ir 
G.Genys pamatė nespėjusį pasislėp-
ti jauną vaikiną, kuris bandė paslėp-
ti sudraskytą vėliavą. Tai, pasirodo, 
buvo Kavarsko vidurinės mokyklos 
abiturientas Saulius Skrebė“, – atas-
kaitoje rašė V.Čikiliovas. S.Skrebei 
Kavarsko mokyklos pedagogų ko-
lektyvas pareiškė griežtą papeiki-
mą jį įrašant į asmens dokumentus. 
Vargu, ar vaikinas su tokiu įrašu kur 
nors įstojo...

Dar „Artūras“ tais metais įskun-
dė Pavirinčių gyventoją Edmundą 
Tamašauską. Pas šį žmogų agentas 
svečiavosi, o E.Tamašauskas jam 
pasigyrė, kad turi šautuvą ir dar tą 
ginklą ir pasirodė. Kadangi Pavi-
rinčių gyventojas ginklą rodė tik 
KGB agentui, etatiniai kagėbistai 
nusprendė agento „neapšviesti“ 
ir darbą perdavė milicijai. Milici-
ninkai tik po gerų dviejų savaičių 
pradėjo tyrimą, E.Tamašauskas 
šautuvą pareigūnams netrukus ati-
davė... 

KGB šmėkla lydi visą gyvenimą
Buvęs KGB agentas, “Mokesčių žinių” leidėjas Laimis Vaitonis - „Ramunė“ interviu „Anykštai“ 

(šis interviu spausdintas dviejuose ankstesniuose laikraščio numeriuose) pasakojo, kad jis KGB 
agentu tapo po to, kai jį „organams“ įskundė bičiulis. Iš L.Vaitonio pasakojimo bei KGB Anykščių 
poskyrio dokumentų aišku, kad tas Anykščiuose žurnalistu dirbusio L.Vaitonio draugas - buvęs 
Kavarsko mokyklos mokytojas Antanas Kadžionis. Jo KGB agentūrinis slapyvardis „Artūras“. 

„Artūras“ daugelį metų KGB skundė savo dėdę, Lietuvos partizaną Joną Kadžionį, tačiau At-
gimimo metais sugebėjo gyventi taip, jog pelnytų Sausio 13-osios atminimo medalį. 1993-aisiais 
A.Kadžionis žuvo avarijoje.  

(Tęsinys. Pradžia „Anykšta“  2015 01 17)

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Antanas Kadžionis, KGB agentas „Artūras“ 
sovietmečiu skundė savo dėdę politinį kalinį 
Joną Kadžionį, o prasidėjus Atgimimui tapo 
Sąjūdžio veikėju, kariu savanoriu ir Šauliu.
Svetainėje anykstenai.lt jis pristatomas, kaip 
Laivės kovotojas, kuris “pirmasis ėmėsi per-
laidoti Kavarsko apylinkėse žuvusių laisvės 
gynėjų palaikus, pagerbti ir įamžinti jų atmi-
nimą, o jo sukurta Anykščių savanorių vėlia-
va renginiuose plazda iki šiol.”

sena.anyksciuvb.lt nuotr.

Lietuvos partizanas Jonas Kadžionis – Bėda Si-
biro lageriuose praleido 25-erių metus. Suimtas 
ir nuteistas 1953 metais į Lietuvą jis grįžo tik 
1978-aisiais. Negalėjo grįžti į gimtąsias vietas,  
dirbo Šilalės rajono Pajūrio bažnyčios valytoju. 
Sovietinės valdžios persekiojamas, jis kiek laiko 
slapstėsi, paskui buvo apkaltintas veltėdžiavimu 
ir 1983 m. vėl ištremtas. Šį kartą į Kaliningrado 
sritį, ten dirbo lentpjūvėje, kol 1989 m. išėjo į pen-
siją. Dabar gyvena Bebrūnuose, rūpinasi partiza-
nų atminimu.                 voruta.lt nuotr.
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siūlo darbą

Pašalpos skirtumą galima 
susigrąžinti deklaruojant 

pajamas
Kaip ir ankstesniais metais šį sausį gyventojams bus išmokėtos kiek 

mažesnės motinystės (tėvystės) pašalpos. Susidariusį lėšų skirtumą 
bus galima susigrąžinti deklaruojant pajamas.

Teisės aktai numato, kad motinystės (tėvystės) pašalpos mokamos 
už praėjusį mėnesį. Dėl to šį sausį pašalpos gyventojams bus sumo-
kėtos už praėjusį gruodį.

Motinystės (tėvystės) pašalpos apmokestinamos gyventojų pajamų 
mokesčiu (GPM), jas išmokant taikomas neapmokestinamųjų pajamų 
dydis.

Tačiau už praėjusį mokestinį laikotarpį (tai yra už praėjusius metus) 
neapmokestinamasis pajamų dydis netaikomas. Taigi, 2015 m. sausį 
išmokėta motinystės (tėvystės) pašalpa už 2014 m. gruodžio mėnesį 
bus kiek mažesnė nei išmokėta kitais mėnesiais.

Negautą sumą, kaip GPM permoką už 2015 m. sausio mėnesį, 
motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjai galės susigrąžinti Valstybinei 
mokesčių inspekcijai pateikę metinę gyventojų pajamų mokesčio de-
klaraciją už 2015 m. Permokėtas GPM bus sugrąžintas į pašalpos 
gavėjo nurodytą sąskaitą.

Motinystės (tėvystės) pašalpos pradedamos mokėti sausio 20 d.

„Sodros“ Utenos skyrius

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SAUSIO  MĖNESIO REPERTUARAS

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, pa-
statymo vadovai Velta ir Vytautas Anužiai. Dviejų dalių miuziklas
Parodą „Menamos istorijos. Transliacija“ galima aplankyti antradieniais 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

SAUSIO 31 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14

gydytoja iš Vilniaus 
TIKRINS REGĖJIMĄ.
Užsisakantiems akinius 

patikrinimas nemokamai.
Registracija 

tel. (8-655) 07882.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

įvairūs
Sausio 15 d. Gečionių kaime 

dingo suaugusi vokiečių aviga-
nio veislės kalytė. Ant kaklo pa-
vadėlio apykaklė.

Pranešusiam ir radusiam bus 
atsilyginta.

Tel. (8-653) 74480.

Išsinuomočiau dirbamos že-
mės arba pirkčiau.

Tel.: (8-666) 08185, 
(8-625) 74044.

Reikalingas medkirtės harves-
terio operatorius. Geros sąly-
gos. Perka įvairų mišką. 

Tel. (8-687) 33067.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensinin-
kams - nuolaidos. Vyksta į rajo-
nus.

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-676) 80295.

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

Tel. (8-601) 26068.

Paslaugos

Išvalome krūmus ir kitą men-
kavertę medieną nuo žemės 
ūkio paskirties žemės.

Tel. (8-656) 77315.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Keičiu automobilių stiklus, at-
lieku smėliavimo, gruntavimo 
darbus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

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

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

Profesionalus tvenkinių kasi-
mas, valymas, grunto lyginimas, 
griovių valymas. Strėlės ilgis 17 
m. 

Tel. (8-698) 86641.

Statybų darbai

Statybų ir remonto darbai: sto-
gai, apdaila ir t.t.

Tel. (8-652) 77157.

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

Tel. (8-698) 47767.

Nuoma

Ramybės mikrorajone išnuo-
mojamas 2 kambarių butas (III 
aukštas). Be baldų.

Tel. (8-679) 14209.

Žemių kasimo, lyginimo, veži-
mo darbai. Tvenkinių kasimas, 

valymas. Kelių tiesimas.
Tel.: (8-687) 38715, (8-682) 22850
el. p. wapsa@zebra.lt, www.wapsa.lt

Sausio 30 d. į  Anykščius atvyksta  angiochirurgas  
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis
Registruotis   tel . (8-698) 33653 nuo 16 iki 18val. 

siūlo darbą
Reikalingi miško darbininkai.
Tel.: (8-698) 82555, 
(8-616) 93661.

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

Tel. (8-687) 47372.

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 dydžio
   plakatus 
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UAB „Anykštos redakcija“.
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Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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.

Tel.: 8 610 21793

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

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

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

Tel. (8-607) 12690.

Nežydi gėlės vidury žiemos,
Lengvai šarma pasidabruoja plaukus.
Tegul širdy ilgai pavasaris dainuos,
Garbingo jubiliejaus šio sulaukus.
Tegul darbuos prasminguos, dideliuos
Jaunatviškos energijos nestinga.
Geros sveikatos, nuotaikos geros,
Dar daugel metų linkim būt laimingam.

Kazimierą MACKEVIČIŲ 70-ojo jubiliejaus proga sveikina 

žmona, sūnūs su šeimomis.

Tariame nuoširdžius padėkos žodžius kaimynams, po-
liklinikos personalui, bendradarbiams ir visiems užjautu-
siems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą 
mamą Danguolę DINDIENĘ.

Sūnus Artūras

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

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

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.

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.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Bet kokios būklės mišką, tvarko vė-
jovartas, atlieka sanitarinius kirtimus, 
pjauna, šviesina mišką.

Tel. (8-692) 05288.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

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

Automobiliai

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

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

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus, sunkvežimius, traktorius. 
Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - automoibilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Kombainus, traktorius, autobusus, 
automobilius, įvairią techniką, metalo 
laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.
                           
Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. 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 kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

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

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Didesnį rusišką spaustuvą.
Tel. (8-617) 50035.

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Ramybės mi-
krorajone (28 kv. m).

Tel. (8-610) 00815.

Dviejų kambarių butą Kavarske su 
patogumais, yra žemės ir lauko san-
dėliukas.

Tel. (8-683) 51799.

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Kuras

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! Kokybiški ber-
žo, uosio briketai, granulės. Atveža.

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-670) 38683.

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

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

Tel. (8-674) 08608.

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

Tel. (8-629) 76267.

Malkas: beržinės 8 erdmetriai - 200 
Eur, alksnio - 180 Eur, po 4 erdme-
trius: beržinės - 100 Eur, alksnio - 90 
Eur. Atveža nemokamai! Kaladėlėm, 
rąsteliais nuo 27 cm.

Tel. (8-678) 26080.

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

Tel. (8-606) 43017.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Sausio 25 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis 
ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis 
(kaina nuo 3,50 EUR), turėsime gaidžiukų, 
spec. lesalų, prekiausime kiaušiniais (tel. 
8-608 69189): Svirnuose 7.00, Kavarske 
7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, Kurkliuose 
16.35, Staškūniškyje 16.45.

Kita

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

Kviečius. 50 kg - 9 eurai.
Tel. (8-686) 17201.
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2015 m. sausio 24 d.

mėnulis

anekdotas

receptas

Pranciškus, Vilgaudas, Gaivi-
lė, Artūras, Felicija.

šiandien

sausio 25 d.

sausio 26 d.

sausio 24 - 26 d. jaunatis.

Viltenis, Žiedė, Povilas, 
Paulius.

Timotiejus, Titas, Rimantas, 
Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

-4

IŠ ARTI

Amiliutė planuoja, koks 
gyvenimas bus eurozonoje

- Petriuk, - klausia mokytoja, - 
ką pirmiausiai turėtų padaryti tė-
vynės gynėjas?

- Apginti save nuo šaukimo ko-
misijos! 

Ploju jau aš atsistojus
Anykščiuos bus eurorojus 
Euro dešros, lašiniai,
Rieda eurotraukiniai.

Net kitaip saulytė šviečia 
Aš jaučiuosi europietė. 
Ekonomika, kad kils
Ir turistai pasipils.

Per finansinį laikotarpį
Mes uždėsim naują potėpį.
Net užtems virš mūs dangus –
Ręsime lajų takus.

Tik svarbiausia,
Kad laiku
Gautume 
Mes pinigų.

Amerikietiški blyneliai

Ingredientai

1,25 stiklinė miltų,
1 kiaušinis,
1,25 stiklinė kefyro arba raugin-

tų pasukų,
0,25 stiklinės cukraus,
2 šaukšteliai kepimo miltelių,
0,25 stiklinės aliejaus.
1 žiupsnelis druskos. 

Gaminimas

Reikia sumaišyti visus skystus 
produktus, o po to ir visus sau-
sus produktus tarpusavyje. Vėliau 
sumaišyti juos ir kepti sausoje 
įkaitintoje keptuvėje ant silpnos 
ugnies.


