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Problemos

Valdžia rauda dėl demografijos, 
kad žmonių „ant Lietuvos“ nebėr. 
Didelė valstybinė ir tautinė proble-
ma. Bet pabandyk vaiką pasigim-
dyti ir jį auginti, kai tuoj pat valdžia 
pragysta – o čia jau tavo problema.   
Realybė tokia – kol žmogaus nėra, 
čia valstybinė problema, o kai jis 
atsiranda, tai jau tampa tavo as-
menine problema. O lietuviai taip 
išmokyti, kad problemų reikia 
vengti. 

Ar reikia stebėtis, kad kai mamų 
paklausia, kuriame mieste lietuviui 
geriausiai auginti vaikus, jos atsa-
ko: „Londone, Osle, Dubline“.

Linas BITVINSKAS

Žemės kaina kyla, bet ne 
Anykščiuose

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Specialistai prabilo, kad Lie-
tuvoje formuojasi naujas ne-
kilnojamojo turto burbulas. Šį 
kartą kainos sparčiausiai kyla 
tų sklypų, kurie naudojami že-
mės ūkio veikloje. 

Tiesa, į euforiją anykštėnams 
mestis nederėtų, kadangi spar-
čiausiai kyla kainos rajonuo-
se, kur žemdirbystė yra gerai 
išvystyta ir žemės derlingos 
– vidurio Lietuvoje, Pasvalio, 
Biržų kraštuose. Anykščių savi-
valdybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura sako, 
kad pirkimo bumas praėjo, o 
pirkėjus reikia „gaudyti“.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura sako, kad prekyba žeme 
Anykščių rajone  yra apsnūdusi, nors kitur Lietuvoje žemės kaina kyla.

arba registratūros darbuotoja tiesiog 
nekėlė ragelio.

Trūkus kantrybei ir nuvykus į ligo-
ninę, registratūroje dirbanti moteris 
paaiškino: „Mes telefonisto neturi-
me“.

Apie šį įvykį „Anykšta“ informavo 
Anykščių ligoninės vyr.gydytoją Dalį 
Vaiginą ir paprašė komentaro apie li-
goninės registratūros darbą.

Kol kas D. Vaiginas atsakymo ne-
pateikė, tik pasidomėjo, kuriuo nume-
riu pacientas skambino į registratūrą.

Savivaldybės gydytoja Vaiva Dau-
gelavičienė „Anykštai“ sakė, kad jai 
pačiai skambinant į rajono gydymo 
įstaigų registratūras problemų neky-
la.

„Aš prisiskambinu, galiu tik tiek 
pasakyti. Tikrai nereikia penkių va-
landų. Ne iš pirmo karto atsiliepia, 
bet kažkaip prisiskambinu”, - savo 
asmenine patirtimi dalijosi V. Dauge-
lavičienė.

Nors pacientų skundai dėl rajono 
gydymo įstaigų registratūrų veiklos 
viešumoje pasirodo gan dažnai, V. 
Daugelavičienė „Anykštai“ prisipa-
žino, kad konkrečių veiksmų spren-

Registracija telefonu pas medikus – 
iššūkių reikalaujantis procesas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šią savaitę į „Anykštos“ redakciją užsukęs Anykščių ligoninės pa-
cientas pasakojo, kaip nesėkmingai bandė registruotis pas gydytojus 
telefonu. To padaryti jam nepavyko net per penkias valandas.

džiant šias problemas iki šiol nebuvo 
imtasi.

„Jokių skundų aš asmeniškai nesu 
gavusi. Jeigu pacientai kreipiasi į 
jus, tai jūs ir parašote. Aš nesu jokio 
skundo nei raštu, nei žodžiu gavusi“, 
- sakė V. Daugelavičienė.

Savivaldybės gydytoja V. Dauge-
lavičienė pacientams patarė dėl regis-
tratūrų darbo teikti raštiškus skundus 
– tuomet esą būtų nedelsiant reaguo-
jama.

Išankstinę registraciją į rajono 
gydymo įstaigas galima atlikti ir in-
ternetu, užsukus į tinklalapį sergu.lt 
arba skambinant trumpuoju numeriu 
1815. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad minutės kaina skambinant trum-
puoju numeriu yra 0,43 ct.

„Anykšta“ atliko eksperimentą, 
per kiek laiko galima prisiskambinti į 
Anykščių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro ir Anykščių ligoninės re-
gistratūras. Prisiskambinti į Pirminės 
sveikatos priežiūros centro registratū-
rą penktadienio rytą pavyko maždaug 
po 3-4 minučių. Anykščių ligoninės 
registratūros telefonas gerą pusvalan-
dį buvo nuolat užimtas.

Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė teigia, kad skundų 
dėl rajono gydymo įstaigų registratūrų darbo iš pacientų nesu-
laukia, todėl iškylančios problemos net nesprendžiamos.

registratūros numerį jis periodiškai 
rinko nuo 9 ryto iki 14 valandos. Te-
lefono linija dažniausiai buvo užimta 

Anot anykštėno (vardas ir pavar-
dė redakcijai žinoma,- red. pastaba), 
savo mobiliuoju telefonu ligoninės 

Seksualinės 
prievartos
byloje 
pasitelkė melo 
detektorių

Architektė 
gyvena apsupta 
vien tik herojų

Vyriausioji Anykščių rajono 
architektė Daiva Gasiūnienė, 
svajojo tapti gydytoja chirur-
ge.

Anykštėnai 
juokauja

Vilniaus universiteto dėstyto-
jas, mokslų daktaras Giedrius 
ALKAUSKAS: „Štai vaizdelis 
nematytas 

Pianistė tam-
po plytas.“

Akcija. Šį šeštadienį 20.30 val. 
Anykščiuose, Vyskupo skvere ir 
Šventosios kranto sveikatingu-
mo take, bus išjungiamos švie-
sos – savivaldybė jungiasi prie 
gamtosauginės iniciatyvos „Že-
mės valanda“. Jeigu savivaldybė 
ir būtų neprisijungusi prie šios 
iniciatyvos, niekas rajono vado-
vų negalėtų apkaltinti tuo, kad 
jiems gamtosauginės iniciatyvos 
nerūpi. Rajono kaimuose gatvių 
apšvietimas visiškai išjungtas va-
sario 23 dieną, tamsoje skendi ir 
daugelis Anykščių miesto gatvių.

Miškai. Šią savaitę didysis dar-
bymetis prasidėjo devyniolikos 
metų patirtį turinčiame Anykščių 
urėdijos Pavarių medelyne. Mo-
terys rauna ir ruošia realizacijai 
pušų sodinukus. Pasak mede-
lyno viršininko Ričardo Juoza-
pavičiaus, balandžio pradžioje 
prasidės medelių sodinimas. Iš 
medelyno į Estijos, Lietuvos ir 
Anykščių krašto miškus bei lau-
kus pagal išankstines pirkimo 
sutartis iškeliaus apie 1 mln. 100 
tūkst. eglės, pušies, beržo, juo-
dalksnio, liepos, ąžuolo ir hibri-
dinės drebulės sodinukų. 

Medaliai. Italijos kalnų kuror-
te Kronplace vykusiame Lietuvos 
kalnų slidinėjimo čempionate 
mergaičių iki 14 metų amžiaus 
grupėje anykštėnė, kalnų slidinė-
jimo sporto klubo „Kalitos kal-
nas“ sportininkė Gabija Šinkū-
naitė (treneris Marius Šinkūnas) 
iškovojo tris bronzos medalius, 
o „Kalitos kalno“ sporto klubas 
pelnė aukso medalį už veiklą. 

Baigė. Pramogų ir sporto cen-
tras „Kalita“ slidinėjimo sezoną 
baigė kovo 6 dieną, tačiau šį se-
kmadienį ant kalno dar paslidinės 
snieglentininkai. Pasak centro va-
dovo Ramūno Blazarėno, slidinė-
jimo sezonas tęsėsi 48 dienas, pa-
slidinėjo apie 6000 žmonių, nuolat 
treniravosi sporto klubo „Kalitos 
kalnas“ vaikai ir biatlonininkai. 

Susirinkimas. Kovo 24 die-
ną 11 valandą Anykščių kultū-
ros centro didžiojoje salėje vyks 
Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gijos narių susirinkimas.  
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2016-03-14, apie 22 

val., Skiemonių seniūnijoje ne-
blaivus (1,11 prom.) 46-erių vy-
riškis mėtė indus į sugyventinę, 
ją įžeidinėjo. Vyriškis uždarytas 

į areštinę.
Mirtis. 2016-03-16 Anykščių ra-

jono policijos komisariate pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl vyriškio, 
rasto sodyboje Kavarsko seniūni-
joje, mirties priežasties nustatymo.

 Anykščiuose gyvenantį S. V. į 
teisiamųjų suolą atvedė pasivaži-
nėjimas su pažįstama mergina 2014 
metų rudenį. Po išvykos su šiuo vy-
riškiu bendrakeleivė kreipėsi į tei-
sėsaugos pareigūnus. Ji teigė, kad 
miške Anykščių rajone jis, panau-
dojęs fizinį smurtą, automobilyje ją 
išžagino. Tuo tarpu įtariamasis savo 
kaltę neigė teigdamas, kad lytiniai 
santykiai vyko abipusiu susitarimu.

Ikiteisminį tyrimą, kurį atliko 
Anykščių rajono policijos komisari-
ato pareigūnai, kontroliavęs Utenos 
apylinkės prokuroras V. Jurevičius 
nusprendė atlikti psichofiziologi-
nį tyrimą – panaudoti vadinamąjį 
melo detektorių. Juo išsitirti suti-
ko ir nukentėjusioji, ir įtariamasis. 
Specialisto išvados buvo katego-
riškos – mergina sako tiesą, o S. V. 
nesąžiningai atsakė į jam užduotus 
klausimus.

Pasak Utenos apylinkės proku-
roro V. Jurevičiaus, psichofizio-
loginis tyrimas atliekamas gana 
retai. „Mintis jį pasitelkti šiame 
ikiteisminiame tyrime kilo, nes nu-

Į būsimąją enciklopediją numa-
tyta įtraukti periodinių ir interne-
tinių leidinių vyriausiuosius arba 
atsakinguosius redaktorius, radijo 
ir televizijos bei įvairių žurnalis-
tikos institucijų vadovus, Lietuvos 
žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės 
žurnalistų kūrėjų asociacijos val-
dybos ir tarybos narius, žurnalis-
tikos premijų laureatus,  kūrybinių 
konkursų nugalėtojus, taip pat ne 

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

2016 m. kovo 25 d., 10 val. VŠĮ „Anykščių menų inkubatorius“ kon-
ferencijų salėje, esančioje adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai, šaukia-
mas Anykščių kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 
5-51, Anykščiai, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant 
šią darbotvarkę:     

1. Stebėtojų tarybos ataskaita.  Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio  pristatymas. 
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
6. Pelno paskirstymo  tvarkos projekto pristatymas. 
Nutarimo dėl pelno paskirstymo  tvarkos priėmimas. 
7. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl 
disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar 
turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
      
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskai-

tomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kre-
dito unijos patalpose.

Kredito unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto 
raštu pagal Anykščių kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio 
balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką. 

Tel. pasiteirauti: (8-381) 5 92 90
Valdyba

Seksualinės prievartos byloje 
pasitelkė melo detektorių

Būsimojoje žiniasklaidos 
enciklopedijoje - ir anykštėnų pavardės

Atliekant ikiteisminį tyrimą išžaginimo byloje, Utenos apylinkės 
prokuratūros prokuroras Vigandas Jurevičius pasitelkė gana retai 
naudojamą tyrimą melo detektoriumi. Remiantis šio tyrimo rezul-
tatais bei kitais byloje surinktais duomenimis, jau antros instanci-
jos teismas pripažino 41 metų anykštėną kaltu dėl išžaginimo.

Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų 
asociacija pradėjo rengti „Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją“, 
kurią ruošia trys redaktoriai-sudarytojai. Vytautas Žeimantas 
ruošia informaciją apie žiniasklaidos darbuotojus, Genovaitei 
Burneikienei patikėta rengti straipsnius apie laikraščius, o Vytas 
Urbonas renka duomenis apie žurnalus bei kitas žiniasklaidos 
priemones, žurnalistų rengimo mokslo įstaigas, kūrybinius kon-
kursus, žurnalistų apdovanojimus.

kentėjusioji ir įtariamasis pateikė 
visiškai priešingas to paties įvykio 
versijas. Buvo aišku, kad kažkuris 
iš jų sako netiesą“, – sakė ilgametis 
prokuroras.

Pernai rudenį Anykščių rajono 
apylinkės teismas S. V. pripažino 
kaltu dėl išžaginimo. Jam skirta 
3 metų laisvės atėmimo bausmė, 
jos vykdymą atidedant 1 metams 
6 mėnesiams. Jis taip pat priva-
lo sumokėti 5 MGL (188,30 eur ) 
dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo 
nusikaltimų asmenų fondą. Teismo 
sprendimu, S. V. turės sumokėti nu-
kentėjusiajai 345 eurus už advokato 
paslaugas, o civilinio ieškinio mer-
gina nepateikė.

Pirmos instancijos teismo nuos-
prendį S. V. apskundė aukštesnės 
instancijos teismui. Neseniai jo 
apeliacinį skundą išnagrinėjusi Pa-
nevėžio apygardos teismo baudžia-
mųjų bylų kolegija priėmė nutartį 
jį atmesti ir paliko galioti apkalti-
namąjį Anykščių rajono apylinkės 
teismo nuosprendį.

-ANYKŠTA

mažiau dešimties metų žiniasklai-
doje išdirbusius, bent po vieną 
knygą išleidusius, ne mažiau kaip 
po vieną kino ar televizijos filmą 
sukūrusius, personalinę fotografijų 
parodą parengusius žurnalistus.

Išsamesnė informacija tuo klau-
simu skelbiama Lietuvos žurnalistų 
sąjungos svetainėje, šiame portale 
net sukurti specialūs „Lietuvos ži-
niasklaidos enciklopedijai“ skirti 

skyriai. Pateikiamos ir rekomen-
dacijos apie svarbiausių anketinių 
duomenų pateikimą. Enciklopedijos 
rengėjai prašo nepamiršti ir kartu dir-
busių, tačiau jau Amžinybėn iškelia-
vusių kolegų, pateikti jų biografijas 
arba bent jau informuoti apie tokius 
žmones šio leidinio sudarytojus. 

Sudarytame vardyne yra net 
2 074  pavardės. Šių metų kovo 
viduryje jau buvo parengti perso-
naliniai straipsniai apie 770 žur-
nalistų, žiniasklaidos darbuotojų, 
leidėjų, žurnalistikos institucijų 
vadovų, sėkmingai tebedirbančių, 
tebekuriančių ar jau Amžinybėje 
besiilsinčių. Tarp tų kelių šimtų 
pavardžių yra ir dviejų dešimčių 
anykštėnų bei daugiau ar mažiau 
susijusių su Anykščių kraštu kū-
rėjų pavardės. Jau paruošta išsami 

informacija apie Kęstutį Arlauską, 
Vytautą Bagdoną, Juozą Baltušį, 
Antaną Kazimierą Dilį, Antaną 
Drilingą, Klemensą Kairiūkštį, Vy-
tautą Rašicką, Vygandą Račkaitį, 
Mildą Telksnytę, Nijolę Feliciją 
Sadūnaitę, Vytautą Skripką, Al-
fonsą Svarinską, Rimantą Vanagą, 
Stasį Vinciūną, Artūrą Zuoką. 

Be abejo, šis sąrašas  dar gero-
kai išsiplės, nes yra ir daugiau sė-
kmingai žiniaskaidos srityje ir šiuo 
metu  besidarbuojančių, ir jau į už-
tarnautą poilsį išėjusių, kurie verti 
enciklopedijos dėmesio. O vienas 
iš šios Enciklopedijos sudaryto-
jų žurnalistas Vytautas Žeimantas 
laukia apie  tuos žmones duomenų 
elektroninio pašto adresu: vzei-
mantas@gmail.com

-ANYKŠTA     

Kibirkštys. Politines žiežirbas 
skeliantys valdančiųjų santykiai 
su prezidente, kairiųjų ir dešinių-
jų abipusiai kaltinimai manipu-
liavimu teisėsaugos struktūromis 
neveda niekur kitur, tik valstybės 
griovimo link. Tačiau politikus 
tenkina esama padėtis - tai galė-
tų patvirtinti seimūnų pamiršti ir 
parlamentiniuose tyrimuose nu-
skandinti skandalai. Iki 2015-ųjų 
kovo 10 d. Seimo Kriminalinės 
žvalgybos parlamentinės kontrolės 
komisija bei Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komitetas 
(NSGK) privalėjo atlikti tyrimą, 
kuriuo siekta įvertinti dar 2010 m. 
Seimo laikinosios tyrimo komi-
sijos išvadas dėl galbūt neteisėto 
“politinių ir interesų grupuočių” 
poveikio teisėsaugos institucijoms 
ir jų atliekamiems tyrimams bei 
galimam sąmoningam trukdymui 
pareigūnams tirti nusikalstamas 
veikas.

Ministras. Kreipėsi į Konstitu-
cinį Teismą išaiškinimo, tačiau jau 
iš anksto pati paskelbė, koks turėtų 
būti sprendimas. Taip sau įpras-
tu stiliumi Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė su nauja jėga atakuoja 
Vyriausybę. Šalies vadovė įvykdė 
grasinimus Vyriausybę apskųsti 
Konstituciniam Teismui (KT), jei 
Premjeras Algirdas Butkevičius 
nepaaukos “tvarkiečių” aplinkos 
ministro Kęstučio Trečioko. Prem-
jerui palikus ministrą poste, Pre-
zidentė KT apskundė Vyriausybės 
nutarimą, naikinantį kurortines 
zonas, dėl kurio kilo vadinamojo 
Vijūnėlės dvaro skandalas. 

Išmokos. Seimo narių ryžtas 
suvaldyti “blogus finansinius” 
sprendimus priimantį Konstitucinį 
Teismą stiprėja kaskart, kai Kons-
titucijos sargai praneša apie dar 
vieną porciją grąžintinų išmokų. 
Noras matyti KT su savotiškais 
tramdomaisiais marškiniais kaip 
reta vienija visų politinių atspalvių 
Seimo narius. Ne išimtis - praėju-
sį paskelbtas KT išaiškinimas dėl 
motinystės išmokų lubų neteisėtu-
mo. Visi politikai sutarė, jog toks 
KT sprendimas “nėra ūkiškas”. Ta-
čiau Mykolo Romerio universiteto 
profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus 
teigimu, jokiais įstatymų pakeiti-
mais KT suvaržymų įteisinti ne-
galima, nes jo įgaliojimai tirti visų 
įstatymų, taip pat ir ūkinių, finan-
sinių, mokestinių, kyla iš pačios 
Konstitucijos. 

Sukaktis. Prieš daugiau nei 
pusantro šimto metų, uždraudu-
si lietuvišką kalbą ir žodį, carinė 
Rusija buvo pasmerkusi Lietuvą 
nutautėjimui. Jeigu ne tą žodį pa-
slapčia nešę paprasti žmonės, kny-
gnešiai ir švietėjai, vargu ar šian-
dien beturėtume Lietuvą. “Šiemet 
sukanka 152 metai nuo lietuviškos 
spaudos uždraudimo. Naivu tikėti, 
kad praėjus tiek metų šiandien dar 
kalbėtume lietuviškai. Gal tik retai 
kurioje šeimoje galėtume suprasti 
vieni kitus. Jeigu būtume praradę 
savo kalbą, tai palaipsniui būtume 
praradę savo papročius, šaknis. 
Tikriausiai būtume ištirpę didžių-
jų tautų jūroje ir atrodytume labai 
liūdnai be savo veido, be tautybės. 
Atrodo, kad toks pavojus tyko ir 
dabar...”, -  sakė grafikė, knygų 
leidėja, knygnešių ainė Birutė Ma-
tijošaitytė.

Parengta pagal 
elTA informaciją

„Turime tokių planų, nes dabar 
savivaldybės posėdžių salė yra iš-
naudojama neefektyviai. Kai kurių 
posėdžių metu salėje netelpa žmo-
nės, nepatogu dirbti ir žurnalis-
tams“, - apie tai, kodėl prisireikė 
rekonstruoti savivaldybės posėdžių 
salę, „Anykštai“ pasakojo savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Saulius Rasalas.

Viename savivaldybės posėdžių 
salės kampe planuojama sumon-
tuoti tribūną pranešėjams. Daugiau 

Rekonstruos savivaldybės 
posėdžių salę

Paskelbusi apie tai, kad pirks elektroninę balsavimo ir naują 
posėdžių transliavimo įrangą, savivaldybė ties tuo sustoti nežada. 
Rajono valdančiųjų planuose – ir savivaldybės posėdžių salės re-
konstrukcija.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

pertvarkų atlikti, anot S.Rasalo, 
neleidžia kapitalinės savivaldybės 
sienos.

Posėdžiaujantys rajono Tarybos 
nariai bei savivaldybės specialis-
tai ir ateityje sėdės puslankiu, nes 
tokiu būdu jiems patogiau matyti 
vaizdo ekrane pristatomą medžia-
gą.

Kiek posėdžių salės pertvarka 
galėtų kainuoti ir kada ji bus pra-
dėta, S. Rasalas nedetalizavo.

Prieš savaitę savivaldybės 
administracija paskelbė pirksianti 
elektroninę balsavimo ir posėdžių 

transliavimo įrangą, kuri gali kai-
nuoti apie 29 000 eurų.

Rajono Tarybos posėdžius iš ankštos savivaldybės posėdžių salės į 
kitą vietą perkelti trukdo tai, kad tuomet posėdžių dėl techninių są-
lygų negalėtų transliuojami internetu.   jono jUneViČiAUs nuotr.   
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUneViČiUs

Ką manote apie 
važiuojančius į 
Lenkiją 
apsipirkti?

(Atkelta iš 1 p.)
Žemės kaina kilo

Žemės ūkio paskirties sklypų kai-
nos per pastaruosius metus, kaip 
pažymi analitikai, vidutiniškai Lie-
tuvoje paaugdavo po 10 procentų. 
Įvedus eurą šis procesas dar paspar-
tėjo, nes pinigų „sustambinimas“ 
psichologiškai paveikė ir pardavėjus. 
Kitas faktorius – įvedus vadinamuo-
sius saugiklius, turinčius saugoti nuo 
užsieniečių, dėl žemės sklypų daž-
niausiai grumiasi stambūs ūkininkai, 
jau valdantys nemažus plotus. Pagal 
„saugiklių“ įstatymą pirkėjas pir-
miausia privalo siūlyti parduodamą 
žemę tam, kuris nuomojasi ir dirba 
sklypą arba tam, kuris greta turi skly-
pą. Natūralu, kad stambieji ūkininkai, 
valdantys didžiulius žemių plotus, 
„turi“ daug kaimynų, pirmieji sužino 
informaciją apie parduodamus žemės 
plotus, be to, jie gali už žemę sumo-
kėti daugiau. Kitaip sakant, įstaty-
mas, turėjęs saugoti nuo užsieniečių, 
tapo tuo instrumentu, kuris sukūrė 
privilegijuotą klasę ir dabar saugo tik 
stambiųjų ūkininkų interesus. „Nau-
jasis įstatymas, kuriuo neūkininkams 
neleidžiama pirkti daugiau kaip 10 
hektarų žemės, pridarė negerų daly-
kų. Nors mes labai menkai prekiau-
jame žemės sklypais, galiu pasakyti, 
kad šis įstatymas palietė ir prekybą 
sodybomis“, - „Anykštai“ sakė nekil-
nojamojo turto agentūros „Namudė“ 
savininkas Alvydas Boguševičius. 
Pasak jo, tai neigiamai paveikė žemės 
kainą Aukštaitijoje.

„Įsivaizduokite, kad žmogus kur 
nors Kelmėje turi 4-5 hektarus žemės, 
dabar jis norėtų nusipirkti sodybą, 
kuriai priklauso 5 ha žemės, tačiau to 
padaryti negali, nes nėra ūkininkas. 
Šis įstatymas, žemės sklypų kainas 
Aukštaitijoje atpigino. Kitur, girdė-
jau, sakykim, Joniškyje, žemės kaina 
už hektarą kai kur pakilo iki 10 000 
eurų“,- kalbėjo A. Boguševičius.  

Anykščių savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura 
sako, kad nėra ko stebėtis žemesnė-
mis kainomis, nes Aukštaitija nėra 
Lietuvos aruodas. „Žemės ūkio pa-
skirties žemės rinka yra apsnūdusi. 
Pats žemės pirkimo bumas buvo iki 
2014 metų pradžios, tą lėmė keli da-
lykai, viena vertus, žmonės dar turėjo 
santaupų litais, antra vertus, pirkėjai 
skubėjo kol dar nebuvo įsigaliojęs 
laikinasis įstatymas, ribojantis žemės 
pirkimą“,- kalbėjo A.Baura. 

Brangesni didesni sklypai

Anykščių rajone parduodamų 

Žemės kaina kyla, 
bet ne Anykščiuose

žemės ūkio paskirties sklypų yra 
ne tiek jau ir daug. Skelbimų por-
taluose dažniausiai pasirodo tokie 
skelbimai, kuriuose žemę siūloma 
pirkti už „kosminę“ kainą, o hektaro 
kaina artėja prie paežerės kainos, o 
visi „normalūs“ sandoriai tikriausiai 
atliekami be didelio viešinimo. Prieš 
euro įvedimą žemės kaina Anykščių 
rajone vidutiniškai buvo apie 4000 
litų. Šiuo metu interneto portaluose 
galima rasti apie 30 skelbimų, siū-
lančių pirkti žemę. Dauguma skly-
pelių yra vos 1 arba 2 hektarų, taip 
pat nemažai tokių, kurie parduodami 
kaip sklypai, tinkami sodybai statyti, 
jų dydis – vos keliolika arų. Tačiau 
yra keletas sklypų, kurių plotas virši-
ja 10 hektarų. Jų ir kaina didžiausia. 
Už hektarą tokio sklypo prašoma 
nuo 3000 iki 3700 eurų. Tuo tarpu 
mažesni sklypeliai pastebimai piges-
ni. 1-2 hektarų sklypo kaina yra nuo 
1000 iki 2500 eurų už hektarą. O 
patį pigiausią Anykščių žemės ūkio 
paskirties sklypą galima nusipirkti 
už hektarą sumokant 590 eurų.

Savaime aišku, kad šie skaičiai ne-
reiškia, kad už prašomą sumą sklypai 
ir bus parduoti. Bet prašyti juk niekas 
nedraudžia. Akivaizdu tik tiek, kad 
net ir pigiausia žemė Anykščių rajone 
pabrango, palyginus su laikotarpiu, 
kai atsiskaitinėdavome litais. „Sulau-
kiu pasiūlymų parduoti 14-15 hek-
tarų žemės plotus Anykščių rajone, 
lyginant su kainomis iki lito įvedimo, 
žemės kaina  sumažėjo kažkur apie 5 
procentais“,- apie tai, kad dar toli gra-
žu ne visa žemė išparduota, kalbėjo 
A.Boguševičius. 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro duomenimis, pernai vi-
dutinė hektaro žemės ūkio naudme-
nų pirkimo kaina buvo 2 171 euras. 
Didžiausios vidutinės kainos buvo 
Kauno rajone (5 452 eurai), Šakių 
rajone (4 312 eurų), Joniškio rajone 
(4 207 eurai), Jonavos rajone (3 656 
eurai), Pakruojo rajone (3 531 eu-
ras), Panevėžio rajone (3 476 eurai). 
O mažiausios buvo Varėnos rajone 
(786 eurai), Kaišiadorių rajone (808 
eurai), Zarasų rajone (839 eurai), 

Švenčionių rajone (949 eurai). Vidu-
tinė hektaro žemės ūkio naudmenų 
nuomos kaina Lietuvoje buvo 80 
eurų. 

Pasak A.Bauros, žemai kainai 
Aukštaitijoje svarbus dar vienas 
faktorius. „Pagal Europos Sąjungos 
direktyvas Lietuvoje turi būti tam 
tikras žalienų plotas, kurį pažeidus 
šalis susilauktų sankcijų. Kas dabar 
vyksta? Juk krito ir mėsos, ir pieno 
supirkimo kainos, dalis ūkių užsidaro 
ir išsiparduoda. Tačiau įsivaizduoki-
te, kad žmogus, nusipirkęs pievą, jos 
negalės išarti dėl žalienų. Tai mažina 
žemės kainą. Todėl neretai Aukštaiti-
joje pirkėjus reikia „gaudyti“,- kalbė-
jo A.Baura.  

 Užsieniečiai nepuolė pirkti

Prieš beveik dvejus metus pasi-
keitus prekybos privačia žemės ūkio 
paskirties žeme tvarkai, Nacionalinė 
žemės tarnyba (NŽT) suskaičiavo, 
kad vidutiniškai per metus gaunama 
apie 20 tūkst. kreipimųsi dėl leidimo 
parduoti privačią žemės ūkio paskir-
ties žemę ir išduodama apie 5 tūkst. 
leidimų įsigyti žemės ūkio paskirties 
žemės.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 
m. lapkričio 4 d. ši tarnyba gavo 38 
880 žemės savininkų pranešimų apie 
sprendimus parduoti privačius žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus. Dau-
giausia tokių pranešimų gavo NŽT 
Panevėžio skyrius. Per tą patį laiko-
tarpį NŽT išdavė 28 508 pažymas 
apie pirmumo teisę, t. y. tiek galimų 
pirkėjų arba pretendentų įsigyti par-
duodamą žemę kreipėsi pagal įstaty-
me numatytą pirmumo teisę. 

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. Lietu-
vos dirbamą žemę legaliai gali pirkti 
ir užsieniečiai. Tačiau jų antplūdžio 
nesulaukta. NŽT duomenimis, leidi-
mai pirkti žemės išduoti Danijos pi-
liečiui ir 5 sutuoktiniams, turintiems 
užsienio pilietybę: Latvijos, Norvegi-
jos, Lenkijos, Rusijos ir Prancūzijos 
piliečiams.

Anykščių rajone žemės nėra įsigi-
jęs nė vienas užsienietis. 

Prekybą stabdo ir tai, kad pievą paversti dirbamu lauku bus sudėtinga. jono jUneViČiAUs nuotr.   

Marija IRICIJAN, anykštėnė:
- Teko girdėti, kad Lenkijoje 

visos prekės pigesnės, tačiau mes 
nevažiuojam. Važiuoti per Lenkiją 
teko, bet ne apsipirkti. Jeigu mūsų 
prekybininkai nesusipranta suma-
žinti kainų, tai žmonės naudojasi 
pasirinkimo laisve - kur nori, ten 
važiuoja, kur nori, ten apsiperka. 

Ramūnas MACKEVIČIUS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Nežinau. Lenkijoje neteko 
būti, tačiau girdėjau, kad ten viskas 
daug pigiau. Gyvenam Europos 
Sąjungoj, važinėti galima laisvai, 
tai pačių žmonių reikalas.

Raselė NIVINSKIENĖ, Jo-
kubavos kaimo (Anykščių sen.) 
gyventoja:

- Viskas čia gerai. Jei valdžia ne-
sugeba padaryti, kad pas mus būtų 
pigiau ar bent panašios kainos, tegu 
žmonės važiuoja, kur randa nusipirkti 
pigiau. Būtų galimybė, ir aš važiuo-
čiau. Laimė, jog ūkininkaujame ir be-
veik viską užsiauginame patys. 

O blogiečiai po mirties keliaus į 
Taganrogą

Daiva GASIŪNIENĖ, Anykščių 
rajono vyriausioji architektė,  apie tai, 
kur norėtų gyventi: 

„Aš dabar gyvenu ten, kur man la-
bai patinka. O kai po mirties sugrįšiu į 
šį pasaulį, gyvensiu Šveicarijoje.“

Kita vertus, ir pirštų 
mažiau nei 25...

Algirdas ANANKA, Anykščių 
rajono tarybos narys, „valstietis“, 
sunkiosios atletikos treneris, apie tai, 
jog reikia pirkti 29 000 eurų vertės 25 
rajono Tarybos narių balsų skaičiavi-
mo įrangą: 

„Aš būdavau balsų skaičiavimo 
komisijoje ir pastebėjau, kad tuomet 
negaliu balsuoti, nes turiu registruoti 
kitų balsus.“

Idėja. Samdykim pradinuką

Aldona DAUGILYTĖ, konserva-
torė, buvusi kelių kadencijų rajono 
Tarybos narė, apie balsų skaičiavimo 
įrangą: 

„Iki 25 suskaičiuoja pradinukai, o 
jeigu Tarybos narių balsų negali su-
skaičiuoti vienas žmogus, tai dviejų 
tikrai užtektų.“

O gal pačius narius pigiau 
pakeisti moduliais?

Algimantas KLEIVA, informaci-
nių technologijų specialistas, apie ra-
jono Tarybos narių balsų skaičiavimo 
įrangą už 29 000 eurų: 

„Manau, jog įrangos pirkimo sumą 
reikia didinti bent 10 kartų, kad kie-
kvieno Tarybos nario balsą skaičiuotų 
įrangos modulis.“

Jums neatrodo, kad tas 
detektorius lengvai 
apgaunamas?

Romaldas GIŽINSKAS, anykš-
tėnas visuomenininkas, socialdemo-
kratas, apie valdžią: 

„Mes pasidarėme labai panašūs į 
tuos, nuo kurių prieš 26 m. bėgome. 
Geriausias melo detektorius – Lietu-
vos žmonės. Jie puikiai jaučia melo 
pulsą.“

Šiaip jau pažeidėjai keikia 
ne sistemą, o valdžią 

Donaldas VAIČIŪNAS, Anykščių 
mero patarėjas, „darbietis“, apie tai, 
kodėl inicijavo stebėjimo kamerų prie 
„Anykštos“ parduotuvės įrengimą: 

„Manau, kad šie 800 pažeidėjų tu-
rės įtakos mūsų saugumui ir nuo šiol 
prasidės tikroji prevencija šioje ar pa-
našiose sankryžose, kadangi asmuo, 
gavęs baudą, papasakos apie ją savo 
draugams, o šie kartu keikdami šią 
sistemą, sekantį kartą laikysis kelių 
eismo taisyklių.“

Skaitykite biografijas...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, socialdemokratas, 
apie savivaldybės iniciatyva įrengtas 
stebėjimo kameras: 

„Nežinau, ar čia jau savivaldybė 
pasidarė tokia policine struktūra, kuri 
užsiima tik kažkokiais skundimais ir 
kaltųjų ieškojimu.“ 

BRIKETAI
(pjuvenų, 125 Eur už padėklą). Perkant 6 padėklus ir daugiau 

Anykščių r. ribose  pristatymas NEMOKAMAS. Tel. (8-656) 50612.

GRANULĖS
(pjuvenų, 185 Eur už t). Perkant 6 t ir daugiau Anykščių r. 

ribose pristatymas NEMOKAMAS. Tel. (8-656) 50612.
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Paskatintas informatoriaus
 
S. Stoma pastarąjį dešimtmetį 

garsėjo kaip publicistas ir politi-
kos veikėjas. Pagal išsilavinimą 
architektas, dailės kritikas, septy-
nias knygas jau išleidęs Rašytojų 
sąjungos narys buvo ir vienas sė-
kmingiausio Lietuvoje  kultūrinio 
savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ stei-
gėjų, ilgai dirbo kultūros istorijos 
srityje. Vis dėlto po paskutinės 
grožinės knygos parašymo praėjo 
jau 12 metų. 

Vakarą autorius pradėjo skai-
tydamas ištrauką iš naujosios 
knygos „Skylė, dėžė ir Meilės 
kalnas“.

Išlaikydamas paslapties šydą, 
autorius perskaitė apie tai, kad 
parašyti būtent tokią knygą jį 
įkvėpė paslaptingas svečio vizitas 

Rašytojas romaną kūrė dirbdamas aukle
Antradienį Anykščių bibliotekoje pristatyta septintoji Sauliaus Stomos knyga „Skylė, dėžė ir Mei-

lės kalnas“. Romanas pirmą kartą pristatytas Vilniaus knygų mugėje, o anykštėnams teko garbė 
būti antriesiems. Susitikime su skaitytojais S. Stoma pasakojo  apie romano rašymo aplinkybes, me-
taforines reikšmes ir ilgiausią lietuvių kalboje pavadinimą, kuriuo jam neleido pavadinti romano. 
Vakarą vedė „Anykštos“ žurnalistas Linas Bitvinskas.

tuo metu, kai jis gyveno Airijoje ir 
kankinosi prie visai kito kūrinio. 
Jo teigimu, žmogus, pageidavęs 
likti nežinomas, perdavė S. Stomai 
savo užrašus, kurie ir tapo leidy-
klos „Alma littera“ išleisto roma-
no „Skylė, dėžė ir meilės kalnas“ 
pagrindu.

„Jis rado mane feisbuke. Ap-
sidžiaugė, kad nesu Lietuvoje, ir 
skubiai, nežinau iš kur, atskrido į 
Korką – antrą didžiausią, bet labai 
ramų Airijos miestą, nors aiškiai 
pasakiau, kad jau po savaitės grįž-
tu į Vilnių ir pageidaučiau susitikt 
su juo ten. Paskambino vos nusi-
leidus lėktuvui, bet kažkodėl ne-
norėjo, kad paimčiau jį oro uoste. 
Atvažiavo į mano dukros namus 
taksi turėdamas tik nedidelį ran-
kinį bagažą“, - taip prasideda ro-
manas.

S. Stoma kalbėjo, kad romaną 
rašė puikiomis sąlygomis – tuo 
metu dirbo aukle. „Airijoje mano 
dukra turi dvi nuostabias mer-
gaites dvynukes, jai jau reikėjo 
grįžti į darbą, reikėjo auklės, o aš 
paklausiau, kiek kainuoja auklė 
Airijoje. Suma buvo didesnė negu 
aš gaudavau Seime. Pagalvojau, o 
kodėl nepadėti dukrai? Grafikas 
būdavo toks – nuveždavau jas į 
mokyklą, grįždavau ir dirbdavau 4 
valandas, o po to jas pasiimdavau 
ir važiuodavom kur nors į parką 
dūkti“, - juokėsi rašytojas 

Meilė reikalinga vyrams

Beje, S. Stoma sakė, kad roma-
no pavadinimas turėjo būti pats 
ilgiausias lietuvių literatūros is-
torijoje. Romanas turėjo vadintis 

„Skylė, dėžė ir meilės kalnas arba 
pasaka apie vargšą Andrių ir mer-
gaitę, gimusią iš kontrabandos“, 
bet leidykla beveik jėga privertė jį 
pakeisti“,- pasakojo S.Stoma.

Autorius susirinkusiems anykš-
tėnams, kurių salėje buvo apie 30, 
detaliai išaiškino, kad kiekviena iš 
romano sudedamųjų dalių yra me-
tafora, kuri atspindi ir šiuolaikinį 
pasaulį, ir žmogaus kelią, kurio 
aukščiausia išraiška yra kopimas į 
meilės kalną. S. Stoma daug kal-
bėjo apie meilės jėgą ir ypač apie 
tai, kad ji būtina vyrams. „Tik 
meilė sugeba mus ištraukti iš sky-
lės ir dėžės ir padaro žmonėmis“,-  
sakė S. Stoma. „Žinoma, tai roma-
nas apie meilę. Ir dar apie galią. Ir 
apie tai, ką ne visi gali pamatyti. 
Nes tai yra slepiama nuo mūsų 
arba mes patys slepiame tai giliai 
savyje. Tai romanas apie mane 
ir Tave“, – sakė S. Stoma, tačiau 
kartu pridėjo, kad romanas apima 
žymiai platesnį žmogaus gyveni-
mo lauką, pavojų pražūti uždaru-
me, kuris būdingas lietuviams.  

S. Stoma pagal išsilavinimą yra 
architektas, todėl ir savo romano 
siužetą apibūdino architektūri-
niais terminais. „Be abejonės, 
jeigu mano romaną lyginti su 
kažkokio stiliaus pastatu, tai būtų 
gotika“,- sakė S.Stoma, pridėda-
mas, kad jam visada patiko dėlioti 
ir modeliuoti. Štai ir prieš roma-
no pasirodymą jis išsidėliojo visą 
atspausdintą kūrinį ir, kaip pats 
sako, „ropinėjo žiūrėdamas, ar su-
sieina dalys grafiškai“.

Dar vienas romano elementas, 
kurį S.Stoma panaudojo  pirmasis 
lietuvių literatūroje – kiekvieno iš 
skyrių pabaiga yra ir kito skyriaus 
pradžia, skyrius nesibaigia tašku. 
„Paaugliai taip daro socialiniuose 
tinkluose – jei nededamas taškas, 
žmogus rodo, kad pokalbį jis nori 
tęsti. Net psichologai įrodė, kad 
taško sakinio pabaigoje nebuvi-
mas provokuoja tolesnį pokalbį“,-  
kalbėjo rašytojas.

Po politikos reikėjo 
reabilitacijos

Vakarą vedęs L.Bitvinskas ne-

apėjo ir politikos temos, pacitavo 
S.Stomos pasisakymą: „Sugrįžti 
prie savo gyvenimo misijos – ra-
šymo – be galo pozityvus jaus-
mas. Išėjęs iš Seimo turėjau apsi-
valyti sielą, nuskaidrinti ją, ir tik 
po to galėjau atsidėti kūrybiniam 
darbui. Ten tarsi turėjau galios, 
bet mažai ką galėjau padaryti, 
nes buvau įkliuvęs į tam tikrus 
konjunktūros spąstus“, ir klausė, 
ar paprastiems mirtingiesiems, 
patekusiems į Seimą, yra šansų 
pasveikti? „Iš tikrųjų ten dėžė, 
atitrūksi nuo daugelio dalykų, o 
daugelis politikų balsuoja taip, 
kaip verčia nematomos virvelės, 
prie kurių jie pririšti – interesai, 
įtakos. Jeigu staiga nukirptum 
visas tas virveles, kiltų didžiulis 
chaosas, dažnas net nebežinotų, 
ką jiems dabar daryti. Tiesa, pa-
prastiems žmonėms to pamatyti 
beveik neįmanoma, nebent turi 
informacijos“,- sakė S.Stoma.       

S. Stoma buvo vienas savai-
traščio „Šiaurės Atėnai“ steigėjų, 
kartu su Arvydu Juozaičiu ir Sau-
liumi Šalteniu. Jis pripažino, kad 
šio savaitraščio likimas jam yra 
skaudi, bet kartu gal ir simbolinė 
tema. „Galvoju, kad mūsų istorija 
kažkiek atspindi visos Lietuvos 
padėtį. Iš pradžių buvo atgimimas, 
noras kažką daryti kartu, paskui 
kivirčai ir išsivaikščiojimas. Ir da-
bar pagalvoju, kad gal reikia kada 
paskambinti buvusiems bendra-
darbiams ir pasakyti, kad gal vėl 
pabandom“,- sakė S. Stoma. 

Vakaro pabaigoje į diskusiją įsi-
traukė ir klausytojai, beje, tai jau 
tampa gera bibliotekoje vykstan-
čių renginių tradicija – anykštėnai 
jaučiasi ne tik klausytojais, bet ir 
pristatymų dalyviais. 

Kovo 26 d.
(šeštadienį) 
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Linas BITVINSKAS

Politikai piktinasi, kad lie-
tuviai per kovo 11-ąją siaubė 
seinų krautuves. O aš – ne. 
Man tai įrodymas, kad mes – 
didvyriai.

Gerai pagalvojus, lenkiją 
1918 metais išgelbėjo tik tai, 
kad tada nebuvo tinkamų kainų. 
kitu atveju, mes ne tik seinų 
ir Vilniaus nebūtume atidavę, 
bet būtume pasiekę ir pačią 
krokuvą ir krimtę sumuštinius 
ant Jogailos kapo.

ir nereikia mums regulia-

rios kariuomenės su visokiais 
tankais. Duok tinkamas kainas, 
lietuvis su savo golfais, opeliais 
ir pasatais užims bet kurią šalį.  

Žinoma, Tėvynę reikia mylėti 
ir ją ginti visomis išgalėmis. 
Šiuo atveju turiu pripažinti, kad 
nusidedu, labai nusidedu džiū-
gaudamas, kai išgirdau, kad 
lenkija įveikė 
lietuvos 
seimą. juokas 
juokais, bet 
lenkija išties 
įveikė. Gal 
ne tiek pati 
Lenkija, kiek maisto kainos 
joje, tiesa, nemažą indėlį šioje 
kovoje įnešė ir patys lietuviai, 
kovodami prieš faterlandą 
kojomis. 

Pamatę būrius tautiečių ir 
tuščias lenkijos parduotuvių 
lentynas, mūsų politikai (ir 
juos kuruojantys prekybininkai) 
patyrė tiesiog mirtiną smūgį ir 
juos ištiko nervinis priepuolis – 
kaip drįsta tautiečiai išvežti pi-
nigus iš taip gerai sustyguotos 
mokesčių, draudimų ir antkai-
nių sistemos šalies? ir kalbama 

ne apie pavienius išdavikus – 
jau 10 procentų lietuvių vyksta 
apsipirkinėti į lenkiją. O jei  
atsidarytų Baltarusijos sienos, 
tai dar 20 procentų vyktų - kas 
bepirktų gražiuose prekybos 
centruose, kuriuos pastatė 
piliečiams? 

Tokios tokelės.  Atsižvelgda-
mas į susida-
riusią padėtį 
seimas pritarė 
siūlymui, kad 
lengvatinis 
5 procentų 
PVM tarifas 

būtų taikomas būtiniems maisto 
produktams - šviežiai atšaldytai 
mėsai ir šviežioms tvenkiniuose 
išaugintoms žuvims. Už tokią 
Pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymo pataisą balsavo 69 
seimo nariai, prieš buvo 8, 
susilaikė 5 parlamentarai. Šį 
klausimą toliau svarstys seimo 
komitetai, į seimo plenarinių 
posėdžių salę jis turėtų sugrįžti 
gegužės 3 d. kalbama, jog bus 
suformuotas visas „krepšelis“ 
būtinų produktų, kuriems taikys 
mažesnius mokesčius.  

Politikai praregėjo ir pažymi, 
kad Vyriausybė turi skirti ypa-
tingą dėmesį, kad, sumažinus 
PVM tarifą būtiniausiems mais-
to produktams, maisto produktų 
kainomis nepiktnaudžiautų 
prekybos centrai ir maisto pro-
duktų gamintojai.

Dabar valdančiosios partijos 
prieš rinkimus į seimą sumaži-
nimą pateiks kaip rūpestį savo 
žmonėmis, tuo tarpu opozicijoje 
esančios partijos jau dabar 
burzda ir kalba apie populiz-
mą ir žalą lietuvos biudžetui. 
savaime suprantama, kad 
kiekvienas politikierius norėtų 
prisisegti ant savo rinkiminio 
plakato šūkį „Tai aš sumažinau 
maisto kainas“.

O iš tikro mes turime dėkoti 
tik lenkijai. Tai ji nugalėjo 
mūsų politikų ir prekybininkų 
neribotą godumą, juk lietuvos 
gyventojas maistui turi išleisti 
vos ne pusę savo atlyginimo, o 
pienas kainuoja brangiau negu 
Dubajuje ir Didžiojoje Brita-
nijoje. 

net tie, kurie nesidomi poli-
tika, turėtų suprasti, kad realūs 

pasikeitimai priklauso ne nuo 
politikų, o nuo visuomeninio 
veikimo.  Būtume galėję dar 
dešimt metų stūgauti ir verkti, 
kad lenkijoje kainos mažesnės, 
jei ne tie 10 procentų narsių 
lietuvių, kurie nusprendė veikti. 
juk lenkijoje visada kainos pa-
našios buvo, bet tik po masinių 
žygių politikai atsibudo – reikia 
kažką daryti. Manau, kad tik 
toks pasipriešinimo valdžios 
savivalei modelis yra veiksmin-
gas. Turime suprasti, kad jeigu 
valdžia tik kokiu nors būdu gali 
nepalengvinti mums gyvenimo, 
ji ir nepalengvins. Pokyčiai 
ateina tada, kai valdžia jau 
nebegali. Pagrindinė priežastis 
– lietuvoje valdžia naudojama 
visų pirma tik sau, savo grupės 
interesams užtikrinti. na, jeigu 
yra poreikis – dar su oponen-
tais susidoroti. kol kas netu-
rime to kuriančio prado, kuris 
statytų valstybę. O tokią valdžią 
visuomenė turi kontroliuoti ir 
nesitaikstyti su jos nuolat didi-
namais mokesčiais, baudomis, 
biurokratizmu, reikalavimais 
ir t.t.

...duok tinkamas kainas, 
lietuvis su savo golfais, ope-
liais ir pasatais užims bet 
kurią šalį...  
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- Kas jums yra laimė?
- Man laimė yra būti tarp laimin-

gų. Laimė yra ir meilė, ir sveikata, 
ir pažanga, ir laimingi aplinkiniai. 
Laimė yra ir tai, ką pasieki (aišku, 
pasiekimą kiekvienas supranta sa-
vaip), nes tai formuoja sielą.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Man baisiausiai būtų, jeigu 

mūsų šalis prarastų nepriklauso-
mybę. Nemažiau bijau prarasti 
man artimus žmones.

- Jūsų charakterio bruožas, 
kuris jums labiausiai nepatin-
ka?

- Artimieji sako, kad aš per daug 
pasitikiu žmonėmis, net ir ką tik 
sutiktais. Tad, matyt, tas nepatin-
kantis bruožas būtų patiklumas. Ir 
dar padidintas jautrumas...

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Melas ir pavydas. Jei lietuviai 
tuščiai nepavydėtų vienas kitam 
ir nesiektų įskaudinti vienas kito 
– o tai jau yra iškraipytos sielos 
bruožai – būtume pati laimingiau-
sia tauta.

Justinas Marcinkevičius poe-
moje „Kraujas ir pelenai“ rašė: 
„Todėl bijokite žvėries, nes jis 
prieš galą baisiai kanda“.

- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Labai daug kuo žaviuosi. Ža-

viuosi pačiais artimiausiais – tė-
vais, vaikais, vyru (juokiasi...).  
Žaviuosi protingais, nepopulistais 
žmonėmis, ypač tais, kurie net ži-
nodami, kad gali nukentėti, neiš-
duoda savo įsitikinimų ir laikosi 
profesionalios nuomonės, nors 
ji ir nepatraukli. Dažnai žavimės 
garsiomis asmenybėmis, net ne-
pastebėdami šalia savęs esančio 
visom prasmėm gražesnio...

Architektė gyvena apsupta 
vien tik herojų
Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 

vedėja Daiva GASIŪNIENĖ iškeliaus gyventi į taip mėgstamą Švei-
cariją... Tiesa, konkreti data nežinoma... „Kitame gyvenime norėčiau 
gimti moterimi ir gyventi Šveicarijoje“, – pokštauja pašnekovė. 

Labai žaviuosi vienu Anykščių 
žemės žmogumi, tikru intelektu-
alu – tai Bronė Lukaitienė. Tai – 
žmogus, kuris aplinkiniams nesu-
prantant, o kartais net niekinant, 
atiduoda visą širdį ir veržlų protą 
savo gimtam kraštui; kuriai nieka-
da nestinga inovatyvių, novatoriš-
kų idėjų.

Žaviuosi rašytoja, literatūrologe, 
Vilniaus universiteto profesore Vik-
torija Daujotyte, kuri pasakė: „Kul-
tūra yra didžioji šviesiųjų pasaulio 
jėgų vienybė. Tik kultūra begali 
bandyti pasaulį ištraukti iš melo ir 
smurto bedugnės. Kultūros žmogus 
su niekuo nelenktyniauja svarbu-
mu, niekur nesiskverbia, nesiekia 
pirmenybės ir pripažinimo. Kuo 
kultūra didesnė, tuo ji tylesnė“. 

-  Didžiausias iššūkis?
- Sugebėti mylėti kitų neteisiant, 

o atvirkščiai – ieškant problemos 
priežasčių savyje. Taip pat – nuo-
latos tobulėti. Nebijoti rizikuoti 
dėl aukštesnių tikslų ir kitų gero-
vės. Mokytis pasitikėti žmogumi. 
Nebijoti suklysti. Pagaliau, suge-
bėti būti savimi ir kitam leisti būti 
savimi. Visame kame vadovautis 
principu; „Mažiau yra daugiau“.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Kodėl žmonės kaltina kitus, 
užuot pasiknaisioję savyje? Kodėl 
duotas žodis gali būti taip greitai 
pakeičiamas? Vienas budistų vie-
nuolis yra pasakęs: „Jeigu jau da-
vei pažadą – tai upę perplauk, kal-
nus pereik, bet pažadą ištesėk. Juk 
priešingu atveju, kam žadėti?“

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Ištikimybė. 

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 

meluojate?
- Meluoju, kai noriu apsaugoti 

kažkokį esminį dalyką. Dažniau-
siai ne meluoju, o tiesiog nutyliu.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Ir apie savo, ir apie kitų iš-
vaizdą galiu pasakyti, nes esu tuo 
visiškai įsitikinusi, kad bet kuris 
žmogus yra gražus. Tik reikia la-
bai nedaug – savikritiškumo ver-
tinat save – truputį kažką paslėpti, 
truputį išryškinti. Žinoma, reikia 
įvertinti ir savo amžių. Ir tada 
žmogus su bet kokio ilgio nosim ir 
bet kokio storumo užpakaliu bus 
gražus. Tobulai į šį klausimą at-
sakė anykštėnė aktorė Toma Raz-
mislavičiūtė – Juodė: „Jei moteris 
sulaukusi mano amžiaus (aktorei 
yra 31-eri – red. past.) vis dar ko 
nors nemėgsta savo išvaizdoje, tai 
ji yra kvailė arba tinginė. Arba ir 
viena, ir kita“ („Aktorei nepatinka 
begalinė jos kantrybė“, „Anykš-
ta“, 2016-01-23).

- Žmogus, kurį jūs niekinate?
- Kad niekinčiau, tokio žmo-

gaus nėra. Jei ant ko nors supyks-
tu – meldžiuosi už tą žmogų. Bet 
jeigu paklaustumėt, kokie žmonės 
man nepatinka, tai susireikšminę 
žmonės. Tokius pavadinčiau emo-
ciškai bukais:  mato save, giria 
save, o šalia esančio nemato irgi 
kaip jausmus turinčio žmogaus.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė?

- Paprasčiausiai sugebėjimas 
moterį padaryti laiminga, neban-
dant jos suprasti.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Moteriškumas, elegancija, su-
gebėjimas palaikyti vyrą, bet vėl-
gi – nebandant jį suprasti.

- Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate?

- „Pripažinęs savo silpnumą 
žmogus tampa stiprus“. O per 
gyvenimą mane lydi mintis, kad 
visur kur grožis slypi paprastume.

Įstrigo australų architekto Se-
ano Godsello mintis „Stiprėti, o 
ne pūstis, visi, kuriems didžiausia 
motyvacija yra šlovė, yra kvai-
liai“.

- Ką gyvenime labiausiai my-
lite?

- Savo artimuosius ir gimtąją 
šalį.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia?

- Bandau „susidėlioti“ gyveni-
mą taip, kad visada būčiau laimin-
ga. Realiame pasaulyje yra įvairių 
emocijų, įvykių – gerų, blogų... 
O aš turiu susikūrusi kitą pasau-
lį, kuriame visada esu laiminga 
su kuo bebūčiau, kur bebūčiau. Ir 
jeigu atsitinka taip, kad įkrentu į 
giliausią bėdą, mano pasąmonė 
vis tiek neprisileidžia minties apie 
tą nelaimę ir iš karto kyla vaizdi-
nys, kad tuoj tuoj viskas bus labai 
gerai.

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Būtų smagu turėti pianistės 
talentą...

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, 
kas tai būtų?

- Norėčiau išmokti dažniau pa-
sakyti „ne“.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Tobuli vaikai ir tobulas vyras.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti?

- Moterimi, gyvenančia Šveica-
rijoje.

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi?

- Aš dabar gyvenu ten, kur man 
labai patinka. O kai po mirties su-
grįšiu į šį pasaulį, gyvensiu Švei-
carijoje.

- Brangiausias turtas.
- Tėvai, sesuo, tobulas vyras ir 

tobuli vaikai.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas?

- Rūpesčiai dėl sveikatos.

- Jūsų svajonių profesija.
- Gydytoja chirurgė.

- Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Manau, kad savęs girti nega-
lima, bet kiti sako, kad bet kokiu 
paros metu galima belstis į mano 
namų duris...

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje?

- Pasitikėjimą.

- Jūsų mėgstamiausi rašyto-
jai.

- Robertas Muzilis, Milan Kun-
dera, Peter Hoeg.

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Panelė Smila ir, aišku, knyga 
„Žmogus be savybių“.

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja? 

- Tik ne karų vadai ar herojai. 
Tada kas? XIX a. filosofas Fry-
drichas Nyčė... Pasaulio žemėla-
pį pakeitęs keliautojas Kristupas 
Kolumbas...

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais? 

- Realiame gyvenime aš esu tik 
tarp herojų. Visi, kurie mane supa 
– jau yra herojai.

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Vytenis, Daiva, Ona- Kotryna, 
Milda.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate? 

- Jei apie žmones – pavydžių 
žmonių, jei ne apie žmones – ledo 
ritulio...

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate? 

- Kad tikrai galėjau padaryti 
daug daugiau...

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Numirti nenorėčiau DAR...

- Jūsų gyvenimo moto? 
- „Dieve, padėk iškęsti tai, ką 

įmanoma iškęsti, ir padėk iškęsti 
tai, ko neįmanoma iškęsti“.

-ANYKŠTA

Vyriausioji Anykščių rajono architektė Daiva Gasiūnienė, jei-
gu neprojektuotų, nebraižytų, nekurtų naujų miesto įvaizdžių, 
dirbtų operacinėje – jos svajonių profesija buvo tapti gydytoja 
chirurge.

jono jUneViČiAUs nuotr.  

Turtas. Balandį rengiamas auk-
cionas, kurio metu pirkėjams bus 
siūloma įsigyti AB „Lietuvos paštas“ 
priklausančio nekilnojamojo turto.
Tarp parduodamų objektų rajone – 
Kurklių seniūnijos Staškūniškio kai-
me esantis pašto pastatas.

Teatras. Pernai Anykščiuose su-
rengto profesionaliųjų teatrų festi-
valio „Pakeleivingi“ organizatoriai 
Lietuvos kultūros tarybai pateiktoje 
ataskaitoje išvardino kilusias proble-
mas. Viena jų – šalies valstybiniai 
teatrai beveik neturi naujesnių pasta-
tymų.

Šiluma. Valstybinė kainų ir energe-
tikos kontrolės komisija skelbia, kad 
kovą, palyginus su vasario mėnesiu, 
labiausiai šiluma atpigo Anykščiuose 
– 31,52 proc. (2,93 ct/kWh). Komisi-
jos duomenimis, 24-uose šalies mies-
tuose centralizuotai tiekiama šiluma 
yra pigesnė nei Anykščiuose.

Kvietimas. Rajono meras Kęstutis 
Tubis išplatino pranešimą, kuriame 
ragina anykštėnus švarinti miestą. 
Anot mero, tai daryti būtina dėl lau-
kiamo turistų antplūdžio bei įvaiz-
džio formavimo siekiant kurorto bei 
Europos kultūros sostinės statuso.

Uniformos. Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos moksleiviams 
jau nuo ateinančių mokslo metų 
gali tekti užsivilkti mokyklines uni-
formas. Šią savaitę progimnazijoje 
mokinių tėvų susirinkimo metu vyko 
mokyklinių uniformų pristatymas.

Nuosavybė. Vyriausybės posėdy-
je pritarta Teisingumo ministerijos 
siūlymui pripažinti religinių ben-
druomenių ir bendrijų nuosavybės 
teises į jų faktiškai valdomus religi-
nės paskirties pastatus bei šių pastatų 
priklausinius. Lietuvos sentikių baž-
nyčiai Anykščių rajone teisės pripa-
žintos į cerkves.

Nugalėtojai. Savivaldybės su-
rengto apleistos miesto centro dalies 
dešiniajame Šventosios krante kon-
versijos idėjų konkurso nugalėto-
jais tapo architektai Julius Biliūnas, 
Paulius Kisielis, Tautvilė Džiugytė 
ir Algimantas Mačiulis. Konkurso 
dalyviai turėjo pasiūlyti teritorijos 
greta autobusų stoties ir pastatų Tilto 
gatvėje konversijos, sutvarkymo ir 
buvusio prekybos paviljono pritaiky-
mo projektinius sprendinius.

Maistas. Penktadienį prasidėjo ir 
šį šeštadienį prekybos centruose tę-
siasi priešvelykinė „Maisto banko“ 
akcija. Geros valios žmonės kvie-
čiami solidarizuotis su nepritekliuje 
gyvenančiomis šeimomis, socialinių 
organizacijų globojamais vaikais, 
neįgaliaisiais, senyvo amžiaus žmo-
nėmis ir aukoti reikalingiausių ilgo 
galiojimo produktų.

Darbas. Pernai rajono Tarybos 
sprendimu įkurta nauja biudžetinė 
įstaiga Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras susidū-
rė su kvalifikuotų specialistų trūku-
mu. Įstaiga per Lietuvos darbo biržos 
sistemą ieško visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto.

Konkursas. Paskelbtas konkursas 
užimti Kavarsko seniūnijos seniūno 
pavaduotojo pareigoms. Pretendentai 
dokumentus savivaldybės adminis-
tracijai gali teikti iki kovo 31 dienos. 
Seniūno pavaduotojo vidutinis mė-
nesinis atlyginimas praėjusių metų 
paskutinįjį ketvirtį siekė 761 eurą.
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Pasak Šiaulių banko atsto-
vų, pelnyti tokį įvertinimą 
padėjo kryptinga veikla ir 
ištikimi klientai. Juos bankas 
įvardija kaip vieną pagrindi-
nių sėkmės veiksnių, atvedu-
sių prie solidaus apdovanoji-
mo, kuris kiekvienoje šalyje 
kasmet skiriamas tik vienam 
itin gerų rezultatų pasieku-
siam bankui. Šio tarptautinio 
pripažinimo Šiaulių bankas 
sulaukė jau antrą kartą.

„Beveik per ketvirtį am-
žiaus banko veiklos turėjome 
nemažai iššūkių, daug dirbo-
me, tobulėjome. Visą tą laiką 
mūsų klientai buvo greta. Jie 
taip pat keitėsi, drauge augo, 
skatino mus siekti užsibrėžtų 
tikslų, kartais buvo reiklūs, 
kartais atlaidūs, bet visada 
gebantys suprasti, palai-
kantys, įkvepiantys. Esame 
dėkingi, kad ilgą kelią iki 
bankui reikšmingo apdova-
nojimo klientai ėjo kartu su 
mumis“, – sako Vytautas Si-
nius, Šiaulių banko adminis-

Pelnyti 2015 metų geriausiojo vardą 
Šiaulių bankui padėjo klientai

Spręsdami, kam patikėti savo finansus, vis daugiau anykštėnų 
renkasi Šiaulių banką. Šį didžiausią lietuviško kapitalo dalį tu-
rintį banką vertina ne tik lietuviai – jis sulaukia ir tarptautinio 
pripažinimo. Įtakingo Didžiosios Britanijos dienraščio „The Fi-
nancial Times“ leidžiamas žurnalas „The Banker“ Šiaulių ban-
ką išrinko geriausiu 2015 m. banku Lietuvoje. 

tracijos vadovas.
Bankui visada svarbus klien-

tų pasitikėjimas, kurį siekiama 
pateisinti kiekvieną dieną. Vi-
sai šaliai didelis iššūkis buvo 
naujos valiutos Lietuvoje įve-
dimas praėjusių metų pradžioje. 
Gyventojams reikėjo patikimų 
patarimų įprantant prie euro – 
Šiaulių bankas profesionaliai 
dirbo ir teikė reikiamą pagalbą, 
dėmesingai konsultavo klientus. 

Vienu reikšmingiausių praėju-
sių metų laimėjimų Šiaulių ban-
kas įvardija bendros mokėjimo 
eurais erdvės, vadinamos SEPA, 
pokyčių diegimo projektą. Praė-
jusių metų pabaigoje įgyvendi-
nus reikiamus pokyčius, perves-
ti ir gauti pinigus iš vienos SEPA 
erdvei priklausančios valstybės į 
kitą galima taip pat paprastai bei 
greitai kaip ir šalies viduje. 

Pasak Vytauto Siniaus, at-
sižvelgiant į pastaruoju metu 
didėjantį gyventojų poreikį ma-
žinti senų daugiabučių namų 
šildymo išlaidas, pernai daug 
dėmesio buvo skirta būsto reno-

vavimo projektams finansuoti. 
Bankui svarbu, kad, įgyvendi-
nant daugiabučių namų reno-
vavimo programą, sudaromos 
sutartys su projektus adminis-
truojančiomis įmonėmis bei 
statybų rangovais (SVV), suku-
riama naujų darbo vietų. 2014-
2015 metais ypač daug šių 
kreditavimo sutarčių sudaryta 
mažesniuose miestuose, tad ši 
veikla leido gerinti ekonominę 
situaciją regionuose.

2015-aisiais Šiaulių bankas 
taip pat pastebimai išplėtė vei-
klą draudimo ir lizingo paslau-
gų teikimo srityse. Įsigydamas 
dvi bendroves, teikiančias in-
vesticines paslaugas, bankas 
pasiūlė dar daugiau bei indi-
vidualizuotų sprendimų norin-
tiems investuoti.

Šiaulių bankas aktyviai to-
bulina ir plečia elektroninės 
bankininkystės paslaugas, taip 
pat šiuo metu turi vieną iš di-
džiausių padalinių ir bankomatų 
tinklų Lietuvoje. Tad klientai 
banko paslaugomis gali naudo-
tis patogiai ir greitai. Šiandien 
Šiaulių bankas Lietuvoje klien-
tus aptarnauja net 70 teritorinių 
padalinių, banko paslaugomis 
naudojosi beveik 390 tūkst. Lie-
tuvos gyventojų ir įmonių. 

Pirmąkart išskirtinį žurna-

lo „The Banker“ įvertinimą ir 
„Geriausio banko Lietuvoje“ 
apdovanojimą Šiaulių bankas 
pelnė 2013 metais. Dar vienas 
reikšmingas įvertinimas Šiau-

lių bankui skirtas 2014 m., kai 
tarptautinis verslo ir finansų 
žurnalas „Global Finance“ 
jį pripažino saugiausiu 2014 
metų banku šalyje.

Juozas Tumas - Vaižgantas nuo 
1920-ųjų iki pat mirties gyveno 
Kaune, buvo Mergelės Marijos 
į Dangų Ėmimo - Vytauto baž-
nyčios rektorius, jo pamokslų 
paklausyti susirinkdavo sostinės 
inteligentija. Svėdasiškis visur 
suspėdavo - dėstė universitete, 
dalyvavo daugybės organizacijų 
veikloje ir rašė, rašė, rašė... Jo 
raštai yra tikras tėvynės deiman-

Juozapinių dvasia Vaižganto muziejuje Raimondas GUOBis

Lietuvos širdimi vadinamame Kaune,  šalia Vytauto bažnyčios, 
įsikūręs rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus. Būda-
mas mieste prie Nemuno, visuomet užsuku į Vaižganto namus 
kaip į kokią bičiulišką kleboniją ir jaučiuosi ten savas. 

tų blizgesys - skaitai ir tiesiog 
krykštauji iš smagumo, taip tie-
siai, šviesiai, šmaikščiai, taikliai.

Nuo Baltosios gulbės žengiu 
link Nemuno - čia tie akmeniniai 
takeliai, kur Vaižgantas su savo 
šuneliu, mylimuoju taksu Kauku 
pasivaikščioti mėgdavo.

Bene trijų aukštų namas prieš 
pat smailabokštę bažnyčią, ant 
sienos paminklinė lenta čia gy-

venusį svėdasiškį žymi. Laiptai 
į antrą aukštą, pirmosios durys 
iš dešinės. Iš senųjų laikų už-
silikusios - tvirtos, masyvios. 
Skambinu, atsiveria tik plyšeliu 
- blizgančios grandinėlės saugiai 
prilaikomos. Čia aš, svėdasiškis, 
o svėdasiškį gi iš nosies turėtu-
mėt pažinti. Pagyvenusi oriai 
kukli moterėlė, taip pat iš mūsų 
krašto, mane įleidžia, patikina, 
kad vedėjas, suprask, Alfas Pakė-
nas, tuoj tuoj pasirodys. Mat iki 
Maironio muziejaus nubėgęs...

Kol suspėju apsidairyti, ap-
šilti, vėl virsteli durys ir išgirs-
tu pilkoko atspalvio negarsų 
poeto, o kartu ir vedėjo balsą. 
Pažįstami gi esame, ir aš jau ne 
kartą čia buvęs, bet abu po mu-
ziejų žvalgomės. Raštinė - ma-
syvus su stalčiukais stalas, ant 
jo įvairūs rašto reikmenys, žalio 
perlamutro, aukso plunksna par-
keris, kokybę žymintis užrašas: 
„DURO/ conway/  Stewart/4st.
GOLD.“ Krėslas, spinta, kurio-
je kabo prašmatnūs kailiniai iš 
janotų kailių. Juos iš Paryžiaus 
apie 1926 m. parsivežė, jie buvo 
pakliuvę į Ameriką, o ne taip 
seniai vėl į pirmojo savininko 
- kanauninko namus sugrįžo. 
Miegamajame - bičiulio Kajeto-
no Šklėriaus dovanota akvarelė 
„Laivelis“, dangiškojo globėjo 
šv. Juozapo atvaizdas, šv. Para-
ciškaus Asyžiečio paveikslas. Jis 

šiuo Dievo neturtėliu žavėjosi, 
pranciškonas - tretininkas buvo, 
taip pat ir tautininkas - taučius. 
Ant sienos - meniškas tautiško-
jo jaunimo „Jaunoji Lietuva“ 
Švėkšnos skyriaus pasveikinimas 
šešiasdešimtmečio proga - suei-
liuotas kelių stulpelių tekstas “... 
Du puskapiai metų - ir naują jau 
lapą/ Gyvenimo knygoj pradėjai 
rašyti/ Tai būkie mums jaunas 
antrąją kapą/ Ir laimink mūs žygį 
ir triūsą idėjai...”. Narvelyje jau 
tik viena kanarėlė, ir ta jau ne 
svėdasietiškos kilmės, nors ir 
Mykoliuku vadinama, bet jau iš 
Birštono atvežta. Pirmąsias  ka-
narėles muziejui dovanojo dide-
lis gamtos mylėtojas, Svėdasų 
klebonas Rimantas Kaunietis...

A. Pakėnas muziejui vadovauja 
jau dešimtmetį. Išleidęs iš visur 
sulesiotų atsiminimų apie didįjį 
rašytoją knygą dabar rūpinasi dar 
viena – „Jakštas bara Vaižgantą“. 
Šioje bus sudėta visokių valdžių 
ir žmonių grūmojimai, bausmės, 
barimai, smerkimai, kurių savo 
tikru gyvenimu, drąsiu ir tiesiu 
bei teisiu žodžiu, raštais „užsi-
tarnavo“ Vaižgantas. Pasiliko ne-
išspręsta ir Vaižganto kapo  mįs-
lė, juk kriptoje karsto tai nėra, 
o kur jis? Matyt, gelbėjant nuo 
Nemuno potvynio perkeltas, ne-
žinia,  kur yra dabar, ir paklausti 
jau nebėra ko. Vaižganto fonde 
dabar kaupiamos lėšos garbiojo 

svėdasiškio paminklui Kaune. 
Bus dvi figūros - sėdinčio, sutana 
vilkinčio, su skrybėle - katiliuku 
ant galvos, šventovės raktą ran-
koje laikančio Vytautinės bažny-
čios kanauninko ir šalia tupinčio 
ištikimo šunelio Kauko.  

Užsuka į muziejų žmonės, čia 
vyksta Kauno anykštėnų susirin-
kimai, pagal seną tradiciją būna 
„juodoji vakarienė“ - kunigų ir 
svečių susibūrimas po rekolek-
cijų Vytauto bažnyčioje, švenčia-
mos ir Juozapinės.   

Vaižganto muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas rimtai žvelgia į 
linksmą judriojo rašytojo šaržą.

Autoriaus nuotr.

Kauno Vytauto bažnyčia, 
kurioje mūsų kraštietis ra-
šytojas Juozas Tumas - Vaiž-
gantas sakydavo pamokslus. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuo-
laikinė klasika. 
9.30 Premjera. Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Mūsų gyvūnai.  
11.00 Vaikų ir moksleivių televi-
zijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
12.40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Salų gamtos slėpiniai 
(Subtitruota). 
13.35 Premjera. Paryžiaus pa-
slaptys. N-7.  
15.10 Premjera. Pavojingi jaus-
mai.  
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Tėvų susirinkimas.  
17.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2.  
21.55 Didieji lūkesčiai N-14.  
0.05 Pasaulio dokumentika.  
1.00 Paryžiaus paslaptys. N-7.  
2.30 Klausimėlis.lt. 

 

6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio pasakos”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 Vasilisa Gražioji. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Mara ir Ugnianešys. 
11.45 Čihuahua kailyje. 
13.35 Pričiupom!. N-7.  
14.00 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Bus visko.  
16.50 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Žvaigždžių duetai. 2016 m.  
22.00 Pragaras rojuje. N-7.  
0.10 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant. N14.  
2.00 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė. N-7.

 
6.55 Beibleidai. Metalo meistrai. 
N-7.  
7.25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai. N-7.  
7.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai. N-7.  
8.30 Padėkime augti.  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Virtuvės istorijos. 10.00 
Svajonių sodai.  
11.00 Pabėgimas iš žemės pla-
netos. N-7.  
12.45 Raganaitės 2. N-7.  
14.30 Šuo vardu Diukas.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.20 TV3 sportas.  
19.25 TV3 orai.  

19.30 Kadagys.  
22.30 Ledo žmogus. N-14.  
0.40 Mano Afrika.  N-7. 

 
7.00 Statyk! (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempionų 
lygos etapas Suomijoje (k).   
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas.  
11.00 “FAILAI X. Kriminalistikos 
istorija”.  
12.00 “BBC dokumentika. 
Australijos kaubojus”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali (k).  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
19.20 Persirengimo meistras.  
21.00 “Įkaitai”. N14.  
22.00 Nuostabus protas. N14.  
0.30 Tikras teisingumas. Mirtina 
sankryža. N14. 

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.40 Moterys, pakeitusios pasaulį. 
N-7.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie kates”.  
11.25 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.55 “Naidželo Sleiterio vaka-
rienė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  

14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 Nemarus kinas. 
Žmogžudystė Rytų eksprese. 
N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Rosamunde Pilcher. Abejojant 
meile. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Velnio draugė. N14.  
22.50 Smagus pasivažinėjimas. 
N14.  
0.35 “Šeštasis pojūtis”. N-7. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
7.35 Koncertuoja “Linksmasis 
Do”.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 ARTS21.  
10.00 Pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas salose. 
10.30 Verbų sekmadienis. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 
Vilniaus Bernardinų bažnyčios.  
12.00 Pasaulio biatlono taurė.  
13.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
13.30 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje. 
14.00 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 15 km bendro starto lenk-
tynės.  
15.00 Šventadienio mintys. 
15.30 Kelias į UEFA EURO 2016.  
15.55 “Vivat Verdi”.  
16.45 Knygnešys. Drama.  
17.20 Mažasis princas. 
17.45 Žinios.  
18.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016. Diskusija 

“Sovietmečio rašytojų laikysenos. 
keblus palikimas”. 
19.30 Kelias į namus.  
20.00 Euromaxx.  
20.30 Linija, spalva, forma.  
21.15 Visu garsu.  
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Džiazo muzikos vakaras. 
“Vilnius Jazz 2015”.  
24.00 ...formatas.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Akacijų alėja 2013. 

 
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Diagnozė. valdžia (k).  
8.00 KK2 (k). N-7.  
10.05 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Beatos virtuvė.  
14.30 24 valandos (k).  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Diagnozė. valdžia.  
20.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
21.00 „Alfa” savaitė.  
21.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Skaitmeninė detoksikacija. 
Trys mėnesiai be išmaniųjų tech-
nologijų (k).  
23.35 Nuo.. Iki.. (k).  
0.30 Diagnozė. valdžia (k).  
1.25 Ne vienas kelyje.  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.50 Aukščiausia pavara.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu be 

rezervacijos. N-7.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  
16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Kauno “Žalgiris”.  
19.00 “Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Australijos 
prizo lenktynės.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 12 vergovės metų. N-14.  
1.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14. 
2.05 Salemas. N-14.  
2.55 Bobo užkandinė. N-14. 

 
7.25 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Laukinis pasaulis”.  
11.10 “Kaip užauginti planetą. 
Gyvybė iš šviesos”. N-7. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
13.15 “Genijai iš prigimties”.  
13.55 “Vandens žiurkės”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.20 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “24/7”.  
18.30 Patriotai. N-7. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 “Sukčius”. N-7. 
23.50 “Paslapčių sala”. N-7. 
1.50 “24/7”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Bėdų turgus.  
12.15 Savaitė.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.30 Premjera. Pabėgėliai - 
priimti ar deportuoti?.  
23.30 Durys atsidaro.  
24.00 Klausimėlis.lt.  
0.15 Stilius. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
4.05 Teisė žinoti.  
5.05 Karinės paslaptys. 

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Rožinė pantera”. 
7.25 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 Pagalbos skambutis 

(k). N-7.  
11.45 Nuo... Iki... (k).  
12.45 Bus visko (k).  
13.35 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Prezidento sprendimas. N-7.  
0.55 “Kultas”. N14.  
1.40 “Vampyro dienoraščiai” 
N14.  
2.25 “Strėlė”. N-7. 

6.55 Simpsonai N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.25 Ponas Jangas.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Hortonas.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir 
Kazlauskus.. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Apsukrios kambarinės. 
N-7.  
23.30 Kastlas. N-14.  
0.30 Detektyvas Bekstriomas. 
N-14.  
1.25 Naujokė. N-7.  
2.15 Virtuvė. N-7.  

 

6.45 Sveikatos ABC televi-
trina.  
7.15 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina.
19.00 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo. 
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Slaptieji agentai”. N14.  
23.45 “Juodojo ežero paslap-
tis”. N14.  
1.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.15 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.50 Nebylus liudijimas. N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 

19.05 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “Velvet”. N-7.  
22.40 “Bėgantis laikas”. N-7.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
7.45 Auksinis protas.  
8.55 Kultūra. Henrikas 
Kunavičius. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
12.45 Muzika gyvai.  
14.15 Teatras.  
15.00 Naisių vasara.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 8. 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 Rusų gatvė. Žinios.  
18.30 Atspindžiai.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Premjera. Ponas 
Selfridžas 3. 
21.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Euromaxx. 
22.30 Ponas tėtė. N-7. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva. HD 
(kart.). 
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Roko festivalis “Lituanika 

2015”. Grupė “Jumprava”.  
4.55 IQ presingas.  
5.25 Kelias į namus.  

 
6.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis (k).  
8.00 “Alfa” savaitė (k).  
8.30 Diagnozė. valdžia (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.15 Valanda su Rūta.  
12.45 “Alfa” savaitė (k).  
13.15 Skaitmeninė detoksi-
kacija.  
14.20 Yra, kaip yra. N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.05 Universitetai.tv.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Farai. N-14.  
23.00 Karklų žmogus. S.  
1.05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.45 Bobo užkandinė. N-14.  

 
7.15 Kaimo akademija.  
7.45 Vantos lapas.  
8.15 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
12.30 “24/7”.  
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.25 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.43 Kuriame ateičiai.  
18.45 Velykų skanėstai.  
18.50 Rio 2016.  
19.00 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Nuoga tiesa.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Velykų skanėstai.  
23.20 Rio 2016. Speciali laida. 
23.30 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
0.30 “Miškinis”. N-7. 
1.30 Reporteris.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”.  
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.00 “Jaunikliai”. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.20 Pabėgėliai - priimti ar 
deportuoti?.  
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama. Verslas. 
21.29 Loterija “Perlas”. 
21.30 Delfinai ir žvaigždės.  
23.20 Premjera. Kapitonas 
Alatristė. N-7.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
5.05 Delfinai ir žvaigždės. 

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Rožinė pantera”. 
7.25 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Žvaigždžių duetai (k).  
13.10 Pričiupom!. N-7. 
13.35 “Rožinė pantera”. 

13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Baudžiamasis būrys. N14.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.05 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.50 “Strėlė”. N-7.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Tėtušiai. N-7.   
12.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Šerlokas Holmsas. N-14.  
0.30 Gražuolė ir pabaisa. N-7.  
1.35 Tėtušiai. N-7.  
2.20 Virtuvė. N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Mano mylimiausia raga-

na”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. N-7.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Prielipa” N-7.  
23.30 Nuostabus protas. N14.  
1.50 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.35 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”. N-7.  
14.35 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Žaidimas su ugnimi 
(k). N-7.  
16.45 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 

VAKARAI”Midsomerio žmog-
žudystės IX. Šantažisto galas”. 
N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
2.05 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Atspindžiai.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 8.  
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 IQ presingas.  
12.45 Euromaxx.  
13.15 Roko festivalis “Lituanika 
2015”. Grupė “Jumprava”.  
13.55 Knygnešys. Drama.  
14.30 Ponas Selfridžas 3 
(kart.). 
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
16.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
17.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos. 
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
21.00 Premjera. Visata.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Didieji lūkesčiai. N-14.  
0.35 Dabar pasaulyje.  
1.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  

4.15 Akacijų alėja. 
5.15 Visu garsu.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Diagnozė. valdžia (k).  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI kriminalistai. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Atominė apokalipsė. 
N-14.  
23.50 Keršto aitvaras. S.  
1.25 Specialioji jūrų policijos 

tarnyba. N-14.  
2.15 Salemas. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.30 Rio 2016. Speciali laida. 
7.40 Velykų skanėstai.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Spąstai”. N-7. 
12.30 Nuoga tiesa. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Velykų skanėstai.  
16.30 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Velykų skanėstai.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Velykų skanėstai.  
23.20 Ar žinai, kad.?.  
23.25 Nuoga tiesa. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.00 Miestai ir žmonės.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”.  
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.00 “Jaunikliai”. 

 
 

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

  
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Rožinė pantera”. 
7.25 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 24 valandos (k). N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  

13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.35 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Su cinkeliu. N-7.  
21.30 Žinios. Verslas.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gaujos vyrukai. N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
0.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.40 “Strėlė”. N-7. 

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Tėtušiai. N-7.   
12.00 Prieš srovę. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Pats baisiausias filmas 
5. N-14.  
0.10 Elementaru. N-7.  
1.05 Tėtušiai. N-7.  
2.00 Virtuvė. N-7.  

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

8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Viena už visus”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Labai juokinga laida.  
19.00 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
20.00 Išgyvenk, jei gali.  
21.00 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
21.30 “Visa griaunantis”. N14.  
23.50 “Slaptieji agentai”. N14.  
1.50 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
2.35 “Liežuvautoja”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”. N-7.  
14.35 “Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Velnio draugė”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 

“Midsomerio žmogžudystės IX. 
Ketverios laidotuvės ir vienos 
vestuvės”. N-7.  
23.00 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.55 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Euromaxx.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 8. 
7.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
8.35 Mažasis princas. 
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Visu garsu.  
13.30 Napoleonas Kitkauskas. 
Kertiniai akmenys.  
14.20 Ten, kur namai 1. N-7.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 8. 
16.30 Visata.  
17.25 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Tėvų susirinkimas.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kelias į namus.  
19.50 LRT Kultūros akademija.  
20.35 Kelias į UEFA EURO 
2016. 
21.00 Premjera. Didžioji istorija. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 ARTi. Grafika.  
22.30 Elito kinas. Premjera. 
Šokantys arabai. N-14.  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Alinos Orlovos koncertas. 

2008 m. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
5.10 Muzikos savaitė.  
5.35 Gatvės vaikai. 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.20 Nuo... Iki....  
13.15 Yra, kaip yra (k). N-7.  
15.25 KK2 (k). N-7.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Adrenalinas.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   

21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Žala. N-14.  
0.10 Nepatikimi kaimynai. N-14.  
1.45 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.35 Bobo užkandinė. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.30 Speciali laida. 
7.40 Velykų skanėstai.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Kulinaras”. N-7. 
11.30 “Spąstai”. N-7. 
12.30 Patriotai. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Velykų skanėstai.  
16.30 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Velykų skanėstai.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Ginčas. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Velykų skanėstai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Patriotai. N-7. 
0.25 “Miškinis”. N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.00 Miestai ir žmonės.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvūnai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”.  
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvūnai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Gyvenimas.  
12.25 Stilius.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.00 LRT forumas.  
22.00 Premjera. Žmonių vaikai. 
N-7.  
24.00 Emigrantai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 LRT forumas.  
5.10 Stilius.  

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Rožinė pantera”. 
7.25 “Madagaskaro pingvinai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.45 24 valandos (k). N-7.  
11.50 Yra, kaip yra (k). N-7.  
13.00 Pričiupom!. N-7.  

13.30 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės deiman-
tai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios. Verslas.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Sala. N-7.  
0.55 “Kultas”. N14.  
1.40 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.25 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Tėtušiai. N-7.   
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Farai. N-7.  
21.00 Nuovada. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Ugnis ir ledas. N-14.  
0.15 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
1.15 Tėtušiai. N-7.  
2.05 Virtuvė. N-7.  

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

9.15 “Kvapų detektyvas”. N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 
N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Labai juokinga laida. 
19.00 Dainuok mano dainą 2.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 “Tylos kodeksas”. N14.  
23.35 “Visa griaunantis”. N14.  
1.35 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.25 “Liežuvautoja”. N-7. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”. N-7.  
14.35 “Midsomerio žmogžud-
sytės IX. Šantažisto galas”. 
N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”. 
19.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Foilo karas. Nervų karas“. 
23.00 “Begėdis”. N14.  

0.00 “Ties riba”. N14.  
0.50 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
1.40 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Septynios Kauno dienos.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 8. 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.). 
12.15 ARTi. Grafika.  
12.45 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2016.  
14.15 Režisieriaus Gyčio 
Lukšo filmų retrospektyva. 
Žalčio žvilgsnis.  
16.00 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai 9. 
16.30 Didžioji istorija (kart.). 
17.25 Teatras. 
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 Kapitonas Alatristė. N-7. 
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Anapus čia ir dabar.  
23.30 IQ presingas.  
24.00 Niekada nežinai.  
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Kultūros naktis 2015.  
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Anapus čia ir dabar.  
5.10 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2016.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius 
(k).  
11.00 Dviračio šou (k).  
11.30 KK2. N-7.  
12.15 Ne vienas kelyje.  
12.45 Valanda su Rūta.  
14.20 24 valandos. N-7.  
15.25 Bus visko.  
16.10 24 valandos. N-7.  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 A.Ramanauskas Plius.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Naša Raša.  N-14.  
22.00 Greito reagavimo būrys. 
N-14.  
23.50 Artefaktų medžiotojai. 
N-7.  

1.30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba. N-14.  
2.20 Salemas. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.30 Speciali laida. 
7.40 Velykų skanėstai.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Spąstai”. N-7. 
12.30 Ginčas. N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Velykų skanėstai.  
16.30 “Magda M.”. N-7. 
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.45 Velykų skanėstai.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Velykų skanėstai.  
23.20 Ar žinai, kad...?  
23.25 Ginčas. N-7. 
0.25 “Miškinis” N-7. 
1.25 Reporteris.  
2.00 Miestai ir žmonės.  
2.05 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
2.50 “Genijai iš prigimties”.  
3.20 “Slaptieji agentai”. N-7. 
4.10 “Jaunikliai”.  
4.40 “Genijai iš prigimties”.  
5.10 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 Komisaras Reksas. N-7.  
10.05 Komisaras Štolbergas. 
N-7.  
11.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”. 
11.30 Specialus tyrimas.  
12.25 Karinės paslaptys. 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
16.10 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Brolių Grimų pasakos. 
19.55 Klausimėlis.lt.  
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Perlas”. 
21.10 Pranciškus - popiežius 
iš Naujojo pasaulio. 
22.10 Kryžiaus kelias iš 
Romos Koliziejaus.  
24.00 Barabas. N-7.  
1.45 Klausimėlis.lt.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Pavojingi jausmai.  
4.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 2.  
5.05 Gyvenimas.  

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Rožinė pantera”. 
7.25 “Madagaskaro pingvi-
nai”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.50 24 valandos. N-7.  
10.40 Su cinkeliu (k). N-7.  

11.35 Nauja legenda (k).  
13.00 Pričiupom!. N-7.  
13.35 “Rožinė pantera”. 
13.55 “Svajonių princas”. 
14.25 “Juodieji meilės dei-
mantai”. N-7.  
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios. Kriminalai.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 Didžiosios atostogos. 
1967 m.  
22.55 Skiriamoji juosta. N-7.  
0.50 Gaujos vyrukai. N14.  

 
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Kempiniukas.  
8.20 Nuovada. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.00 Tėtušiai. N-7.   
12.00 Farai. N-7.  
13.00 Kempiniukas.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
15.00 Mažoji nuotaka. N-7.   
15.30 Aistra ir valdžia. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Džiunglių knyga 2.  
20.55 Kodas L.O.B.I.A.I. 
Paslapčių knyga. N-7.  
23.25 Kristaus kančia. S.  
1.50 Vidurnaktis Paryžiuje. 
N-7.  

 
6.15 “Policija ir Ko”. N-7. 
7.15 Muchtaro 
sugrįžimas.N-7. 
8.15 “Mistinės istorijos”. N-7.  
9.15 “Kvapų detektyvas”. 
N-7.  
10.20 “Kalbame ir rodome”. 

N-7.  
11.20 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
14.35 “Amerikos talentai”. 
15.35 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Pričiupom!. N-7.  
19.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Bejėgis teisingumas”. 
N14.  
23.20 “Tikras kraujas”. N14.  
1.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.15 “Liežuvautoja”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.50 “Keksiukų karai”.  
8.40 “Nenugalimieji”.  
9.05 “Monstrai prieš ateivius”.  
9.30 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Detektyvė Rizoli”. N-7.  
11.20 “Būrėja”.
11.55 “Pavogtas gyvenimas”. 
N-7.  
12.45 “Būrėja”.  
13.40 “Judantis objektas”. 
N-7.  
14.35 “Midsomerio žmogžu-
dystės IX. Ketverios laidotu-
vės ir vienos vestuvės” (k). 
N-7. 
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
18.00 “Senojo Tilto paslap-
tis”. 
19.00 “Nebylus liudijimas. 

Pabėgimas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Bekas 5. 302-as kambarys”. 
N14.  
22.50 SNOBO KINAS 
“Septyni”. N14.  
1.15 “Detektyvė Rizoli”. N-7. 
2.05 “Karadajus”. N-7.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 IQ presingas.  
6.35 Nuodėminga meilė. N-7.  
7.20 Kaip atsiranda daiktai 9 
(kart.). 
7.45 Auksinis protas.  
9.00 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.). 
12.15 Naktinis ekspresas.  
12.45 Kelias į namus.  
13.15 LRT Kultūros akade-
mija.  
14.00 ...formatas. Poetas 
Benediktas Januševičius.  
14.15 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas “Dainų 
dainelė 2016”.  
16.00 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai 9. 
16.30 Anapus čia ir dabar.  
17.30 Linija, spalva, forma.  
18.15 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Misija. Vilnija.  
19.00 Labanaktukas.  
19.20 J. S. Bachas. Pasija 
pagal Joną. 
21.15 Kūrybos metas. Poetas 
Marcelijus Martinaitis.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Žmonių vaikai. N-7.  
23.45 Muzikos savaitė.  

0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Koncertuojanti Europa. 
1.30 Laba diena, Lietuva.  
3.30 Nuodėminga meilė. N-7.  
4.15 Rusų gatvė. Žinios.  
4.45 ARTi. Grafika.  
5.10 Herkaus Kunčiaus kny-
gų pristatymas. (kart.). 

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 A.Ramanauskas Plius (k).  
11.00 Diagnozė. valdžia (k).  
11.55 Beatos virtuvė.  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.25 Pagalbos skambutis. N-7.  
14.10 24 valandos. N-7.  
15.05 Skaitmeninė detoksika-
cija.  
16.10 24 valandos. N-7. 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Diagnozė. valdžia (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Kobra 11. N-7. 
8.00 Iš peties. N-7.  
9.00 Ugniagesiai gelbėtojai.  
9.40 Kobra 11. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 Kaulai. N-7.  
12.30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama. N-7.  
13.30 Univeras. N-7. 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Iš peties. N-7.  
16.00 Daktaras Hausas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  

20.00 Univeras. N-7.   
21.00 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Maskvos 
srities “Chimki”.  
0.40 88 minutės. N-14.  
2.55 Salemas. N-14.  

 
6.50 Reporteris.  
7.35 Ar žinai, kad...?  
7.40 Velykų skanėstai.  
7.45 Lietuva tiesiogiai.  
8.15 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Slaptieji agentai”. N-7. 
11.30 “Spąstai”. N-7. 
12.30 Vaivos pranašystės. 
N-7. 
13.30 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Miškinis”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.25 Velykų skanėstai.  
16.30 “Magda M.” N-7. 
17.30 “Viskas apie gyvūnus”. 
18.00 Reporteris.  
18.45 Velykų skanėstai.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 “Miškinis”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.25 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 Reporteris.  
22.55 Velykų skanėstai.  
23.00 Premjera. “Pykčio regi-
mybė”. N-14. 
1.35 “Antras šansas”. N-14. 
3.45 “Pykčio regimybė”. N-14. 
5.35 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
6.25 “Jaunikliai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus.  
6.45 Specialus tyrimas.  
7.40 Karinės paslaptys.  
8.30 Misija. Vilnija.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Neįtikėtini Afrikos 
laukiniai gyvūnai. 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Akistatos. 
14.00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 2. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Šiandien. 
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija “Perlas”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Velyknakčio liturgija iš 
Vilniaus arkikatedros bazilikos.  
23.40 Didis grožis. N-14.  
2.05 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai. 
4.00 Daktaro Bleiko paslaptys 
2. N-7.  

 
6.30 “Smalsutė Dora”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai“.  
7.45 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
8.10 “Harvis Biksas”.  
8.35 “Tomo ir Džerio šou”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Paklydėlės papūgos su-

grįžimas. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris. Greiti ir plau-
kuoti. 
11.25 Spidas Reiseris. N-7.  
14.05 “Gyvenimo šukės”. N-7.  
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Nauja legenda.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Alvinas ir 
burundukai 2. 
21.15 Transformeriai. Išnykimo 
amžius. N-7.  
0.25 Trise valtimi arba be irklo. 
N-7.  
2.10 Didžiosios atostogos (k). 
1967 m. 

 
6.40 Džiunglių knyga 2.  
8.00 Paauglių paplūdimys. N-7.  
10.00 Trobelė. N-7.  
11.50 Nemirtingųjų kronikos. 
Nuostabūs sutvėrimai. N-7.  
14.20 Šanchajaus riteriai. N-7.  
16.40 Super Džonis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Užkerėtoji. N-7.  
21.35 Kol nenuėjau miegoti. 
N-14.  
23.25 Motinos diena. S.  
1.40 Auksinės gėlės prakeiks-
mas. N-14. 

 
7.10 “Amerikos talentai”. 
9.00 Statyk!.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(k). 
11.00 Galiūnų čempionatas.  
12.00 “Mano mylimiausia raga-

na”. N-7.  
13.00 “Viena už visus”.
14.00 “Mistinės istorijos”. N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7. 
18.00 “PREMJERA 44-as sky-
rius”. N-7.  
19.00 Labai juokinga laida (k).  
19.30 Dainuok mano dainą 3. 
Muzikinis šou.  
21.30 MANO HEROJUS 
“Tikras teisingumas. Juodas 
kerštas”. N14.  
23.20 AŠTRUS KINAS 
“Juodojo ežero paslaptis. 
Pabaiga”. N14. 

 
6.50 “Būrėja”.  
7.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Visa tiesa apie kates”.  
11.25 “Tai bent žvėrynėlis!”.  
11.55 “Naidželo Sleiterio va-
karienė”.  
12.30 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
12.55 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Superauklė”. N-7.  
14.55 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Būrėja”.  
17.00 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
“Meilė fiorduose. Potvyniai ir 
atoslūgiai”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAI 
“Vyriausiasis inspektorius 

Benksas. Šaltas kapas”. N14.  
22.55 “Didžioji įtampa”. N-7.  
0.30 “Magai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 J. S. Bachas. Pasija pagal 
Joną.  
9.00 Kultūrų kryžkelė. 
10.00 Krikščionio žodis.  
10.15 Kelias.  
10.30 Premjera. Avgustynas 
Vološynas.. 
11.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
11.30 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
13.00 Naisių vasara.  
13.50 Džiuzepė Verdis. Opera 
“Trubadūras”.  
16.05 Koncertas “Aukštumos, 
lygumos, žemumos”.  
17.15 Premjera. Tiškevičiai. 
Šeimos portretas.  
17.45 Žinios.  
18.00 Muzika gyvai. Koncertas 
“Sulėtintas grožis”.  
19.40 ARTS21.  
20.10 Režisieriaus Gyčio 
Lukšo filmų retrospektyva. 
Narcizas. N-7. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Panorama.  
23.00 Koncertuojanti Europa 
(subtitruota). 
23.45 Niekada nežinai. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Elito kinas. Šokantys 
arabai. N-14.  
2.25 Karinės paslaptys.  

4.10 Legendos.  
4.55 Teatras.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Autopilotas.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
18.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
19.30 SUPERDOKUMENTIKA 
Seksas, verslas ir politika. N-7.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.00 24 valandos (k). N-7.  
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.30 Sveikatos ABC televitrina.

 
6.50 Topmodeliai. N-7.  
7.30 Ledo kelias. N-7.  
8.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
11.00 Su Anthony Bourdainu 
be rezervacijos. N-7.  
12.00 Futbolo.tv.  
12.30 Topmodeliai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara.  
15.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.  

16.00 Pavojingiausi pasaulio 
keliai. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Klaipėdos “Neptūnas”.  
19.00 Užsispyrusi blondinė. 
N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Dienos šviesa. N-7.  
0.50 Balsas iš ateities. N-14.  
2.15 Salemas. N-14. 

 
7.15 Šiandien kimba.  
8.15 Velykų skanėstai.  
8.20 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”.  
9.25 “Tigrų sala”.  
9.55 Vaivos pranašystės. N-7. 
10.55 Velykų skanėstai.  
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 Velykų skanėstai.  
13.05 Muzikinis gimtadienis.  
15.00 Žinios.  
15.20 Velykų skanėstai.  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 Premjera. “Skubus 
iškvietimas. Nereikalingas 
liudininkas”. N-7. 
21.00 Žinios.  
21.30 Premjera. “Skubus 
iškvietimas. Nereikalingas 
liudininkas”. N-7. 
22.40 Premjera. “Žvaigždžių 
kariai 2. Federacijos didvyris”. 
N-14. 
0.45 “Kruvina žinutė”. N-14. 
2.30 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
4.00 “Žvaigždžių kariai 2. 
Federacijos didvyris”. N-14.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 (72.00)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

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

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

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

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
EUR EUR EUR

„Aukštaitiškas formatas“
4 6 8

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

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

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), 
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 
2016 metams

Nepamirškite pratęsti „Anykštos“ 
prenumeratos 2016 metams!



2016 m. kovo 19 d.SVEIKATOS ABc

Operacija, kurios nereikia baimintis
Matote neryškiai, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi žiūrint 

pro rūką ar matinį stiklą – tai gali būti pirmieji kataraktos žen-
klai. Kas tai per liga? Kaip ji gydoma? Kada reiktų kreiptis į spe-
cialistą?

Katarakta (lęšiuko sudrumstėji-
mas) – viena pagrindinių regėjimo 
netekimo priežasčių pasaulyje, ku-
rią šiuolaikiniai oftalmologijos pa-
siekimai leidžia sėkmingai gydyti.

Priežastys įvairios, tačiau pa-
grindinė – amžius.

Katarakta gali keliauti iš kartos 
į kartą, gali būti įgimta ar įgyta po 
traumos ar ligos, tačiau dažniausia 
ligos pasireiškimo priežastis – am-
žius. Su metais vyksta akies lęšiuko 
pokyčiai, formuojasi drumstys, ku-
rios ryškėja, plečiasi, pamažu susi-
lieja, todėl žmogus pradeda blogai 
matyti. Nors pradinėse stadijose 
katarakta gali nesukelti rimtų re-
gėjimo problemų, tačiau ligai pro-
gresuojant silpstantis regėjimas gali 
baigtis aklumu.

Ligos eiga.
Sergant katarakta silpnėja maty-

mo ryškumas, drumstėdamas lęšiu-
kas iškraipo spalvas, gali atsirasti 

jautrumas ryškiai šviesai, dingsta 
kontrastinis matymas. Kartais paci-
entai daiktus mato dvigubus ar gels-
vame fone. Kad ir kokius akinius 
žmogus užsidėtų, matymas nepage-
rėja. Kataraktai progresuojant rūkas 
akyse didėja, darosi sunku skaityti, 
vairuoti automobilį. Lęšiukui visai 
sudrumstėjus regėjimas išnyks-
ta. Kai lęšiuko drumstis pradeda 
trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, 
darbinei veiklai, reiktų nedelsiant 
kreiptis į specialistą.

Gydymo metodai: trumpa ir 
saugi operacija. 

Vienintelis kataraktos gydymo 
būdas – operacija: sudrumstėjusį 
lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Nau-
dojant šiuolaikišką mikrochirurginę 
įrangą – fakoemulsifikatorių – aky-
je pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsi-
urbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir 
vietoj jo implantuojamas dirbtinis. 
Kataraktos operacija – neskausmin-
ga procedūra, dažniausiai atliekama 

Modernios ir saugios operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijos  atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas 

technologijas. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, vienas jų – gyd. 
Saulius Ačas – puikus savo srities specialistas, sukaupęs ilgametę darbo patirtį. „Akių chirurgijos cen-
tre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. 
Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos 
būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač 
tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja. 

Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų, tačiau svarbu pernelyg ilgai nelaukti. Prisiminkite, 
kuo ankstyvesnėje ligos stadijoje kreipiamasi į gydytojus, tuo geresnių rezultatų galima tikėtis, o komplikuo-
tų ir uždelstų atvejų operacijos eiga visada ilgesnė ir sudėtingesnė.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kvie-
čiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė 
mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų 
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. 
www.akiuchirurgija.lt

Yra vietų, kur ir pats neitų

Pirmą kartą Anykščiuose ap-
silankęs  B. MacIsaac apžiūrėjo 
miestą ir sustojo atsigerti kavos 
vienoje iš Anykščių kavinių. Kal-
bai pasisukus apie priklausomy-
bes, B. MacIsaac teigė, jog Lie-
tuvoje ši problema išties skaudi. 
„Turbūt nėra šeimos, kuri nebūtų 
nukentėjusi nuo alkoholizmo ar 
narkomanijos. Bet tai ne tik Lie-
tuvos problema. Iš viso pasaulyje 
priskaičiuojama apie 200 milijonų 
priklausomų žmonių“,- teigė B. 
MacIsaac. 

Paklaustas, o kaip reikalai JAV, 
ar tikrai taip, kaip filmuose rodo, 
juokėsi. „Žinote, televizija šiek 
tiek sutirština, nėra ten taip blogai, 
tačiau yra vietų, kur priklausomų 
žmonių koncentracija yra labai di-
delė, sakykim, Čikaga arba Detroi-

Niujorko getuose gimęs judėjimas 
blaivina ir lietuvius

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Lietuvoje įsismarkauja kova su priklausomybėmis, sprendžia-
ma, kaip dar ką uždrausti, tačiau jau 18 metų Lietuvoje gyvenan-
tis „Assemblies of God“ misionierius Bob MacIsaac iš JAV, tik 
šypsosi. „JAV buvome vienu metu visiškai uždraudę alkoholį, bet  
girtavimo problemos nepavyko išspręsti“,- sako B. MacIsaac.

tas“. Pats B. MacIsaac yra kilęs iš 
Detroito, tad sako, jog šiame mies-
te išties yra tokių vietų, kur vienas 
neitų net ir dienos metu. 

Centrai – gaujų nariams

Taip jau susiklostė likimas, kad 
B. MacIsaac didžiąją savo dalį 
gyvenimo praleido Europoje – 16 
metų dirbo Vokietijoje, 2 metus 
Olandijoje, ir 18 metų – Lietuvo-
je. Ir visą laiką dirbo reabilitacija 
besirūpinančioje organizacijoje  
“Teen challenge”.  

„Ši organizacija atsirado labai 
netikėtai - pastorius Deividas Vil-
kersonas perskaitė apie teismo pro-
cesą, kuriame teisė jaunimo gaujų 
narius Niujorke. Šiais jaunuoliais 
niekas nesirūpino, tai buvo nu-
sikaltėliai ir narkomanai, o nuo 
1958 metų dirbdamas kaip gatvės 

evangelistas D.Vilkersonas suge-
bėjo rasti kalbą net ir su gatvės 
gaujomis. Kai kurie iš tų gaujų 
buvusių narių dabar žinomi pasto-
riai. D.Vilkersonas įkūrė ir reabi-
litacijos centrų tinklą, kuris veikia 
visame pasaulyje.

„Teen challenge“ Lietuvoje yra 
įsteigusi tris centrus – Vilniuje, 
Kaune ir Kėdainiuose. Jie skirti 
vyrams ir moterims, kovojantiems 
su gyvenimą kontroliuojančiomis 
priklausomybėmis, ypatingai nar-
kotikų ir alkoholio. Mūsų centruo-
se dėmesys sutelkiamas į gyveni-
mo pasikeitimą per bendravimą su 
Jėzumi. Pasaulinė „Teen challen-
ge“ organizacija jungia daugiau 
nei 1000 centrų visame pasauly-
je“,- pasakojo B. MacIsaac. 

Musulmonai atiduoda
mirusius 

Pasak jo, jis nesitikėjo, jog tiek 
daug laiko praleis Lietuvoje, ta-
čiau atvykęs čia įsitraukė į reabili-
tacijos centrų kūrimo darbą ir liko. 
„Pagrindinis poreikis, apie kurį iš-
girdome lankydamiesi Lietuvoje 
1997 metais buvo buvusių kalinių 
integracija. Sekmininkų pastoriai 
pasakojo, kad žmonės, kuriuos jie 
lankė, nors kalėjime ir ima keis-
ti savo supratimą, tačiau grįžę į 
įprastą aplinką vėl įninka į buvusį 
gyvenimo būdą. Buvo reikalingas 
reabilitacijos centras, reikėjo tuos 
žmones kuriam laikui apriboti nuo 
jų aplinkos. „Teen challenge“ 
centruose žmogus praleidžia apie 
metus. Kasmet programą baigia 
30-40 studentų“, - pasakojo B. 
MacIsaac. Tačiau bendravimas su 
baigusiais tęsiasi ir toliau – orga-
nizacija padeda susirasti darbą, 
atstatyti santykius su artimaisiais..

Paklaustas, kodėl priklausomy-
bę turintis žmogus turėtų rinktis jų 
centrą, kuris veikia krikščionišku 
pagrindu, o ne kitus, B. MacIsaac 

sakė, jog Lietuvoje yra daug puikių 
centrų, o jis pats asmeniškai palai-
ko kiekvieną iniciatyvą, kuri tik 
padeda žmogui atsistoti ant kojų, 
tačiau yra įsitikinęs, kad bendra-
vimas su Dievu yra efektyviausia 
žmogaus pasikeitimo priemonė. 
„Minesotos (JAV) univesitetas 
vykdė mūsų centrų tyrimą. Buvo 
pakelti 10 metų duomenys, atliktos 
apklausos studentų ir jau baigusių 
programą asmenų. Pasirodė, kad ir 
po 10 metų net 86 procentai baigu-
sių programas tebegyvena blaiviai. 
Mūsų centrai veikia daugiau kaip 
100 pasaulio šalių. Beje, veikia 
ir musulmoniškose šalyse, nors 
mes pasakom, kad programa yra 
krikščioniška. „Pasiimkit juos, jie 
mums vis tiek yra mirę“,- sako į 
centrus artimuosius atgabenę mu-
sulmonai. Tai yra sunkus darbas, 
vien noro neužtenka, čia būtinas 
ir pašaukimas, o mūsų darbuoto-
jai dažniausiai būna reabilitantai, 
todėl puikiai supranta ir problemą, 
ir būdus, kaip išeiti iš problemos“,- 
kalbėjo B. MacIsaac.     

Lengvų narkotikų nebūna

Paklaustas, kaip atpažinti, jog 
vaikai pradėjo vartoti narkotikus, 
B. MacIsaac sako, jog tėvai turė-
tų atkreipti dėmesį, jei vaikai ima 
daug miegoti, jei keičiasi jų nuo-
taikos, jie izoliuojasi nuo aplinkos, 
dingsta kuriam laikui. 

„Tai bendri simptomai. Žinoma, 
nereikia pulti kratyti paauglio, jei 
jis ilgai miega. Mano paties sūnus 
paauglystėj daug miegojo ir kas-
met paaugdavo po 4 centimetrus“,- 
juokėsi B. MacIsaac. Jo manymu, 
geriausias būdas išvengti narkotikų 
ir alkoholio yra atvirumas šeimoje. 
„Tėvai turėtų būti atviri su savo 
vaikais, paklausti, kokį spaudimą 
jis jaučia mokykloj, tarp draugų“,- 
apie tai, jog galima užkirsti kelią 
priklausomybėms, kalbėjo B. Ma-

cIsaac. 
Nors pasaulyje vis plačiau plinta 

mada rūkyti marichuaną, kai kurio-
se šalyse ji jau legalizuota, nes tai 
esą „lengvi narkotikai“, misionie-
rius teigia, kad lengvų narkotikų 
nebūna. „Nereikia apsigauti, nors 
tai gali ir legalizuoti. Sakykim, 
žmogus vairuoja, mes turime prie-
mones išmatuoti alkoholiui, o kur 
yra ta riba, kai jau nebegalima vai-
ruoti parūkius marichuanos? Tu-
rim suprasti, kad žmogaus prigim-
tis tokia, kad ji nepasitenkins. Net 
jei tik vakarais išgeri po skardinę 
alaus. Ateis diena, kai tau vakare 
reikės jau dviejų skardinių. Proble-
ma yra emocinė priklausomybė, ne 
fizinė. Taip atsiranda nesibaigianti 
situacija, kai reikia vis daugiau ir 
daugiau. Taip atidaromos ir durys 
pykčiui, o po to - smurtas. Saky-
kim, girdėjote, kiek JAV dabar 
būna visokių šaudymų. Kas tai? 
Tai pyktis, kuris išsiveržia “,- kal-
bėjo B. MacIsaac.

Beje, B. MacIsaac buvo vie-
nintelis iš mano pašnekovų, kal-
bėjusių apie priklausomybės pro-
blemas, kuris teigė, jog ne viskas 
priklauso tik nuo paties žmogaus 
valios ir noro. „Būna visko, at-
vyksta tokie, kurie keikiasi, mu-
šasi ir nieko nenori. Ką daryti? 
Vyti lauk? Tada mes meldžiamės, 
kartais ir per naktį tenka melstis 
už kažkurį žmogų. Esu matęs ne 
vieną stebuklą, kai žmogus pasi-
keičia ir Dievo būna išlaisvintas 
labai greitai, tačiau tai nereiškia, 
kad toliau jam nereikia vykdyti 
programos“,- pasakojo jis.

 B. MacIsaac, paklaustas, ar yra 
anykštėnų, kurie būtų baigę  „Teen 
challenge“ reabilitacijos progra-
mas, sakė, kad, jo žiniomis, ne, 
tačiau žadėjo pavasarį ir Anykš-
čiuose surengti atvirą susitikimą 
priklausomiems asmenims ir jų 
šeimų nariams, kuriame pasakotų 
apie galimybę pakeisti gyvenimą.  

naudojant vietinę nejautrą. Opera-
cija trunka apie 30 minučių, regėji-
mas dažniausiai pagerėja iškart po 
operacijos ar praėjus keletui dienų. 

Svarbu nedelsti.
Pastebėjus pamažu silpstantį re-

gėjimą reiktų ilgai nedelsiant pasi-
konsultuoti su gydytoju. Kataraktos 
operacijos sėkmė priklauso ne tik 
nuo gydytojo meistriškumo, naudo-
jamos įrangos, bet  ir nuo ligos sta-
dijos. Kuo labiau lęšiukas būna su-
drumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos 
eiga, padidėja pooperacinių kompli-

kacijų rizika, regėjimas atsistato per 
ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai 
progresuojant, gali padidėti akispū-

dis, rizikuojama susirgti glaukoma 
– liga, nuo kurios apakus, regėjimo 
sugrąžinti nebeįmanoma.

„Assemblies of God“ misionierius Bob MacIsaac (kairėje) iš 
JAV įsitikinęs, kad yra jėga, stipresnė ir už priklausomybes. 
Beje, didžiąją gyvenimo dalį jis praleido Europoje. 
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Gintaras  VAiČiūnAs  

(leonas AlesiOnkA „neužtvenk-
si tiesos upės bėgimo“,- „Anykšta“, 
2016-03-08)

Rūtos Vanagaitės knyga „Mūsiš-
kiai“ vėl atnaujino diskusijas spau-
doje ir net buityje apie neva iki šiol 
dar menkai žinomą Lietuvos istorijos 
laikotarpį - 1941 m. birželio 23-28 d. 
sukilimą bei Lietuvos piliečių žydų 
naikinimą vokiečių okupacijos me-
tais. Daugeliui 
perskaičius šią 
knygą susidarė 
įspūdis, kad tik 
lietuvių dėka 
buvo sunaikinti 
mūsų kaimynai 
bei bendrapilie-
čiai žydai.  Kiti 
perskaitę knygą susidarė įspūdį, kad 
ši knyga yra bandymas pažadinti lie-
tuvių kaltės jausmą dėl mūsiškių žyd-
šaudžių padarytų nusikaltimų. Kai 
kam ši knyga tapo didžiosios tiesos 
sakymo pradžia. Autorės nuomone, 
pradėti sakyti tiesą reikia nuo savęs, 
matyt, todėl R. Vanagaitė knygoje 
parašė apie savo senelį Joną Vana-
gą, kuris Kavarske dalyvavo 1941 
m.  birželio sukilime ir nešiojo baltą 
raištį. Knygos autorė apie tai sužino-
jo perskaičiusi senelio baudžiamą-
ją bylą, saugomą buvusiame KGB 
archyve.  Manau, kad dauguma iš 
mūsų pritartų  knygos autorės siū-
lymui paskelbti lietuvių žydšaudžių 
sąrašus. Vieniems tai būtų smalsumo 
patenkinimas, kitiems ši informacija 
būtų politiškai aktuali, o dalis to norė-
tų vardan tiesos ir teisingumo.  

L. Alesionka savo 2016 m. vasario 
23 d. straipsnyje  „Anykštoje“  pava-
dintame „Didžiosios tiesos sakymo 
metas“  R. Vanagaitės knygą „Mūsiš-
kiai“ prilygina tiesai, kuri verčia mus 
visus apsivalyti ir kviečia Lietuvos 
politkalinių ir tremtinių organizacijų 
vadovus, Lietuvos kariuomenės ir 
šaulių sąjungos vadus skelbti viešus ir 
oficialius pareiškimus, atsiribojančius 
nuo žydšaudžių bei prisiimti kaltes ir 
atsiprašyti už klaidas, padarytas sta-
tant individualius paminklus žydšau-

Dėl žydšaudžių sąrašo ir 
didžiosios tiesos sakymo

džiams arba iškalant jų pavardes tarp 
tikrų partizanų. 

Ar turi atsiriboti nuo žydšaudžių 
mūsų organizacijų ir institucijų va-
dovai, kaip tai padarė Lietuvos Res-
publikos prezidentas A. Brazauskas, 
1995 m. vizito Izraelyje metu atsi-
prašęs už tuos lietuvius, kurie trėmė, 
žudė, plėšė? Jis tuos žodžius pasakė 
visos tautos vardu. Bet yra galvojan-
čių, kad to nepakanka, reikia ir kitų 
mūsų lyderių atsiprašymų ir atsiribo-
jimo pareiškimų parado. Gal tai  būtų 
korektiška bei politiškai naudinga, 
nes toliau tyrinėjant archyvuose dau-
gės informacijos apie žydšaudžius ir 
galbūt viena po kitos į viešumą iškils 
naujos žudikų pavardės, bet kadangi 
institucijų vadai jau bus viešais pareiš-
kimais atsiriboję nuo bet kokių žudi-
kų, nebus priežasties juos kaltinti, kad 
jie vis dar nėra atsiriboję. Bet agituo-
jantys už tai, kad ne tik Lietuvos Res-
publikos Prezidentas, bet ir valstybės, 
kitų institucijų bei organizacijų vado-
vai oficialiai atsiribotų ir atsiprašytų, 

pamiršta, kad 
Lietuva vykstant 
žydų žudynėms 
buvo okupuota, 
o žydšaudžiai, 
pirmiausiai dalis 
Lietuvos pagal-
binės policijos 
policininkų ar 

vietos savivaldos atstovų, klausė 
vokiečių okupacinės valdžios nuro-
dymų. Nepriklausomoje Lietuvoje 
nebuvo ne tik žydų žudynių, bet ir 
pogromų, turto konfiskacijos ar kitų 
neteisėtų veiksmų prieš mūsų ben-
drapiliečius žydus. 

Nepriklausomoje Lietuvoje polici-
ja būtų apgynusi Lietuvos bendrapi-
liečius žydus ir teroro nebūtų buvę. 
Visada policijos pagrindinė funkcija 
yra viešosios tvarkos palaikymas. 
Tuo tarpu vokiečių okupacijos metais 
sukurti policijos batalionai, vietinė 
valsčių pagalbinė policija buvo paval-
dūs vokiečių  saugumo policijai SD 
ir dalyvavo vykdant žydų žudynes. 
Jokio balso prieš vokiečių okupacinę 
valdžią neturėjo vietinės lietuviškos 
valsčių ir apskričių administracijos. 
Todėl Anykščių klebonas Juozas 
Čepėnas, prasidėjus žydų žudynėms 
Anykščiuose, iš karto kreipėsi su pra-
šymu, kad būtų nutrauktos žudynės, 
ne į vietinę Anykščių valsčiaus ar 
Utenos apskrities lietuvišką valdžią, 
bet į SD rezidentą Utenoje Fricą Gis-
są, deja, niekas ten jo neklausė, tik 
perspėjo, kad daugiau tokiais klausi-
mais klebonas nesikreiptų. 

Tiesa, kad tarp žydšaudžių buvo 
Lietuvos kariuomenės karininkų, 
šaulių, Lietuvos savanorių,  Lietuvos 
policininkų, vietinės savivaldos atsto-

vų. Bet valstybės institucijos: Lietu-
vos kariuomenė, Lietuvos policija, 
Lietuvos Respublikos Seimas bei 
kitos - valdant okupantams neveikė, 
buvo uždraustos ir naikinamos, todėl 
šių institucijų vadovų atsiprašymai 
dėl kai kurių savo narių,  dariusių  nu-
sikaltimus, kai tos institucijos nevei-
kė, būtų nelogiški ir naudingi tiems, 
kurie visus lietuvius vadina žydšau-
džiais ar fašistais. Juk ir dabar praėjus 
75 metams nuo holokausto Lietuvoje 
pradžios Rusijoje dauguma V. Putino 
ir komunistų šalininkų visus lietuvius 
vadina fašistais.   

Bet kur suži-
noti lietuvių žyd-
šaudžių pavardes, 
jeigu nei knygos 
„Mūsiškiai“ au-
torė R. Vanagaitė, nei Lietuvos gy-
ventojų genocido centro tyrėjai, nei 
kuris nors kitas istorikas ar tyrimo 
institucija neturi tikslaus ir net ir apy-
tikslio šaudžiusiųjų savo kaimynus 
žydus lietuvių sąrašo?

 R. Vanagaitės teigimu, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras sudarė galimai prisi-
dėjusių prie holokausto 2055 lietuvių 
sąrašą, bet jį slepia. Beje, pats centras 
savo tinklalapyje informaciją apie 
neva sudarytą ir, anot R. Vanagaitės, 
slepiamą žydšaudžių sąrašą neigia. 
Knygos autorė nurodo, kad Izraelio 
istorikų teigimu, skaičiuojant visus 
tiesioginius ir netiesioginius holo-
kausto dalyvius, jų bendras skaičius 
Lietuvoje siektų 23 000, istorikas 
Liudas Truska įvardija maždaug 10 
000 holokausto dalyvių. Pati knygos 
autorė mano, kad tiesa galbūt yra 
maždaug per vidurį. 

L. Alesionka savo straipsnyje nu-
rodo panašų kaip Izraelio istorikų 
skaičių, anot straipsnio autoriaus, 
genocide mūsų šalyje dalyvavo 600 
vokiečių ir 20 000 lietuvių. Savo 
straipsnyje „Anykštoje“ L. Alesionka 
pamini ir tris žydų žudikus, tai savo 
buvusią jau mirusią kaimynę Liudą 
Kutkaitę, (Liuda ir Teofilė Kuktaitės 
– įsivėlė spausdinimo klaida, - red 
past.), kuri kartu su broliu Povilu nu-
teisti ir išvežti kaip žydų krauju susi-
tepę žudikai, ir Lietuvos kariuomenės 
karininką, partizaną Juozą Krištapo-
nį. Apie Kuktų nusikalstamą veiklą 
autorius rašė, kad atbėgęs iš Kurklių 
žydas pas juos kreipėsi pagalbos tikė-
damasis pasislėpti, o jiedu neva jį api-
plėšę, užmušę ir netoliese kalnelyje 
užkasę. Deja, neteko archyve skaityti 
Kuktų baudžiamosios bylos, bet ir 
pats straipsnio autorius L. Alesionka  
vartodamas žodį „neva“, matyt, nėra 
tvirtai įsitikinęs, kad buvusi kaimynė 
1941 m. su broliu užmušė žydą. Beje, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-

tencijos tyrimo centras nėra oficialiai 
patvirtinęs, kad J. Krištaponis buvo 
holokausto vykdytojas, nors L. Ale-
sionka savo straipsnyje teigia priešin-
gai. Visa medžiaga apie J. Krištaponį 
ir jo veiklą vokiečių okupacijos me-
tais yra paskelbta tyrimo centro tin-
klalapyje www.genocid.lt.  Skelbiant  
žydšaudžių pavardes, dažnai naudo-
jamasi žodžiais „galimai“ ir „neva“. 
Kitaip sakant, galbūt šaudė, galbūt ir 
ne. Taip yra todėl, kad ne viskas, kas 
surašyta archyviniuose dokumentuo-

se, yra neginči-
jama tiesa. Šiuo 
metu pagrindi-
niai dokumentai, 
nustatant kaltuo-
sius, yra  KGB 
tardytojų sura-

šytos baudžiamosios sukilėlių, po-
licininkų, kitų asmenų, dalyvavusių 
žudynėse ar represijose prieš taikius 
gyventojus, bylos ir juose saugomi 
dokumentai, kaltinamojo tardymo 
protokolai, bendrabylių  ir bendražy-
gių bei liudininkų parodymai.  Bet ši 
informacija dažnai nepatikima, ypač 
1944-1945 m. surašytose bylose. Jos 
pasižymi tuo, kad prieš kaltinamuo-
sius visada liudija asmenys, kurie 
buvo nuo jų nukentėję vokiečių oku-
pacijos metais ir kalinti už sovietinę 
veiklą. Dažnai tardytojui užtekdavo 
tik vieno liudininko parodymo arba 
vien tik kaltinamojo prisipažinimo be 
jokių liudininkų parodymų. Bet ko-
kiu atveju prisegant žmogui žydšau-
džio etiketę svarbiausias yra esamos 
informacijos patikimumo klausimas. 
Reikia palyginti visus žinomus šalti-

nius, surasti ne tik sovietinių čekistų 
surašytus kaltinamųjų tardymo pro-
tokolus, bet ir vokiečių SD policijos 
dokumentus bei palyginti įvairiose 
bylose esančią informaciją apie žmo-
gaus veiklą holokausto  metu.  

Teko Lietuvos Ypatingajame ar-
chyve domėtis 1941 m. birželio su-
kilimo dalyvių anykštėnų baudžia-
mosiomis bylomis, kur pateikiama 
daug žinių apie  Anykščių žydų žu-
dynes bei jų budelius. Išnagrinėjus 62  
baudžiamosiose anykštėnų sukilėlių 
bylose saugomus dokumentus, pa-
vyko išaiškinti, kad dokumentuose 
kaip žydšaudžiai dažniausiai minimi 
Adomas Petronis, Bronius Janickas, 
Juozas Kalendra, Antanas Beinorius,  
Balys Kučinskas ir Jonas Petrauskas. 
Juos dažniausiai - nuo 9 iki 14 liudi-
ninkų - įvardino žydų žudikais.  

Iš jų A. Petronis ir J. Petrauskas 
neprisipažino, kad šaudė, abu buvo 
nuteisti mirties bausme ir sušaudyti.  
B. Janickas ir B. Kučinskas prisipa-
žino, kad šaudė, buvo nuteisti po 25 
m. lagerio.  A. Beinorius 1944 m. pa-
sitraukė į Vokietiją, J. Kalendra žuvo 
1947-02-26  Pagraužių kaime. 

Visi jie nuo 1941 m. liepos pradžios 
dirbo  Anykščių valsčiaus pagalbinėje 
policijoje, kuri buvo pavaldi Lietuvos 
saugumo policijos Utenos apskrities 
nuovadai. Lietuvos saugumo  policija  
buvo pavaldi  vokiečių  saugumo po-
licijai (SD), organizavusiai žudynes 
visoje Lietuvos teritorijoje. 

Iš viso anykštėnų žydų žudikais 
liudininkai įvardino 31 asmenį,  dau-
guma iš jų - pagalbinės valsčiaus po-
licijos policininkai. Bet dėl dalies šių 
asmenų dalyvavimo žydų žudynėse 
kyla abejonių, nes dažnai prieš juos 
liudijo  asmenys, kurie patys nematė 
žudynių, bet tik girdėjo apie tai arba 
patys kaltinamieji prisipažindavo po 
fizinio poveikio priemonių taikymo.  
Tai buvo plačiai naudojamas Rusijos 
čekistų metodas per tardymą.  

...Lietuva vykstant žydų 
žudynėms buvo okupuota, 
o žydšaudžiai  klausė vo-
kiečių okupacinės valdžios 
nurodymų... 

...ne viskas, kas surašyta 
archyviniuose dokumentuo-
se, yra neginčijama tiesa...

PREMJERA! Komedija „Holivudas” 
Jau balandžio 8-ąją, 18 val. Anykščių kultūros centre apsilankys 

naujas, iki ašarų juokingas spektaklis „Holivudas”. Nuotaikinga ko-
medija pasakoja apie iki šiol gimtajame krašte didesnio dėmesio 
stokojusį režisierių Oskarą, kuris sulaukia netikėto pasiūlymo statyti 
įspūdingo biuždeto specialiaisiais efektais persisunkusį filmą apie 
tarpgalaktinius transformerių karus. Oskaras nieko nelaukęs čiumpa 
žmoną Mariją ir  išvyksta į išsvajotą, išsapnuotą Holivudą - miestą, 
kur visos sutartys pasirašomos tik auksiniais parkeriais, o vilų ba-
seinai tokie dideli, kad juose tenka plaukioti jachtomis. Nenuostabu, 
kad svajonių miestas Oskarui, kuris iki šiol su žmona Marija gyveno 
blokiniame name, nedideliame dviejų kambarių bute, apsuka gal-
vą, - juk ten vyksta nuolatiniai vakarėliai, gerbėjai ant rankų nešioja, 
o pinigus prodiuseriai atgabena sukvežimiais. Negana to, Holivudo 
intrigų nežinantis Oskaras tuojau pat suviliojamas vietinės gražuo-
lės aktorės. Ar šv. Onos bažnytėlėje duotas santuokos sakramentas 
atsilaikys prieš Holivudo žvaigždžių alėjos spindesį? 

Spektaklyje vaidina gerai pažįstami ir mylimi aktoriai – Andrius 
Žiurauskas, Sandra Daukšaitė, Ugnė Žirgulė, Neringa Nekrašiūtė, 
Ričardas Vitkaitis, Julius Paškevičius. 

Žiūrovų dėmesiui! Tik premjeriniuose seansuose spektaklio žiūro-
vų lauks nepamirštamas Moters Be Kaulų pasirodymas. 

VOKIŠKA ĮRANGA BETONUOJAME GRINDIS.
GALIME PARUOŠTI JAS IKI BETONAVIMO.

Tel.  (8-612) 31195.

Renkasi kovo 21 - 31 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

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

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

Taikomos nuolaidos.

A, B, C, Ce, C+Ce, Be kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės kovo 24 d. dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

įvairūs
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tinklas anykštėnai juokauja

Kovo 11-ąją gimtadienį šventė 
paslaptingoji socialinio tinklo „Fa-
cebook“ veikėja (o gal veikėjas?) 
„Politika Anykštietė“.

Prieš praėjusius savivaldos rin-
kimus gan aktyviai Anykščių gy-
venimo peripetijas aptarinėjusi, 
save konservatore pristatanti „Po-
litika Anykštietė“ visiškai nutilo – 
paskutiniai pasisakymai paskelbti 

praėjusių metų rugpjūtį.
„Politiką Anykštietę“ su gimta-

dieniu, linkėdamas ištekėti, feisbu-
ke pasveikino pats rajono Tarybos 
narys Arūnas Liogė, o Anykščių 
baseinas „Bangenis“ ta proga pa-
dovanojo net nuolaidą apsilanky-
mui baseine.

O gal nutuokiate, kas už šio sla-
pyvardžio slepiasi?

Į Anykščių rajoną šiltesni pa-
vasario orai keliauja kol kas van-
giai, tačiau rajono mokyklose jau 
prasidėjo sėjos darbai. Debeikių 

pagrindinė mokykla feisbuke pa-
skelbusi nuotraukas primena, kad 
būsimu derliumi metas pasirūpinti 
kiekvienam!

Mokyklose jau prasidėjo 
sėjos darbai

„Apsnūdę mūsų Svėdasai“, - pa-
stebi šią nuotrauką paskelbę feis-
buko grupės „Svėdasai – Vaižgan-
to kraštas“ lankytojai. Ir čia kaip 
mat prasideda pokalbiai.

- Facebooke visi, tai ir nėra žmonių.

- Pabandyk nosį iškišt, tuoj būsi 
apkaltintas veltėdžiavimu.

- Aš mėgstu fotografuoti Svėda-
sus įvairiais metų laikas ir tik nese-
niai pastebėjau, kad mano nuotrau-
kose nėra žmonių.

Ištuštėjusios Svėdasų gatvės 
– visi feisbuke

Kur pradingai, „Politika 
Anykštiete“?

Užrašas po nuotrauka -  „Politika Anykštietė“ akylai stebėjo ra-
jono politinių veikėjų pasisakymus feisbuke, o „originaliausius“ 
paskelbdavo savo sekėjams.

Festivalio „Devilstone“ organi-
zatoriai feisbuke skelbia, kad jau 
balandžio 6-ąją bus paviešintos 
pirmosios grupės, pasirodysiančios 
šią vasarą Daimuvos slėnyje. Žiū-
rovų lūkesčiai didžiuliai.

Kai kurie melomanai rašo ko-

mentarus su nerealiomis svajonė-
mis apie tai, kad šiemet  į Anykš-
čius galėtų atvažiuoti tokios garsios 
muzikos grupės, kaip „Slayer“ ar 
„Metallica“.

Festivalis „Devilstone“ Anykščiuo-
se vyks liepos 14–17 dienomis.

Iš velnių stovyklos – 
paslaptinga tyla prieš audrą 

Eidami nuo raidės prie 
raidės, išbraukite duotus 
žodžius.

Atsakymas — žodis iš 
likusių neišbrauktų rai-
džių. 

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

Iš Anykščių kilęs Vilniaus 
universiteto dėstytojas, mokslų 
daktaras Giedrius ALKAUS-
KAS, juokauja ne anekdotais, o 
kurdamas humoristines eiles.

Labora!
Štai vaizdelis nematytas 
Pianistė tampo plytas.

Tempia antrą, tempia trečią,
Iš peties cementą krečia!

Maišo žvyrą, maišo smėlį,
Grubūs pirštai jos pamėlę,

Šiurkštus veidas, akys blausios,
Pilnos smėlio pilkos ausys...

Ji stipri - kaip Prometėjas!
Nors aplinkui kaukia vėjas,

Džiūsta upės, eina metai,
Sukas kosmoso verpetai 

Ar tai vakaras, ar rytas,
Pianistė tampo plytas!

Už ką diplomas?
Nei jinai eilių puikių parašė tomą,
Ir progreso konstatuoti negaliu,

Tad už ką jai, ponai, teikiate 
diplomą?
Ir už kokius žygdarbius jai 
nešate gėlių???

Ar už tai, kad vis 
koridoriuose trynės,
Nudėvėjo muzikinį inventorių?

Trikdė tylą Lietuvos - Tėvynės?
Nesuprasiu to aš, ir 
Suprast nenoriu!

„Anykštos“ redakcijojeIš nuotraukos darome portretuslaido-
tuvėms (iki A4 formato).Nuotraukos su rėmeliais

kaina – 10,10 Eur.
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80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Vl. Tamošiūno 
paukščių ūkis parduoda

 kalakutų skerdieną. 
Tel.: (8-687) 78274, 

(8-622) 32588.

Kriaunų malūnas parduo-
da baltarusiškus durpių 
briketus.  Savo produkciją: 
medžio pjuvenų briketus, 
šviesias ir tamsias medžio 
pjuvenų granules. Atveža, 
sveria.

Tel.: (8-699) 87017, 
(8-699) 63714.

Malkos rąstukais
3-jų metrų ilgio. 

Vežame miškavežiu
 po ~ 30-35 erdmetrių.

Matuojame vietoje. Turime 
įvairių rūšių. Kaina nuo 17 eurų.

Tel. (8-604) 84848.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Kovo 20 d. (se-
kmadienį) prekiausime paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius 
dedančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 
eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, pre-
kiausime kiaušiniais (tel. 8-608 69189): 

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

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Kovo 24 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juo-
domis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
dedančiomis vištomis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina 
nuo 3,50 euro. Raguvėlėje 8.50, Rukiškis 
8.55, Juostininkuose 9.00, Troškūnuose 
(turgelyje) 9.10, Vašokėnuose 9.25, 
Surdegyje 9.35, Papiliuose 9.45, Viešintose 
9.55, Didžiuliškėse 10.05, Padvarninkuose 
10.10, Andrioniškyje 10.15, Piktagalyje 
10.30, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, se-
nojo ūk. turgaus) 10.40, N. elmininkuose 
11.00, elmininkuose 11.05, Čekonyse 
11.10, Vikonys 11.20, Svėdasuose (prie 
turgelio) 11.25, Daujočiuose 11.40, 
Auleliuose 11.45 Mačionyse 14.35, 
Gečionyse 14.40, Rubikiuose 14.50, 
Burbiškyje 15.00, Katlėriuose 15.10, 
Pašiliuose 15.15, Skiemonyse 15.25, 
Staškuniškyje 15.50, Kurkliuose 16.00, 
Šlavėnuose 16.10, Ažuožeriuose 16.30, 
Pagiriuose 16.35, Dabužiuose 16.40, 
Kavarske 16.55, Janušavoje 17.00, 
Pienionyse 17.05, Repšėnuose 17.10, 
Traupyje 17.20, Laukagaliuose 17.30, 
Levaniškyje 17.40.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Žemės sklypą su gyvenamuoju 
namu ir ūkiniais pastatais Leliūnų k.

Tel. (8-659) 51404.

Nedidelį namą Anykščių centre 
(Šaltinio g.). Yra ūkinis pastatas, van-
dentiekis, kanalizacija. 11 a žemės. 
Rami vieta. Kaina sutartinė.

Tel. (8-687) 81350.

Parduoda namą Gegužės g. Nr. 5 
(11 arų namų valda, būtinas kapita-
linis namo remontas. Kaina 10 450 
eur) arba keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-608) 94543.

Pusę namo Kavarske, šalia bažny-
čios su pagalbiniais pastatais: sandė-
liukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 kv.m, 
sklypo plotas 7,5 a. 3600 eur.

Tel. (8-679) 76411.

Dviejų kambarių butą miesto cen-
tre.

Tel. (8-600) 59901.

Skubiai - dviejų kambarių butą plyti-
niame name, patogiame aukšte (lais-
vas).

Tel. (8-698) 51269.

Vieno kambario butą (2 aukštas) 
Anykščiuose, adresu J. Biliūno g. 
(Centras). 

Tel. (8-670) 05259.

Sodą su mūriniu nameliu “elmos” 
sodininkų bendrijoje. Prie upės, geras 
privažiavimas, 7 arai žemės. Kaina 
sutartinė.

Tel. (8-609) 95572.

Sodą.
Tel. (8-620) 87080.

Kuras

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

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

Kaitrūs, ilgai degantys beržo, uo-
sio briketai.

Tel. (8-698) 55663.

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Malkas (uosis, beržas, alksnis) 
kaladėlėmis ir rąsteliais.

Tel. (8-645) 19855.

Malkas po 6,5 erdmetrio: alks-
nines - 140 eur, beržines - 160 
eur. Atveža ir po 10 erdme-
trių. Kaladėlės reikiamo ilgio. 
Atvežimas nemokamas visame 
rajone.

Tel. (8-678) 26080.

Malkas kaladėlėmis. Alksnis. 
Nebrangiai.

Tel. (8-684) 79160.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-671) 45111.

Gyvuliai

Karves.
Tel. (8-617) 75507. 
Skambinti po 19 val.

Kiaulę (skerdimui). Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-606) 72091.

Paršelius 7-8 sav. (55-60 eur), 
kiaules (1 kg gyvo svorio – 1,50 
eur). Paskerdžia. 

Tel. (8-627) 86855.

Kita

Lietuvišką svilintą dujomis 
kiaulienos skerdieną puselė-
mis 40-60 kg, perkant 2 puse-
les (visa kiaulė) kaina tik 2 eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kviečius. 
Tel. (8-600) 06317.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuoto rėmo, 10 skirtingų mo-
delių, įvairių dydžių). Atveža. 

Tel. (8-682) 10643, 
www.siltnamiaijums.lt.

Malkų skaldyklę, pakabinamą ant 
traktoriaus.

Tel. (8-688) 31089.

2001 m. VW PASSAT (1.9 l, TDI). 
1995 m. VW PASSAT (1.9 l, TDI). 
1995 m. VW GOLF (1.9 l, TDI). Visų 
TA iki 2018 m. 03 mėn. 

Tel. (8-699) 43030.

Bulvių sodinamąsias, kasamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
barstomąsias, lėkštinius skutikus, fre-
zus, kultivatorius, vagotuvus, plūgus 
“Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

įvairūs
Išnuomoja 1700 kv. m patal-

pas Anykščių mieste (yra gali-
mybė nuomotis dalimis).

Tel. +37068649380.

Ūkininkė išsinuomotų ž. ū. p. 
žemę Anykščių r. Tinka ir dau-
giametės pievos bei nedideli 
plotai.

Tel. (8-623) 20623.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Parduoda sausas 
malkas ir šieną.

Tel. (8-686) 59473.

Brangiai išsinuomotų arba 
pirktų žemes Skiemonių, 
Mačionių, Leliūnų, Antalgės ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Parduoda vasarinius kviečius 
(apie 5 t), pašarines ir maisti-
nes bulves, kokybišką šieną 
nedideliais ryšuliais. Kainos 
sutartinės. Pjauna malkas ka-
ladėlėmis.

Tel. (8-600) 01217.

Rado

Veterinarijos gydytojo diplo-
mą.

Tel. (8-611) 30458.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stum-
domomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kitus baldus pagal 
individualius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškam-
bario, vaikų kambario, slankio-
jamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Buitinės technikos
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vandens kubilo nuoma. Su oro 
masažo burbulais ir LeD povan-
deniniu apšvietimu.

Tel. (8-678) 36643.

Automobilinių dujų balionų pa-
tikra. 

Panevėžio g. 7c, Rokiškis
Tel. (8-671) 30683.

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

Tel. (8-656) 77315.

Gamina paminklus, lieja pa-
matus, iškala raides.

Tel. (8-648) 81663.

Kloja trinkeles, stato tvoras, 
mūro, betonavimo, tinkavimo 
darbai. 

Tel. (8-650) 48472.

Mūrija lauko židinius, deda 
akmens grindinį, kloja trinkeles, 
stato bortus ir t.t. Turi skaldytų 
akmenų. 

Tel. (8-689) 89203.

Atlieka vidaus apdailos dar-
bus: glaisto, dažo, suka gipso 
plokštes, klijuoja plyteles, kloja 
parketlentes, laminatą ir kt.

Tel. (8-688) 02158.

Atlieka vidaus apdailą. Gipsas, 
laminatas, fasadų šiltinimas, de-
koratyvinis tinkas.

Tel. (8-679) 22360.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Stato karkasines pirtis, namus, 
dengia stogus, šiltina fasadus, 
dažo namus. Darbus gali atlikti 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-617) 80504. 

Dengia plokščius stogus prily-
doma bitumine danga. Ilgametė 
patirtis. 

Tel. (8-682) 44541.

Dengia stogus, stato medinius 
karkasus. Medžio apdailos dar-
bai.

Tel. (8-672) 39920.

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

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

Kasimo darbai mini ekskava-
toriumi. Vandentiekio, kanaliza-
cijos, nuotekų, kabelių klojimas, 
pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasa, valo šulinius. Suranda 
vandenį, nustato gylį. 

Tel. (8-605) 77049.

Vandens šulinių įrengimas, valy-
mas, remontas.

Nuotekų valymo įrenginiai 
“Traidenis”, “Feliksnavis”

prekyba, montavimas. Vietinė 
kanalizacija,

vandentiekis, lietaus nuotekų, 
drenažo sistemos.

Šulinio, kanalizacijos žiedai, 
dangčiai, liukai.

Pristatymas. Tel. 8 641 93 058, 
www.suliniuservisas.lt

Paminklai iš įvairių 
spalvų granito.
E. Bagočiūno įmonė

Pienės 25, Kavarskas
Tel.: (8-688) 02132, 

(8-689) 98696.
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

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

Nuolat perka

Moka PVM.

(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

AB „Krekenavos agrofirma“

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Transporto įmonei reikalingi:
autovežių ir vilkikų vairuotojai.

Vairuotojus be patirties apmokome.
Sudarom sąlygas įgyti vairuotojo 

pažymėjimus C, Ce kategorijoms.
info@bleiras.lt

Tel. (8-698) 00701.

Transporto įmonei reikalingi:
 -Mechanikas;

-Šaltkalvis;
-elektrikas;
-Dažytojas

 info@bleiras.lt
Tel. (8-650) 73281.

Nuolat siūlau patikimą darbą 
rimtiems žmonėms sandėliuo-
se VOKIETIJOJE (krovėjams, 
krautuvo vairuotojams, prekių 
surinkėjams, palečių remonti-
ninkams).

Uždarbis - nuo 8,50 eur/val, 
suteikiamas geras būstas (yra 
internetas). Jokių įdarbinimo 
mokesčių.

Daugiau informacijos: 
+37066611127.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, 

mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. Pasiima. 

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

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

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

Skubiai žemę arba mišką nuo 3 ha 
iki 50 ha, atsiskaito iškarto. 

Tel. (8-648) 20000.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pama-
tai. Žinantys siūlykite. 

Tel. (8-684) 44444.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

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

UAB “Ąžuolija” - kirtavietes, jau-
nus miškus. Atstato ribas, sprendžia 
sklypų padalinimo klausimus.

Tel. (8-650) 80515.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduoti. 
Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

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

Tel. (8-683) 32523.

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

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

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Dyzelinį, lengvąjį automobilį su 
TA dvejiems metams. Kaina iki 500 
eur. 

Tel. (8-652) 62404.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-648) 67177. 

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

Tel. (8-646)17715.

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Galvijus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.  

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Be tarpininkų - arklius, karves (1,20 
eur/kg), telyčias (1,40 eur/kg), bulius 
(1,50 eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

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

Tel. (8-614) 07502.

Kita

eglės, pušies rąstus. Mišką.
Tel. (8-689) 48020.

Beržinį popiermedį. Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

siūlo darbą
Reikalinga moteris, galinti kartu 

gyventi ir prižiūrėti senyvo am-
žiaus močiutę Anykščių mieste.

Tel. (8-659) 51405.

Tarptautinių pervežimų vairuo-
tojui europoje: De-FR, De-IT, 
kadencijomis: 6 sav. Darbas 
su tentinėmis – užuolaidinėmis 
puspriekabėmis. Reikalavimas: 
Ce kategorija, 95 kodas, patir-
tis.  Visada laiku mokamas at-
lyginimas.

Tel. (8-699) 23747. 

Ieško jauno, energingo darbuo-
tojo darbui su eS projektais.

CV siųsti: info@ermika.lt

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS
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Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.

šiandien
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kovo 21 d.

kovo 19-21 - delčia.

Žygimantas, Tautvilė, Filome-
nas, Irmgarda, Irma, Irmantas.

Mikalojus, Nortautas, Lingai-
lė, Benediktas, Reda.
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iš ARTi

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

„Pernai parodoje savo darbus eks-
ponavo 45 autoriai, o šiemet 10 ma-
žiau, - pastebėjo S. Račkaitytė. - Ma-
nau, ne skaičiuose esmė, svarbu, kad 
tautodailininkai tobulėja, ne vieną 
kūrinį galima prilyginti profesionalių 
menininkų darbui. Šiemet metalo dar-
bais nustebino Rimantas Tuskenis ir 

Modernioje erdvėje – nauja kokybė
Antrą kartą Anykščių krašto tautodailininkų paroda atsivėrė 

naujoje erdvėje – Menų inkubatoriuje. Pasak parodos koordi-
natorės, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Anykščių skyriaus 
vadovės Skaidrės Račkaitytės, nauja moderni ekspozicinė erdvė 
patiko senąsias liaudiškas tradicijas tęsiantiems kūrėjams. Šie-
met 35 autoriai eksponuoja 200 darbų - margaraščių audinių, 
paveikslų, keramikos ir  kalvystės darbų, medžio drožinių, šiau-
dinių sodų... 

dar keli autoriai. Kasmet parodoje atsi-
randa naujų vardų. Šiemet pradžiugino 
trys naujos parodos dalyvės, Arklio 
muziejaus audimo mokyklos audėjos: 
Rasa Černiauskaitė, Dalia Bieliūnienė 
ir Viktorija Morkūnaitė (mokytoja Da-
lia Bernotaitė-Janušienė), bei tapytoja 
Eglė Vasiliauskaitė“.

Paroda veiks iki balandžio 8 die-
nos, o po to dalis geriausių darbų ke-
liaus į regioninę parodą Panevėžyje. 

-ANYKŠTA

Anksčiau „Anykštai“ ka-
rikatūras piešęs Rimantas 
Tuskenis smaginosi su meta-
liniais žvejais. 

Anykštėnės Veronikos Lim-
bienės sodai vis gražesni, vis 
sudėtingesni. 

Artėjant Velykoms galima pasvajoti apie tokius Skaidrės Rač-
kaitytės indelius kiaušiniams. 

Aleksandras Tarabilda. „Eglė - Žalčių karalienė“. 

Linos Bekerienės lėkštutė.
jono jUneViČiAUs nuotr. 

Šiltas vasaros vakaras. Aptriu-
šusio namo verandoje sėdi bobutė. 
Labai jau sena. Sėdi ir žiūri į be-
sileidžiančią saulę. Staiga prieš ją 
atsiranda fėja ir sako:

– Nugyvenai labai gražų gyveni-
mą, man labai patinki, todėl norė-
čiau išpildyti tris tavo norus.

Bobutė baisiausiai susinervina, 
bet vis tiek sugalvoja, kad nori būti 
labai jauna. Tik pagalvojo – štai ir 
jauna mergaitė. Dar pagalvojo, kad 
visai neblogai būti gražiai. Štai ir 
gražuolė. Niekaip nesumąsto, ko ji 
dar nori, kol staiga nepamato savo 
mylimo katino. Apsidžiaugusi pa-
prašo fėjos, kad tas rainius pavirs-
tų dailiu jaunuoliu. Fėja išnyksta, 
ir prieš ją vietoj katino stoja gra-
žuolis. Toks gražus, toks linksmas 
– kojos babytei linksta. O jis iš 
lėto prieina ir švelniai šnabžda jai 
į ausį:

– Turbūt dabar gailiesi, kad mane 
iškastravai?..

Oi, europos vidurys –
jau bijai pravert duris,
Anądien kaimynė sakė –
Pažeidimai gatvėj – šakės.

Amiliutę suparalyžiuoja ste-
bėjimo kameros Anykščiuose

Visur kameros boluoja
ir baudimą eskaluoja,
jei babytė sutrepsės -
Į policiją iškvies.

Amiliutė tik sutemus
Baimėje palieka namą
skarą užsirišus šone
ji maskuojasi čigone.

O kai grįžta iš svečių
neša krepšį ant pečių.
kad nesektų, kol gyvens
Tapatybės jos asmens.


