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Sulaukiau viduržiemio ir vidu-
ramžio. Jaučiuos nepatogiai, nes 
iki šiol netapau partijos nariu. 

Spaudžiu ranką daktarui – so-
cialdemokratas, sveikinuosi su 
sportininku – darbietis, juokauju 
su valdininku – konservatorius. 
Net ir pardavėja, paduodanti ban-
delę, ją vynioja taip, kad supranti 
– liberalė.  

Bet yra ir tokių kaip aš, be par-
tijos. Gera eiti gatve tarp tokių 
pat. Staiga viena praeivė pasi-
lenkia paimti popieriuko. „Tvar-
kietė“,- šmėkšteli mintyse. Ne 
veltui spauda rašo, kad gatvėse 
nesaugu.

Linas BITVINSKAS

SUSITIKIMAS. Vasario 1 d. 
13 val. Anykščių koplyčioje su-
sitikimo su keliautoju alpinistu 
Vladu Vitkausku metu pirmą kartą 
bus pristatomas unikalus projektas 
“ANYKŠČIŲ EVERESTAS”, ro-
domi dokumentiniai kadrai.

VAIKAMS. Anykščių menų 
centras vasario 4 d. (trečiadienį) 
11 val. kviečia į Atviro Rato tea-
tro laboratorijos spektaklį vaikams 
„Apie meilę, karą ir kiškio kopūs-
tus“, pagal Anos Saksės pasakas 
Sakralinio meno centre (Vilniaus 
g. 11, Anykščiai). Režisierius Ai-
das Giniotis, vaidina Viola Klim-
čiauskaitė, Benita Vasauskaitė, 
Jonas Šarkus. Bilieto kaina 2,90 
EUR / 10 Lt. 

Titulas. Kokių tik titulų nėra ga-
vęs Anykščių meras Sigutis Obe-
levičius. „Veido“ žurnalo organi-
zuotoje Lietuvos merų pagerbimo 
šventėje jis gavo dar ir tokį - „Lie-
tuvos meras - renovatorius 2014“. 

Parduoda. Rajono vadovai jau 
kuris laikas kalba, kad nenaudoja-
moje naujosios Anykščių ligoninės 
dalyje žada įsikurti įmonė, kuri 
teiks SPA paslaugas. Dėl to žen-
giami ir konkretūs žingsniai – į sa-
vivaldybei priklausančio nekilno-
jamojo turto, parduodamo viešame 
aukcione, sąrašą įtrauktos ir ne-
baigtos statyti ligoninės patalpos.

Šimtinė. Į vis dar populiaraus 
čigonų kilmės dainininko Ražio 
kartu su Birute Dambrauskaite 
koncertą susirinko visas šimtas 
žiūrovų, kurių tarpe smaginosi ir 
klebonas, ir seniūnas su šeimyna.

Paroda. Svėdasų dailės galeri-
joje veikia tautodailininkės Irenos 
Vapšienės tapybos darbų paroda. 

Laikas. Net trečdalis gaisrų per-
nai metais rajone kilo nedarbo die-
nomis. Iš 151 gaisro nedarbo die-
nomis jų buvo 50. Gaisringiausios 
dienos - šeštadienis, pirmadienis 
ir sekmadienis. Mažiausiai gaisrų 
kilo antradieniais ir penktadieniais. 
Didžiausia tikimybė kilti gaisrui – 
tarp 12 ir 18 valandų. Beveik pusė 
gaisrų kilo šiuo metu. 41 gaisras 
kilo tarp 18 ir 24 valandų. 

Irenos Andrukaitienės rebusas 
rajono Tarybai - neįkandamas

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono valdžia neigia chrestomatinę frazę – „geriau bloga taika, nei geras karas“ ir nesi-
liauja kariauti su A.Vienuolio progimnazijos direktore, Kovo 11-osios Akto signatare Irena Andru-
kaitiene. Direktorė po derybų su rajono vadovais sutiko išeiti iš darbo, tačiau ketvirtadienį rajono 
Taryba priėmė kitokį sprendimą, nei valdžia buvo sutarusi su I.Andrukaitiene.

Rajono valdžia neįvykdė A.Vienuolio progimnazijos direktorei Irenai Andrukaitie-
nei duotų pažadų.

Iš partijų sąrašų išmesti teistumą 
nuslėpę asmenys Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija, patikrinusi partijų kandidatų sąrašus, iš jų išbraukė keturis teistumą nuslėpusius Anykščių politikus. 
Dviejų teistų kandidatų neteko Anykščių konservatoriai, po vieną – „valstiečiai“ ir Darbo partiją. Kiek anksčiau iš liberalų sąjūdžio 
kandidatų sąrašo buvo išbraukta Aušra Pranskūnaitė – Tamašauskienė, tačiau ji teisę varžytis rinkimuose prarado dėl neteisingos 
gyvenamosios vietos deklaracijos.

Lyriškas dainas dainuojantis bardas ir verslininkas Kazys Jaku-
tis Pagulbis nedeklaravo teistumo ir todėl yra pašalintas iš kon-
servatorių kandidatų į Anykščių rajono Tarybą sąrašo. 

Anykščių konservatorių lyderis Sigutis Obelevičius 
patyrė smūgį – iš partijos sąrašo išmesti net du teis-
tumą nuslėpę politikai.

Ministras 
kultūrą 
matavo tankais

Komunalininkai prausia Laisvę
Skuduras ir šepetys – pagrin-

diniai komunalininkų kovos 
įrankiai. 

Vadovaujasi ne 
astrologų
patarimais, 
o liaudies 
išmintimi

Bitė ir 
Paryžiuje - bitė
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spektras

Temidės svarstyklės
Vaikas. Sausio 27 d. apie 16 

val. į ligoninę dėl kūno sumušimo 
buvo paguldyta Anykščių r. sav., 
Viešintų sen. gyventoja, gimusi 
2007 m., kurią namuose sužalo-
jo neblaivi (1.58 prom.) motina, 
gimusi 1987 m. Įtariamoji sulai-
kyta ir uždaryta į areštinę.

Išgertuvės. Sausio 27 d. apie 
1.07 val. į ligoninės priėmimo 
skyrių dėl sumušimo pristatytas 
Tauragės r. sav. gyventojas, gi-
męs 1971 m., kurį 2015-01-26 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., 
išgertuvių metu, sumušė neblai-
vus (1.86 prom.) Jurbarko r. sav. 
gyventojas, gimęs 1982 m. įta-
riamasis sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Durys. Sausio 27 d. gautas 
Anykščių gyventojos, gimusios 

1969 m., pareiškimas, kad apie 13 
val. atvykusi prie savo negyvena-
mo buto, esančio Anykščiuose, 
M. Valančiaus g., rado sulaužytas 
duris. Žala 150 eurų. 

Mušė. Sausio 28 d. apie 21.30 
val. Anykščių r. sav., Kavarsko 
sen., neblaivus (1.74 prom.), gi-
męs 1961 m., vyras savo namuo-
se naudojo fizinį smurtą prieš 
savo dukterėčią, gimusią 1983 m. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę.

Kaljanas. Sausio 28 d. gautas 
Anykščių gyventojos, gimusios 
1950 m., pareiškimas, kad atvy-
kusi į savo sodos namelį, esantį 
Anykščiuose, pastebėjo, jog iš-
daužus lango stiklą ir sugadinus 
duris, buvo įsibrauta į namelio 
vidų ir pavogtas muzikinis cen-
tras, elektrinis virdulys ir kalja-
nas. Žala 120 eurų.

Prie paminklo Laisvei nuolat 
vyksta visi svarbiausi Anykščių 
renginiai. Matyt, kažkas iš politi-
kų ir užmatė, kad per 12 stovėjimo 
metų šis iš nerūdijančio plieno pa-
gamintas paminklas ėmė dengtis 
samanomis. Pasiteiravus UAB 
Anykščių komunalinis ūkis darbi-
ninkų, ar dažnai reikia tokių va-
lymo darbų, vyrai tvirtino, kad tai 
daro pirmą kartą. „Tai dėl to, kad 
paminklas stovi po medžiais. Nuo 
liepų krenta, nešvarumai susilai-
ko, ėmė augti samanos”,- aiškino 
komunalininkai. Pažiūrėjus į vyrų 
darbą, matėsi, kad nešvarumai, su-
sikaupę ant paminklo, vien tik sku-
duro ir šepečio poveikiui sunkiai 
pasiduoda. Tačiau komunalininkai 
kalbėjo, jog cheminių priemonių, 
kurios ėstų nešvarumus ir metalo 
išlinkimuose, jie naudoti negali, 
nes yra rizika, kad metalas tokiu 
atveju pakeistų spalvą, todėl teks 
pasitenkinti paprastomis priemo-
nėmis. Be to, tenka dirbti iškėlus 
rankas, nebūtų saugu dirbti su che-
mikalais.

Faktas, kad ir paminklams reikia 
laikas nuo laiko nusiprausti, o pats 
garsiausias prausimosi seansas 
Anykščiuose, be abejo, tai 2011 
metais politiko Vytauto Galvono 
ir kompanijos „aktyvių anykštė-

Krepšelis. Siekiant spręsti ben-
drojo ugdymo finansavimo klau-
simus, siūloma iš esmės keisti 
finansavimo metodiką, atsisakyti 
mokinio krepšelio ir finansavimą 
ugdymui skaičiuoti klasei. Tikima-
si, kad šis siūlymas leis užtikrinti 
didesnį finansavimo skaidrumą ir 
stabilesnį ugdymo proceso aprūpi-
nimą. Naujos metodikos taikymui 
planuojama pasirengti per 2015 
metus, o naują tvarką pradėti įgy-
vendinti nuo 2016 m.

Dešimtukas. Už nuolatinę para-
mą Ukrainai Lietuvos Prezidentė 
dar kartą pelnė ukrainiečių simpa-
tijas - Pasaulio politikos instituto 
sudarytame kasmetiniame „TOP 
- 10 Ukrainos rėmėjų pasaulyje 
2014“ sąraše Lietuvos vadovė - 
pirmoje vietoje. Už Ukrainos inte-
resų gynimą tarptautinėje erdvėje 
į šios šalies draugų sąrašą taip 
pat pateko kiti įtakingi Europos ir 
pasaulio politikai: buvęs Švedijos 
premjeras ir užsienio reikalų mi-
nistras Karlas Biltas, Vokietijos 
Kanclerė Angela Merkel, Ukrainos 
Prezidentas Petro Porošenka, JAV 
viceprezidentas Džo Baidenas ir 
senatorius Džonas Makeinas.

Pasitiki. Ministras Pirminin-
kas tikina pasitikintis Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės sukritikuota 
sveikatos apsaugos ministre Ri-
mante Šalaševičiūte. „Sveikatos 
apsaugos ministrė tikrai dirba labai 
atsakingai. Aišku, ji pasiruošusi 
pertvarkyti savo komandą - ji dali-
mi savo komandos yra nepatenkin-
ta. Šįryt ministrė buvo pas mane 
ir mes apie tai kalbėjomės. Jai yra 
iškeltos didžiulės užduotys, ir aš 
manau, kad ji yra pasiruošusi visus 
planus įgyvendinti“, - sakė A. But-
kevičius.

Medikams. Vyriausybė patobuli-
no valstybės finansuojamų reziden-
tūros studijų keitimo tvarką. Nuo 
šiol asmenys, dėl sveikatos sutriki-
mų nebegalintys įgyti pasirinktos 
profesinės kvalifikacijos ir užsiimti 
atitinkama profesine veikla, reziden-
tūros studijų programą galės pakeisti 
neprarasdami valstybės finansavimo 
dalies. Pagal anksčiau galiojusią 
tvarką, studijų programą pakeisti re-
zidentas galėjo tik pakartotinai sto-
damas į aukštąją mokyklą. 

Statistika. Per savaitę - sausio 
23-29 dienomis - Lietuvos keliuose 
ir gatvėse žuvo 3 žmonės: 2 kelei-
viai - 6 metų berniukas ir 14 metų 
mergaitė ir 1 pėsčiasis. Sužeisti 59 
žmonės. Lietuvos kelių policijos 
tarnybos duomenimis, iš viso per 
savaitę šalies keliuose, pirminiais 
duomenimis, įvyko 45 eismo įvy-
kiai, kuriuose nukentėjo žmonės. 
Neblaivus vairuotojas sietinas su 
1 eismo nelaime, kurioje buvo su-
žeisti 3 žmonės. Šiais metais, iki 
sausio 30-osios, Lietuvoje eismo 
įvykiuose žuvo 17 žmonių, t. y. 7 
mažiau negu praėjusiais metais per 
tą patį laikotarpį. Žuvo 7 vairuoto-
jai, 7 pėstieji ir 3 keleiviai.

Padėtų. Rusijos finansų minis-
tras Antonas Siluanovas pareiškė, 
kad, Atėnams paprašius, Maskva 
suteiktų finansinę pagalbą skolų 
nukamuotai Graikijai. „Jei Graiki-
ja kreiptųsi, mes tokį prašymą bū-
tinai apsvarstytume, atkreiptume 
dėmesį, kaip tai paveiktų Rusijos 
ir Graikijos dvišalius santykius“, - 
kalbėjo ministras.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Komunalininkai prausia Laisvę
Penktadienį Anykščių centre praeiviai galėjo stebėti, kaip dar-

bininkai pakilę statybiniu lopšeliu, kažką daro paminklui Laisvei 
– lyg ir sniegą valo. Tačiau paaiškėjo, kad darbai rimtesni – atėjo 
laikas nugramdyti samanas.  

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

nų“ surengtas Puntuko prausimas. 
Politikai taip uoliai plovė akmenį, 
kad net paraudo akmenyje iškaltų 
lakūnų Dariaus ir Girėno nosys, o 
rajono Tarybai vėliau teko skirti 60 
tūkstančių litų akmens restauravi-
mui. Tikėkimės, kad „Laisvei“ taip 
nenutiks. 

Beje, šis paminklas, suprojek-
tuotas žymaus skulptoriaus Vlado 
Vildžiūno, nuo pat savo pastatymo 
Anykščiuose vertinamas kontra-
versiškai, o 2012 metais net buvo 
pasklidusi žinia, jog jį norima iš 
Anykščių centro iškelti į pakraštį, 
o čia įrengti fontaną. Esą taip buvo 
numatyta parengto Anykščių ra-
jono kraštovaizdžio formavimo ir 
poilsio organizavimo specialiaja-
me plane. 

Apie tai, kad Anykščių centre 
neliks Laisvės paminklo, respubli-
kinę žiniasklaidą informavo rajono 
Tarybos narė Aldona Daugilytė. „Ir 
štai per patį Anykščių - Lietuvos 
kultūros sostinės šventės įkarštį iš-
girdome, kad mūsų Laisvės pamin-
klui – amen“, - dienraščiui „Lietu-
vos žinios“ kalbėjo A.Daugilytė. 
Vis dėlto paaiškėjo, kad tai tėra 
nesusipratimas ir paminklo Laisvei 
niekur nenorima iškelti. O dabar, 
kai bus nušveistas, tai jau tikrai 
niekur nebeiškels. 

Ir nerūdijantis plienas neišvengia nešvarumų susikaupimo. Sku-
duras ir šepetys – pagrindiniai komunalininkų kovos įrankiai. 

Autoriaus nuotr.

Grupė siūlo iš esmės keisti finan-
savimo metodiką, atsisakyti moki-
nio krepšelio ir finansavimą ugdy-
mui skaičiuoti klasei. Šią metodiką 
planuojama įgyvendinti 2016 m.

Primisime, kad mokinio krep-
šelio metodiką sukūrė anykštėnas, 
A.Vienuolio gimnazijos mokytojas 
Vytautas Plukas. Paklaustas, kaip 
nauja tvarka atsilieptų mokykloms, 
kuriose mažesnis klasės komplek-
tų skaičius, Svėdasų V.Tumo-
Vaižganto gimnazijos direktorius 
Alvydas Kirvėla sakė, jog dar nėra 
susipažinęs su galimais pakeiti-
mais: „Domėsiuosi, kol kas nega-
liu nieko komentuoti“,- „Anykš-
tai“ sakė A.Kirvėla.

Pasikeitimai laukia ir mokytojų 
– darbo grupė siūlė minimalią pe-
dagogų tarnybinių atlyginimų ko-
eficientų ribą pakelti iki vidurkio. 

Bus keičiama anykštėno 
sukurta metodika
Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) posėdžiavusi darbo 

grupė siūlo keisti daugelį dalykų švietimo sistemoje – mokinio 
krepšelį versti klasės krepšeliu ir neleisti mokytojams ir mokyklų 
direktoriams dirbti mokyklose iki mirties.

Siūloma kasmet didinti auklėtojų 
ir priešmokyklinio ugdymo peda-
gogų atlyginimus, kol jie pasieks 
kitų mokytojų darbo apmokėjimo 
lygį.

Grupė nagrinėjo dar vieną aktu-
alią problemą –direktoriai ir moky-
tojai gali dirbti iki pat mirties, ne-
svarbu, kad jau jiems seniai laikas 
būtų į pensiją. Paklausta, ar bus 
atkreipiamas dėmesys į mokyklo-
je per ilgai dirbančius mokytojus, 
ministerijos spaudos tarnyba pati-
kino, kad apie tai buvo svarstoma:  
„ŠMM pateikė siūlymą Darbo ko-
dekse nustatyti išimtį, kad sulau-
kusius pensinio amžiaus (63–65 
metų) darbuotojus būtų galima at-
leisti lengvesne tvarka, bet tokiam 
siūlymui nepritarė kai kurios peda-
gogų profsąjungos“.

-ANyKŠTA

„Mums atsiuntė dešimt lapų mis-
tikos ir formulių“ - apie sudėtingą 
šilumos energijos kainodarą per 
Tarybos posėdį prisipažino pats so-
cialdemokratų kandidatas į merus 
Dainius Žiogelis. V.Vaičiulis aiš-
kino, kad Taryba didina tik nekin-
tančiąją šilumos kainos formulės 
dalį, o kintančioji dalis priklauso 
nuo dujų kainų. Dujų kaina nuolat 
mažėjo, todėl „Anykščių šilumos“ 
parduodamos šiluminės energijos 

Brangino šilumą
Anykščių rajono Taryba pritarė šilumos kainos didinimui. Tačiau, 

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis Tarybos na-
riams aiškino, kad realiai šilumos kaina tik mažėja ir mažėja.

kaina per 2014-uosius sumažėjo 
9,2 proc.

„Valstietis“ Tarybos narys Al-
girdas Ananka pranešė, kad anykš-
tėnai turėtų atkreiti dėmesį, kas iš 
politikų balsuoja už šilumos bran-
ginimą. O meras Sigutis Obelevi-
čius jam atsikirto, kad anykštėnai 
atkreips dėmesį, kas iš deputatų 
yra populistai.

-ANyKŠTA



Kalbino ir fotografavo 
Jonas JunEvičius
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savaitės citatos???

Zita MAGYLIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Nepasakyčiau, kad blogai. 
Nevažinėju, tik vaikštau. Gy-
venu Vaižganto gatvėje, tai į 
pakalnę šaligatviai visada nu-
valyti ir pabarstyti. Džiaugiuo-
si, kad juos prižiūrintys žmonės 
gerai tvarkosi. Ir šiukšlių nėra.

Gediminas PETRAVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Sakyčiau, gerai prižiūrimos 
tikrai ne visos gatvės. Gyvenu 
Pušyno mikrorajone, Basana-
vičiaus gatvėje ir, kai 6 valan-
dą einu į darbą, būna slidu, ne-
valyta ir nebarstyta. Beje, prie 
Sakralinio meno centro, kur 
dirbu, kažkodėl valytoja neva-
lo viso šaligatvio, valo atmesti-
nai. Man tenka nuvalyti sniegą 
nuo dalies šaligatvio.  

Anastazija NARBUTIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja: 

- Prižiūrima blogai. Ypač ga-
tvių važiuojamoji dalis. Užuot 
valę sniegą, gatvių prižiūrėto-
jai pila druską. 

Ar gerai 
žiemą 
prižiūrimos 
Anykščių 
gatvės? Direktorei buvo pažadėta pa-

naikinti drausminę nuobaudą ir 
išmokėti šešių mėnesių atlyginimo 
dydžio išeitinę kompensaciją. Tary-
bai ir buvo pateiktas toks pirminis 
sprendimo projektas. Tačiau, me-
ras Sigutis Obelevičius dėstė, kad 
naikinti nuobaudos neleido Vyriau-
sybės atstovas Utenos apskrityje 
Imantas Umbražiūnas, kuris, beje, 
kai Taryba baudė I.Andrukaitienę, 
aiškino, kad ir nuobaudos skyri-
mas yra neteisėtas. Meras Tarybai 
pateikė alternatyvų sprendimo 
projektą, kuriuo I.Andrukaitienę 
pasiūlyta iš darbo atleisti šalių su-
sitarimu, tačiau nepaisant susitari-
mo sąlygos – panaikinti nuobaudą. 

Dar vieną alternatyvų projektą 
rajono Tarybai pateikė socialde-
mokratas, rajono antikorupcinės 
komisijos pirmininkas Romaldas 
Gižinskas. Jis pasirinko štai tokią 
formuluotę: „Nutraukti darbo su-
tartį su Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazijos direktore Irena 
Andrukaitiene pagal Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 129 
straipsnio 1 ir 2 dalis (dėl svarbių 
priežasčių, susijusių su darbuotojo 
elgesiu, netekus pasitikėjimo dar-
be)“. Pasitikėjimo netekimas lyg 
ir nėra didžiai juridinis terminas, 
tačiau iki Tarybos R.Gižinsko pro-
jektas atėjo.

Deputatai balsuodami pritarė 

Irenos Andrukaitienės rebusas 
rajono Tarybai - neįkandamas

S.Obelevičiaus pasiūlytam alter-
natyviam projektui – t.y. I. Andru-
kaitienės atleidimui šalių susitari-
mu nenaikinant nuobaudos. Tiesa, 
šis Tarybos sprendimas yra lyg ir 
rekomendacinio pobūdžio, kitaip 
tariant, nauja derybinė pozicija su 
I.Andrukaitiene. 

O pastaroji jau Tarybos posė-
dyje pareiškė, kad nepanaikinus 
jai skirtos nuobaudos, ji iš darbo 
savo noru nesitrauks. R.Gižinskas 
Tarybai vardino institucijų pavadi-
nimus, kurios neva pateikė raštus 
apie netinkamą I.Andrukaitienės 
vadovavimą progimnazijai, bet di-
rektorė sakė, kad tų raštų nematė. 
Tada iš vietos striktelėjo savival-
dybės juristė Asta Apanavičienė ir 
pareiškė „Aš negaliu klausyti kaip 
iš Tarybos tribūnos taip meluoja-
ma. Taip apsimesti ir aiškinti ne-
gavus.“ - signatarę melage vadino 
A.Apanavičienė.

I.Andrukaitienė nesivėlė į kai-
miškas diskusijas su juriste. O 
prieš tai direktorė pasakojo, jog 
iš darbo išeiti ji sugalvojo ne pati. 
Tarybai I.Andrukaitienė aiškino, 
kad gruodžio 29 dieną buvo pasi-
kviesta į mero S.Obelevičiaus ka-
binetą. Pasitarime dalyvavo meras, 
vicemeras Donatas Krikštaponis, 
ADMINISTRACIJOS DIREK-
TORIUS VILIUS JUODELIS, šio 
pavaduotojas Valentinas Patumsis 
bei mero patarėjas Antanas Baura. 

„Man buvo pasiūlyta išeiti šalių su-
sitarimu. /.../ V.JUODELIS pasakė, 
kad būtų labai gerai, kad tai įvyktų 
prieš rinkimus, ir mes vėliau tarė-
mės dėl sąlygų.“ – deputatams po-
kalbį mero kabinete perpasakojo 
direktorė.

Dėl nuobaudos panaikinimo 
I.Andrukaitienė dar pernai kreipė-
si į teismą. Sausio pradžioje teis-
mo procesas buvo sustabdytas, 
nes šalys (savivaldybę teisme ats-
tovauja ta pati A.Apanavičienė) 
sutarė sulaukti Tarybos spren-
dimo, nes, jei Taryba panaikins 
nuobaudą, teismo sprendimas bus 
beprasmis. Dabar panašu, kad 
teismo procesas bus atnaujintas, 
o I.Andrukaitienė A.Vienuolio 
progimnazijai vadovaus toliau. 
„Anykštai“ ji sakė, jog po ketvir-
tadienio Tarybos sprendimo nie-
kas nepasikeitė, vėl „reikia sėsti 
prie švaraus popieriaus lapo“. 
O paklausta, ar nesvarsto gali-
mybės nebesitraukti iš pareigų, 
I.Andrukaitienė kalbėjo: „Visos 
galimybės yra tikėtinos. Myliu 
savo mokyklą, myliu vaikus. Kita 
vertus, turime šviesių ilgaamžiš-
kumo pavyzdžių dirbant Anykščių 
švietimo sistemoje.“- „Anykštai“ 
dėstė 66-erių I.Andrukaitienė, o 
„šviesiu pavyzdžiu“ ji, greičiau-
siai, vadino 72-iejų A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorę 
Oną Repečkienę.

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
VRK „revizija“ – didžiulis smū-

gis Anykščių konservatoriams. 
Mat iš sąrašo išbrauktas vienas jo 
lyderių, ketvirtuoju buvęs bardas ir 
verslininkas Kazys Jakutis. Pagul-
bio pseudonimu žinomas bardas 
turėjo būti vienu iš konservatorių 
masalų rinkėjams, tačiau vietoj 
reklamos, išėjo antireklama. Kitas 
teistumą nuslėpęs konservatorius - 
antroje sąrašo pusėje buvęs Romas 
Nečiūnas. Tai 52-ejų metų ugnia-
gesys, Anykščių politinių kalinių 
lyderės Primos Petrylienės žentas.  

Iš „valstiečių“ sąrašo už teistu-
mo nuslėpimą pašalintas žinomas 
ūkininkas Dalius Raškevičius, o iš 
Darbo partijos sąrašo išmesta Lo-
reta Mikalauskienė.  

K.Jakutis „Anykštai“ teigė, 
kad paprasčiausiai nesupratęs po-
litinių žaidimų taisyklių. „Prieš 
8-9 metus, kai verslas dar buvo 
gan trapus, buvo laikas, kai tikrai 

Iš partijų sąrašų išmesti teistumą 
nuslėpę asmenys

sekėsi sunkiai kvėpuoti. Mokes-
čių našta buvo itin sunki. Tuo 
momentu atrodė, kad išvengus 
tam tikros dalies mokesčių, ga-
lima bus išlaikyti verslą ir visus 
darbuotojus, kurie dirbo kartu 
su manimi. Tada tai ir išgelbė-
jo, tačiau valstybėje dirbančios 
institucijos išmano savo darbą 
ir tik laiko klausimas, kada tave 
sučiups. Mane sučiupo. Teko su-
mokėti valstybei viską, kas buvo 
nesumokėta ir dar sumokėti dels-
pinigius, ir didelę baudą. Viską 
sumokėjau ir gavau didelę pamo-
ką.“ – kokį nusikaltimą padarė ir 
už ką buvo teistas, „Anykštai“ 
paaiškino K.Jakutis. Jis tikino, 
kad teistumo nedeklaravo tik to-
dėl, kad jį šitaip pakonsultavo tei-
sininkai ir konservatorių partijos 
lyderiai. „Atsiprašau anykštėnų 
už neprofesionalumą bandant da-
lyvauti savivaldos rinkimuose.“ 
– anykštėnų atsiprašė K.Jakutis. 

O portale anyksta.lt komentarų 
skiltyje meras Sigutis Obelevičius 
pyko ant VRK.

„Labai apgailestauju dėl Kazi-
miero Jakučio, kad jo nebus sąra-
šuose ir Taryboje. Verslininko pa-
tirtis, žvilgsnis iš šono būtų labai 
pravertusi. Arba aš kažko nesu-
prantu juridikos džiunglėse, arba 
VRK savaip traktuoja įstatymą, 
arba kandidatų anketa yra klaidi-
nanti. Juk kandidatų anketoje pra-
šoma nurodyti tik sunkius ir labai 
sunkius nusikaltimus, o kandidatai 
išbraukiami visi, kurie buvo teis-
ti.“ – tikino S.Obelevičius.

Teistųjų suradimas ir išbrauky-
mas iš kandidatų sąrašų turėtų kelti 
džiaugsmą nepartiniam kandidatui 
Arūnui Liogei. Jis vienintelis iš 
Anykščių politikų deklaravo teis-
tumą (taip pat už finansinį nusi-
kaltimą) ir nuolat užtai, politinių 
oponentų ir interneto portalų ko-
mentatorių buvo „špilkuojamas“. 

užjaučia

Dėl ilgamečio darbuotojo Hen-
riko Jasiukonio mirties nuošir-
džiai užjaučiame žmoną Bronę, 
sūnus Nerijų ir Aidą su šeimo-
mis.

Anykščių kelių tarnybos dar-
buotojai

Algimantui JURKUI
Žodžiai nepaguos, nenura-

mins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą.

Dėl tėvelio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame.

Nevėžos kaimų bendruomenė

Mes negalime užpildyti Jūsų 
netekties, bet norime pasidalinti 
Jūsų skausmu.

Nuoširdžiai užjaučiame Algi-
mantą JURKŲ, mirus brangiam 
tėveliui.

Kazanavičiai

Kitą rytą vėl tenka taikytis... 
Taip ir sukasi ratas...

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
vicemeras, apie tai, jog pykčio 
nesinešioja: 

„Ypač, jei klydęs žmogus su-
vokia atsiprašyti, – paspaudžiam 
vienas kitam ranką, „padarom“ 
po 100 gramų ir konfliktas baig-
tas“.

Gal uošvės mirtis nelaikoma
rimtu pretekstu atšaukti 
balių?

Donatas KRIKŠTAPONIS, 
apie pretekstus, atsakant iš anks-
to rezervuotą jo kaimo turizmo 
sodybą: 

„Skambini žmogui, klausi, kas 
atsitiko, ir išgirsti – mirė uoš-
vis... Viskas suprantama, ir taip 
būna, bet jau tiek kartų esu gir-
dėjęs apie uošvio mirtį, kad net 
kyla klausimas - o tai uošvės ne-
miršta?.“  

Kartais, pavyzdžiui, visiškai
nesaugai žmonos... Bet 
nevagia...

Aušra STAŠKEVIČIENĖ, 
Anykščių policijos komisariato 
Kriminalinės policijos skyriaus 
viršininkė, apie vagystes:

„Vagiama viskas, kas prastai 
saugoma – metalai, kuras, pini-
gai.“

Taip galas su galu ir 
nesueis... 

Sigutis OBELEVIČIUS, me-
ras, apie Anykščių kultūros cen-
tro pastato renovavimo tempus: 

„Jeigu tokiais tempais dary-
sim, pradės griūti kitas galas“.

Dedikuokite jiems dainą...

Kazys JAKUTIS, verslininkas, 
bardas, iš konservatorių kandida-
tų sąrašo už teistumo nuslėpimą 
išmestas politikas „Anykštos“ 
skaitytojams prisipažino, jog yra 
teistas už mokesčių slėpimą gel-
bėjant įmonę:

„Tada tai ir išgelbėjo, tačiau 
valstybėje dirbančios instituci-
jos išmano savo darbą ir tik lai-
ko klausimas, kada tave sučiups. 
Mane sučiupo.“ 

Ilgaamžiškumas priklauso 
nuo politinio gyvenimo būdo

Irena ANDRUKAITIENĖ, 
A.Vienuolio progimnazijos di-
rektorė, apie savo darbo moky-
kloje perspektyvas: 

„Visos galimybės yra tikėti-
nos. Myliu savo mokyklą, myliu 
vaikus. Kita vertus, turime švie-
sių ilgaamžiškumo pavyzdžių 
dirbant Anykščių švietimo sis-
temoje.“

Turbūt svarbu ne kaip 
kalba, o kas kalba

Asta APANAVIČIENĖ, 
Anykščių savivaldybės juristė 
pareiškė paklausius, kaip kalba 
A.Vienuolio progimnazijos di-
rektorė Irena Andrukaitienė: 

„Aš negaliu klausyti kaip iš 
Tarybos tribūnos taip meluoja-
ma.“
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Devinti metai renovacijos

Anykščių kultūros centre minis-
tras Šarūnas Birutis, lydimas Seimo 
nario Ričardo Sargūno, kandidato į 
merus nuo Darbo partijos Alfrydo 
Savicko susitiko su meru Sigučiu 
Obelevičiumi, statybininkų atsto-
vais ir Kultūros centro vadovais. 
Ministras apžiūrėjo, kaip vyksta re-
novavimo darbai. Jis buvo nuvestas 
ir į dar nerenovuotas Kultūros cen-
tro dalis. Ta proga užsuko į direk-
torės Dijanos Petrokaitės kabinetą 
ir pajuokavo, kad po kiek laiko šį 
kabinetą būtų galima priskirti prie 
paveldo objektų. „Pažiūrėkit, ko-
kios lentelės“, - šyptelėjo Š.Birutis. 
„Nejuokaukit, ministre“, - ramino 
Š.Birutį D.Petrokaitė. Juokai menki, 
juk paveldo dalykų įstatymai per-
tvarkyti neleistų.  

Užsuko ministras ir į „Verpeto“ 
studiją bei režisieriaus Jono Budzi-
liausko, kuris garsėja kaip humoro 
grupės „Ambrozija“ įkūrėjas, studi-
ją, pilną teatro rekvizitų. „Fotogra-
fuokit, nors nuotraukų su ministru 
turėsiu“,- ragino J.Budziliauskas. 

Ministrui kultūrininkai stengėsi 
įrodyti, kad kuo greičiau reikia atlik-
ti rekonstrukcijos darbus, nes Kultū-
ros centro išlaikymas brangiai atsi-
eina ir rajono biudžetui. Šalčiausiais 
mėnesiais vien už šildymą tenka pa-
kloti po 55 tūkstančius litų. „Devinti 
metai jau šitaip, reikia kuo greičiau 
baigti“,- sakė D.Petrokaitė. „Matot, 
galimybės ribotos. Visai Lietuvai 

Ministras kultūrą matavo tankais
Į Anykščius atvykęs Kultūros ministras Šarūnas Birutis apžiūrėjo Anykščių kultūros centre vyks-

tančią renovaciją ir Menų inkubatoriuje susitiko su kultūros įstaigų atstovais. Ministras teigė, kad 
lietuvių dar per daug, kad suprastų kultūros svarbą. 

yra skirta tik 18-19 milijonų“,- aiš-
kino ministras. „Kad man duotų, 
tai greitai padalinčiau“,- juokėsi 
D.Petrokaitė. Beje, direktorė sakė, 
kad Kultūros centras jau nebedirba 
tik rajoniniu lygiu – nemaža dalis 
žiūrovų į Anykščiuose vykstančius 
renginius atvyksta iš kitų miestų ir 
žadėjo, jei bus rasta lėšų užbaigti re-
novacijai, anykštėnai prisiims dar di-
desnius kultūrinius įsipareigojimus.  

Š.Birutis Kultūros centro darbuo-
tojams pažadėjo ieškoti galimybių, 
kaip paspartinti Kultūros centro re-
novaciją. 

Meras S.Obelevičius teigė, kad 
užbaigti fasado ir stogo renovavimo 
darbus reikia dar 1,5 milijono litų, 
šiemet bus gauta tik pusę milijo-
no. „Jeigu tokias tempais darysim, 
pradės griūti kitas galas“,- kalbėjo 
S.Obelevičius. 

 
Nukišta po stalu 25 metus

Menų inkubatoriuje ministras su-
sitiko su kultūros įstaigų atstovais, 
kur daugiau nei valandą kalbėjo apie 
kultūros politiką. „Valstybė praside-
da nuo kultūros. Valstybę mes sukū-
rėme ne dėl dujų terminalo, net ne 
dėl galimybės gydyti savo ligonius. 
Pagrindinis valstybės tikslas – plė-
toti ir išsaugoti kultūrą plačiąja pras-
me, išsaugoti tautinį identitetą. Deja, 
25 metus apie tai buvome pamiršę, 
kultūra buvo nukišta po stalu, po 
kėde ar nustumta kažkur į šoną“,- 
kalbėjo Š.Birutis. Jis sakė, kad visus 

tuos metus netrūko skambių žodžių, 
kurie taip ir nebuvo paremti darbais. 
„Žodžiai – deklaracijos, biudžetas 
– realybė. Atėjęs dirbti prieš 2 me-
tus buvau šokiruotas, kad Kultūros 
ministerija pagal finansavimą – pa-
skutinėje vietoje. Estijoje kultūros 
dalykai pirmoje vietoje, Latvijoje 
taip pat, o pas mus paskutinėje. Estų 
klausiau, kodėl jie įrašo kultūrą į pir-
mą vietą, tai man atsakė, kad mūsų 
dar per daug. „Kai jūsų liks mažiau 
kaip milijonas, ir jūs taip darysit, 
jūsų dar per daug“,- man atsakė“,- 
pasakojo Š.Birutis.

Ministras teigė, kad kultūros dar-
buotojai valstybėje yra atsakingi už 
kultūros išsaugojimą ir pateikė skai-
čius. Estijoje vidutinis kultūrininkų 
atlyginimas yra 1000 eurų, Latvi-
joje – 800, Lietuvoje - 500. O jei-

gu kultūrininkų atlyginimus lyginti 
pagal viešojo sektoriaus atlyginimų 
procentą, tai Estijos kultūrininkai 
gauna 110 procentų, Latvijos - 85, o 
Lietuvos – tik 55 procentus.  

„Rusija tris kartus padidino išlai-
das kultūrai. Mes matom, koks tai 
ginklas – Krymą paėmė be šūvio. 
O mes 400 milijonų papildomai ar-
mijai skiriam, aš klausiau Seimo na-
rių, ką už juos pirksim, atsakė, kad 
ginklų. O kas ims tuos šautuvus ir 
eis ginti tėvynės, jei mes nieko žmo-
nėms į širdį ir į protą neįdėsim?“,- 
klausė Š.Birutis.  

„Latviai prasidėjus krizei statė tik 
vieną objektą Rygoje – nacionalinę 
biblioteką. Jie kalbėjo, kad biblio-
teka kainuoja daug, maždaug tiek, 
kiek 4 šiuolaikiniai tankai, bet jos 
vertė kaip 400 tankų“,- apie kultūros 
svarbą aiškino Š.Birutis.   

Kultūra – išlikimo pagrindas

Ministro nuomone, dėl to, kas 
vyksta visuomenėje, atsakingi ne 
tik politikai. „Politikai daro tai, ko 
nori visuomenė. Vadinasi, mes dir-
bam taip, kad visuomenė iš politikų 
nereikalauja, tyli“,- Anykščių kultū-
rininkams kalbėjo ministras. Ir pa-
teikė pavyzdį – kai jis norėjo pada-
ryti tvarką valstybiniuose teatruose, 
sulaukė ne visuomenės palaikymo, 
o grasinimų atstatyti. „Susidarė pa-
radoksali situacija. Aktorius netu-
ri darbo vietos, į darbą neateina, o 
atlyginimą gauna iki gyvos galvos. 
Režisieriai pradėjo prašyti, kad pa-
daryčiau tvarką, nes neįmanoma 
surinkti aktorių statyti naujam spek-
takliui – tai nenori, tai negali, tai ko-
kiam seriale filmuojasi. Į valstybinį 
teatrą naujas aktorius gali ateiti tik 
tada, kai jo koks kolega numiršta. 

Tai nenormalu. Mokytojas gauna 
atlyginimą už tai, kad dirba, valdi-
ninkas irgi, o jie tik už tai, kad yra 
aktoriai. Jeigu taip tęsis, dar po 10 
metų mes teatro nebeturėsim. Pasa-
kykit, ar jūs girdėjot apie valstybinių 
teatrų kažkokias gastroles? Lietuvą 
garsina dabar tik privatūs teatrai – 
E.Nekrošiaus, O.Koršunovo“,- kal-
bėjo Š.Birutis.  

Š.Birutis teigė, kad Kultūros mi-
nisterija yra pasiruošusi naujam 7 
metų laikotarpiui ir kultūros objek-
tams pirmą kartą bus skirti Europos 
Sąjungos pinigai. „24 milijardai ES 
lėšų jau buvo padalinti tarp ministe-
rijų. Mes per pusmetį suformavome 
skyrių ir 650 milijonų litų bus skir-
ta kultūros infrastruktūrai ir pavel-
dui“,- sakė Š.Birutis, kuris paminė-
jo, kad dalis ministerijų buvo labai 
nepatenkintos, jog kultūra „atima“ 
lėšas. „Žemės ūkis - labai svarbi sri-
tis. Bendroje eksporto dalyje kultūri-
nis eksportas sudaro 6 procentus, o 
pieno produktai – 2,5 procento. Jei 
neprisitaikysim prie šiuolaikinių są-
lygų, kaip mes išliksim? Tik kaip ga-
mintojai? Juk neturim išteklių. Gerai, 
kai baldus gaminame „Ikea“, bet juk 
mes gaminame tik detales, o ne savo 
produktą. Pelnas atitenka jiems, nes 
jie sukūrė“,- aiškino Š.Birutis.   

Beje, ministras gyrė anykštėnus, 
nes pagrindinės kiekvienos vietovės 
kultūros įstaigos - muziejus, bibli-
oteka ir kultūros centras – veikia 
kūrybiškai ir puikiai „Esat vieni iš 
pirmaujančių visoje Lietuvoje“, -ne-
gailėjo gerų žodžių ministras. 

Iš anykštėnų pasisakė tik vienin-
telis muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas, kuris sakė, kad muziejaus 
saugyklų statybai „užtektų 3 milijo-
nų litų“. Ministras sakė, jog supran-
ta, bet pinigų, žinoma, nepažadėjo. 

Kultūros centre ministras Šarūnas Birutis (centre) apžiūrėjo režisieriaus Jono Budziliausko studiją.  

Linas BITVINSKAS

Šią savaitę vėl įsiplieskė prieš-
prieša. Minint vyskupo Antano 
Baranausko 180-ąsias gimimo 
metines, pastatyti rūdijančio 
metalo ženklai – plokštės, kuriose 
išpjauti A.Baranausko žodžiai. 
Šių ženklų pastatymas kainavo 
22 tūkstančius eurų, be abejo, 
jau vien dėl kainos tokio dalyko 
tylom apeiti negalima, todėl ir 

nuomonių pasipylė įvairių.
Tampa jau gera tradicija 

kiekvieną naujovę Anykščiuo-
se pasitikti skepsiu ir kritika, 
nesvarbu ar tai būtų roko opera, 
ar kultūros įstaigų išdraskymas, 
ar senamiesčio rūsių atvėrimo 
planas, ar šie suoliukai. Tiesa, 
reiktų paminėti ir tai, kad dažnas 
kultūrinis veiksmas lyg tyčia 
ir atliekamas taip, kad sukeltų 
kuo didesnį priešiškumą. Lyg 
kažkoks nematomas režisierius 
(E.Druskino neturiu omenyje) 
stengtųsi, kad tik veiksmas nenu-
trūktų. O gal per dažnai idėjos 
išties per kontraversiškos, o 
anykštėnai niekuo dėti? Manau, 
jog taip pat reaguotų bet kurio 
rajono ar miesto gyventojai.

ir eina dabar anykštėnai prie 
tų suoliukų, pirščiukais tikrina, 
ar tepa. Tepa. Grynos rūdys.
Aaa... Tada galvomis linguoja ir 
galvoja, kaip čia valdžiai padė-
jus – gal uždažyt, gal užlakuot 
tuos suoliukus su A.Baranausko 

žodžiais reikėtų, kad visai nesu-
rūdytų.

Galvoju, kad kova tarp to, kad 
čia „modernu ir gražu“ ir tarp 
to „kam čia raikia tos gelažies, 
geriau apšvietimą prie mano 
namo sutvarkytų“ yra amžina ir 
logiška. visada bus žmonių, kurie 
tenorės apšvietimo ir tų, kurie 
norės meno. Tačiau šiuo atveju, 
kad karinius veiksmus suvestume 
iki minimumo, tereiktų padaryti 
kelis žingsnius. Pirmiausia, kaip 
racionaliai pasiūlė architek-
tas Kęstutis indriūnas, užtektų 
surengti kūrybinį konkursą, 
pristatyti gyventojams projektus, 
išreklamuoti, paskatinti diskutuo-
ti, o ne pakabinti skelbimą „At-
eikit, tą ir tą dieną bus pastatyti 
nuostabūs suoliukai“.

Šiuo atveju ir prijaučiantis 
menui gali įsižeisti, kad taip 
drastiškai iš dangaus į Anykščių 
gatvę padaro invaziją kažkoks 
objektas, ir niekas net neklausė – 
nori jį čia anykštėnai matyti, ar 

ne (standartinis atsakymas būtų 
– viską skelbėm savivaldybės tin-
klalapyje). Antras dalykas, kodėl 
reikia piktintis kritiką išsakan-
čiais piliečiais, jeigu pastatomas, 
kaip tvirtinama, dar nebaigtas 
darbas? Kokia čia bėda ištiko, 
kad nebaigus tiesiai iš suvirinimo 
cecho statomas ir pristatomas? 
ir tikimasi, kad žmonės apsiverks 
iš grožio? Ar nebuvo galima 
užbaigti? na, žinant mūsų 
realijas galima spėti, kad lėšos, 
reikalingos užbaigimui, ko gero, 
perkeltos į kitus kalendorinius 
metus ir kitaip neišeina. 

Gal tada ir geležies rūdos toną 
paberkim ir liepkim įsivaizduot 
metalo plokštę. „O aš neturiu 
fantazijos“,- kas nors pasakys. ir 
bus teisus. neprivalo žmogus turėti 
fantazijos, bet pasakyti – jam gra-
žu ar ne – gali pagal tai, ką mato.   

ir trečia, vienas iš interneto 
komentatorių taikliai pastebėjo: 
„suoliukų įvairovė - Anykščių vi-
zitinė. Kairio kranto take - 3 rūšių 

suoliukai ir tik ant vieno, medinio, 
galima sėdėt (ant kitų šalta)“. Įvai-
rovė dar nereiškia funkcionalumo 
ir meniškumo. negalima kaltinti 
kažko, kad nesupranta, nes „pro-
vincijos lygis“, nes ir gražiausias 
daiktas netinkamoj vietoj nesižiūri. 
Kas gi kabina kiaulei gintarinius 
karolius? ir kiaulė graži, ir karo-
liai gražūs, bet kartu nedera. Taigi, 
chaotiškumas tebelieka skaudi 
Anykščių bėda.

Esu įsitikinęs, kad anykštėnai 
nėra nusistatę prieš naujoves. 
Taip pat nėra nusistatę ir prieš 
meną, nėra provincialai. Grei-
čiau sakyčiau, anykštėnai turi 
sveiko bjaurumo ir kritiškumo, 
kad nepuola liaupsinti kiekvieno 
naujo dalyko ar reiškinio (tą 
daro galvas užvertę ir prisimerkę 
tų dalykų sumanytojai), o gerai 
pakrato ir patikrina idėjos tvirtu-
mą. Kadangi suoliukai iš geležies 
– kritiką atlaikys ir stovės dar 
ilgai. Grožis grožiu, bet kelnių 
teptis nesinori. 

Žvilgsnis į renovuojamą Kultūros centro dalį.
Autoriaus nuotr.
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Vandenis (sausio 21 d.- vasario 19 d.) – vienuoliktasis zodiako 
ženklas. Tai – oro ženklas, kurį valdo Urano planeta.

Astrologai teigia, jog tai – genijų ženklas. Po šio ženklu gimę 
garsūs žmonės: W.A. Mocartas, Č.Dikensas, Baironas, V.Vulf,  
J.Travolta, O.Winfrey, R.Reiganas, P.Niumanas.... 

 VANDeNIS

4 detalės apie Donatą KRIKŠTAPONĮ 

Kolekcija...
„Jau daugiau nei 40 metų iš kiekvienos užsienio kelionės atsivežu įdomesnio 

gėrimo. Mano kolekcijoje – brendis, viskis, degtinė. Šie buteliai – neliečia-
mi, jokiomis aplinkybėmis. Yra kolekcijoje ir tokių butelių, kuriuose nuo ilgo 
stovėjimo, alkoholio belikę vos pusė butelio. Vadinasi, netinkamai buvo užda-
rytas. Kaip kiti vežasi įvarius suvenyrus, taip aš vežuosi gėrimus. Nors nei jų 
istorija, nei gėrimo tradicijomis nesidomiu“.

Hobis
„Medžioklė, žvejyba... Pastaruosius kelis metus medžioklę buvau apleidęs, 

tačiau praėjusį rudenį vėl išėjau į mišką, nušoviau danielių. Vis dėlto žvejyba 
man dabar labiau prie širdies. Tik nemėgstu didelių kompanijų, man geriausiai 
žvejoti vienam arba mažoje 2-3 žmonių grupelėje. Dažniausiai žvejoju puikiai 
pažįstamame Rubikių ežere“.

Atostogos
„Pačios įspūdingiausios mano atostogos – tai pirmoji kelionė į užsienį, buvo 

1972 arba 1973 metai. Vasario mėnesį, kai Lietuvoje buvo ypač šalta ir siautė 
pūgos, gavau kelialapį į Sočį. Nuvežė pažįstamas mane arkliu iki Žaliosios, 
iš ten autobusu nusigavau iki Vilniaus... Ir štai nusileidžia lėktuvas Adleryje. 
Išlipu – žydras dangus, palmės, šviečia saulė. Tarsi būčiau patekęs į rojų... Nors 
nuo to laiko daug kur keliavau, bet pirmųjų užsienyje praleistų atostogų įspūdis 
liko visam gyvenimui“.

Augintinis
„Turim katiną ir katę. Katinas – veislinis, rusų mėlynasis, ir dar didžiulis tin-

ginys. O katytė – paprasta, tačiau labai judri, žaisminga, linksma. Man patinka, 
kai grįžus namo, kuris nors, o geriausiai abu, susiraito kur prie šono...“ 

Jis ir Ji
etiketas

Daiva GOŠTAuTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

Mano receptas
- esate medžiotojas, žvejys... Tikriausiai žinote daugybę paslapčių, 

kaip skaniai paruošti žvėrieną ar žuvį? – paklausėme D.Krikštaponį.

- Turiu prisipažinti, kad virtuvėje esu labai retas svečias. Maisto gamyba  
mūsų šeimoje rūpinasi žmona. Negi dabar pasakosiu, kaip išsivirti kiauši-
nį? Beje, virtas kiaušinis su majonezu – puikus patiekalas dar iš viengun-
gystės laikų.

Prisiminiau, papasakosiu, kaip greitai ir skaniai iškepti žuvį. Savo tven-
kinyje prigaudau karosų, išvalau, skusti jų nereikia, pridedu pipirų, drus-
kos, ir visas žuvis suvynioju į foliją. Ne kiekvieną atskirai, o visas kartu. 
Žuvį dedu tarp grotelių ir kepu šašlykinėje apie 15 minučių. Taip žuvis ir 
iškepa, iš išsirūko. Laibai greita ir skanu. 

Vandeniams būdinga:

1. Nemėgsta skolintis ir patys 
skolinti pinigų.

 - Ačiū, Dievui, man pačiam skolin-
tis pinigų nereikėjo. O ar paskolinu? 
Žinot, tą posakį, kad norint nutraukti 
draugystę, paskolink draugui pinigų? 
Ne kartą įsitikinau, kad tai tiesa... Ta-
čiau, jeigu žmogus ateina pas mane 
ištiktas nelaimės, bėdos, niekada ne-
atsakysiu jam pagalbos. 

Pats esu pakankamai taupus žmo-
gus, nešvaistau pinigų į kairę ir deši-
nę, vadovaujuosi patarle – „Devynis 
kartus pamatuok, dešimtą – kirpk“. 

2. Darbas – Vandenių pasaulio 
centras...

- Nežinau, ar centras, bet turėti dar-
bą ir jį išlaikyti, man – labai svarbu. 
Manau, kad darbas yra kiekvieno 
žmogaus gyvenimo pagrindas. Juk ne 
vandeniu ir oru esam gyvi. Save ger-
biantis žmogus privalo išlaikyti save, 
savo šeimą... Galima daug ir gražiai 
kalbėti, kaip svarbu darnūs tarpusa-
vio santykiai, kokia didelė vertybė 
yra draugai, patirtysm įspūdžiai, bet 
išmintingas žmogus niekada nenu-
vertins ir pinigų reikšmės. Jeigu pats 
nežinočiau, ką reiškia neturėti pinigų, 
jeigu nežinočiau juodo darbo skonio, 
matyt, ir pinigų nevertinčiau. Arba 
nuolat prasiskolinęs būčiau...

3. Šeima – pasididžiavimo ir pa-
sitenkinimo šaltinis.

- Gyvenimas susiklostė taip, kad 
mane augino seneliai, mamos tėvai 
(D.Krikštaponis gimė Pakėnų kaime, 
Anykščių rajone, kuris tuo metu pri-
klausė Taujėnų parapijai (Ukmergės 
rajonas) – aut.past.). Vargą mačiau 
nuo pat mažų dienų – teko ir nepaval-

Vadovaujasi ne astrologų patarimais, 
o liaudies išmintimi
Vasario 17 – ąją Anykščių rajono vicemeras Donatas Krikšta-

ponis švęs 65 –ąjį gimtadienį. „Horoskopų neskaitau ir jais nesi-
domiu, tam tiesiog neturiu laiko“ – paklaustas, ar žino, ką apie 
Vandenio zodiako ženklą kalba astrologai, rimtai pokalbį prade-
da vicemeras.

Astrologų patarimai, kaip Vandeniui „teisingai“ gyventi, ra-
jono socialdemokratų lyderiui nelabai įdomūs, už tai vicemeras 
gyvenime dažnai vadovaujasi posakiu – „Duok durniui kelią“ ir 
teigia, kad retai kada jis nepasiteisina. 

giusiam būti, ir šiaip nepriteklių kęsti. 
Seneliai patys užaugino dešimt vaikų, 
penki iš jų buvo ištremti į Sibirą, tarp 
jų ir mano mama. Teko sunkiai dirb-
ti – prisimenu, dar arklo kaip reikiant 
nepasiekiu, tačiau įsitvėręs žemiau, 
ariu lauką. Senelis veda arklį, apsuka 
jį, pasibaigus vagai, o aš toliau ariu... 
Senelis buvo man didžiulis autorite-
tas – mokęs ne tik išgyventi, bet ir 
gyventi. Jis buvo visapusiškas, labai 
verslus, ekonomiškas žmogus. Į savo 
sunkią vaikystę niekada nežiūrėjau 
kaip į likimo bausmę, niekada negai-
lėjau savęs ir neverkšlenau „kaip čia 
man nepasisekė“... Tai buvo gera gy-
venimo mokykla.

4. Vandeniai nelinkę demons-
truoti savo emocijų.

- Stengiuosi nepratrūkti. Aišku, ne 
visada pavyksta, bet savo emocijas 
stengiuosi kontroliuoti. Nesu į konf-
liktus linkęs žmogus, jeigu matau, 
kad situacija krypsta ne į gerą pusę, 
stengiuosi ją sušvelninti, pajuokauti. 

Tiek sau, tiek aplinkiniams taikau 
posakį „neklystančių nėra“, tad jeigu 
matau, kad pasielgiau netinkamai, 
įžeidžiau žmogų, suklydau, man ne-
sunku tai pripažinti ir atsiprašyti. O ir 
pats nuoskaudų stengiuosi nelaikyti. 
Ypač jeigu klydęs žmogus suvokia 
atsiprašyti – paspaudžiam vienas ki-
tam ranką, „padarom“ 100 gramų ir 
konfliktas baigtas (juokiasi...). 

5. Užsispyrę, retai klauso kitų 
patarimų, stengiasi vadovautis tik 
sava patirtimi.

- Ne, man tai visai netinka. Esu ko-
mandos žmogus. Priimdamas svar-
bius sprendimus – tiek asmeninius, 
tiek darbinius – niekada to nedarau 
vienas. Man ne gėda paklausti pata-

rimo, nelaikau tai silpnumo ženklu. 
Suprantu, kad negaliu visko žinoti 
pats, tad jeigu yra žmonių, kurie gali 
bent savo nuomonę pasakyti, ją tikrai 
išklausysiu. Man kaip tik atrodo, kad 
tie, kurie „viską“ žino, turi daugiau 
kompleksų nei tie, kurie klausia pa-
tarimo. 

6. Vandenio neįmanoma privers-
ti, galima tik sudominti.

- Kažin, ar mane galima privers-
ti... Tačiau, jeigu jau ėmiausi kokio 
darbo, tai jį tikrai padarysiu iki galo. 
Nemesiu jo susidūręs su sunkumais, 
nedarysiu, turėdamas nuostatą „ai, 
bus gerai...“ Čia kaip ir su pažadais. 
Retai juos daliju, bet jeigu jau ką nors 
pažadu, tai tikrai ištesėsiu. (Jeigu jau 
pažadėjot žmonai nupirkt kailinius, 
tai tikrai juos ir nupirksit? – klausiu 
vicemero. - Matot, bėda ta, kad iš ma-
nęs išgauti pažadą labai sunku – juo-
kauja pašnekovas).

7. Lengvai užmezga naujas pa-
žintis – gali paprastai ir natūraliai 
susidraugauti ir su universiteto 
rektoriumi, ir su vietiniu girtuoklė-
liu.

- Manau, kad esu komunikabilus 
žmogus. Užkalbinti žmones, pradėti 
pokalbį man tikrai nėra sunku. Gal tik 
sudėtingiau užmegztus ryšius išlai-
kyti, vis tiek žmones turi sieti bendri 
interesai, pomėgiai, pažiūros... 

Turiu nemažai žmonių, kuriuos ga-
liu pavadinti tikrais draugais – ir ko-
legų, ir bendrapartiečių, ir kaimynų 
tarpe. Žinau, kad jiems galiu paskam-
binti ir naktį, jeigu man reikės. 

Šiaip mėgstu įvairias kompanijas, 
išvykas, nesu namisėda. Ypač patinka 
keliauti. Kiekvienais metais su žmo-
na Virginija stengiamės kur nors išva-

žiuoti. Neseniai grįžome iš Egipto... 
Šioje kelionėje aplankėme ir Izraelį, 
pabuvome prie Negyvosios jūros, nu-
važiavome iki Jėzaus gimimo vietos. 
Anksčiau mūsų kelionės buvo labiau 
pažintinės, dabar stengiamės suderinti 
ir pasyvų poilsį, ir pakeliauti. Mėgstu 
saulę,vandenį...

Praktiškai esu išmaišęs visą Euro-
pą. 

8. Į pavaldinius žiūri kaip į vai-
kus, kuriems reikia vadovauti, o 
esant reikalui ir nubausti. Pykti už 
tai nereikia, nes visų pirma Vande-
nis visiems trokšta tik gero.

- Esu reiklus vadovas. Iš pavaldinių 
reikalauju punktualumo, atsakomy-
bės ir profesionalumo. Jeigu jau turiu 
kažkurios srities specialistus, tai no-
riu, kad esant reikalui su jais galėčiau 
pasikonsultuoti ir gauti profesionalų 
atsakymą. Bet minėtų savybių reika-
lauju ne tik pavaldinių, man ir pačiam 
jos labai svarbios. 

Nors pasižymiu reiklumu, tačiau, 
manau, kad esu pakankamai supra-
tingas ir žmogiškas. Į darbuotojų pro-
blemas, ypač susijusias su sveikata, 
artimais žmonėmis, žiūriu jau ne kaip 
vadovas, o kaip žmogus. 

Labai nemėgstu apgaulės. Geriau 
man sakyti tiesą, kokia ji bebūtų, 
negu sekti pasakas. Kad ir toks pa-
vyzdys – būna, kad kartais mūsų so-
dybą užsisakę žmonės neatvažiuoja 
(D.Krikštaponis yra kaimo turizmo 
sodybos „Ajerynė“ savininkas – aut.
past.). Skambini žmogui, klausi, kas 
atsitiko, ir išgirsti – mirė uošvis... Vis-
kas suprantama, ir taip būna, bet jau 
tiek kartų esu girdėjęs apie uošvio 
mirtį, kad net kyla klausimas – o tai 
uošvės nemiršta?

Anykščių vicemeras Donatas Krikštaponis sako: „Jeigu matau, 
kad žmogus yra įsitikinęs savo teisumu, palieku jį ramybėje“.

Jono JunEvičiAus nuotr.

Prie verslo 
pietų stalo 

 Jei prie stalo sėdi 6 ar dau-
giau žmonių, reikia laukti, kol 
bent pusė stalo bus paserviruo-
ta. Jei žmonių mažiau, reikia 
palaukti, kol visi užsisakys. Šią 
taisyklę galima sulaužyti tik 
tada, jei maistas gali ataušti arba 
esantys žmonės ragina Jus pra-
dėti valgyti.

 Didelius salotų lapus lei-
džiama ir reikia susmulkinti 
peiliu. Nėra nieko baisiau, kai 
valgantysis bando susigrūsti di-
džiulį salotos lapą į burną, o tai, 
kas netelpa į burną, lieka kada-
ruoti išorėje ir ritmingai juda, 
kai kramtoma.

 Norėdami tinkamai užtepti 
sviesto ant duonos turite pirma 
atsilaužti gabaliuką duonos, tada 
užtepti sviesto ir valgyti. Tada 
vėl kartoti. Niekada nekąskite 
nuo visos riekės. Net jei patie-
kiama maža riekelė duonos, ne-
galima jos pjauti per pusę ir ant 
jos tepti sviestą.

 Pjaustant mėsą šakutė turi 
būti kairėje rankoje, o peilis 
dešinėje. Galima atsipjauti tik 
vieną gabaliuką. Jei namie esa-
te pratę visą kepsnį supjaustyti 
į gabaliukus, restorane to daryti 
negalima, nes susilauksite ne-
malonių žvilgsnių.

 Prieš atsigerdami, nusišluos-
tykite burną. Yra labai nemanda-
gu palikti maisto likučių ir rie-
balų dėmių ant stiklo. Taip pat 
nemandagu yra gerti, kai burna 
pilna.

 Jei pietų metu prireikia pa-
likti stalą, servetėlę padėkite ant 
kėdės, o ne ant stalo. Niekam 
nebus malonu žiūrėti į Jūsų dė-
mėtą servetėlę. Kai baigiate val-
gyti, servetėlę padėkite kairėje 
lėkštės pusėje, o tuo atveju, kai 
lėkštė jau nunešta, padėkite ser-
vetėlę į lėkštės vietą.

 Jei reikia perduoti maistą, 
niekada neperduokite per visą 
stalą. Verčiau paduokite kaimy-
nui iš kairės ar dešinės, kad jis 
perduotų kam reikia.

 Jei nenorite praryti kokio 
nors maisto (pvz. sėklos ar rie-
balų), liežuviu pastumkite mais-
tą į priekinę burnos dalį. Tada 
išimkite šakute arba šaukštu ir 
palikite lėkštės krašte. Naudotis 
pirštais galima tik išimant aša-
kas.

 Pats mandagiausias būdas 
atkreipti padavėjo dėmesį yra 
užmegzti akių kontaktą. Jei pa-
davėjas yra labai užimtas ir Jūsų 
nemato, laikykite iškėlę ranką 
galvos lygyje. Mojuoti aukštai 
iškelta ranka yra nepriimtina – 
juk esate ne stadione, tiesa?

 Kai baigiate valgyti geriau-
sia šakutes, peilius ir šaukštus 
sudėti lygiagrečiai vienas kito. 
Rankenos turi būti Jūsų deši-
nėje ir pasuktos ties 4 valanda. 
Pastaba: padavėjas vis vien gali 
pasiteirauti ar baigėte valgy-
ti. Svarbiausia atrodyti ir elgtis 
mandagiai.
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Kanklės keliavo ilgai

Savičiūnų sodžiuje gyvenęs ir or-
namentais išpuoštas kankles gami-
nęs meistras ne kartą žadėjo kankles 
būtinai padovanoti muziejui. Tačiau 
tas pažadas taip ir liko neišpildytas. 
Gal gilioje senatvėje kanklių meistras 
savo pažadą primiršo, gal pablogėjusi 
sveikata nebeleido jam pagaminti dar 
vienerių kanklių, skirtų muziejui? O 
gal reikėjo dažniau kartoti prašymus?  

Kankles muziejui padovanojo  
Anykščiuose gyvenantis Albinas 
Gudonis, kilęs iš Svėdasų seniūnijos 
Narbūčių kaimo. Jis pažinojo ir patį 
kanklių meistrą, nes nuo Narbūčių iki 
Savičiūnų, kur meistras gyveno, ne 
taip ir toli. 

Tos kanklės priklausė Albino se-
seriai pedagogei, mokslininkei, lie-
tuvybės puoselėtojų, kultūros veikėjų 
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus 
įkūrėjai, socialinių mokslų daktarei 
Almai Gudonytei. Po sesers mirties 

Muziejus turi ir Juozo Lašo 
sumeistrautas kankles vytautas BAGDOnAs

Neseniai išsipildė Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus darbuotojų svajonė: turėti vietinio auk-
sarankio Juozo Lašo sumeistrautas kankles.

2010-ųjų vasarą Albinas Gudonis 
kankles surado jos bute Vilniuje, tvar-
kingai įdėtas į specialų dėklą. Aktyvus 
Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ 
narys, didelis gimtojo krašto patrio-
tas Albinas Gudonis, sužinojęs, kad 
muziejuje nėra Juozo Lašo pagamin-
tų kanklių, nusprendė šį instrumentą 
padovanoti.

Pasak Albino, kada pas seserį Almą 
kanklės atsirado, tiksliai nepamena, 
nes tai buvo jo vaikystėje. Tiktai pa-
mena, kad kolūkių tuomet Svėdasų 
krašte dar nebuvo, o jie pradėti steigti 
1949-aisiais. Taigi, Albino nuomo-
ne, kankles Almai jų tėvelis Rapolas 
Gudonis nupirko apie 1948-uosius 
metus. Almai tuomet buvo aštuonio-
lika metų ir ji dar mokėsi Svėdasų 
vidurinėje mokykloje Tai buvo ver-
tinga dovana. Gudonių šeima kanklių 
meistrą Juozą Lašą gerai pažinojo. 
Žinojo, kad jis buvo patyręs našlaičio 
dalią, gyvenime matęs „ir šilto, ir šal-
to“, labai vargo, skurdžiai vertėsi. Už 

kankles buvo sumokėta ne pinigais, 
bet natūra: grūdais, bulvėmis.

Tikriausiai, tas pats Juozas Lašas 
pagamino ir futliarą kanklėms, kadan-
gi medinė rausvais dažais nudažyta 
skrynelė tiksliai atitinka instrumento 
formą, pritaikyta būtent kanklėms. 
Ant fuliaro įtaisyta ir iš metalinės 
vielos sulankstyta rankenėlė, kad pa-
togiau būtų nešioti...

Išpuoštos lietuviškais 
ornamentais

Muziejui padovanotos kanklės ge-
rai išlaikytos, puikiai ir skamba. (Te-
trūksta tik vienos stygos). Savičiūnų 
sodžiaus meistras, per savo gyvenimą 
sukūręs ir „paleidęs į pasaulį“ per de-
vynetą šimtų kanklių, mėgo puošti 
instrumentus lietuviškais ornamen-
tais, išpiešdavo tautinę simboliką. Ant 
Almai Gudonytei priklausančių kan-
klių taip pat yra gausybė ornamentų 
su miniatiūrinėmis tulpėmis. O tarp 

ąžuolo lapų ir gilių nupiešta Gedimi-
no pilis su plevėsuojančia Trispalve. 
Tais pačiais dažais ir tuo pačiu braižu 
ant kanklių išrašytos dvi raidės „ A“ 
ir „G“. Vadinasi, šios kanklės buvo 
sumeistrautos specialiai Almai Gudo-
nytei. Matyt, to paprašė moksleivės 
tėvas, o gal pats kanklių meistras, ži-
nodamas, kam bus skirtas instrumen-
tas, tas raides įkomponavo...

Medinio futliaro antvožas iš vi-
dinės pusės apklijuotas laikraščių 
ir žurnalų iškarpomis. Du spalvoti 
nuotaikingi vaikiški piešiniai yra iš 
žurnalo „Žiburėlis“. Viename antvo-
žo kampe užklijuota iškirpta iš kaž-
kokio žurnalo nespalvota nuotrauka, 
kurioje nufotografuota lietuvaitė su 
tautiniais rūbais, laikanti rankose 
akordeoną. Kitame kampe esančioje 
žurnalo iškarpoje matosi ant arklio 
sėdintis jaunuolis. Tos nuotraukos 
fone tolumoje - miškas ir ežeras. Ti-
kriausiai Alma tokį vaizdelį užklijavo 
ant futliaro neatsitiktinai-jis labai pri-
mena Narbūčių kaimo- jos Tėviškės- 
vaizdą... Ir dar užklijuota ant antvožo 
laikraščio „Savaitė“ Nr. 42 iškarpa su 
pasakojimu apie garsaus kompozito-
riaus, lietuviškų dainų kūrėjo Stasio 
Šimkaus mirtį. Kadangi šis kompozi-
torius mirė 1943 metų rugsėjo 15-ąją, 
akivaizdu, kad iškarpa buvo būtent iš 
tų metų laikraščio. Gal jaunąją kan-
klių savininkę Almą sužavėjo tai, kad 
kompozitorius S. Šimkus surinko ir 
sukomponavo, pritaikė chorams apie 
200 lietuvių liaudies dainų, pats sukū-
rė apie 40 labai populiarių dainų, ku-
rios labai gerai skambėjo ir pritariant 
kanklėms? O gal patiko nekrologo 
iliustracija, kurioje buvo nupieštos ir 
kanklės?

Kanklės lydėjo visą gyvenimą

Albinas Gudonis prisiminė, kad 
tos Juozo Lašo darytos ir tėvelio do-
vanotos kanklės Almą lydėjo visą 
gyvenimą. Ji, išvykdama studijuoti į 
Vilniaus pedagoginį institutą išsivežė 
ir kankles. Kanklės lydėjo ją ir Šilalė-
je, kur jaunoji mokytoja dirbo viduri-
nėje mokykloje lietuvių kalbos ir li-
teratūros mokytoja, vėliau mokyklos 
direktore, Šilalės rajono Švietimo 

skyriaus mokyklų inspektore. Lais-
valaikiu kankliuodavo ji ir kai stu-
dijavo Sankt Peterburge A.Gerceno 
pedagoginio instituto aspirantūroje, 
ir kai darbavosi Vilniuje Pedagogikos 
mokslinio tyrimo institute. Nuo 1991-
ųjų iki savo gyvenimo pabaigos dr. 
Alma Gudonytė buvo garsių Lietu-
voje švietėjų ir kultūrininkų Marijos 
ir Jurgio Šlapelių namo - muziejaus 
direktore, sėkmingai besirūpindama 
Šlapelių šeimos atminimo išsaugoji-
mu, kultūrinio paveldo puoselėjimu, 
prižiūrėdama muziejų, kurį pati ir 
įsteigė. Iš gimtųjų Narbūčių atsi-
vežtos kanklės ir tuomet nedulkėjo, 
nerūdijo, nes laikas nuo laiko stygas 
vis lietė lietuvišką muziką mylėjusios 
Almos rankos. 

Tai, kad dr.Alma Gudonytė kan-
kles mylėjo ir jomis laikas nuo laiko 
pagrodavo arba bent jau palaikydavo 
rankose, paglostydavo, perbraukdavo 
rankomis per stygas, rūpinosi instru-
mentu, galima suprasti, vos pravėrus 
futliarą. Kanklės švarios, gražios, 
blizgančios, nuvalytos, išpuoselėtos, 
be menkiausios dulkelės. Metalinės 
instrumento detalės, stygos taip pat 
blizga, tviska, be jokių prabėgusio 
laiko pėdsakų...

Kai 2010-ųjų rugpjūčio 31-osios 
popietę gimtajame Svėdasų krašte, 
Narbūčių kaimo kapinaitėse, urna su 
dr. Almos Gudonytės palaikais atgulė 
amžinajam poilsiui, skambėjo grau-
džios melodijos, kurias griežė viola 
profesionalus smuikininkas Andrius 
Pleškūnas. O kanklės, kurios lydėjo 
mokslininkę, muziejininkę, pedago-
gę, lietuvybės puoselėtoją daugiau 
kaip šešias dešimtis metų, tuomet gu-
lėjo vienišos Vilniuje josios bute. 

Jau kuris laikas Juozo Lašo gamin-
tos kanklės, priklausiusios garbiajai 
kraštietei, sutinka ir išlydi Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus Kuni-
giškių kaime lankytojus. Kaip ekspo-
natas, kaip brangi muziejinė relikvija, 
kaip muziejaus rėmėjo ir pagalbinin-
ko Albino Gudonio dovana. Kai kada 
ypatingomis progomis, muzikalių 
žmonių rankų paliestos kanklių sty-
gos suskambės po buvusios senosios 
Kunigiškių pradžios mokyklos- da-
bartinio muziejaus- stogu...

Iš Svėdasų krašto kilęs Anykščiuose gyvenantis Albinas Gudonis pasirūpino, kad jo seseriai priklau-
sę Juozo Lašo sumeistrautos kanklės atsidurtų muziejuje 

                                                                                                                                    Autoriaus nuotr.

Jau ne vienus metus televizijos 
eteryje įžymybėms patarinėjantis 
daugkartinis Lietuvos ralio čem-
pionas Vytautas Švedas sako, kad 
pirmiausia vairuotojai privalo su-
prasti, kad žiemos keliai, lyginant 
su kitais sezonais, pasižymi kur kas 
didesne įvairove – nuo sausos ar 
šlapios dangos iki padengtos sniegu 
ir net plikledžiu. Atitinkamai pagal 
kiekvieną iš jų reikia gebėti jausti 
automobilio „elgesį“ bei jį valdyti. 

Daugelis stokoja įgūdžių slidžia-
me kelyje ir neretai pervertina savo 
jėgas. Ypatingai svarbu mokėti pa-
jausti, kada automobilis dar tik pra-
deda slysti. Jei tai pastebėsime per 
vėlai, situacija gali būti nepavydė-
tina.

„Visuomet pabrėžiu, kad vai-
ravime svarbiausia yra dėmesio 
koncentracija ir jautrumas – tai ge-
bėjimas kuo tiksliau jausti kelią ir 
automobilį. Žiemą ši savybė tampa 
keleriopai svarbesnė. Kiekvienas 
vairuotojo judesys, atliktas netei-
singai arba netinkamu metu bei 
netinkamoje vietoje, provokuoja 
automobilio slydimą, – žiemiško 
vairavimo instrukcijomis dalijasi V. 
Švedas. – Staigus stabdymas arba 
per staigi akceleracija atitinkamai 
verčia ratus čiuožti ar prasisukti 
vietoje. Šitaip keliamas pavojus ir 
kitiems eismo dalyviams, nes kelio 
atkarpa taps dar slidesnė. Tai nuolat 

Žiemą vairuoti reikia ir akimis
Ši palyginti šilta žiema su dažnai šlapiu sniegu padengtais, apledėju-

siais keliais vairuotojams tampa įgūdžių išbandymu. Anykščių polici-
jos komisariate viešėjęs Utenos apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas teigė, kad apskrityje dėl slidžių 
kelių ir vairuotojų negebėjimo suvaldyti automobilį, saugaus greičio 
nepasirinkimo įvyko skaudžių nelaimių. Kaip kraštutinę priemonę jis 
siūlė pareigūnams slidžiuose keliuose riboti greitį ir net uždrausti eis-
mą iki kelininkai jį pabarstys. 

Saugus eismas rūpi ir sportininkams šį savaitgalį lenktyniaujan-
tiems žiemos festivalio „Halls Winter Rally 2015“ trasose ir prisidė-
jusiems prie iniciatyvos „Mes už saugų kelią!“. Ralio meistrai ragina 
vairuotojus keliuose elgtis saugiai ir tolerantiškai.

pastebime miestų gatvėse prie san-
kryžų. Tiek greitėti, tiek ir stabdyti 
reikia stengtis tolygiai, neužblokuo-
jant ratų ir neleidžiant jiems slysti 
ar suktis vietoje.“

Anot V. Švedo, slidžiame kelyje 
dešinė koja turi veikti kuo jautriau 
ir stabdžio pedalą spausti švelniai. 
Esą toks stabdymas iki suveikiant 
stabdžių antiblokavimo sistemai 
(ABS) laikomas efektyviausiu.

„Rinkdamiesi tašką, kur norime 
sustoti, privalome įvertinti kelio 
dangos ypatumus iki tos vietos. 
Taigi reikia visuomet, o ypač žie-
mą, stengtis vairuoti ir akimis, nes 
jos yra mūsų vienas didžiausių pa-
galbininkų kelyje. Jei tik yra gali-
mybė, ekstremalesniam stabdymui 
rinkimės kelio lopinėlį, kur daugiau 
sniego, o dar geriau, kur paber-
ta smėlio ar matyti asfaltas. Net ir 
menkiausia smulkmena gali padėti 
išsigelbėti nuo eismo nelaimės“, – 
pasakoja daugiau kaip 15 metų au-
tosporte praleidęs V. Švedas.

Vienas esminių žiemiško važiavi-
mo pagrindų – tikslus darbas vairu. 
Esant slidžiai kelio dangai, jį sukti 
reikia lėtai. Pajutus posūkyje slys-
tantį automobilio priekį, V. Švedas 
pataria vairą atsukti atgal ir pa-
koreguoti automobilio važiavimo 
trajektoriją: „Priekinė transporto 
priemonės dalis dažniausiai slysta 
dėl pernelyg smarkiai nuspausto 
akceleratoriaus pedalo ir per daug 
susukto vairo. Vadinasi, reikia su-
grąžinti svorio centrą į priekinę 

ratų ašį. Tam užtenka jautriai at-
leisti greičio pedalą ir pakoreguoti 
vairo padėtį suktelint jį į posūkiui 
priešingą pusę. Visa tai teisingai 
atlikus, automobilis vėl atgaus ratų 
sukibimą su kelio danga ir vairuo-
tojas galės toliau palengva kontro-
liuoti važiavimo kryptį. Bandymai 
„prievartauti“ slystantį automobilį 
dar smarkiau pasukant vairą posū-
kio kryptimi tikrai neduos naudos. 
Reikia nebijoti atlikti priešingą 
veiksmą.“

V. Švedas pripažįsta, kad po-
pieriuje išdėstyta teorija vis dėlto 
neprilygsta praktikai. Kiekvienas 
vairuotojas turėtų pažinti savo ir 
automobilio galimybes ant slidžios 
kelio dangos, bet nieku gyvu neva-
lia to bandyti visuomeninio naudo-
jimo keliuose.

„Kartais juokaujama, esą kelinin-
kus žiema vis užklumpa netikėtai, 
tačiau turime pripažinti, kad mus 
pačius, vairuotojus, slidūs keliai 
kone kasmet pričiumpa tam visai 
nenusiteikus. Taigi išties pravartu 
būtų kasmet prisiminti, pakarto-
ti ir vis gerinti saugaus vairavimo 
įgūdžius, nes tobulumui ribų nėra. 
Tikiuosi, kad ir šie patarimai padės 
vairuotojams net slidžiais keliais 
sėkmingai pasiekti savo kelionių 
tikslus“, – sako V. Švedas, primin-
damas sausio 30-31 dienomis vyk-
siančio „Halls Winter Rally“ festi-
valio šūkį: „Mes už saugų kelią!“.

- ANyKŠTA

Įgūdžių vairuoti slidžiu keliu stoka ir kelionę tenka baigti „ant 
stogo“, tačiau skaudžiausios pasekmės būna nevaldomam auto-
mobiliui išslydus į priešpriešinio eismo juostą. 

Jono JunEvičiAus nuotr. 



2015 m. sausio 31 d.

pirmadienis 2015 02 02

sekmadienis 2015 02 01

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 „Leonardas 1“. 
12.00 „Didysis kanjonas. 
Amerikos gamtos šedevras“.  
13.00 „Puaro 12“. N-7 
14.30 „Nykstančios bitės“.
15.30 Tautos balsas.  
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
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 „Sprogstanti Saulė“. N-7
0.50 Auksinis protas. 
2.05 „Puaro 12“ (k). N-7
3.30 Pasaulio panorama (k). 
4.05 Savaitė (k). 
4.30 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
5.20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 

 
6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių koman-
da“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Mažieji genijai“.
11.45 „Gatvės tango“. N-7 
14.00 „Mano puikioji auklė“. 
15.00 „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 „International“. N-14 
0.15 „Mėnesio darbuotojas“. 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7  
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių sodai. 
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Barbė ir deimantinė 
pilis“.  
12.05 „Mano boso dukra“. N-7
13.45 „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 „Trys muškietininkai“. 
N-7 

21.45 „Profas“. N-14 
23.35 „Noriu jos, nenoriu tos!“. 
N-14
1.20 „Pasiutę šunys“. 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 „Svajonių laivas. Balis“. 
N-7
21.00 „Bordžijos“. N-14
23.00 „Matrica. Revoliucijos“. 
N-7
1.20 „Mano tėtis kalba „š...““.  
3.00 Bamba TV. S

6.50 „Bučiuotis, vesti, vengti?“ 
(k). N-7
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 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.
Šampano taurė“. N-14 
22.55 „Dar palaukite...“. N-14
0.30 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.45 Teatras (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. 3 d.  
14.00 Šventadienio mintys.  
14.30 Baletas „Raudonoji 
Žizel“. 
16.00 Poetas Antanas 
Miškinis (k). 
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 Laiko portretai. 
19.30 „Dviese sūpuoklėse“.
21.40 Visu garsu (k).
22.30 Panorama (k).  
23.00 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ (k). 
0.30 Koncertas. Rūta 
Ščiogolevaitė ir draugai. 2005 
m.

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  

5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Pasivaikščiojimai su 
Irena Veisaite. 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 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“. 
22.00 „Eksperimentai“.
22.30 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7 
23.25 Ne vienas kelyje (k).  
23.50 24 valandos (k). N-7 
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.10 KK2 (k). N-7 
3.55 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 „Ledo kelias“. N-7 

11.00 „Kovotojas nindzė“. 
N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“.
13.00 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.
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 „Transporteris“. N-7
21.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Po kupolu“. N-14
23.00 „Neliečiamieji“. N-7
1.10 „Lujis“. N-7
2.30 „Gatvės vaikai“. N-14

7.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais. 
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas. N-7 
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 „Laukinis pasaulis“. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 
2015. Širvintų rajono taryba.  
13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus miesto taryba.  
14.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Vilniaus rajono taryba. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jėga! 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“. 
22.30 „Nebylus liudijimas“. 
N-14
23.30 „Nevaikiški žaidimai“. 
S 

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 „Nykstančios bitės“ 
(subtitruota, k). 
12.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
13.05 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 „Ten, kur namai 1“. N-7
19.30 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 „Ten, kur namai 1“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
4.05 Teisė žinoti (k).
4.55 Mūsų laisvės metai. 1991 
m. 2 d. (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris III“ (k).

7.25 „Keista šeimynėlė“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Džiunglių karalius“ (k).
10.30 „Keistuolis Deivas“ (k).
12.15 Oplia!
12.45 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
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 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Paskutinis kartas“. 
N-14
0.00 „Ties riba“. N-14
0.55 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
10.55 „Trys muškietininkai“. 
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 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  
2.55 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. N-7 
3.40 „Choras“. N-7
 

6.35 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Bosas“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
11.55 „Prokurorų 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 „Sąmokslo teorija“. N-7
0.10 „Persekiotojai“. N-7
1.05 „Visa menanti“ (k). N-7  
2.00 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė. 

8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.15 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“ (k). 
12.40 „Audra“. N-7 
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7 
14.30 „Magiškasis Rio“ (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 „Pasimatymo filmas“. 
N-14
22.30 „Mafijos daktarė“. N-7
23.25 „Begėdis“. N-14
0.30 „Arti namų“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas“ (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 Rūta Ščiogolevaitė ir 
draugai. 2005 m. (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 (subtitruota, 
k). 
18.25 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Kauno „Žalgiris“- 

Alytaus „Dzūkija“.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Mistinė pica“ (k).
23.15 Mokslo sriuba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

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). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Pavojus rojuje“. N-7 
12.00 „Viskas teisėta“. N-7
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 

17.00 „Pavojus rojuje“. 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 ka-
drai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Lemtingas posūkis 3. 
Palikti mirčiai“. S
0.50 „Aukštasis žmogus“. 
N-14  
2.30 „Klyvlendo šou“. N-7
 

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. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Anykščių rajono taryba. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Anykščių rajono taryba 
(tęs.). 
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 Pasaulis X. N-7
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris. 
1.55 „Praeities šešėliai“. N-14
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antradienis 2015 02 03

trečiadienis 2015 02 04

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 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Emigrantai (k).
4.05 Specialus tyrimas (k). 
4.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Keista šeimynėlė“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 „Gatvės tango“ (k). N-7
11.00 „Mažieji genijai“ (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 
„Baimės kaina“. N-14
0.30 „Ties riba“. N-14
1.25 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7
20.30 VIP. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  
22.10 „Transporteris“. N-14 
23.10 „Krizė“. N-14  

0.10 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.10 „Naujokė“. N-7  
2.00 „Skandalas“. N-14  
2.55 „Nepasitikėk bjaurybe iš 
23 buto“. N-7
3.40 „Choras“. N-7

 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
11.55 „Prokurorų 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 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 „Vedybų planuotoja“. 
N-7
23.30 „Persekiotojai“. N-7 
0.25 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.25 Bamba TV. S

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė.

8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“. 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 „Laiko gijos“. N-14
22.30 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.25 „Farų šeima“. N-7
0.15 „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 Baletas „Raudoniji 
Žizel“ (k).  
15.10 Būtovės slėpiniai (k).  
16.00 „Džeronimas“ (k).  
16.25 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė (sub-
titruota).  
18.15 „Saulės dovanos“. 
18.45 Mokslo sriuba (k).  
19.00 LRT Kultūros akade-
mija.  

19.45 Linija, spalva, forma. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Sprogstanti Saulė“. 
N-7 
23.00 Dabar pasaulyje.  
23.30 „Sprogstanti Saulė“. 
N-7 
1.00 Panorama (k).  
1.35 Dėmesio centre (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2 (k). N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).

  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Pavojus rojuje“. N-7
11.00 „Viskas teisėta“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Pavojus rojuje“. 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 „Blicas“. N-14
23.25 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
23.55 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
0.45 „Tornado grėsmė“. N-14  
2.15 „Klyvlendo šou“. N-7

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 „Gamink sveikiau!“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Biržų rajono taryba. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Biržų rajono taryba 
(tęs.).
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 „Praeities šešėliai“. 
N-7

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 Delfinai ir žvaigždės (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 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Gyvenimas (k). 
4.05 Auksinis protas (k). 
5.15 Durys atsidaro (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
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 „Bėgantis laikas“. 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 
„Gyvatės lėktuve“. N-14
0.15 „Ties riba“. N-14  
1.10 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „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 „12 galimybių“. N-14  
0.25 „Elementaru“. N-7  
1.20 „Naujokė“. N-7  
2.10 „Aferistas“. N-14 

3.00 „Moderni šeima“. N-7 
3.50 „Choras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“. N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų 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 „Viki, Kristina, 
Barselona“. N-14 
23.20 „Persekiotojai“. N-7 
0.15 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.10 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.15 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k). 
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“. 
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7
10.15 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 

11.40 „Laiko gijos“ (k). N-14
13.05 „Būrėja“ (k).
13.35 „Pavogtas gyvenimas“. 
N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein. 
15.30 „Griežčiausi tėvai“. 
16.40 „Burbulų šou“ (k).
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Elektra“. N-7
22.45 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.35 „Farų šeima“. N-14
0.25 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k). 
12.45 LRT Kultūros akademija 
(k). 
13.30 ORA ET LABORA (k).  
14.00 Festivalis „Vilnius Mama 
Jazz 2014“. 
15.10 Mūsų miesteliai. Senoji 
Varėna. 3 d. (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Laiko ženklai (k). 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (subtitruota). 
18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.15 Istorijos detektyvai.  
20.00 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Komediantas“. N-7  

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

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 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).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Pavojus rojuje“. N-7 
11.00 „Viskas teisėta“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Viskas teisėta“. N-7
17.00 „Pavojus rojuje“. 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 „Amerikos nindzė“. 

N-14
23.20 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7  
23.55 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
0.45 „Lemtingas posūkis 3. 
Palikti mirčiai“. S 
2.00 „Klyvlendo šou“. N-7

7.05 Reporteris. 
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Vantos lapas. N-7 
13.30 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“.  
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Pagėgių taryba. 
18.00 Reporteris.  
18.30 Keliauk! Pažink! 
Pasidalink! Ištisus metus.  
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Pagėgių taryba (tęs.).  
19.20 „Albanas“. N-7
19.50 Laikas krepšiniui.  
20.00 Europos taurė 
2014/2015. Zgoželeco 
„Turow“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“.  
21.45 Sąmokslo teorija. N-7
22.45 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
1.55 „Praeities šešėliai“. 
N-14
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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. 2 d.“ (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 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Degantis krūmas“. 
N-7 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Gyvenimas (k). 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Delfinai ir žvaigždės (k). 
4.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
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 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Bėgantis laikas“. 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 
„Įstatymo tarnai“. N-7 
0.45 „Ties riba“. N-14
1.40 „Nikita“. N-7 
2.35 Sveikatos ABC  (k). 

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „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 „Naujokė“. N-7  

2.25 „Aferistas“. N-7
3.15 „Moderni šeima“. N-7
4.05 „Choras“. N-7 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų 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 „Krikštašunis“. N-7 
23.15 „Persekiotojai“. N-7 
0.10 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7  
2.10 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas prieš 
ateivius“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Melagių žaidimas“. 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 gyvenimas“. 
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. Lemtingoji orchi-
dėja“. N-14
22.55 „Detektyvė Rizoli“. N-7
23.45 „Deksteris“. N-14
0.45 „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 Laiko portretai (k).
13.30 „Dviese sūpuoklėse“ 
(k).
15.40 Mokslo sriuba. 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 
16.25 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva 
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“. 
22.40 Koncertai provincijoje. 
Gintarė Skėrytė. 1998 m.
23.15 Prisiminkime. Šoka 
Maja Pliseckaja. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 „Komediantas“ (k). N-7

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Pavojus rojuje“. N-7 
11.00 „Viskas teisėta“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7  
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Viskas teisėta“. N-7
17.00 „Pavojus rojuje“. 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 „Ultravioletas“. N-14
23.15 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
23.45 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Belgrado „Crvena 
Zvezda Telekom“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
1.25 „Blicas“. N-14  
3.00 „Klyvlendo šou“. N-7
 

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! 2 
13.30 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Raseinių rajono 
taryba. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Raseinių rajono 
taryba (tęs.). 
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 „Praeities šešėliai“. 
N-14

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 3“. 
10.40 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015 (k).  
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
13.10 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. N-7 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Ar galiu jus nužudy-
ti?“. N-14
0.10 Mokslo ekspresas (k). 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Duokim garo! (k).
4.50 Tautos balsas (k). 
5.20 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
7.00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (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 Laba diena. N-7  
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.40 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Mano vyras gali. 
22.00 „Priešprieša“. N-14 
0.20 „9 – asis rajonas“. N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „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 „Pinokis“.
21.15 „Iksmenai“. N-7  
23.25 „Aukštasis žmogus“. 
N-14 
1.30 „Tarnaitė“. N-7

 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Krikštašunis“ (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 „Specialioji operacija“. 
N-14 
23.25 „Spartakas. 
Prakeiktųjų karas“. N-14 
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
2.30 Bamba TV. S

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

10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“. 
12.45 „Alabama - namai 
namučiai“. N-7
13.35 „Audra“. 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 tylu-
sis svečias“. N-7
22.45 „Dangus aukštai“. 
N-14
0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k).  
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas 
(k).  
12.45 „Laisvė“ (k). N-7  
14.20 „Degantis krūmas“ 
(k). N-7 
15.45 ...formatas (k).
16.00 Pasaulio biatlono tau-
rė. Mišri estafetė. 
17.00 Kasdienybės aitvarai 
(k). 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė (sub-
titruota). 
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.45 Laiko ženklai (k). 
19.10 Koncertuoja Donatas 

Montvydas. 2014 m. 
20.00 Gustavo enciklopedija.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Velnio nuotaka“.
22.45 Prisiminkime.
23.00 Lietuvių kinas trumpai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Mokslo sriuba (k). 
0.45 Legendos (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

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

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Pavojus rojuje“. N-7 
11.00 „Viskas teisėta“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.

15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14
23.00 „Diktatorius“. N-14
0.35 „Ultravioletas“. N-14
2.05 „Klyvlendo šou“. N-7

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 „Laukinis pasaulis“.. 
13.30 Sąmokslo teorija. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Švenčionių rajono 
taryba. 
18.00 Reporteris.  
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Švenčionių rajono 
taryba (tęs.).
19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Karo patirtis“. N-14 
0.00 „Narkotikų skyriaus 
agentas“. N-7
2.00 „Karo patirtis“. N-14
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šeštadienis 2015 02 07

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. 
3 d. Lenktynės dėl išlikimo“.
13.00 „Inspektorius Luisas 
2“. N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1992 m.“
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka.
22.40 „Operacija „Keksas““.
0.10 Pinigų karta (k).
1.00 „Mūsų laisvės metai. 
1992 m.“. (k).
1.55 „Inspektorius Luisas 2“ 
(k). N-7 
3.30 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 
5.10 Stilius (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių koman-
da“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Žaislų istorija“.  
11.35 „Makinzio sala“. N-7
13.20 „Mano puikioji auklė“.
14.50 „Didingasis amžius“. 
N-7
16.55 Šventę švęsti.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Monte Karlas“. N-7
21.10 „Sveiki atvykę į džiun-
gles“. N-14 
23.00 „Tikras teisingumas. 
Mirtinas teisingumas“. N-14 
0.45 „Įstatymo tarnai“ (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 „Barbė salos princesė“. 
12.10 „Kelionė po koledžus“. 
N-7 
13.50 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7

17.20 Svajonių nuotaka. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Auklė“. N-7 
19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
21.00 „Melas vardan tiesos“. 
N-7 
0.00 „Sąžiningas žaidimas“. 
N-7
2.00 „Kartą laukiniuose vaka-
ruose“. N-7 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Estijoje. 
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 
„Kovinis šou Denis“. N-14  
23.00 „30 tamsos dienų“. S 
1.05 „Mano tėtis kalba „š...““  

6.45 „Gepardų dienoraščiai“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 

10.30 „Korio gyvūnijos pa-
saulis“.
11.30 „Gyvūnai. Faktai ir 
įdomybės“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
16.30 „Magiškasis Rio“. 
17.05 „Dvidešimt minučių“. 
N-7
19.00 „Ten, kur esi Tu“. N-7
21.00 „Blefas“.
23.05 „Atpildas“. N-7
1.05 „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 Pagauk kampą (k). 
12.30 Kultūra +. (k). 
13.00 Muzikos pasaulio 
žvaigždės.
13.30 Žirgų lenktynės 
„Sartai“.
15.30 Prisiminkime. 
15.45 Pasaulio biatlono tau-
rė. Moterų 7,5 km sprintas. 
17.00 Lietuvos moterų krepši-
nio lygos „Žvaigždžių diena“. 
19.30 Pasaulio biatlono tau-
rė. Vyrų 10 km sprintas.

21.00 „Ar galiu jus nužudyti?“ 
(k). N-14  
22.30 Panorama (k).  
23.00 „Mūsų nedaug“. N-14 
0.35 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Arčiau namų (k).  
15.20 Sekmadienio rytas (k). 
16.10 Dviračio šou (k).  
16.40 KK2 (k). N-7 
17.20 Dviračio šou (k).  
17.50 KK2 (k). N-7  
18.30 Dviračio šou (k).  
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Pasaulis iš skrydžio 
oro balionu“.  
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
23.50 Valanda su Rūta.  
1.15 24 valandos (k). N-7 
2.10 Yra kaip yra (k). N-7 
3.05 Sveikatos ABC. 
3.30 Tauro ragas (k). N-7  
4.00 Alchemija LX. VDU 25.  
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7
12.00 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7
13.00 Džeimio ir Džimio 

maisto kovos klubas.
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 „Karštos galvos“. N-7
21.00 „Pavojingiausias ka-
rys“. N-14
22.00 „Amerikiečiai“. N-14
23.25 „Beverli Hilso policinin-
kas“. N-14  
1.30 „Diktatorius“. N-14  
2.00 „Gatvės vaikai“. N-14
  

7.55 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 
2015. Trakų rajono taryba.  
13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Molėtų rajono taryba.  
14.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Utenos rajono taryba. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios
17.30 „Mis Visata“.
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
22.10 Artūro Orlausko šou. 
N-14
22.40 „Kruvina žinutė“. N-14
0.25 „Devynios mirtys“. S
2.05 „Genijai iš prigimties“.

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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Prizas keliaus į Troškūnus
Gruodžio 23 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Senis” 

teisingas atsakymas – SALAMANDRA. Šį kryžiažodį teisingai iš-
sprendė 88 skaitytojai. Tai anykštėnai: A.Vildžiūnas, A.Baronas, 
V.Lančickienė, J.Pranckevičienė, D.Kundrotienė, A.Burneikienė, 
E.Jurėnaitė,

M. Parnavienė, V.Žemaitienė, V.Vilčinskienė, J.Pakšienė, 
A.Lunevičius, J.Mieželienė, A.Skaržauskienė, V.Bieliūnienė, 
A.Vilčinskas, R.Venclovienė, E.Budrytė, A.Kavolienė, A.Kapočius, 
D.Sebeikienė, P.Girnienė, G.Žvironaitė, V.Žemaitienė, A.Vilimas, 
D.Varnienė, N.Varnas, D.Šlamienė, V.Alkauskienė, V.Dikčiuvienė, 
Z.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, A.Keraitienė, 
A.Burneikienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, 
Z.Kvedarienė, R.Kavoliūnienė, E.Tamulėnienė, E.Šližienė, 
V.Gudelienė, T.Miškinienė ir L.Petuchovienė;  V.Gudonienė, 
S.Cemnickienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas 
ir V.Mogylienė iš Viešintų;  E.Vanagienė, T.Jakniūnienė, 
T.Prudnikovienė ir E.Slavinskienė iš Naujųjų Elminin-
kų; K.Imbrasaitė, S.Žibutienė ir G.Radzevičienė iš Šovenių; 
V.Strazdienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; S.Steponavičienė iš 
Troškūnų; S.Skapas iš Latavėnų; A.Bagdonienė iš Vaitkūnų; 
M.Baltrūnienė iš Piktagalio; G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš 
Kurklių; V.Jagienė iš Svėdasų; V.Urbutienė iš Naujikų; S.Želnienė 
iš Maželių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; A.Juknonienė iš Rubi-
kių; E.Gimbutienė iš Narbučių; B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių; 
O.Arienė iš Bareišių; A.Lisauskienė iš Mickūnų; R.O.Deveikienė 
iš Mažionių; Ž.Aukštakojytė iš Ukmergės; V.Urbutienė iš Naujikų; 
A.Kuolienė iš Kunigiškių; L.Didienė iš Medžiočių; B.Raščiuvienė 
iš Surdegio; V.Milaševičienė iš Raguvėlės; G.Karaliūnienė iš An-
drioniškio; J.Dubrienė iš Meldiškių; O.Petronienė iš Smėlynės; 
L.Dobrodiejienė iš Utenos bei D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus.  

Burtai lėmė, kad šį kartą prizas – Anykščių kosmetikos ir par-
fumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 15 eurų čekis – atiteks 
S.STePONAVIČIeNeI iš Troškūnų. Kviečiame skaitytoją į re-
dakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis  
„Pušis“

Atsakymus galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvė-
se arba pranešti paskambinę telefonu 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai bus apdovanotas 15 
eurų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvėje „Mix Cosmetics”.

Natūralūs 
aliejai iš 
Egipto!

Anykščių biblioteka ir SPA išrinkti 
„Geriausios realizacijos“ projektais 
Architektūros žurnalas „Archiforma“ ketvirtadienį apdovanojo Anykščių viešosios bibliotekos 

autorių – anykštėną architektą Vytenį Daunorą ir „SP architektų grupę“, suprojektavusią SPA Vil-
nius – Anykščiai pastatą.

Žurnalo prizai Anykščiuose pasta-
tus suprojektavusiems architektams 
skirti nominacijoje už „Geriausią 
realizaciją“. Šiais metais į žurnalo 
sudarytą 2014 metų geriausių šalies 
projektų šešetuką be šių Anykščių 
pastatų pateko LSMU Farmacijos 
fakultetas su mokomąja vaistine 
(Kaunas), biurų kompleksas „Baltic 

Hearts“ (Vilniuje), Oginskių dvar-
vietės arklidžių su karietine renova-
cija Rietave, bei Mokslo, studijų ir 
verslo centras Kaune.

Geriausiu šalies projektu išrink-
tas architekto Audriaus Ambraso 
suprojektuotas biurų kompleksas 
Vilniuje. „Archiforma“ tokius kon-
kursus organizuoja kasmet.

Konkurso nominantų darbų pri-
statymui „Archiforma“ skyrė di-
džiąją dalį žurnalo numerio. 

„Archiformos“ redaktorius, archi-
tektas Leonardas Vaitys nuoširdžiai 
žavisi Anykščių bibliotekai parinkta 
vieta: „Sėkmingas sprendimas tiek 
pastatui, tiek miesto urbanistinei 
struktūrai“. Redaktorius gerai verti-
na didžiulio pastato skaidymą „į tris 
skirtingo ploto, švelniai kryptimis 
pasuktus tūrius“, “estetišką interje-
ro erdvę su minimalistine spalvine 
gama”, ažūrinę laiptinę elegantiš-
kais stiklo turėklais”, ir laiptinėje 
kabančią „ypatingo dizaino“ švies-
tuvų grupę . Tai „dar labiau pabrė-
žia erdvės išskirtinumą, o šviestuvų 
forma leidžia kurti individualias 
literatūrines fantazijas apie paukš-
čius, mirtį...“- rašo “Archiforma”. 
„Sienų apdaila iš raudonos spalvos 
„Stroker“ firmos plytelių ir šlaitinio 
stogo molinių „žvynelinių“ čerpių 
danga gerai dera prie dominuojan-
čios bažnyčios. Nereguliarus langų 
ritmas, prasmingai orientuotas į 
interjero erdves, originaliai pereina 
į stogo plokštumas nebūtinai ly-
giakraščiu perimetru – tai, bent jau 
aš, įvardyčiau atradimu.“, - rašo L. 
Vaitys.

Žurnalo redaktorius L.Vaitys, 
negaili ir gražių žodžių Anykščių 
bibliotekos architektui: “O anykštė-
nas V.Daunoras su savo biblioteka 
pareiškia apie save kaip ekstra kla-
sės žaidėją”. 

Apie SPA Vilnius – Anykščiai 
projektą Anykščių šilelyje „Archi-
formos“ autorė Greta Trapikienė 
rašo: „“SP architektų grupės“ reno-
vuotas objektas – išskirtinio archi-
tektų dėmesio ir kūrybos pavyzdys. 
Apgalvotos tiek eksterjero, tiek 
interjero detalės, viskas vientisai 
sujungta, aiškiai apibrėžti esminiai 
akcentai. Objektas išsiskiria ir pui-
kiai prie aplinkos priderinta archi-
tektūra: nesudarkytas kraštovaizdis, 
aiškiai jaučiamas ne per didelis 
mastelis, deranti, neišsišokanti spal-
vų gama.”      -ANyKŠTA

Prestižinis architektūtos žurna-
las “Archiforma” į geriausių 
6 praeitų metų projektų sąrašą 
įtraukė Anykščių viešosios bi-
bliotekos (viršuje) projektą ir 
SPA Vilnius – Anykščiai.

„Pasirodo, Anykščiuose gy-
vena ir profesionaliai kuria 
architektas Vytenis Dauno-
ras. Gavęs progą pasireikšti 
projektuodamas didesnės 
apimties objektą jis atsisklei-
džia kaip subrendęs profesi-
onalas, gerbtinas ir rimtas 
konkurentas. Tai - gerai“,- 
rašo “Archiformos“ redak-
torius.
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vietoj tabletės

Kamilė BiTvinsKAiTĖ, 
psichologė

Jeigu jūsų paprašyčiau nupiešti 
nerimą ar stresą, kaip Jūs jį pa-
vaizduotumėte? Ar tai būtų mažas 
bjaurus žalias žmogeliukas, kuris 
tupėtų jums ant peties ir visur kel-
tų chaosą, ar atvirkščiai, tai būtų 
senolis burtininkas su ilga barzda, 
kuriam tik pamojus lazdele, sutrik-
tų mūsų kasdieninė veikla. Ar jis 
atrodytų  visiškai kitaip? 

Tikriausiai nerimą visi įsivaiz-
duotume skirtingai, tačiau sutiktu-
me, kad su nerimu ar stresu  susi-
duriame kiekvieną dieną. Nerimą 
mes dažniau jaučiame negu jį są-
moningai suvokiame: mūsų širdies  
ritmas pagreitėja, tankėja kvėpavi-
mas, staiga pradedame vaikščioti į 
tualetą dažniau nei įprasta arba pa-
mirštam, kad tokia vieta egzistuo-
ja, lygiai tas pats būna ir su virtuve: 
arba joje nuolat sėdim arba lygiai 
taip pat pamirštam apie jos egzis-
tavimą. Būnant ilgą laiką nerimo 
būsenoje nerimas tarsi „iššoka į 
paviršių“ - štai ir galvą įskausta, 
iškyla didžiulis raudonas spuogas 
ant nosies, atsiranda įvairūs odos 
bėrimai. Tai koks tas mūsų nerimas 
ir kaip jis paveikia asmenybę?

Psichologė Karen Horney, pla-
čiai nagrinėjusi, kaip žmogų vei-
kia nerimas, pastebėjo, kad neri-

Nerimas – visiems kenksmingas
mas – tai reakcija, neproporcinga 
kilusiam pavojui arba, paprasčiau 
sakant, tai reakcija į įsivaizduoja-
mą pavojų. Tuo tarpu baimė yra 
reakciją į realų pavojų. Pavyz-
džiui, mes baimę jaučiame, kai 
eidami per perėją pastebime, kad 
atvažiuojanti mašina net nemaži-
na greičio. Nerimas šiuo atveju 
mums „kalbėtų“, jog eidami per 
perėją galime būti partrenkti ma-
šinos, nors tuo metu net nesimato 
jokios atvažiuojančios transporto 
priemonės. 

Žinoma, toks nerimas jau links-
ta link paranojos, sakykim, šiek 
tiek paranojiškas būna ir mamų 
nerimas dėl vaikų „oi, ką jis val-
gys“, „jis pamirš šaliką užsidėti“, 
„jį gali nuskriausti“. Žodžiu, prie-
žasčių nerimauti galime susigal-
voti su kaupu. 

Nerimą, kai atliekame mums 
jau gerai įsisavintas užduotis, 
jausti kartais natūralu, tik dažnai 
jis pereiną į „nenormalų lygį“. 
Dažnai nerimas gali būti laikomas 
nemotyvuotu. Nerimas gali būti 
jaučiamas ir dėl mūsų pasąmonėje 
slypinčių dalykų. Jau praeitą kar-
tą rašiau, kad pasąmonėje glūdi 
mūsų sąmonės išstumti norai, įvy-
kiai, atsakomybės, kurios dažnai 
pasireiškia nerimo pavidalu. 

K.Horney išskyrė du nerimo 
tipus – tai žemiškasis ir bazinis. 
Žemiškasis nerimas, tai įprastas, 
„natūralus“ nerimas. Mes neri-
maujame, kai laukiame tyrimų 
ar egzamino rezultatų. Jaudina-
mės, kai žinome, kad reiks viešai 
kalbėti arba dabar mūsų laikas 
garsiai išsakyti savo nuomonę. 
Dažniausiai nerimas mumyse 
iššaukia bejėgiškumo bei pažei-
džiamumo jausmus ir jei su šiais 
jausmais atitinkamu metu nebu-
vo susitvarkyta, tai mumyse gali 
atsirasti bazinis nerimas. Pasak 

K. Horney, bazinis nerimas – tai 
klastingai didėjantis, visa api-
mantis bejėgiškumo, vienišumo 
ir pasaulio priešiškumo jausmas. 
Bazinį nerimą lydi priešišku-
mas, įtarumas bei nepasitikėji-
mas kitais. Žiūrint iš asmenybės 
perspektyvos, žmogaus, išgyve-
nančio bazinį nerimą, mąstymas 
yra be galo negatyvus. Būtent 
tokie žmonės į gyvenimą žiūri 
ne pro rožinius, o pro juodus ne-
pasitikėjimo, įtarumo bei egoiz-
mo akinius. Beje, tokie žmonės 
mėgsta būti „visatos centrais“, 
aplink kuriuos viskas sukasi. Šių 
žmonių manymu, jų gyvenimuo-
se viskas klostosi blogai, o visi 
kiti gyvena žymiai už juos ge-
riau. Tokie žmonės ilgainiui virs-
ta „gerais kariais“, nes visada yra 
pasiruošę, budrūs, pasirengę ap-
ginti savo saugumą nepaisant to, 
ar grėsmė yra reali ar išgalvota. 
Tokiems žmonėms apibūdinti yra 
naudojamas neurotiškos asmeny-
bės apibrėžimas.  

Nuo nerimo pabėgti negalime. 
Juk kiekvieną dieną gali nutikti 
kažkoks įvykis, kuris mums sukels 
stresą, baimę ar nerimą. Svarbiau-
sia tai priimti natūraliai ir su svei-
ka nuovoka. Dažnai žmonės bijo 
ir nerimauja ne dėl to, kas vyksta, 
o kas gali įvykti. Deja, daugelį ne-
gatyvių dalykų, didžiulę nerimo 
porciją žmonės pasiima iš televi-
zijos. Kaip nebijosi dėl savo turto, 
kai tiek kriminalinių laidų, kaip 
nebijosi, kad tau įkiš netikrą eurą 
parduotuvėje, kai televizija ištisai 
apie tai kalba? 

Netapkite žmonėmis, kuriuos 
valdys bazinis nerimas, nežiūrėki-
te į gyvenimą ir aplinkinius nega-
tyviai, įtariai. Pasiduodami tokiam 
nerimui, jūs tik patys save ir kitus 
žalojate. Tad daugiau optimizmo 
ir šypsenos gyvenime. 

Vilniuje publiką nuoširdumu nuginklavusi pjesė 
vasarį atkeliauja į Anykščius

Sausio pradžioje Lietuvos nacionaliniame dramos teatre buvo pristatyta šiuolaikinio an-
glų dramaturgo Nick‘o Payne‘o pjesė „Spiečius“. Itin teigiamų kritikų ir publikos vertinimų16 
– oje pasaulio šalių sulaukusi pjesė publikos simpatijas pelnė ir Vilniuje. Vasario 4 d. ją 
išvys ir Anykščių žiūrovai.  

Viena pažintis. Begalė variantų. Nick Payne „Constellations“ - tai pjesė apie neribotą 
žmonių potencialą, pasirinkimo laisvę ir draugystę. Rolandas susipažįsta su Merian pikni-
ke. Ji – fizikė, jis – bitininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasta istorija apie tai, kaip Jis sutiko Ją 
virsta rimtu galvosūkiu. Buitiniai dviejų žmonių santykiai čia yra narpliojami per multivisatos 
teorijos prizmę, kurioje dabartis yra nuolat perrašoma.

Kiekvienas tikriausiai esame patyrę jausmą, kad kažkur tai jau mačiau, kad ir vėl išgyve-
nu analogišką situaciją, kad tai kažkoks „deja vu“. Kiekvienas galėtų prisiminti akimirkas, 
kai norėjosi sustabdyti laiką arba jį pasukti atgal ir viską pradėti iš pradžių, kiekvienam buvo 
kažkada kilęs klausimas – „kas būtų, jeigu..?“. Greičiausiai klausimų po spektaklio kils dar 
daugiau. Dalį jų bando atsakyti kvantinę fiziką tyrinėjantys mokslininkai, keldami įvairias 
teorijas, kuriomis paremtas ir Nick‘o Payne‘o pjesės siužetas. 

Pagrindinius vaidmenis kuria Kauno nacionalinio dramos teatro aktorius Edgaras 
Žemaitis ir  Benita Vasauskaitė, viena iš teatro laboratorijos „Atviras ratas“ įkūrėjų ir aktorių, 
tris kartus apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“. Scenografiją spektakliui kuria jauna ar-
chitektė Adelė Dovydavičiūtė, o aktorių stiliumi rūpinasi „Šarka. Daiktų kelionės“ drabužių 
parduotuvės dizainerė Justė Kondratė.

Režisierė Eglė Kižaitė pritaria, kad pjesė išties yrasudėtinga. „Šiais laikais, kai cinizmas ir 
sarkazmas yra bendravimo ir saviraiškos etalonas, parodyti žmonėms itin intymią, asmenišką 
ir nuoširdžią istoriją yradidelis iššūkis. Šiame spektaklyje šokiruoja atvirumas, visų pirma – 
sielos atvirumas, o ne keiksmažodžiai ar nuogas kūnas, kaip tapo įprasta teatre. Kartais net 
suabejoju, ar žiūrovas Lietuvoje tokiam atvirumui yra pasiruošęs,“ – svarstė režisierė.

Bilietus platina Anykščių kultūros centras ir www.tiketa.lt

terliotą pledą. „Nelabai estetiškai 
atrodo, tačiau veiksminga.‘“ – šyp-
sojosi A.Žarskus.

Bitininkas aiškino, kad ne tik 
kitų bičių produktų, bet ir paties 
medaus vartojimui galioja sako, 
sveiko proto taisyklės. „Vandenį 
gerti – sveika. Bet išgerkit kibi-
rą vandens.“ – pavyzdį pateikė 
Anykščių bitininkų draugijos pir-
mininkas.

Medaus suvartoja kaip
 vakarietis   

A.Žarskus sakė, jog statistiškai 
Vakarų Europos gyventojai per 
metus sunaudoja po 12-15 kilo-
gramų medaus, tuo tarpu vidutinis 
statistinis lietuvis išsiverčia su 2-3 
kg. Jis pats dėstė, kad medų valgo 
kiekvieną dieną ir jo metinė „nor-
ma“ artima vidutiniam statistiniam 
vakariečiui. Bitininkas juokėsi, 
kad be medaus dieną praleidžia ne 
bent tada, kai būna išvykęs į kitą 
Lietuvos miestą, nes keliaujant po 
užsienį – kiekvienoje maitinimo įs-
taigoje randa šio produkto.

Pasak A.Žarskaus, bičių produk-
tai, kaip vaistų papildai, pakanka-
mai sunkiai skinasi kelią į rinką. 
Nes rinkos sąlygas diktuoja di-
džiosios medicininės kompanijos, 
kurios nėra suinteresuotos natūra-
lių produktų konkurencija. Kalbė-
damas apie tai, jog medus ištirpin-
tas karštame piene ar vandenyje 

Bitė ir Paryžiuje - bitė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį šeštadienį gerą pusdienį Anykščių kultūros centrą 
buvo „okupavę“ bitininkai. Metiniame Anykščių bitininkų ren-
ginyje draugijos pirmininku buvo perrinktas Albertas Žarskus, 
mokslininkai skaitė pranešimus apie bičių produktų naudą, o 
kultūros centro fojė bitininkai vieni kitus vaišino patiekalais su 
bičių produktais.

praranda dalį vertingųjų medžiagų, 
jis aiškino, jog nustatyta, kad karš-
tame piene tirpinamas medus vie-
nas geras savybes praranda, tačiau 
kitas įgauna...

Bitininkas pasakojo ir apie eks-
perimentą su debetikais. „Kie-
kvienam debetikui eksperimento 
dalyviui kiekvieną dieną davė 
po 1 gramą medaus 1 kg jo svo-
rio. Padarė tyrimus – rezultatai 
žymiai pagerėjo. Paskui medaus 
kiekį padidino iki 2 gramų svorio 
kilogramui – rezultatai dar geres-
ni. Tiesa, reikia pridurti, jog tuo 
laikotarpiu, kai debetikams buvo 
duodamas medus, buvo apribotas 
jų kitų maisto produktų, kuriuose 
yra cukraus, racionas.“ - aiškino 
A.Žarskus.

Pirmąsias savo bites A.Žarskus 
gavo dovanų gyvendamas Utenoje, 
pačiame mieste. Ir nuo to dovano-
to avilio jo bitininkystė prasidėjo. 
Dabar mokytojas pensininkas, 
beje, pagal išsilavinimą  fizikas-
matematikas turi 38 avilius. Dalis 
A.Žarskaus bičių gyvena pačiuose 
Anykščiuose. Kaimynų bitininko 
augintinės neskriaudžia... Buvusio 
mokytojo įsitikinimu, viskas pri-
klauso nuo santykių – jis pats nesi-
pykstąs su kaimynais, šie į jo biti-
ninkavimą žiūri tolerantiškai, o kai 
nėra erzėlio, tai ir bitelės taikios. 
„Paryžiuje ant namų stogų mačiau 
avilius.“ – kad net didžiuosiuose 
pasaulio miestuose telpa ir bitės, ir 
žmonės,  pasakojo A.Žarskus.    

Alberto Žarskaus žmonos 
patiekalų su medumi receptai

Rauginti grybai su medumi
Ilgojo batono riekutes pakepina-

me iš abiejų pusių svieste. Palau-
kiame, kol jos atvės. Svieste pa-
kepiname baltąjį porą ir svogūną. 
Kai ši masė atvėsta, į ją dedame 
medaus pagal skonį. Sulaukti kol 
svogūnai ir porai atvės reikia dėl 
to, kad nežūtų gerosios medaus 
savybės. Svogūnų, porų ir medaus 
mišinį dedame ant batono, o ant 
paties šio sumuštinio viršaus už-
dedame po šaukštelį raugintų gry-
bų. Grybai turi būti aukščiausios 
klasės.

Silkė su medumi
Paruošiame silkės „patalėli“: su-

tarkuojame salierą, ridiką, dedame 
pasūdytų grybų, pomidoro, gelte-
klės, pastarnoko, raudonosios pa-
prikos, morkų, obuolių, pankolių 
ir kt. Kepame svieste. Į atvėsusią 
masę dedame medaus ir sudedame 
į indelius. Ant viršaus uždedame 
silkės juosteles.

Džiovintų abrikosų užkandėlė
Išmirkome džiovintus abrikosus. 

Suformuojame dubenėlį. Įdedame 
medaus, šokoladinio pyragėlio 
gabalėlį ir uždengiame graikiško 
riešuto skiltele. Abrikosus dedame 
ant paskrudintos batono riekelės 
arba ant duonos gabalėlio. Skanu 
ir gražu. 

pikis, žiedadulkės, bičių duonelė....
Bitininkas aiškino, jog bitelės 

skirtingais gyvenimo etapais ga-
mina skirtingus produktus, lyg ir 
atlieka joms pavestas užduotis. 
Tos pačios darbininkės gamina ir 
vašką, ir pikį, ir pienelį, ir medų. 
Vertingas ir naudingas bičių pro-
duktas yra ir jų nuodai, tačiau dėl 
ypač imlaus darbo bičių nuodai ne-
besurenkami. „Nuo savo gimimo 
dienos bitė žino, kiek laiko ką turi 
daryti.“ – kalbėjo A.Žarskus.

Pienelis yra pats brangiausias ir 
vertingiausias produktas. Vienas jo 
gramas kainuoja 3-4 eurus. Bičių 
šeimyna jį naudoja motinėlių mai-
tinimui. „Bičių motinėlės gyvena 
5-6 metus, o darbininkės tik apie 
mėnesį.“ – pienelio naudą iliustra-
vo bitininkas. Tiesa, A.Žarskus pa-
aiškino, kad šis produktas yra toks 
galingas, kad žmonės jį gali vartoti 
tik ypač mažais kiekiais.

Pikis – dezinfekcinė priemonė, 
kuria bičių šeimyna saugosi nuo 
kenkėjų, juo sandarina avilius. 
Bitininkas šypsojosi, kad jis savo 
miegamajame turįs bičių pikiu iš-

Albertas Žarskus bitininku 
tapo ne savo noru – bičiulis 
neatsiklausęs dovanojo avilį 
su jame dūzgiančia šeimyna.

Jono JunEvičiAus nuotr.
Bičių „gamybos įranga“ – 
plataus spektro

„Anykštai“ A.Žarskus dėstė, kad 
Anykščiuose surengtos  mokslinės 
konferencijos tikslas buvo atkreipti 
anykštėnų, o ir pačių bitininkų dė-
mesį, jog vertingas yra ne tik medus, 
bet ir kiti bičių produktai – pienelis, 
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Iš geros areštinės sunku 
išprašyti

Anykščių policijos komisariato 
Viešosios tvarkos skyriaus vir-
šininkas Valdas Palionis veiklos 
ataskaitą pradėjo nuo saugaus eis-
mo priežiūros ir kontrolės. Pasak 
jo, pernai eismo nelaimėse rajono 
keliuose žuvo 4 žmonės ir 18 buvo 
sužeista, per metus nustatyti 2226 
Kelių eismo taisyklių pažeidėjai, 
sulaikyti 149 girti vairuotojai ir 
139 dviratininkai. Net 754 vairuo-
tojai viršijo greitį, o 100 vairavo 
išvis neturėdami vairuotojo pa-
žymėjimo. V. Palionio nuomone, 
rezultatai gerėja. Juk prieš pora 
metų rajono keliuose buvo žuvę 
net 12 žmonių. Pareigūnai pastebi, 
kad eismo dalyviai tampa draus-
mingesni, vairuotojai rečiau vir-
šija leistiną greitį, naudoja saugos 
diržus, pėstieji – atšvaitus tamsiu 
paros metu. Antai užpernai pa-
žeidėjams buvo surašyti net 2946 
protokolai, iš jų 955 už greičio 
viršijimą, užpernai 356 vairavo 
neprisisegę saugos diržų (pernai 
181), 223 kartus Kelių eismo tai-
sykles pažeidė pėstieji (užpernai 
289 kartus). Eismo saugumą tei-
giama linkme įtakoja gerėjantys 
rajono keliai, žiedinių sankryžų, 
atitvarų įrengimas. Viršininkas 
džiaugėsi bene vieninteliu šalyje 
puikiai įrengtu Saugaus eismo kie-
meliu, kuriame apsilankė daugybė 
Anykščių krašto vaikų, daugelis 
įgijo dviratininkų pažymėjimus. 

Pasak V. Palionio, Anykščių po-
licijos areštinėje yra 14 vietų. „Ji 
gera, tad kai kuriuos asmenis net 
sunku iš jos išprašyt, - pašmaikš-
tavo viršininkas, pastebėjęs, kad 
joje pasisvečiavo 455 asmenys. 
– Į policijos komisariatą buvo pri-
statytas 761 asmuo, 77 pažeidimai 
buvo išaiškinti vaizdo stebėjimo 
kamerų pagalba. 481 asmuo buvo 
girtas ar vartojo alkoholį viešose 
vietose, išaiškinti 225 chuliganiz-
mo atvejai“. 

Paradoksalu, kad rajone mažėja 
vaikų, tačiau didėja jų nusikalsta-
mumas. Per du pastaruosius metus 
nepilnamečių padarytų nusikals-
tamų veikų skaičius padvigubė-

Anykščių policija: žvilgsnis į save Jonas JunEvičius
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių policijos komisariate apžvelgta komisariato veikla per 2014 metus: konstatuota, kad 
nuolat mažėja darbuotojų, išaiškinama du trečdaliai nusikalstamų veikų, bandyti papirkti šeši pa-
reigūnai, o visi pernai rajone nužudyti asmenys buvo moteriškos lyties.

jo (2013 m. – 22, 2014 m. – 46). 
Pernai net 167 nepilnamečiai buvo 
bausti už įvairius administracinius 
teisės pažeidimus. 9 protokolai 
buvo surašyti nepilnamečių vaikų 
tėvams, nes jų prasikaltę atžalos 
neturėjo nė 16 metų. „Nusikaltę 
nepilnamečiai siunčiami į sociali-
zacijos centrus. Nėra įstaigos, kuri 
rūpintųsi jų užimtumu“, - pastebė-
jo viršininkas. 

Šešis kartus bandyta papirk-
ti policijos pareigūnus (užpernai 
11).  A. Palionis perspėjo, kad po-
licijos automobiliuose yra įmon-
tuota garso ir vaizdo įrašymo apa-
ratūra, tad atsakomybės, gundant 
pareigūną kyšiu, pažeidėjams sun-
ku išvengti, juolab, kad pareigūnų 
sąžiningumą kontroliuoja Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato imuniteto tarnyba. 

Prioritetinėmis veiklos krypti-
mis V. Palionis įvardijo individu-
alų prevencinį darbą su linkusiais 
nusikalsti nepilnamečiais, grubių 
kelių eismo taisyklių pažeidimų 
prevenciją, nelegalios prekybos 
akcizais apmokestinamomis pre-
kėmis kontrolę. 

Daugėja smurto šeimose

Pasak Kriminalinės policijos 
skyriaus viršininkės Aušros Staš-
kevičienės, pernai Anykščių rajo-
ne užregistruota 612 nusikalstamų 
veikų, iš jų 210 Anykščių mieste. 
Labiausiai nusikalsti linkę Ka-
varsko seniūnijos gyventojai (69), 
mažiausiai – Andrioniškio (6 ). 
Ištiriama daugiau kaip 67 proc. 
nusikalstamų veikų. 

A. Staškevičienė pabrėžė, kad 
pernai užregistruota 115 ikiteis-
minių tyrimų dėl smurto artimoje 
aplinkoje. Pagrindinė jų priežastis 
– besaikis girtavimas. Neramina 
tai, kad smurto šeimose daugė-
ja. Antai 2012 – ais metais tokių 
atvejų būta 99, o pernai jų užregis-
truota 115.

Anykščių rajone užregistruo-
ti 4 nužudymai – 2 Anykščiuose, 
po vieną Kavarsko ir Skiemonių 
seniūnijose. Visos žuvusios – mo-
terys, dviem atvejais tai smur-
to artimoje aplinkoje pasekmė. 

Pernai užregistruoti 6 plėšimai. 
3 - Anykščiuose , 2 - Troškūnų ir 
1 Kurklių seniūnijoje. Plėšikai iš-
aiškinti.

Viena dažniausių nusikalstamų 
veikų rajone – vagystės, kurių per-
nai būta 236. „Vagiama viskas, kas 
prastai saugoma  – metalai, kuras, 
pinigai, - pastebėjo A. Staškevi-
čienė. – Pernai į teismą perduota 
baudžiamoji byla, kurioje kaltina-
mi 7 asmenys, apvogę 15 sodybų. 
Per metus pavogti 8 automobiliai, 
iš kurių tik viena vagystė neišaiš-
kinta“. 

Pasak A. Staškevičienės, pernai 
užbaigtas tyrimas baudžiamojoje 
byloje dėl organizuotos grupės, 
platinusios narkotikus Anykščių ir 
Rokiškio rajonuose. Už narkotinių 
medžiagų naudojimą Anykščių ra-
jone nubausta 10 asmenų. 

Kriminalinės policijos pareigū-
nai pernai surado ir paėmė 19 605 
pakelius kontrabandinių cigare-
čių, iš neteisėtos apyvartos paėmė 
30 litrų alkoholinių gėrimų, 1695 
litrus degalų. 

Anykščių policija ieško 20 be 
žinios dingusių žmonių. Vienas 
nerastas iki šiol, 4 rasti negyvi. Iš 
28 – ių nuo tyrimo pasislėpusių 
asmenų 24 buvo surasti.   

A. Staškevišienė pabrėžė, kad 
dėl efektyvesnio ikiteisminio tyri-
mo organizavimo nuo sausio pir-
mosios vyksta kriminalinės polici-
jos reforma, bus suformuoti nauji 
padaliniai, kurie specializuosis 
atskirų nusikalstamų veikų tyrime. 
Prioritetais 2015 metams A. Staš-
kevičienė įvardijo ikiteisminio 
tyrimo terminų trumpinimą, bau-
džiamojo proceso ekonomiškumą 
ir veikų, susijusių su neteisėtu dis-
ponavimu akcizu apmokestinamo-
mis prekėmis, išaiškinimą. 

Dirba 39 vyrai ir 29 moterys

Kadangi Anykščių policijos 
komisariato viršininkas Riman-
tas Čepulis serga, jo pranešimą 
perskaitė komisariato prevenci-
jos poskyrio vyresnioji specia-
listė Rūta Avižaitė. Pasidžiaugta 
aukštu, net 70 proc. visuomenės 
pasitikėjimu policija, tuo, kad 

76,5 proc. pareigūnų turi aukš-
tąjį išsilavinimą ir yra tikri pro-
fesionalai. Policijos komisariate 
dirbančiųjų skaičius tolygiai ma-
žėja. Prieš 5 metus buvo 93 pa-
reigybės ir dirbo 83 pareigūnai, 
šiuo metu dirba 68 žmonės, nors 
yra 77 pareigybės. 

Pernai į policiją buvo priimti 
6 pareigūnai ir 6 atleisti iš dar-
bo. Komisariate dirba 15 parei-
gūnų, kurių darbo stažas nuo 15 
iki 20 metų ir 19 pareigūnų su 
didesniu nei 20 metų darbo sta-
žu. Komisariate dirba 39 vyrai ir 
29 moterys, vidutinis darbuotojų 
amžius - 35,5 metai. Pranešime 
apgailestaujama, kad jaunimas 
nenoriai renkasi pareigūno profe-
siją dėl nedidelio 350 – 380 eurų 
atlyginimo, dalis tarnybai netin-
ka dėl sveikatos. Pareigūnų kai-
tos išvengti nepavyks. Tuo tarpu 
į Mykolo Riomerio universiteto 
Viešojo saugumo fakultetą įstojo 
tik 3 anykštėnai, 5 tęsia studijas, 
o į Lietuvos policijos mokyklą 
norėjęs įstoti anykštėnas nesurin-
ko reikiamo balų kiekio...

64 policijos pareigūnai kvali-
fikaciją kėlė įvairiuose kursuose, 
mokėsi 2530 valandų. Nors parei-
gūnų trūksta, viršininko nuomone, 
kolektyvas, ypač patrulių, darbš-
tus, motyvuotas, pasiekti rezulta-
tai yra labai geri. Pernai paskatinti 
46 pareigūnai, tik dviems skirtos 
tarnybinės nuobaudos. 

Policija disponuoja 16 auto-
mobilių, kurių 12 naudoja viešoji 
policija (3 automobiliai patrulia-
vimui), 3 – Kriminalinės policijos 
skyrius ir 1 administracija, kuriuo 
naudojasi ir kiti pareigūnai. Jis 
naudojamas ir neviešam patrulia-
vimui. Viršininko pranešime už-

siminta apie lėšų stygių, pabrėžta, 
kad sumažėjęs finansavimas pagal 
prevencines programas sumaži-
no ir prevencinių išvykų po rajo-
ną, apsunkino „Smurto artimoje 
aplinkoje“ įstatymo nuostatų įgy-
vendinimą, darbą nepilnamečių 
prevencijos srityje. Tai įtakojo 
augantį nepilnamečių nusikalsta-
mumą, tad viršininkas tikisi dides-
nės finansinės paramos iš rajono 
savivaldos.  

Tarp pagrindinių veiklos priori-
tetų pranešime minėti operatyvus 
reagavimas į gyventojų praneši-
mus, tinkamas bendravimas su į 
policiją besikreipiančiais asme-
nimis, visuomenės skatinimas 
dalyvauti prevencinėje veikloje, 
visuomenės pasitikėjimo policija 
didinimas. „Ypač svarbu išsaugo-
ti policijos pareigūno autoritetą 
ir nuolat išnaudoti jokių materi-
alinių resursų nereikalaujančias 
galimybes tam tikslui pasiekti, 
būti paslaugiems, mandagiems ir 
dėmesingiems kiekvienam į poli-
ciją besikreipiančiam žmogui“, - 
akcentuota pranešime. 

Gerų žodžių anykštėnams ne-
šykštėjo LR Seimo narys Ričar-
das Sargūnas, Utenos apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
viršininkas Vytautas Vaiškūnas, 
Lietuvos kriminalinės policijos 
biuro veiklos koordinavimo ir kon-
trolės valdybos viršininkas Darius 
Žvironas ir policijos departamento 
organizacinių reikalų skyriaus vir-
šininkas Dainius Kibildis.

Keista, tačiau renginyje daly-
vavę Anykščių rajono seniūnijų 
seniūnai atsakingiems rajono, 
Utenos apskrities ir Policijos de-
partamento pareigūnams klausimų 
neturėjo...

Nors Anykščių policijoje dirba daug moterų, nusikaltėliams ir viešosios tvarkos pažeidėjams nuo 
to ne geriau. Renginyje buvo pabrėžta, kad pareigūnės greitos ir sumanios, kai reikia paveja ir 
antrankius uždeda. 

Apie savo padalinių veiklą kalbėjo Anykščių policijos komisaria-
to Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Aušra Staškevičie-
nė ir Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Valdas Palionis. 

Autoriaus nuotr. 

Atidaryti nauji senelių globos namai Daugailių seniūnijoje, 
Utenos rajone.  Graži vieta ežero ir pušynų apsuptyje bei profesiona-
lus medicinos ir slaugytojų kolektyvas pasirūpins jūsų oriu gyvenimu 
senatvėje.

Kreiptis tel.(8-682) 03910

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

Uenos raj. tech nikos spor to klu bas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

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

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

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

www.jonroka.lt
Renkamės vasario 3 dieną 17 val., 

Liudiškių g.29, UAB „Jonroka“
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JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO 
VASARIO MĖNESIO REPERTUARAS

S. 1 d. 18 val. L. M. Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. 
Romantinė  2-jų dalių drama visai šeimai (mažoji salė).

T. 4 d. 18 val. G. Morkūnas „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Rež. Antanas Gluskinas. 2-jų 
dalių drama paaugliams.

K. 5 d. 12 val. G. Morkūnas „IŠ NUOMŠIKO GYVENIMO“. Rež. Antanas Gluskinas. 2-jų 
dalių drama paaugliams.

K. 6 d. 18 val. J. L. Lagarce „AŠ BUVAU NAMUOSE IR LAUKIAU KOL  ATEIS LIETUS“. 
Rež. Rimas Morkūnas. 1-no veiksmo melancholiška drama (mažoji salė).

Š. 7 d. 18 val. K. Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vadovai – 
Velta ir Vytautas Anužiai. 2-jų dalių muzikinis spektaklis.

S. 8 d. 18 val. D. Gyzelmanas „PONAS KOLPERTAS“. Rež. Velta ir Vytautas Anužiai. 
Juodoji komedija.

A. 10 d. 18 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 1-os dalies 
pjesė (mažoji salė).

T. 11 d. 18 val. 
K. 12 d. 18 val. N. Saimonas „BASOMIS PARKE“. Rež. Peteris Stoičevas. 2-jų dalių šiuo-

laikinė komedija.
P. 13 d. 18 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 1-os dalies 

pjesė (mažoji salė).
Š. 14 d. 18 val. G.Grekovas „HANANA, KELKIS IR EIK“. Rež. Rolandas Augustinas A. 2-jų 

dalių spektaklis (N-16).
S. 15 d. 18 val. K. Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vadovai – 

Velta ir Vytautas Anužiai. 2-jų dalių muzikinis spektaklis.
K. 19 d. 18 val. A. Čechovas „ŽUVĖDRA“. Rež. Dainius Kazlauskas. 2-jų veiksmų komedija.
P. 20 d. 18 val. I. I.Ābele „JAZMINAS“. Rež. Mara Kimelė. 3-jų dalių spektaklis.
Š. 21 d. 18 val. L. M. Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. 

Romantinė  2-jų dalių drama visai šeimai (mažoji salė).
S. 22 d. 18val. J.Tätte „SANKIRTA SU PAGRINDINIU KELIU“. Rež. Albertas Vidžiūnas. 

2-jų dalių pjesė (mažoji salė).
P. 27 d. 18 val. NUMATOMA PREMJERA! F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR 

NUSKIRAUSTIEJI”
Š. 28 d. 18 val. NUMATOMA PREMJERA! F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR 

NUSKIRAUSTIEJI”
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą. Maloniai laukiame susitikimo su Jumis! Bilietus 

platina teatro kasa ir www.bilietai.lt. Kasos darbo laikas: 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.

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
VASARIO MĖNESIO REPERTUARAS

  
1 d. 12 val. J. Kazakaitis „Trys lokiai“, rež. A. Markuckis
7 d. 12 val. V. Haufo pasakų motyvais „Nykštukas Nosis“, rež. V. Mazūras
8 d. 12 val. V. Haufo pasakų motyvais „Nykštukas Nosis“, rež. V. Mazūras
14 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „ Sesytė Elenytė ir Jonukas avinukas“,
rež. S. Brižan
15 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „ Sesytė Elenytė ir Jonukas avinukas“,
rež. S. Brižan
21 d. 12 val. Al. Popesku „Saulės spindulėlis“, rež. A. Markuckis
22 d. 12 val. N. Osipova „Pusantros saujos“, rež. M. Urickyj
28 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakų motyvais „Stalelis, ožkelė ir klabandėliai“, 
rež. A. Markuckis

UAB “CESTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

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

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

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

Tel. (8-607) 12690.

PARDUODAMe STATYBINĘ 
MeDIeNĄ, LeNTAS, PJUVeNAS, 

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

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Vasario 1 d. (se-
kmadienį) prekiausime Kaišiadorių paukš-
tyno 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. turgu-
je) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

įvairūs
Dovanoja

Dalmatinų veislės 6 metų šunį.
Tel. (8-673) 52549.

Išnuomojamas žemės ūkio pa-
skirties sklypas, esantis Anykščių 
r., Jusiškio k., kadastrinis Nr. 
3475/0003:106. Žemės sklypo plo-
tas 8,45 ha.

Tel. (8-601) 85330.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba, remontas

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius už-
sakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Gaminame kietuosius virtuvės, 
miegamojo, svetainės baldus, spin-
tas stumdomomis durimis.

Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas. 
Tel. (8-601) 26068.

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

Tel. (8-610) 10341, 
www.atnaujinkbaldus.lt

Paslaugos

Tvenkinių kasimas, kelių for-
mavimas, žemės lyginimo dar-
bai.

Tel. (8-647) 48473.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SKELBIMAS
VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės turto pardavimą viešame 

prekių aukcione, kuris vyks 2015-02-18 10 val. adresu: Vilniaus g. 101, Anykščiai.

Parduodama:
Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Kiekis, 

vnt.
Vieneto kaina, EUR 

be PVM
1 Medvežė Logset 5F  (2010 m.) 1 11300,00
2 Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 6270,00
3 Automobilis Land Rover Freelander (2002 m.) 1 1200,00
4 Gaisrų stebėjimo bokštas nusigriovimui (Mikierių g-ja) 1 200,00
5 Gaisrų stebėjimo bokštas nusigriovimui (Pavarių g-ja) 1 200,00
6 Plūgas PLN-3-35 (1996 m.) 1 100,00
7 Šildymo katilas „Kaitec-3“ (2000 m.) 1 150,00
8 Chemikalų purkštuvas Hardi (2001 m.) 1 200,00
9 Chemikalų purkštuvas Jermet (1997 m.) 1 50,00

10 Krūmapjovė HQ 250 R 1 10,00
11 Vaizdo kamera „Sony“ DCR-VX 2100 E 1 300,00
12 Fotokamera Canon EOS400D/17-85IS/BG 1 150,00
13 Tarnybinė stotis-serveris ML110G4x3040 1 50,00
14 Nešiojamas kompiuteris HP NX9420 1 25,00

Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba pavedimu per 3 darbo 
dienas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 iki16 val., prieš tai 
suderinus laiką telefonu (8 686) 99158.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 EUR.

Norėdamas varžytis aukcione dėl 1-5 punktuose nurodytų turto vienetų, aukciono dalyvis privalo sumokėti 
200 EUR vertės užstatą. Užstatas grąžinamas nelaimėjus aukciono; laimėjus aukcioną, įskaitomas į turto 
kainą; negrąžinamas – laimėjus aukcioną ir neatsiskaičius už turtą.

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2015-02-25 10 val., trečiasis – 2014-03-04 10 val.
Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. Nr.(8 686) 99158.

Miškų urėdas                                                                                               Sigitas Kinderis                                                                                                                                       

Kupiškyje tekintojui-suvirintojui. 
Tel. (8-604) 15005.

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 vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

Lietuvos etnokosmologijos 
muziejus ieško  dviejų darbuo-
tojų į muziejininko ir edukato-
riaus pareigybes.

Bendrieji reikalavimai kandida-
tams pateikti internetinėje svetai-
nėje www.etnokosmomuziejus.lt.

Gyvenimo aprašymą siųskite 
adresu info@etnokosmomuzie-
jus.lt  iki vasario 27d.

Informuosime tik atrinktus kan-
didatus. 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus per-
ka 112 kub. m 3–7 m ilgio spygliuočių medienos. Pasiūlymai priima-
mi el. paštu: a.vienuolis@gmail.com iki 2015 m. vasario mėn. 13 
d. 14 val. 00 min. Informacija apie perkamą medieną ir jos pristaty-
mo terminus tel. (8-698) 88905. 

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

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

Remonto darbai

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

Tel. (8-698) 05413.
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antradieniais,
šeštadieniais.

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, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.

Vyr. redaktorė
Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 
penktadieniais 8.00 - 16.00, 
spaudą šeštadieniais atsiimti  nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  1,00 EUR/ 3,45 Lt . 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 4200       Užs. Nr. 96

Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Nuolat perka

Moka PVM.

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PeRKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PeRKA ŽeMĖS ŪKIO 
PASKIRTIeS ŽeMeS. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

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

BRANGIAI PeRKAMe 
MIŠKUS, ATSISKAITOMe IŠ 

KARTO. 
Tel.: (8-696) 88713

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių dienų brandus ir ilgas tęsinys

Rimą NIAURIENĘ 75-ojo 
gimtadienio proga sveikina 

Marija, Emilija, Aldona, Liucė

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.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-648) 20000.

Butą, namą, sodybą ar sklypą 
prie ežero.

Tel. (8-601) 13936.

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

Žinantys siūlykite 
tel. (8-684) 44444.

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

Tel. (8-692) 05288.

Mišką su žeme ar išsikirsti visoje 
Lietuvoje.

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

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

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

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

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

Tel. (8-629) 10247. 

Brangiai - automoibilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

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

Tel. (8-628) 07656.
 
Kombainus, traktorius, autobu-

sus, automobilius, įvairią techniką, 
metalo laužą, elektros variklius.

Tel. (8-633) 60143.
                                                   
                   

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Perku veršingas 
telyčias. 
Skambinti 

tel. Nr. (8-655) 44667

Nekilnojamas turtas

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

Parduoda namus Troškūnuose: 
medinį su ūkiniais pastatais (kaina 
7000 Eur) ir mūrinį su patogumais 
(kaina 27000 Eur).

Tel. (8-600) 00172.

Nebrangiai sodybą Beregių k., 
Kupiškio r. 

Tel. (8-644) 48887.

Automobiliai, 
žemės ūkio technika

1999 m. Ford Galaxy ( 1,9 l, 
TDI). 1998 m. VW Passat (1,9 l, 
TDI). 1998 m. Audi A6 (1,9 l, TDI, 
automatas). 2007 m. Opel Zafira ( 
1,9 l, TDCI, tiptronic). 

Tel. (8-699) 43030.

Traktorių T-30 su padargais ir 
savivartę priekabą. 3800 Eur.

Tel. (8-622) 10503.

kuras

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

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Įvairias malkas, „čipsus“ (turi 
sausų).

Tel. (8-606) 43017.

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.

Gamina kokybiškus briketus ir 
granules iš beržo, uosio, ąžuolo 
pjuvenų. Atveža.

Tel. (8-603) 40625.

Gyvuliai

Bekonus.
Tel. (8-674) 41305.

Karvę.
Tel. (8-614) 03532.

Dvi sveikas, jaunas melžiamas 
karves.

Tel. (8-680) 18601.

Veršelius ( buliukai) pieninių 
veislės. 

Tel. (8-672) 46151.

Veršingą telyčią, kumeliuką. 
Tel. (8-620) 80915.

kita

Parduoda 1000 l ir 600 l plastiki-
nius konteinerius ant europadėklų 
su išleidimo kranais (tinka vande-
niui ir kurui, kaina 50 €). Atveža. 

Tel. (8-620) 51489.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

UAB ,,Mėselė,, parduoda šviežią 
žuvį: karpius, plačiakakčius, karo-
sus. Šaldytą žuvį: jūros lydeką, 
menkę, paltusą, lašišą, upetakį ir 
t.t. Atveža į namus.

Tel. (8-652) 26609.

Valgomas ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

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

anekdotas

receptas

Liudvika, Marcelė, Skirman-
tas, Budvilė, Luiza, Skirmantė.

šiandien

vasario 1 d.

vasario 2 d.

sausio31 d. priešpilnis.

Pijonijus, Gytautas, eidvilė, 
Ignotas, Brigita.

Rytys, Vandenė, Valdema-
ras, Kandidas, Rytis, Valdonė, 
Valdas, Orintas, Orinta.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras
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Iš ARtI

Amiliutė ir tuštuma

- Ko toks sudaužytas?
- Mušiausi dėl merginos.
- Su kuo?
- Su savo žmona...

Baigės šventės ir žiema
Karaliauja nykuma.
Ją iš ryto kaip uola
slegia tuštumos migla.

Kur beeitum iš tiesų
nuobodumas – net baisu.
Kalendoriuj skaičius trylika
O gamtoj tamsa ir lyrika.

Ji jėgų daugiau nešvaisto 
Nes nepadeda net vaistai,
Kur išrašė dėl širdelės
Geras daktaras Bukelis.

Širdies nuoskaudos negyja
Tuštuma tiesiog ją ryja. 
Ruošiasi, greitai išvis
Ją ta tuštuma praris. 

Vištienos kotletas su siurprizu

Ingredientai:
600 gramų maltos vištienos, 
210 gramų kietojo sūrio,
1 kiaušinis,
druska,
pipirai.

Gaminimo eiga:
Vištienos faršą gardinti druska, 

pipirais. Įmušti kiaušinį. Gerai išmai-
šyti.

Paimti kepimo popierių. jį aptepti 
aliejumi. Faršą padalinti į trys lygias 
dalys. Išeis trys kotletai. Vieną dalį 
padalinti į lygias dalys. Vieną dalį 
dėti ant kepimo popieriaus. Gerai, 
plonai, iki maždaug 3 mm iškočioti. 
Sūrį sutarkuoti. 1/3 dalį sūrio dėti ant 
iškočioto faršo. Ant kito popieriaus, 
sutepto aliejumi, iškočioti kitą dalį 
gabalėlio. Ir atsargiai uždengti sūrį. 
(Labai atsargiai, nes faršas gali len-
gvai trukti ir tada negalėsime kepti. 
Geriau kartu su popieriumi dėti antrą 
iškočiotą dalį ant pirmos su sūriu ir at-
sargiai nuimti popierių) Atsargiai su-
formuoti kotletą. Jis turi būti plonas.

Keptuvėje įkaitinti aliejų. Popie-
riaus pagalba dėti kotletą į įkaitintą 
keptuvę. Pakepinti iš abiejų pusių po 
4-5 minutės.


