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„Anykščių vandenys“ tiekia 
kokybišką vandenį

Ne viena Anykščių krašto 
šeimininkė dar prisimena, kaip 
balti skalbiniai paruduodavo, o 
vonių ir kriauklių buvo neįma-
noma išvalyti nuo rudų latakų. 
Tai jau praeitis. 

Dabar švarų vandenį naudo-
ja ne tik Anykščių miesto, bet ir 
didžiuma kaimo gyventojų. 

Pernai pripažinta viena sė-
kmingiausiai dirbančių ir spar-
čiausiai besivystančių Lietu- 
vos bendrovių, kuriai įteikta 
„Gazelė“, „Anykščių vande-
nys“ geriamą vandenį tiekia 
15 548 rajono gyventojams (iš 
jų 10 273 - Anykščių mieste) ir 
didžiausioms rajono pramonės 
įmonėms, tarp jų ir „Anykščių 
vynui“. 

Centralizuotai tiekiamas 
vanduo, vartotojų nuomone,  
netgi geresnis, negu pirktas 
prekybos centrų talpose.

Šiose talpose esantys filtrai valo ir nugeležina Anykščių miesto 
gyventojams geriamą vandenį.

Parduotuvėj ateina moteris, kel-
nės – skūtais, gabalai makaluoja, 
keliai tik švytuoja. Turbūt ava-
rija, šmėkšteli. Žiūri – dar viena 
su paplėšytais džinsais eina – čia 
ką, masinė avarija? Bet ne – keliai 
abiejų sveiki. Staiga nušvinta – 
taigi mada... 

Pamenu, mano laikais, tai jei 
kokia skylytė kelnėse, tai ją deng-
davom kaip tik galim, kai kas susi-
plėšęs kelnes net iš klasės neidavo, 
kol pamokos baigdavosi. O dabar 
vaikšto ir (kas svarbiausia) – net 
pinigus už tas skyles moka. Paban-
dytų koks vyras namo parsinešti 
kelnes su skylėm ir pasakyti, kad 
nusipirko, koks vėjas pakiltų...

Na, mada, tai mada, dabar lauk-
siu plėšytų liemenukų mados. 

Linas BITVINSKAS

Anykščių vyrų krepšinio komandoje prieš dešimtmetį žaidė 210 cm nigerietis Lawal Waheed Adewole, jos treneriu ir 
žaidėju yra buvęs drebinančiais dėjimais į krepšį garsėjęs Darius Sirtautas, o amžių sandūroje „Puntuką“ treniravo 
olimpinis čempionas Modestas Paulauskas.          Jono JUNEVIČIAUS ir delfi.lt muotr.

Anykščiai tampa išskirtine šalies savivaldybe – iš trečiosios Lietuvos krepšinio lygos RKL pasitraukus „KKSC – Volupis“ koman-
dai, mūsų mieste nebelieka nė vienos profesionalios ar pusiau profesionalios komandos, rungtyniaujančios šalies pirmenybėse. Žinią, 
jog RKL varžybose „KKSC – Volupis“ nebedalyvaus, šią savaitę RKL vykdomojo komiteto posėdyje pranešė komandos vadovas 
Kęstutis Čepulis. Vietą RKL Anykščių komanda užleido kaimyninės Ukmergės krepšininkams.

Anykščiuose nebelieka vyrų 
krepšinio Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

„Šėtone, 
prašau“ 
kūrėjai 
išteisinti

Avarija

Po atostogų 
rajono Taryba 
sugrįžo 
į atnaujintą 
posėdžių salę

Lina Pagalienė 
nemėgsta 
popmuzikos

Konkursas. Anykščių savival-
dybei nepavyksta rasti tinkamos 
pamainos buvusiai Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėjai 
Daivai Gasiūnienei. Į šio skyriaus 
vedėjo pareigas konkursas skelbia-
mas jau antrą kartą iš eilės. cŠįsyk 
pretendentų dokumentų bus lau-
kiama iki rugsėjo 26 dienos.

Turtas. Rajono Tarybos spren-
dimu Anykščių rajone planuojama 
nugriauti 67 bešeimininkius pasta-
tus bei įrenginius. Tarp numatytų 
likviduoti statinių – buvusios fer-
mos, sandėliai, gyvenamieji ir ūki-
niai pastatai, vandentiekio bokštai. 
Bešeimininkių pastatų ir įrenginių 
griovimo tikslas - Anykščių rajono 
kraštovaizdžio estetinio potencialo 
didinimas.

Vilkai. Paskutinėmis savaitėmis 
vilkai nepjauna Anykščių rajono 
ūkininkų avių. Medžiotojai savo 
ruožtu daugiau vilkų nenušovė. 
Priminsime, kad vilkai rajone ypač 
siautėjo pavasarį, kai buvo papjau-
ta keliasdešimt anykštėnų avių. 
Rudenėjant buvo tik vienas vilkų 
išpuolis prieš avis. Anykščių ra-
jono būrelių medžiotojams šiemet 
pavyko nušauti du vilkus. Tiesa, 
paliaubos kitiems naminiams gy-
vūnams netaikomos – antradienį 
vilkai Viešintų seniūnijoje papjovė 
veršį.

Avarija. Ketvirtadienį apie 8 
val. Anykščiuose, aplinkkelyje 
tarp Pušyno ir Ramybės mikrora-
jonų, susidūrė motoroleris ir trak-
torius. Pasak įvykį mačiusiųjų, 
nuo Pušyno mikrorajono važiavęs 
motorolerio vairuotojas susimė-
tė ir atsitrenkė į UAB „Anykščių 
vandenys“ traktorių. Susižeidusį 
motorolerio vairuotoją iš įvykio 
vietos išvežė greitosios pagalbos 
automobilis. Įvykio aplinkybes 
aiškinasi policija. 

Rinkimai. Jau galima balsuoti 
už Lietuvos metų medį, kuriuo taps 
vienas iš dvylikos medžių „kan-
didatų“. Dauguma jų – ąžuolai, 
vienas iš jų - Elmės šešiakamie-
nis ąžuolas auga Anykščių rajone. 
Lietuvos metų medį rinks visuo-
menė iki spalio 10 d. balsuodama 
elektroninėje erdvėje.
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spektras

„Su darbų vadovu aptarėme re-
konstrukcijos sąlygas. Pageidauja-
me, kad iki 13 valandos vyktų tylieji 
darbai, o vėliau - likusieji. Jie žadėjo 
gręžimo darbus vykdyti tik pasibai-
gus pamokoms. O jeigu nutiks taip, 
kad darbininkams teks neatidėliotinai 
dirbti kažkokius darbus, padarysime 
pamokų tvarkaraščio pakeitimus. 
Visiškas mūsų mokyklos užimtumas 
yra iki 13 valandos, po to atsilaisvina 
pradinukų klasės, todėl likusius moki-
nius galima perkelti į jas“, - apie tai, 
kad  remonto darbai netrukdys moks-
leivių ugdymui, „Anykštai“ vylėsi A. 
Vienuolio progimnazijos direktorė 
Jurgita Banienė.

Jai antrino pavaduotojas ugdymui 

Dar viena mokykla paversta statybų aikštele
Robertas ALEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazija virto statybų aikštele – vyksta mokyklos pastato 
atnaujinimo darbai.

Iki gruodžio 1-osios savivaldybės paskelbtą mažos vertės vie-
šąjį pirkimą laimėjusios UAB „Dailista“ darbininkai planuoja 
pakeisti progimnazijos sporto salės stogą ir rekonstruoti senojo 
mokyklos pastato fasadą.Pirkimo sutarties vertė – 139 600 eurų.

Egidijus Šilaika.
„Šiandien girdėjau darbininkai la-

bai anksti pradėjo dirbti. 6 valandą 
ryte jau traškėjo“, - sakė E. Šilaika.

Anot progimnazijos direktorės J. 
Banienės, mokykloje remonto darbai 
vykdomi prasidėjus naujiems mokslo 
metams dėl „nesusidėliojusių proce-
dūrų“.

„Kiek žinau, į savivaldybę tik da-
bar atėjo tikslinės lėšos. Skaičiavimai 
vyko dar pavasarį“, - iš savivaldybės 
gauta informacija dalijosi progimna-
zijos direktorė J. Banienė.

Tai jau nebe pirmasis atvejis 
Anykščiuose, kai mokyklos remon-
tuojamos ne moksleivių vasaros 
atostogų metu, o prasidėjus mokslo 

metams. Praėjusiais mokslo metais 
dėl remonto darbų Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje buvo kilęs 
moksleivių ir jų tėvų nepasitenkini-
mas. Mokykloje nuolat per pamokas 
buvo girdėti darbininkų keliamas 
triukšmas, koridoriuose sklandė dul-
kės, stiprus acetono bei dažų kvapas.
Tuomet gimnazijos direktorė Regina 
Drūsienė „Anykštai“ aiškino, kad 
dėl remonto darbų moksleiviai dis-
komforto nejaučia, tačiau mokyklos 
koridoriuose sutikti vaikai kalbėjo 

visai priešingai.
Beje, kupiškėnų UAB „Dailista“, 

kuri dabar atlieka A. Vienuolio pro-
gimnazijos renovaciją, buvo J. Biliū-
no gimnazijoje plušėjusio UAB „An-
resto“ subrangovė. 

UAB „Dailista“ Anykščių savival-
dybės organizuojamuose pirkimuose 
– gan dažna laimėtoja. Šios bendro-
vės darbininkai statė naująjį Anykš-
čių L.ir S. Didžiulių viešosios bibli-
otekos pastatą, užsiima daugiabučių 
renovacija.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos rekonstrukcijos dar-
bus planuojama užbaigti iki gruodžio pradžios.

Auksė Kontrimienė tarp socde-
mų įrašyta 9-ąją. Sergejus Jovaiša 
konservatorių sąraše yra 24-as, 
Sigutis Obelevičius – 59-as. Greta 

Anykščiai gali turėti septynis Seimo narius
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija skelbia partijų kandidatų dau-
giamandatėje apygardoje sąrašus. „Anykštos“ skaičiavimais, net 
septyni anykštėnai arba Anykščių-Panevėžio vienmandatėje apy-
gardoje kandidatuojantys asmenys turi realius šansus tapti 2016-
2020 m. kadencijos Seimo nariais.

Kildišienė Valstiečių ir žaliųjų są-
jungos kandidatų sąraše yra 25-a, 
Antanas Baura – 31-as. Lukas Pa-
keltis Liberalų sąjūdžio sąraše įra-

šytas 13-uoju, Ričardas Sargūnas 
tarp darbiečių yra 21-as. Nebūtų 
stebuklas, jei net S. Obelevičius 
iš 59-osios vietos smarkiai kiltų į 
viršų ir patektų į Seimą. O kitų 6 
išvardintų kandidatų galimybės, 
sėkmingai sukritus kortoms, į Sei-
mą patekti per partijų sąrašus yra 
dar realesnės.

Anykščių-Panevėžio apygardoje 
kandidatuojantis Henrikas Macke-

la partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
kandidatų sąraše įrašytas 62-uoju, 
o iš Anykščių kilusi dr.Audronė 
Galvonaitė – 16-ąja. Dr.A. Galvo-
naitės kaip potencialios Seimo na-
rės taip pat nederėtų nurašyti.

Istorikas Tomas Baranauskas S. 
Buškevičiaus ir Tautininkų koalici-
jos sąraše – 15-as, Algirdas Gansi-
niauskas – Lietuvos laisvės sąjun-
gos (liberalai) sąraše yra 48-as. 

Mūsų rajono apylinkės teisme 
savivaldybė bylinėjosi su UAB 
„Anrestas“ dėl J. Biliūno gimnazi-

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Panevėžio apygardos teismas pradėjo nagrinėti Anykš-
čių savivaldybės apeliacinį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės 
teismo sprendimo.

jos renovacijos vėlavimo.  Anykš-
čių rajono apylinkės teismas iš 
UAB „Anrestas“ Anykščių savi-

valdybės naudai priteisė 4 tūkst. 
eurų delspinigių, 6 procentus palū-
kanų nuo šios sumos bei 700 eurų 
bylinėjimosi išlaidų. Savivaldybės 
ieškinys buvęs penkis kartus di-
desnis, teismo prašyta priteisti 20 
tūkst. eurų delspinigių.

Panevėžio apygardos teismas 
arba paliks galioti Anykščių rajono 
apylinkės teismo sprendimą, arba 
grąžins bylą nagrinėti iš naujo. 
Šioje byloje Anykščių savivaldy-
bės interesams atstovauja samdy-
tas advokatas Justas Vilys.

„Anresto“ byla iškeliavo į apygardos teismą

Didžiulės tamsių sienojų bei 
baltų plytų sienomis, degutu įmir-
kusiomis grindimis salės centre 
ant senų, tamsių pabėgių pirami-
dės pastatytas didžiulis televizo-
rius. Prieblanda gryniausia ir nuo 
ryto iki vakaro sukamas vienintelis 
filmas - Broniaus Šablevičiaus su 
operatoriumi Kornelijumi Matu-
zevičiumi  1973 m. susukta doku-
mentinė juosta apie Aukštaitijos 
siauruką „Kelionė ūkų lankomis“. 
Juodai balti, nostalgiški vaizdai, 
senąjį garvežiuką jau mainantys 
šilumvežiai, vagonuose daugybė 
žmonių, net žąsys ir triušiai ke-

Geležinkelio stotyje - „Espero“

liauja kartu. Pavasario aukštumėlė-
mis bėgantys vaikai ir jokiu skubos 
ženklu nedrumsčiamas seno gele-
žinkelio darbininko Povilo Gri-
lausko gyvenimas. Stovi sau filme 
pasirėmęs, žvilgsniu palydi pra-
dundantį traukinį, tingiai pastuk-
sena į bėgį, po to jau sėdi netoli 
Raguvėlės stoties vandens bokšto. 
Besiruošdamas Velykų šventėms 
tarsi ir vikriau ima suktis - statinai-
tes nuo aukšto kelia, darbuojasi, o 
po to jau gražioje kompanijoje iš 
ąsočio alutį pilsto. O kur skubėti - 
skubėk, neskubėk žmogau, o fina-
las gi tai vienas.       

Naujasis siauruko reklamos veidas Dainora kviečia užsukti į 
geležinkelio kino teatrą „Espero“.

Autoriaus nuotr.

Anykščių geležinkelio stoties buvusios prekybinės bazės pastate 
iš pajuodusių rąstų suręstame sandėlyje duris atvėrė kino teatras 
„Espero“. Pavadinimui panaudotas tarpukariu Anykščiuose kine-
matografo biznį valdžiusio piliečio teatro vardas.

Raimondas GUobIS

Negana to, sustabdyto „Kawasaki 
ZX-10” nepavyko identifikuoti, nes 
motociklo rėmo identifikacijos nu-
meriai buvo nutrinti, tai dažnai pa-
daroma, siekiant nuslėpti transporto 
priemonės vagystę. 

Policijai gerai žinomas, ne kartą 
už administracinius teisės pažeidi-
mus baustas anykštėnas, vairavęs 

Įtariama, kad anykštėnas vairavo vogtą motociklą
Praėjusį savaitgalį Utenos apskrityje  Lietuvos kelių policijos tarny-

bos Specialios paskirties skyriaus pareigūnams įkliuvo galingą  moto-
ciklą „Kawasaki ZX-10“ vairavęs 30-metis Anykščių gyventojas.

motociklą, paaiškino, kad pirko šią 
transporto priemonę iš nepažįstamo 
asmens, o jokių dokumentų iš par-
davėjo negavo. 

Vairuotojas kartu su įtarimą sukė-
lusiu galimai vogtu motociklu buvo 
pristatyti į policijos komisariatą.

-ANYKŠTA

valstybinio numerio ženklo lentelė, 
tačiau jokių dokumentų vairuotojas 
nepateikė. Patikrinus paaiškėjo, kad 
šis valstybinis numeris priklauso ki-
tam „Yamaha” markės motociklui. 

Motociklo vairuotojas buvo su-
stabdytas Utenoje, J. Basanavičiaus 
gatvėje.Teisės vairuoti motociklus 
vyras neturėjo. Prie motociklo buvo 
pritvirtinta Jungtinės Karalystės 

Keičiasi. Vasaros pabaigo-
je smuko rinkėjų nusiteikimas 
balsuoti už Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungą ir ūgtelėjo rin-
kėjų, linkusių savo balsą atiduoti 
socialdemokratams, dalis, rodo 
“Baltijos tyrimų” apklausa. Nuo-
sekliai nuo metų pradžios augęs 
valstiečių populiarumas tarp 
apsisprendusiųjų balsuoti Sei-
mo rinkimuose smuko 5 proc., 
iki 14 proc.  Tai yra pirmasis jų 
populiarumo susvyravimas nuo 
sausio, kai už juos buvo pasiry-
žę balsuoti 4,8 proc. rinkimuose 
ketinančių dalyvauti rinkėjų, jis 
beveik nuosekliai augo: vasarį jų 
populiarumas šioje grupėje siekė 
7 proc., kovą - 8 proc., balandį 
- 12 proc., gegužę - beveik 18 
proc., birželį - 17 proc., liepą - 
beveik 19 proc. 

Pasitikėjimas. Gyventojai 
labiausiai pasitiki antrąją ka-
denciją šalį valdančia Prezi-
dente Dalia Grybauskaite, nors 
jos populiarumas per mėnesį 
šiek tiek sumenko. Kiek dau-
giau nei ketvirtadalis, arba 27 
proc. apklaustų šalies gyven-
tojų, nurodė antrąją kadenci-
ją šalį valdančią Prezidentę D. 
Grybauskaitę kaip visuomenės 
veikėją, kuria labiausiai pasitiki.  
Dar tarp 10 labiausiai patikimų 
visuomenės veikėjų (nurodė dau-
giau nei 2 procentai responden-
tų) pateko Premjeras, Lietuvos 
socialdemokratų partijos pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, ku-
riuo pasitiki 9 proc. apklaustųjų. 
A. Butkevičiaus populiarumas, 
lyginant su praėjusiu mėnesiu, 
šoktelėjo: liepą juo pasitikėjo 
7,8 proc. gyventojų, o rugpjūtį - 
9,3 proc.

Ministras. Ar J. Olekas turė-
jo atsistatydinti? Aišku, ne! Per 
brangių samčių pirkimo atvejį 
Krašto apsaugos ministerija pati 
nustatė 2014 metais. Būtent tada 
kreiptasi į Generalinę prokuratū-
rą. Tad veiksmų buvo imtasi. Tik 
per daug neviešinant ir neaudri-
nant visuomenės. Bet prokurorai 
tąkart ikiteisminį tyrimą nutrau-
kė. Ir tik dabar, kai į viešumą iš-
kilo jau apsenęs skandalas, tyri-
mas vėl atnaujintas. 

Įtampa. Intensyvėjanti dvie-
jų aukščiausių šalies vadovu 
trintis blogina Lietuvos politi-
nį klimatą ir kenkia valstybės 
įvaizdžiui. Prognozuojama, kad 
įtampa neatslūgs iki rinkimų. 
Gerą pusmetį nesikalbantys Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė ir 
Lietuvos socialdemokratų par-
tijos (LSDP) lyderis premjeras 
Algirdas Butkevičius, kritiškos 
valstybės vadovės strėlės, le-
kiančios į valdančiosios koalici-
jos politikus, su etikos ir etiketo 
normomis prasilenkiantys LSDP 
atsakymai S. Daukanto aikštės 
rūmams - tokia politinio lauko 
realybė nepatinka nei patiems 
valdantiesiems, nei opozicijai. 

Prašymas. Nuo šiol norint 
gauti ligos pašalpą pakaks pa-
teikti vienintelį prašymą - juo 
vadovaujantis kaskart žmogui 
susirgus jam priklausanti ligos 
ar slaugos pašalpa bus skiriama 
automatiškai. Iki šiol prašymą 
skirti ligos pašalpą žmonės turė-
jo teikti už kiekvieną nedarbin-
gumo laikotarpį.

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo  
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ar pritartumėte, 
kad būtų 
įteisintos 
dovanos
medikams?

„Anykštai“ komentuodamas situ-
aciją, RKL komunikacijos vadovas 
Edvinas Kasulaitis sakė: „Koman-
dos vadovas apgailestavo. Jis sakė, 
kad kalbėjosi su rajono vadovais, 
su rėmėjais, tačiau lėšų komandos 
išlaikymui gauti nepavyko. Labai 
liūdna, nes Anykščiai - krepšinio 
kraštas, visi puikiai žinome, iš kur 
kilęs Sergejus Jovaiša. Ir mūsų 
lygos prezidentas Darius Gudelis 
išsakė, kad yra nuliūdęs, kad jo 
gimtajame mieste nebebus koman-
dos, bet jis nieko negali padaryti. 
Labai tikiuosi, kad miesto valdžia 
ateityje ryšis atgaivinti Anykščių 
krepšinį“, – „Anykštai“ sakė E. 
Kasulaitis.

Priminsime, kad daugelį metų 
Anykščių vyrų krepšinio koman-
da rungtyniavo antroje pagal pa-
jėgumą šalies krepšinio lygoje. 
Iki antros lygos buvo užkopę ir 
Anykščių futbolininkai. Pradžioje 
Anykščiuose neliko pusiau profe-
sionalaus futbolo, dabar - ir krep-
šinio. Anykščių futbolo komanda 

rungtyniauja tik Utenos apskrities 
futbolo pirmenybėse. Tinklinis ar 
rankinis Anykščiuose niekad ne-
buvo populiarus. Tuo tarpu net ir 
mažesnės aplinkinės savivaldybės 
turi bent po vieną (dažnai ir kelias) 
Lietuvos lygose rungtyniaujančias 
komandas.

Anykščių krepšinio entuziastai 
yra turėję ypač didelių ambicijų. 
Miesto vyrų krepšinio komanda 
du kartus yra tapusi Lietuvos an-
tros lygos pirmenybių prizininkais. 
Komandą skirtingu metu treniravo 
Modestas Paulauskas, Sergejus Jo-
vaiša, Darius Sirtautas. D. Sirtautas 
yra žaidęs ir mūsų miesto koman-
doje. „Puntuko“ (ar kitaip besiva-
dinusios komandos) žaidėjais yra 
buvę Rytis Vaišvila, Dainius Mi-
liūnas, Aivaras Kiaušas, Povilas 
Čiukinas ir kt. Dažnai Anykščiuo-
se pasirodydavo ir juodaodžiai 
krepšininkai. Verslininkas Rimas 
Jasiūnas į profesionalų krepšinį 
kelis metus dėjo savo įmonės lė-
šas, tačiau paprastai svariai prie 
komandos biudžeto prisidėdavo ir 

savivaldybė. 
Anykščių mero Kęstučio Tubio 

patarėjas Kęstutis Indriūnas, kuris 
kuruoja sportą, „Anykštai” sakė, 
kad krepšinio klubas „Volupis“ 
yra ne savivaldybės darinys ir jis 
laisvas rinktis savo kelią. Pasak 
K. Indriūno, savivaldybės pozici-
ja – koncentruotis į vaikų sportą. 
Jo teigimu, netrukus Kūno kultū-
ros ir sporto centre bus įsteigtas 
naujas lauko teniso trenerio etatas. 
Apie pusiau profesionalaus futbo-
lo atgaivinimą Anykščių valdžia 
taip pat nekalba. „Iš savivaldybės 
pusės tokio tikslo nėra“, – aiškino 
mero patarėjas. Jis tikino, jog jei 
Anykščiuose užaugs jaunimas, iš 
kurių galima burti profesionalias 
ar pusiau profesionalias komandas, 
tada ir bus svarstoma, ar reikia biu-
džeto lėšas investuoti į suaugusiųjų 
sportą. 

Taigi, panašu, kad kurį laiką 
Anykščius komandinio sporto var-
žybose garsins tik Britanijos lietu-
vių krepšinio lygoje rungtyniau-
jantys BC „Anykščiai“.

Anykščiuose nebelieka vyrų krepšinio

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Net nežinau, ką sakyti. Jeigu 
bus įteisinta, nebus kalbama, kad 
gydytojai ima kyšius. Kita vertus, 
ne visi gali mokėti gydytojams, 
ypač pensinio amžiaus žmonės, 
kurių daugumai vos vaistams pi-
nigų užtenka. Norime gydytojams 
atsidėkoti, tačiau ne visada galime. 
Kartais užtenka ir ačiū pasakyt. 
Juk nė vienas gydytojas nenori 
blogo. Pamaloninsi ar ne, vis tiek 
savo pareigą atliks. 

Valė ALEKNIENĖ, anykštėnė:
- Mokytis medikams tenka 15 

metų. Pasaulyje brangiausia svei-
kata. Medikų atsakomybė didžiau-
sia, o atlyginimų vidurkis Lietu-
voje apie 600 eurų sukasi. Nieko 
nebaigę kai kurių įmonių vadovai 
po 10 000 eurų atlyginimus ima. 
Aš pritarčiau, kad medikams būtų 
įteisintos dovanos, kol jie už savo 
darbą negauna padorių atlyginimų.

Genadijus SAMSONOVAS, 
anykštėnas:

- Senų žmonių įpročių nepakeisi, 
kaip davė, taip duos. Tokia jau pas 
mus visuomenė - be kyšio nepaju-
dėsi. Patys žinot... 

Šalies žiniasklaidos priemonių 
žurnalistų apsuptyje skaitydama 
teismo sprendimą teisėja Z. Ga-
vėnienė konstatavo: „Nors daina 
ir vaizdo klipas yra neigiamo tu-
rinio, vien tik neigiamų teiginių 
vartojimas sukurtoje dainoje ir 
vaizdo klipe, nesant konkrečių 
tiesioginių pareiškimų, skatinan-
čių neapykantą, kurstančių nie-
kinti, diskriminuoti ir skatinančių 
vartoti fizinį smurtą prieš vaikus, 
negali būti pripažįstama nusikals-
tama veika: ši daina ir vaizdo kli-
pas nėra tokio pavojingo turinio, 
kurį būtų galima vertinti kaip 
kurstantį neapykantą, niekinimą 

„Šėtone, prašau“ kūrėjai 
išteisinti

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė antra-
dienį perskaitė išteisinamąjį troškūniečių brolių Vaidoto ir Man-
to Grincevičių ir jų pusbrolio Giedriaus Sasnausko nuosprendį. 
Vaikinai, sukūrę ir „You Tube“ patalpinę vaizdo klipą „Šėtone, 
prašau“, buvo kaltinti smurto prieš vaikus kurstymu. Pritaikius 
BK 170 straipsnio 1,2 ir 3 dalis jiems grėsė net laisvės atėmimas 
iki trejų metų. 

ar diskriminaciją“.
Teismo procesas vyko beveik 

pusantrų metų. Sprendimas gali 
būti skundžiamas aukštesnės ins-
tancijos teismui. Skaitant išteisi-
namąjį sprendimą kaltintojų atsto-
vę prokurorę iš Panevėžio Jeleną 
Sabaliauskienę pakeitė anykštė-
nas prokuroras Arvydas Miečius. 
Pastarajam teko atlaikyti šalies 
žiniasklaidos atstovų dėmesį ir at-
sakyti į klausimus, ar prokuratūra 
skųs teismo sprendimą. Pasak A. 
Miečiaus, prokuratūra sprendimą 
dėl skundimo ar neskundimo pri-
ims vėliau.

Per pusantrų metų vykusį ab-

surdišką teismo procesą teisėja Z. 
Gavėnienė laikėsi ypač oriai, nors 
teko būti tarp dviejų ugnies lini-
jų – iš vienos pusės platus šalies 
žiniasklaidos fonas apie tai, jog 
Anykščiuose vyksta keistas teismo 
procesas, iš kitos pusės – origina-
li prokurorės J. Sabaliauskienės 
kaltinimų pozicija, pasitelkiant 
net kunigo egzorcisto nuomonę. 
Skaitydama sprendimą teisėja Z. 
Gavėnienė nurodė, kad teisme iš-
sakytos arba prie bylos medžiagos 
prijungtos autoritetingų žmonių 
nuomonės vis dėlto yra laikytinos 
tik nuomonėmis.

Priminsime, jog skandalas dėl 
„Šėtone, prašau“ kilo 2014-ųjų 
rudenį, kai vienas vaikinas, apti-
kęs vaizdo klipą internete, krei-
pėsi į policijos pareigūnus. Bylai 
atkeliavus iki teismo, broliams 
Grincevičiams teismo įsakymu 
buvo skirtos piniginės baudos, o 
tada dar moksleivis G. Sasnaus-
kas teismo buvo įpareigotas nakti-
mis būti namie. Tačiau teisiamieji 
teismo įsakymui dar neįsiteisėjus 
prašė bylą nagrinėti iš esmės. By-
los nagrinėjimas vyko pusantrų 
metų, dažniausiai teismo posė-
džiai buvo atidedami dėl pačių 
teisiamųjų (sirgo, buvo išvykę, 
keitė advokatą).

Anykščių teisme troškūniečių 
byloje liudijo humoristas Paulius 
Ambrazevičius, dainininkas Mari-
jonas Mikutavičius.  Mūsų miestą 
per šią bylą aplankė dešimtys ša-
lies žurnalistų. Absurdiško turinio 
„Šėtone, prašau“ filmukas vyks-
tant teismui tapo turbūt sėkmin-
giausiu lietuvišku „You Tube“ 
projektu – šis įrašas yra peržiūrė-
tas daugiau nei 2,2 mln. kartų.     

Tuoj po to, kai išgirdo išteisina-
mąjį teismo sprendimą, V. Grince-
vičius savo „Facebook“-e dėkojo 
visiems jį palaikiusiems, bet praė-
jus dar porai valandų ironizavo: „Iš 
patirties sakau, kad nusikalstamas 
pasaulis yra daug įdomesnis, nes 
dabar jau nuobodu darosi.”

Teismo procesas troškūniečius Vaidotą ir Mantą Grincevičius 
bei Giedrių Sasnauską išgarsino visoje šalyje. Autoriaus nuotr.

Priklauso nuo to, 
kas stiklinėje...

Lina PAGALIENĖ, Anykščių 
rajono Visuomenės sveikatos 
biuro direktorė, apie tai, kas gy-
venime yra didžiausias vargas: 

„Įtikinti pašnekovą, kad pusė sti-
klinės yra apypilnė, o ne apytuštė“

Logiška, juk per visą Lietuvą 
vienos komandos nesurenka

Kęstutis INDRIŪNAS, Anykš-
čių mero patarėjas, kuruojantis 
sportą, apie galimą profesiona-
laus futbolo Anykščiuose atgai-
vinimą: 

„Iš savivaldybės pusės tokio 
tikslo nėra.“

Juo labiau kad kanibalizmo 
atvejų paskutiniais metais 
nedaugėjo…

Zita GAVĖNIENĖ, Anykščių 
rajono apylinkės teismo teisė-
ja, skaitydama sprendimą troš-
kūniečių byloje, kurioje jie dėl 
dainos „Šėtone, prašau“ kaltinti 
nesantaikos kurstymu:

„Ši daina ir vaizdo klipas nėra 
tokio pavojingo turinio, kurį būtų 
galima vertinti kaip kurstantį nea-
pykantą, niekinimą ar diskrimina-
ciją.”

Už tai dabar paprasčiau 
identifikuoti mirusių tapatybę

Valentinas PATUMSIS, poli-
tikas, apie dokumentų net iš se-
nolių reikalavimo parduotuvėse 
perkant alkoholį: 

„Kvailumui ribų nėra. Man tai 
nėra suprantama, žeidžia pats prin-
cipas, kai jau esi žilagalvis, o iš ta-
vęs reikalauja dokumento.”

O gal yra paslėpta prasmė?
Gal dėl to, kad jau suvaikėję 
nebegertų?

Antanas BAURA, Anykščių 
savivaldybės administracijos Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas, apie 
dokumentų perkant alkoholį rei-
kalavimą: 

„Vertinu tikrai negerai. Tam tikra 
prasme tai yra išsityčiojimas, ypač 
iš tų asmenų grupės, kurių amžius 
yra pakankamai brandus.”

Nenukasi tu, nukas kaimynai

Kęstutis RAINYS, Elminin-
kų bandymų stoties direktorius, 
mokslų daktaras, apie per anksti 
kasamas bulves: 

„Po Žolinės iš karto atsiklaupia 
į vagas ir kasa bulves. To neturė-
tų būti. Yra toks posakis: „Niekur 
geriau bulvės nesilaiko kaip žemė-
je“.

Ypač kalnų turizmas…

Vilanda REIKALIENĖ, 
Anykščių turizmo informacijos 
centro direktorė, apie turizmą: 

„Turizmo sritis yra labai dina-
miška.“
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Rytis KULboKAS, filosofas

Sakoma, kad politikoje nėra 
atsitiktinumų. Manau, yra, tačiau 
neabejoju, kad kiekvienas stam-
besnis, plačiau nuskambėjęs įvykis 
vėliau panaudojamas siekiant 
realizuoti kuriai nors visuomeninei 
ar politinei grupei naudingiems 
interesams. 

Panašu, kad ir šiuo metu vėl 
vyksta lobizmo kampanija, kuri dar 
sustiprinama viešaisiais ryšiais. 
Kampanijos tikslas – naujasis, 
prezidentės Dalios Grybauskai-
tės vetuotas Darbo kodeksas, 
didelėje visuomenės dalyje gavęs 
„vergovės kodekso“ pavadinimą, 
priėmimas Seime. 

Sutinku, kad kai kurios darbo 
santykių nuostatos turėtų būti 
pakeistos. Pavyzdžiui, papildomos 
atostogų dienos dėl darbo stažo, 
nuo stažo darbovietėje priklau-
sančios išeitinės kompensacijos. 
Reikia ir lankstumo, kad žmogus 
galėtų būti laisviau pasamdytas 

konkrečiam darbui, kad tai būtų 
galima padaryti skubiai, nenau-
dojant biurokratinio mechanizmo, 
tačiau principas negali pažeisti 
socialinio teisingumo principo. Tai, 
kas teorijoje atrodo gerai, pas mus, 
deja, praktikoje dažnai pavirsta 
karikatūra. Pavyzdžiui, išeitinės 
išmokos nuo stažo. Kas jas moka? 
Praktiškai tik valstybinės įmonės 
ar įstaigos. Privačiame sektoriuje 
žmonės paprastai traukiasi „savo 
noru“, arba darbuotojai atleidžia-
mi, nes įmonė bankrutuoja. Kitos 
kodekso normos, kurios turėtų užti-
krinti darbuotojų teises, taip pat pa-
naudojamos labai lanksčiai. Todėl, 
nors popieriuje kai kurios naujos 
kodekso nuostatos (pavyzdžiui, tos 
pačios „nulinės 
valandos“) 
pagrindžiamos, 
regis, raciona-
liais argumentais, 
tačiau kiekvienas, 
kurį tai gali pa-
liesti, supranta, kuo nuostatos virstų 
realybėje. Todėl ir prilipo „vergo-
vės kodekso“ pavadinimas. Galų 
gale teigti, kad reikia įteisinti tai, 
kas šiaip ar taip apeinama, tolygu 
pasakymui, kad reikia legalizuoti 
kyšininkavimą ar vogimą, nes juk 
tai šiaip ar taip vyksta.

Kodekso šalininkai, Seimą 
raginantys atmesti prezidentės 
veto, šiuo metu sulaukė „netikėto“ 
pastiprinimo – ką tik paskelbta, 
jog dvi didelės pasaulinio mąsto 
kompanijos „Coca – cola“ ir „Es-
trella“ paskelbė nutraukiančios 
gamybą Lietuvoje ir ją perkelsian-

čios į Lenkiją, o dar priedo ir du 
bankai jungiasi, būstinę steigdami 
Estijoje.

Žinioje, kad kompanijos trau-
kiasi į Lenkiją, imta analizuoti ne 
kodėl keliasi būtent į Lenkiją, bet iš 
karto iš įvairių laisvų rinkų institu-
tų ar pramoninkų atstovų, pasipylė 
raginimai priimti naują vetuotą 
Darbo kodeksą, nes, matote, iš 
Lietuvos traukiasi tokie milžinai, o 
galiotų naujas Darbo kodeksas, to 
greičiausiai nebūtų įvykę. Taip pat 
iš karto buvo prisiminta skalūnų 
dujų paieškos istorija Lietuvoje, 
kad jų norėjusiai ieškoti ameri-
kiečių kompanijai neva nebuvo 
sudarytos palankios sąlygos. 
Nors, manau, kad šioje situacijoje 

nenusileidimas iki 
trečiarūšės šalies 
reikalavimų buvo 
vienas iš retų 
teisingų Seimo 
sprendimų. 

Žvelgdamas į 
situaciją manau, kad žinios apie 
kompanijų gamyklų uždarymą 
Lietuvoje paskelbimas šiuo metu 
pasirinktas neatsitiktinai. Manau, 
kad tai informacija, kuri turi padi-
dinti spaudimą Seimo nariams ir 
užčiaupti kodekso kritikus. Žiūrint 
darbo neteksiančių darbuotojų 
skaičiumi, kompanijų pasitrauki-
mas neatrodo labai didelis, tačiau 
pagrindinė žinia yra susvyruojan-
tis šalies įvaizdis – traukiasi ne 
šiaip kas, bet pasauliniai „ban-
giniai“, kompanijos „bėga“ iš 
Lietuvos. Kokį signalą tai siunčia 
kitoms globalioms kompanijoms? 

Koks signalas siunčiamas šalies 
valdžiai? Juo labiau kad žaidi-
mas šalies įvaizdžiu, panašu, jog 
tyliai koordinuotas, pas mus ne 
naujiena.  

Naivu kalbėti, kad naujasis 
Darbo kodeksas padidins šalies 
konkurencingumą globalioje 
rinkoje. Kinija vis tiek gamins 
pigiau, kad ir kiek finansinių 
reikalavimų panaikintum, kad 
ir leistum darbuotojams visai 
nemokėti atlyginimų, o juos, kad 
nepabėgtų, prirakinti prie darbo 
vietų. Tauta jau išreiškė, ką galvoja 
apie sąlygas Lietuvoje emigruo-
dama į kitas šalis. Vis daugiau 
iš institucijų, kurios turi žinoti 
apytikslį šalies gyventojų skaičių, 
prasiskverbia neoficialių žinių, jog 
Lietuvoje beliko tik du milijonai 
nuolatinių gyventojų. Šiuo metu 
net dar mažiau.

Galima sakyti, kad emigrantai 
yra populiariausia šalies eksporto 
„prekė“. Kodėl „prekė“? Pamenu, 
regis, prezidento Algirdo brazausko 
prieš daug metų kažkur išsakytą 
mintį, kad Lietuva Vakarams galėtų 
ruošti kvalifikuotus darbininkus. 
Tuo metu tai skambėjo absurdiškai, 
bet pagal dabartines realijas aki-
vaizdu, jog taip ir įvyko. Emigrantų 
ruošimas, tik retai kada kvalifi-
kuotų, yra tikrasis šalies socialinis 
modelis. Skaičiuojama, kad į namus 
emigrantų siunčiami pinigai yra 
didesni, nei ES Lietuvai skiriama 
parama. Ir nejučia imi suvokti, kad 
ir toks valstybės gyvenimo vari-
antas įmanomas, daug yra tokių 
trečio pasaulio šalimis vadinamų 

valstybių, kurios taip ir gyvena. 
Svarbu, jog joje liktų šeimos ir už-
dirbti pinigai būtų leidžiami šalyje. 
Ar pas mus yra kitaip? Juk daugybė 
emigrantų dirba Vakaruose, 
taupo pinigus ir siunčia Lietuvoje 
likusioms šeimoms. Išeina, kad šalis 
plėtoja ne gamybą, bet gamybos 
įrankius (laisvoje globalioje rinkoje 
žmogų kaip savaiminę vertybę 
galima pamiršti), kuriuos kaip 
kokius „fabrikėlius“ „eksportuoja“ 
į užsienio rinkas. Prisiminus, kiek 
seniau visų lygių valdžiose buvo 
kalbų, jog labai gerai, kad žmonės 
važiuoja užsidirbti į Vakarus, jog 
labai gerai, kad siunčia pinigus, 
kyla mintis, jog tas žmonių „eks-
portas“ nebuvo atsitiktinumas. Kad 
tokia valstybę griaunanti logika 
gali egzistuoti valdžios galvose, 
iliustruoja ir vieno iš ankstesnės 
kadencijos Anykščių rajono vadovų 
mestelėta replika, kad nėra prasmės 
savivaldybei surinkti daugiau 
gyventojų pajamų mokesčio, nes 
rajono biudžetui mažės valstybės 
perskirstoma kompensacija. Kitais 
žodžiais tai, kad rajono gyventojai 
uždirbtų daugiau, valdžiai neatrodė 
svarbu. Mokestis renkamas nuo 
rajone gyvenamąją vietą deklara-
vusiųjų gyventojų pajamų.

Tai leidžia spėti, kodėl bene pirmą 
kartą dėl masinės emigracijos susi-
griebta dabar. Tiesiog, kai emigruoti 
ėmė nebe tik šeimos maitintojos, 
bet ištisos šeimos, susivokta, jog 
ir uždirbti pinigai leidžiami nebe 
Lietuvoje, bet ten, kur jie uždirbami. 
Čia lieka tik seneliai ir tie, kurie vis 
dar nedrįsta emigruoti.

...Emigrantų ruošimas, 
tik retai kada kvalifikuotų, 
yra tikrasis šalies socialinis 
modelis...

Politikai sėdės ant odinių 
kėdžių, interesantai – ant 
medinių suolų

Po atnaujinimo, savivaldybės 
posėdžių salė tapo gerokai erdves-
nė. Čia susirinkusieji interesantai 
dabar gali sėdėti už politikų nuga-
rų dvejomis eilėmis – ant medinių 
suolų ir minkštesnių kėdžių. Sta-
las, už kurio sėdi rajono Tarybos 
nariai, kaip sakė, savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Rasalas, „uža-
pvalintas“, politikai sėdi ant oda 
dengtų kėdžių.

Po posėdžio salės atnaujinimo 
pasikeitė posėdžiaujančiųjų sėdė-
jimo vietos. Posėdį vedančiam ra-
jono merui Kęstučiui Tubiui skirta 
vieta ne po Lietuvos herbu, kaip 

Po atostogų rajono Taryba sugrįžo 
į atnaujintą posėdžių salę
Ketvirtadienį surengtas 19-asis rajono Tarybos posėdis, kuriame iš 25 rajono Tarybos narių daly-

vavo 21, užtruko vos 10 minučių – svarstyti tik šeši sprendimų projektai. Tądien nepasirodžiusieji 
savivaldybėje daug prarado – posėdis vyko atnaujintoje posėdžių salėje.

būdavo anksčiau, o dešiniajame 
stalo gale. Šalia jo vietos skirtos 
mero pavaduotojui Sigučiui Obe-
levičiui ir savivaldybės administra-
cijos direktorei Venetai Veršulytei. 
Įprotis rajono merą ir mero pava-
duotoją jau daugiau nei dešimtmetį 
matyti ankstesnėje posėdžių stalo 
vietoje dabar gali net suklaidinti 
– dabar atrodo, kad rajono vado-
vo pareigas užima rajono Tarybos 
narys Mindaugas Sargūnas, o mero 
pavaduotojo – Arūnas Liogė...

„Tai, ką jūs čia matote, kainavo 
5 550 eurų ir 22 centus“, - posėdžių 
salės atnaujinimo kaštus rajono 
mero Kęstučio Tubio prašymu pa-
viešino savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas Sau-
lius Rasalas. Grindų atnaujinimas 
kainavo 999 eurus, stalas – 229 

eurai, stalo „užapvalinimas“ – 96 
eurai, už 34 kėdes sumokėti 2 836 
eurai ir 66 centai. Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas S. Rasalas „Anykštai“ 
sakė, kad posėdžių salės grindis at-
naujino „vienas su verslo liudijimu 
dirbantis anykštėnas“, kėdės įsi-
gytos iš prekybos salono „Kėdžių 
centras“. Kas atliko kitus posėdžių 
salės atnaujinimo darbus, S. Rasa-
las neįvardijo.

„Vienos kėdės kaina, kaip 
KAM‘o (Krašto apsaugos minis-
terijos, - red. pastaba) šakutės“, - 
šmaikštavo meras K. Tubis. Viena 
posėdžių salės kėdė kainavo 83 
eurus.

Posėdžių salėje taip pat pastatyta 
spinta. Tiesa, kol kas ji tuščia. Čia 
jau netrukus bus patalpinta nauja 

posėdžių transliavimo įranga.

Reikalingas posėdžių 
komentatorius

Rajono  Tarybos narys, social-
demokratas Donatas Krikštaponis 
pastebėjo, kad posėdžius internetu 
stebintys gyventojai tiesiog gali 
nesuprasti, kokius klausimus poli-
tikai svarsto.

„Norėčiau, kai pristatomi klausi-
mai, kad truputį būtų pakomentuo-
jama, nes žmonės, kurie tiesiogiai 
žiūri mūsų transliaciją, jie lygia-
grečiai negali turėti darbotvarkės“, 
- pastebėjo D.Krikštaponis.

 Rajono meras K. Tubis sakė, 
kad „pasiūlymas yra dalykinis“: 
„Manau, kad į tai atsižvelgsime”.

Kalbėti apie  savo nuopelnus 
nepanoro

Rajono Taryba vienbalsiai nu-
sprendė siūlyti Lietuvos savivaldy-
bių asociacijai „Auksinės krivūlės 
riterio“ apdovanojimą suteikti mero 
pavaduotojui, S. Obelevičiui.

Rajono Tarybai buvo išsamiai 
pristatyti S. Obelevičiaus nuopel-
nai - 21 metus, 7 kadencijas, ren-
kamas Anykščių rajono tarybos 
nariu (nuo 1995 m.), 2003–2007 
m. ėjo ir nuo 2015 m. eina Anykš-
čių rajono savivaldybės mero pa-
vaduotojo pareigas. Dvi kadencijas 
(2007–2011 m. ir 2011–2015 m.) 
ėjo Anykščių rajono savivaldybės 
mero pareigas.

Nuo 2003 metų yra Lietuvos 
savivaldybių asociacijos tarybos 
narys, 2011–2015 m. LSA Kaimo 

reikalų komiteto narys, nuo 2003 
m. Utenos regiono plėtros tarybos 
narys, 2014 metais išrinktas šios 
tarybos pavaduotoju, Lietuvos 
kurortų asociacijos tarybos narys, 
2013–2015 m. išrinktas pavaduo-
toju... Už aplinkosauginę ir visuo-
meninę veiklą Sigutis Obelevičius 
apdovanotas Valdo Adamkaus 
premija, konkurse „Lietuvos kai-
mo spindulys 2005“, tapo „Kaimo 
aplinkos gražintojo“ nominacijos 
laureatu. Lietuvos šaulių sąjunga 
apdovanojo jį jubiliejiniu šios są-
jungos 90-mečio medaliu „Už tar-
nystę Tėvynei” (2009 m.). Panevė-
žio prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai savo veiklos 20-mečio proga 
jį apdovanojo Padėkos ženklu už 
paramą verslui ir sėkmingą bendra-
darbiavimą (2011 m.), Valstybinio 
neformaliojo ugdymo centras prie 
Ukrainos švietimo ir mokslo mi-
nisterijos – medaliu „Už atsidavi-
mą“ (2013 m.). Geriausių 2014-ųjų 
metų Lietuvos merų rinkimuose jis 
pelnė Aplinkos ministerijos įsteig-
tą „Geriausio mero renovatoriaus” 
prizą (2015 m.). Plačiai žinomas 
ir šio politiko Anykščių rajone, 
Traupyje, įkurtas unikalus, turis-
tų lankomas Traupio botanikos 
sodas su daugiau kaip 7000 rūšių 
augalų kolekcijomis“, - S. Obele-
vičiaus nuopelnai pristatyti  rajo-
no Tarybai pateiktame sprendimo 
projekte.Lietuvos savivaldybių 
asociacija kiekvienais metais mi-
nint Lietuvos savivaldos dieną pa-
gerbia labiausiai įvairiose srityse 
nusipelniusias šalies savivaldy-
bes...

“Kaip jūs jaučiatės, ar vertas 
esate. Kaip pakomentuotumėte iš-
vardintus jūsų nuopelnus?”, -  su-
keldamas rajono Tarybos narių 
juoko bangą, teiravosi “valstietis” 
Algirdas Ananka.

„Paprašyčiau leidimo nusišalinti 
nuo sprendimo projekto svarsty-
mo”, - kalbėti apie savo nuopelnus 
kuklinosi S. Obelevičius.

Savivaldybės posėdžių salės atnaujinimui iš rajono biudžeto išleista  5550 eurų. Tačiau tai dar – ne 
pabaiga. Už mokesčių mokėtojų pinigus savivaldybės administracija dar pirks tūkstančius kainuo-
jančią posėdžių transliavimo internetu įrangą.                Autoriaus nuotr.

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt
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šiupinys

- Kas jums yra laimė?
- Būsena, gražiai apibūdinta 

šioje citatoje: “Jei žmogus kal-
ba ar ką daro skatinamas blogų 
minčių, liūdesys ir vargas seks 
jį kaip ratas seka paskui jį trau-
kančio jaučio kanopą. Jei žmo-
gus kalba ar ką daro skatinamas 
skaidrių minčių, laimė lydi jį 
kaip neatskiriamas šešėlis”, 
Buda.

- Jūsų didžiausia baimė?
- Turiu aukščio baimę. Nors 

žinau, kad baimes galima įveik-
ti, ji vis dar yra. Tikiuosi, įveik-
siu. O, jei ir nepasiseks, ech, ne 
ta problema, kuri stipriai įtakotų 
mano gyvenimo kokybę. 

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

- Griežto atsakymo „Ne“ ven-
gimas. Dažniausiai dėl to nuken-
čiu pati, atimdama iš savęs lais-
valaikį arba nustumdama į šoną 
kitus savo asmeninius reikalus.

 - Bruožas, kuris labiausiai 
erzina kituose?

- Dviveidiškumas. 
- Žmogus, kuriuo žavitės?
- Kasdien sutinku, išgirstu 

apie žmones, kurie daro mažus 
ir didelius darbus nesavanaudiš-
ku tikslu. Žaviuosi visais ir ats-
kirai kiekvienu.

Kaip moteriškumo ir žmoniš-
kumo pavyzdžiu žaviuosi a.a. 
Stase Pagaliene. Tai žmogus, 
kuris savo asmeniniu pavyzdžiu 
mokė mylėti ir duoti, nesitikint 
gauti; užjausti ir padėti; nenusi-
vilti, jei nepasisekė; vertinti tai, 
ką turi; neverkšlenti ir nesiskųs-
ti, visada drąsiai eiti tik į priekį; 
sveikai gyventi ir gražiai atro-
dyti, ir dar daug kitų dalykų.

Lina Pagalienė nemėgsta 
popmuzikos
Prusto klausimyną pateikėme Anykščių rajono savivaldybės visuo-

menės sveikatos biuro direktorei Linai PAGALIENEI. Atsakydama 
į pateiktus klausimus, L. Pagalienė atskleidė, kad jos vadovaujamai 
įstaigai trūksta specialistų. Vienas klausimas vis dėlto liko neatsaky-
tas – L. Pagalienė teigia, kad į jį galėtų atsakyti tik kunigui...

- Didžiausias iššūkis?
- Man patinka kažkada per-

skaityta prancūzų dailininko 
Eugène Henri Paul Gauguin 
mintis: „Didžiausias iššūkis gy-
venime yra įveikti savo paties 
nusistatytas ribas ir eiti taip toli, 
kaip niekada nebūtum nė svajo-
jęs“.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate?

- Apie ką tik negalvoju. Jei 
mažiau gilinčiausi, ramiau gy-
venčiau.

Apie darbą. Žinau, kad reikėtų 
mažiau. Tik noras siekti idealo 
ir problemos dėl visuomenės 
sveikatos priežiūros specialis-
tų trūkumo trukdo būti ramiai. 
Na, mintys apie darbą neturėtų 
suktis, geriant kavą ar ravint gė-
lyną. 

Apie žmones, kurie supa 
aplink.  Apie vaikus, gyvūnus, 
apie tuos, kurie negali apsiginti 
nuo pykčio, nepakantumo, agre-
sijos.. Apie buities rūpesčius. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė?

- Sąžiningumas sau ir ki-
tiems. 

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Išpažintis - tik kunigui.
- Ko labiausiai nemėgstate 

savo išvaizdoje?
- Man viskas patinka.
- Žmogus, kurį jūs niekina-

te?
- Nėra tokio. Niekada nebuvo 

ir tikiuosi, nebus.
- Labiausiai vertinama vyro 

savybė?
- Protingumas.
- Labiausiai vertinama mo-

ters savybė?

- Išmintingumas.
- Priežodis, frazė, mintis, 

kurią dažniausiai vartojate?
- „Nėra to blogo, kas neišeitų 

į gera“ ir „Geriau vėliau, negu 
niekad“.

- Ką gyvenime labiausiai 
mylite?

- Visus savo šeimos narius, 
šunį, darbą.

- Kada ir kur buvote pats 
laimingiausia?

- Kai tapau mama. Kaip gera, 
kad tas laikotarpis neturi galio-
jimo laiko..

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti?

- Burtininko. Kad sustabdyti 
smurtą ir karus pasauly.

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

 - Hmmm.. būtų gerai sugebėti 
atsikelti be žadintuvo.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Tikiu, bus ateityje.
- Jeigu po mirties galėtumėt 

sugrįžti atgal į šį pasaulį, ko-
kiu pavidalu norėtumėt grįž-
ti?

- Neįsivaizduoju geresnio va-
rianto, nei gimti žmogumi.

-  Vieta, kur labiausiai norė-
tumėt gyventi?

 - Kur labiausia patinka, ten 
ir gyvenu. Anykščiai galėtų būti 
svajonių vieta bet kuriam. Jei 
lieptų rinktis bet kurią kitą vie-
tą, tik ne Anykščius, rinkčiausi 
Klaipėdą.

- Brangiausias turtas?
- Šeima ir sveikata.
- Kas jums gyvenime yra di-

džiausias vargas?
- Įtikinti pašnekovą, kad pusė 

stiklinės yra apypilnė, o ne apy-
tuštė. 

 - Jūsų svajonių profesija.
- Man labai pasisekė, kad dir-

bau ir dirbu mylimą darbą „prie 
širdies“. 

- Geriausia jūsų būdo savy-
bė?

- Manyčiau, kad taktiškumas.
- Ką labiausiai vertinate 

draugystėje?
- Pasitikėjimą ir atvirumą, iš-

tikimybę. 
- Jūsų mėgstamiausi rašyto-

jai.
- Be jokio pataikavimo pa-

sakysiu, kad mane žavi visi 
Anykščių krašto rašytojai! Taip 
pat J. Ivanauskaitė, V. Šekspy-
ras, L. Tolstojus.

- Labiausiai įsimintinas gro-
žinės literatūros personažas?

- Įvairių jų yra, bet pirmas, at-
ėjęs į galvą - Don Kichotas.

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja?

- Motina Teresė.
- Ar realiame gyvenime teko 

sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Man tai yra žmonės, at-
liekantys žygdarbius, vardan 
kito gyvybės, sveikatos, sau-
gumo. 

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka?

- Greta, Daimonas. 
- Ko gyvenime labiausiai ne-

mėgstate?
- Piktybiškų, pavydžių žmo-

nių, popmuzikos, jūros gėrybių. 
- Dėl ko gyvenime labiausiai 

apgailestaujate?
- Gyvenimas per trumpas ko 

nors gailėtis. Niekas neįvyko be 
priežasties.

- Kaip norėtumėt numirti?
- Žinoma, oriai. To linkiu ne 

tik sau, bet kiekvienam.
- Jūsų gyvenimo moto?
- Tik negyvos žuvys plaukia 

pasroviui.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro di-
rektorė Lina Pagalienė sako, kad  tik negyvos žuvys plaukia 
pasroviui.

Asmeninio albumo nuotr.

Užsak. Nr. 1092

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Parama. Rajono Taryba pa-
skirstys lėšas įsigyti mokinio rei-
kmenis socialinės rizikos šeimose 
augantiems vaikams. Didžiausia 
parama – 969 eurai – numatyta 
Kavarsko pagrindinei mokyklai 
– daugiafunkciniam centrui. Vie-
nam vaikui skiriamos paramos 
dydis – 57 eurai, parama teikiama 
nepinigine forma.

Pokyčiai. Darius Gudelis palie-
ka Vilniaus „Lietuvos ryto“ vice-
prezidento pareigas. Tai Krepši-
nis.lt patvirtino pats verslininkas, 
į klubo veiklą įsiliejęs vos prieš 
dvejus metus. Tiesa, ryšių su vi-
suomene specialistas visiškai iš 
„Lietuvos ryto“ nepasitrauks – jo 
valdoma bendrovė „VIP Viešosios 
informacijos partneriai“ lieka klu-
bo dalininke.

Premija. Anykščių rajono savi-
valdybė kviečia siūlyti kandidatus 
2016 metų Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijai. Kultūros pre-
mija skiriama Anykščių krašto 
(rajono) asmeniui arba savo kilme 
anykštėnui už paskutinių penkerių 
metų nuopelnus krašto (rajono) 
kultūrai. Paraiškas galima pateikti 
iki rugsėjo 30 dienos.

Veikla. Iš 204 pernai Anykščių 
rajono bendrojo ugdymo moky-
klas baigusiųjų abiturientų 7 pa-
sirinko karinę tarnybą, 5 – moks-
lus užsienyje, o 1 abiturientas 
– savanorystę. Lietuvoje dirba 15, 
užsienyje - 21 abiturientas. Niekur 
nesimoko ir nedirba 2 abiturien-
tai. Savivaldybės Švietimo skyri-
aus duomenimis, į universitetus ir 
kolegijas šiemet įstojo 59,3 proc.. 
abiturientų (2015 m. - 59,1 proc.). 
Į universitetų valstybės finansuo-
jamas vietas įstojo 27,9 proc. nuo 
bendro abiturientų skaičiaus, į ko-
legijas -15,2 proc. (2015 m. 20,4 
proc. ir 18,3 proc.).
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(Atkelta iš 1 p.)
Šiemet – 392 nauji vartotojai 

Pasak UAB „Anykščių vande-
nys“ direktoriaus Arvydo Katuo-
kos, pernai bendrovė realizavo 
462 116 kub. m vandens.  Beje, 
Anykščių miesto gyventojas su-
vartoja apie 48 litrus, o kaimo 
- apie 60 litrų vandens per parą. 
Praeitais metais prie centralizuotų 

„Anykščių vandenys“ tiekia 
kokybišką vandenį

vandens tinklų prisijungė 330 gy-
ventojų.  „Anykščių vandenų“ eks-
ploatuojamų vandentiekio tinklų 
ilgis siekia 226 kilometrus. Ben-
drovė Europos Sąjungos, savival-
dybės ir savo lėšomis nuosekliai 
vykdo vandens gerinimo įrenginių 
statybos darbus, tiesia naujas ir at-
naujina senas vandentiekio trasas. 
„Pernai paleisti vandens gerinimo 
įrenginiai Svėdasų miestelyje, o 

spalio mėnesį pradėti eksploa-
tuoti vandens gerinimo įrenginiai 
Troškūnuose, daug gyventojų tu-
rinčiuose Smėlynės ir Vaidlonių 
kaimuose. Nutiesus 11,34 km van-
dentiekio tinklų, prisijungti prie 
jų galimybę įgijo 672 gyventojai, 
- pastebėjo A. Katuoka. – Vandens 
nugeležinimo įrenginiai pastatyti 
Andrioniškyje, Viešintose, Debei-
kiuose, Raguvėlėje, Kurkliuose, 
Janušavoje, Surdegyje, Leliūnuo-
se, Mačionyse, 
K a t l ė r i u o s e , 
Staškūniškyje, 
Traupyje, Svir-
nuose, Aule-
liuose, Skiemonyse, Svėdasuose, 
Daujočiuose, tad šių gyvenamųjų 
vietovių žmonės naudoja kokybiš-
ką vandenį“.

„Dalies vandens gerinimo įren-
ginių darbą kontroliuojame iš 
Anykščių vandenvietės, - pridūrė 
devynerius metus įmonėje dirban-
tis „Anykščių vandenų“ inžinie-
rius Egidijus Šileikis. - Įdiegus 
šiuolaikines technologijas įrengi-
nių darbą stebime keliais kompiu-
teriais“.  

Nuo 1998 metų vandens nuge-
ležinimo įrenginiai, kurių mak-
simalus pajėgumas 6000 kub. m 
per dieną, veikia Anykščiuose. 
Paklaustas, ar šie įrenginiai ne-
paseno, nesusidėvėjo ir nuo to 
nepablogėjo vandens kokybė, 
direktorius šyptelėjo. „Tikrai ne. 
Gedimų pasitaiko, tačiau jie ne-
sunkiai pašalinami, - sakė direk-

torius. –  Vandens kokybė griežtai 
kontroliuojama ir visą laiką atitin-
ka Lietuvos higienos normos Hn 
24 – 2003 „Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“ 
bei ES Tarybos direktyvos 98/93 
/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės“ reikalavimus. 
Nuolat stebime požeminio van-
dens išteklius, gręžiniai saugomi 
sanitarinėmis zonomis“. 

Anykščių rajono seniūnijose 
eksploatuojami 35 arteziniai grę-
žiniai.  

Švarus vanduo – iš gelmių

Pasak direktoriaus, Lietuva, o ir 
Anykščiai, viena iš nedaugelio pa-
saulio šalių, gerianti tik požeminį 
vandenį. „Palyginus netgi su Eu-
ropos miestais, pas mus geriamas 
vanduo yra pavydėtinai geras, -  
pastebėjo A. Katuoka. – Vandens 
gręžinių vidutinis gylis yra apie 
130 metrų, o vienas giliausias 
gręžinys Anykščiuose siekia 160 
metrų. Anykščiuose eksploatuo-
jami 5 gręžiniai, iš 3 per valandą 
vidutiniškai paimama po 150 kub. 
m vandens per valandą. Vandens 
gerinimo įrenginių Anykščiuose 
maksimalius galingumas yra 6000 
kub. m vandens per parą, kol kas 
panaudojame mažiau nei pusę šių 
galimybių“. 

Gyventojai vandens kokybę 
įvertina jo atsigėrę ir nusprendžia, 
ar vanduo skanus ar ne. Kalbin-
ti anykštėnai vienbalsiai sakė, 

kad Anykščių 
vanduo tikrai 
skanus, o keli 
miestiečiai tal-
pose į sodus jo 

nusivežantys, džiaugėsi, kad net ir 
kelias paras pastovėjęs vanduo ne-
praranda nei skonio, nei skaidru-
mo. Tuo tarpu prekybos centruose 
pirktas vanduo atidarytas po kelių 
dienų dažnai tampa neskanus. Ne-
malonaus skonio vanduo sveikatai 
gali ir nekenkti, tačiau vartotojui 
sukelia blogų emocijų. Vandens 
skonis ir skaidrumas priklauso 
nuo daugelio faktorių. 

Pasak „Anykščių vandenų“ la-
boratorijos vedėjos Vidos Vėtie-
nės, tiekiamo vandens cheminiai, 
toksiniai, mikrobiologiniai ir kiti 
tyrimai atliekami Ukmergėje ir 
Vilniuje, mėginiai paimami pa-
gal griežtą su Anykščių maisto 
ir veterinarijos tarnyba suderintą 
grafiką. „Mūsų bendrovės tiekia-
mas vanduo tikrai geras. Jeigu 
įvyksta kokia nors avarija, van-
dens kokybė tiriama net kelis 

kartus, - pastebėjo laboratorijos 
vedėja. – Gyventojai su vandens 
kokybės rodikliais gali susipažin-
ti „Anykščių vandenų“ interneto 
svetainėje“.  

Skolą anksčiau ar vėliau 
teks susimokėti... 

Gyventojų sunaudoto vandens 
kiekį fiksuoja „Anykščių vande-
nų“ įrengti apskaitos prietaisai. 
„Pernai bendrovė įrengė 773 nau-
jus vandens apskaitos prietaisus, 
kurie mums kainavo daugiau kaip 
10 000 eurų, - sakė A. Katuoka. 
– Šiemet planuojame įrengti 1600 
naujų arba pakeisti senų vandens 
apskaitos prietaisų. Bendrovei tai 
kainuos apie 20 000 eurų“. Didžiu-
ma gyventojų atsiskaito laiku, vis 
dėlto bendrovė turi ir nemažai sko-
lininkų. Pasak direktoriaus, galima 
bent jau pasidžiaugti, kad jų vis 
mažiau. „Už vandenį, kaip ir kitas 
paslaugas, privalu atsiskaityti lai-
ku, - sakė direktorius.  – 2015 metų 
pradžioje gyventojai „Anykščių 
vandenims“ buvo įsiskolinę164 
175 eurus, tačiau šių metų sausio 
pradžiai gyventojų skola siekė 110 
099 eurus, tad per metus skola su-
mažėjo 54 076 eurais. Dalis var-
totojų supranta, kad skola niekur 
nedings, atsiskaityti vis tiek rei-
kės, tačiau tai kainuos papildomų 
išlaidų ir, kaip sakoma, nervų. Dėl 
skolų beveik septynias dešimtis 
skolininkų perdavėme teismui, o 
iš 48 skolininkų skolas išieškojo 
antstoliai. Prašyčiau gyventojų būti 
sąžiningais ir atsiskaityti laiku, nes 
įmonei reikalingos apyvartinės lė-
šos gamybai, vandentiekio tinklų 
renovacijai. Kita vertus, vartotojai, 
mokantys už šaltą vandenį daugiau 
kaip 2 proc. nuo realių pajamų, turi 
teisę į kompensaciją. Šia teise nau-
dojasi 1176 vandens vartotojai“. 

Beje, kur nėra galimybės dėl 
kokių nors priežasčių įrengti van-
dens apskaitos prietaisų, nusta-
tytas vidutinis geriamo vandens 
kiekis (norma) vienam gyventojui 
yra 1,82 kub. m per mėnesį. 

Problema – susidėvėję 
vamzdynai

Vandens kokybė priklauso ir 
nuo vamzdynų. Jie ypač susidėvė-
ję kaimų gyvenvietėse, dėl to daž-
nai įvyksta vandentiekio avarijos, 
sutrinka vandens tiekimas. Kiek 
įstengia, bendrovė šiuos vamzdynus 
keičia savo lėšomis, tam reikia in-
vesticijų. Pasak direktoriaus, kai kur 
ši problema išsisprendžia įgyvendi-
nant projektus. Šiuo metu laukiama 
finansavimo Šaltupio kolektyvinių 
sodų ir Keblonių gyvenvietės van-
dens tiekimo ir nuotekų valymo 
renovacijai, teikiama paraiška dėl 
Kurklių miestelio vandens gerinimo 
ir nuotekų šalinimo įrenginių. 

Užsak. Nr. 1103

Kokį vandenį mes geriame, domisi ir Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Jis su UAB „Anykščių 
vandenys“ direktoriumi Arvydu Katuoka pernai pastatytuose ir patikimai veikiančiuose Troškūnų 
vandens gerinimo įrenginiuose. 

Čia “subėga” visa informacija apie bendrovės klientus: (iš kairės) apskaitininkės Nijolė Milevičie-
nė, Eugenija Gindrėnienė ir abonentinio skyriaus inžinierė Regina Janušauskienė.  

Anykščių vandenvietėje kontroliuojamas 18 rajone esančių 
vandens gerinimo įrenginių ir 3 nuotekų valyklų darbas. Nuo-
traukoje - budėtojas Jonas Sudeikis ir vandenvalos inžinierius 
Egidijus Šileikis. 

...Gyventojai vandens ko-
kybę įvertina jo atsigėrę...

Anykščių vandens bokštas ne tik talpina 600 kub. metrų van-
dens, tačiau ir yra savotiškas orientyras anykštėnams. 
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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. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Brolių Grimų pasakos.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Šiluvos atlaidai. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija.  
13.35 Puaro. N-7.  
15.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
15.45 Žinios.  
16.00 Klausimėlis.lt.  
16.20 Tikri vyrai.  
17.15 Auksinis protas 
18.30 Šiandien.  
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Amelija iš 
Monmartro. N-7.  
23.05 Naujoji lietuvių dokumen-
tika. Aš už tave pakalbėsiu. 
0.40 Puaro. N-7.  
2.20 Auksinis protas.  
3.30 Stilius.  
4.15 Tikri vyrai.  
5.05 Savaitė.

  
6.30 “Žmogus-voras”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukšmingi”. 

8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
8.35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris”. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Rožinė pantera”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI Šnipų 
vaikučiai. 
11.40 PREMJERA Šokių aikš-
telės dievai. N-7.  
13.50 Pričiupom!. N-7.  
14.40 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Aš galiu. Iššūkių šou.  
22.00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas. N-7.  
0.40 Tik nekvieskite farų!. N14. 

 
6.30 Monsunas.  
7.00 Transformeriai. Praimas. 
N-7. 
7.30 Nindžago. Spinjitzu meis-
trai. N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būs-
tas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Alisa Stebuklų šalyje. 
N-7.  
12.35 101 dalmatinas.  
14.10 Kietos merginos.  
16.10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7.  
22.00 Tai reiškia karą. N-14.  
23.55 Nusidėjėliai. N-14.  
1.55 Hičkokas. N-14. 

 
6.00 “Pasaulio profesionalų 

imtynės”. N-7.  
7.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
7.30 Baltijos galiūnų čempi-
onato finalas. Sidabravas (k). 
2016 m.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus” N-7.  
10.05 Beatos virtuvė.  
11.00 “BBC dokumentika. 
Australijos kaubojus”.  
13.00 Už vaikystę (k).  
13.30 Sveikinimai.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Pričiupom! (k). N-7.  
18.25 “Žmogus-voras 3”. N-7.  
21.00 “Sostų karai”. N14.  
23.25 “Merginų vargai”. N14.  
1.30 “Ypatinga užduotis”. N14.  
3.00 Žmogus-voras 3. N-7.  
5.10 “Australijos kaubojus”.

 
6.50  “Būrėja”.  
8.00 “Sodininkų pasaulis”.  
8.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai” N-7.  
10.30 “Ar jūsų šuo - genijus?”  
11.30 “Gyvybės šaltinis - van-
duo”.  
12.00 “Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos”. 
12.30 “Pagaminta Italijoje”.  
13.00 “Didelės svajonės, ma-
žos erdvės”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
15.55 “Viengungis”.  
16.50 “Rožinės panteros pra-
keikimas”. N-7.  
19.00 “Būrėja”.  
20.00 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nusikaltimo vieta. Komisaras 

Borovskis ir tylusis svečias”. N-7. 
22.55 “Kelias”. N14.  
1.00 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?”. N-7.  
1.30 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.45 “Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir pasiutęs 
šuo”. N-7.  
4.15 “Ar jūsų šuo - genijus?”.  
5.00 “Kas namie šeimininkas?”

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klauskite daktaro.  
6.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
7.50 Laumės juosta 2016.  
9.35 VI tarptautinis obojininkų 
čempionatas.  
10.50 IQ presingas.  
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus.  
12.15 Šventadienio mintys. 
12.45 Kitas pasaulis. 
Šiuolaikinio “Baltijos teatro ba-
leto” spektaklis pagal “Depeche 
Mode” muziką.  
14.15 ARTS21.  
14.45 Australijos lietuviai - tolimi 
ir artimi.  
15.30 Karinės paslaptys.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Premjera. Pasienio 
cerkvė. 
17.15 Premjera. Stepanas 
Bandera. Ukraina tarp raudono 
ir juodo. 
17.45 Žinios.  
18.00 Baleto aristokratas.  
19.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Vaikų ir moksleivių tele-

vizijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
0.10 Džiazo muzikos vakaras.  
0.50 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Solo Ansamblis”.  
1.50 Baleto aristokratas.  
2.45 Muzika gyvai. “Iš Naujojo 
pasaulio”.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 “Penktoji pavara”.  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k). 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Ne vienas kelyje (k).  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 “Penktoji pavara”.  
1.00 “Alfa” savaitė (k).  
1.25 Už vaikystę (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  
4.10 Dviračio šou (k). 

 
6.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba.  N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  

12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
16.00 Ledo kelias. N-7.  
17.00 Havajai 5.0. N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
21.00 Be stabdžių. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nakties TOP. N-14.  
23.00 Vikingai. N-14.  
0.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
1.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. 

  
7.25 “Žemynų raida”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
12.45 “Delta”. N-7. 
14.55 “Sparnuočių gyvenimas. 
Plėšrūnai ir maitlesiai”.  
16.00 Žinios. 
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
18.55 “Žemynų raida”.  
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina. Muzikinis 
šou. Ved. D. Norvilas. 
22.30 Žinios.
 23.00 “24/7”.  
0.00 “Paskutinis skambutis”. 
N-7. 
2.10 “Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”.  
3.50 “Žemynų raida”. N-7. 
5.30 “Sparnuočių gyvenimas. 
Nepasotinamieji”. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nematoma Lietuvos 
istorija. 
22.30 Premjera. Obama 
Baltuosiuose rūmuose. 
23.40 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.05 Nematoma Lietuvos istorija.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Džiumandži”. 
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Juodoji aušra. N14.  
0.10 “Judantis objektas”. N-7.  
1.00 “Visa menanti”. N-7.  
1.50 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Gero vakaro šou. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
9.55 Hobitas. Smogo dykynė. 
N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
20.30 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 Kobra 11. N-7.  
23.35 Kvantikas. N-14.  
0.30 Elementaru. N-7.  
1.30 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai. N-7.  
2.45 Skandalas. N-14.  
3.40 Kerštas. N-7.  

 
6.05 Sveikatos ABC televitrina.  
6.35 Pavojus Romos pasienyje.  
7.30 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
9.25 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.50 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų ga-
tvės”. 
19.30 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Oušeno tryliktukas. N-7.  
0.00 Merginų vargai. N14.  
1.45 “Sostų karai”. N14.  
3.50 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Pagaminta Italijoje”.  
7.20 “Sostinės keksiukai”.  
7.45 Auginantiems savo kraštą.  
8.15 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”.  
8.45 “Keista šeimynėlė”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  

13.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XIII. 
N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7. 
2.05 “Mentalistas”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.  
8.10 Rusų gatvė. Žinios. 
8.45 Didžioji Lietuva.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Valkininkai. 1 d.  
13.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
13.55 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.25 Kultūrų kryžkelė.  
18.00 Rusų gatvė.  
18.30 Kultūrų kryžkelė.  
19.00 Septynios Kauno dienos. 
19.35 Anapus čia ir dabar.  
20.30 Premjera. Džesika Flečer 
3. N-7.  
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Anapus visatos. N-7.  
0.40 ARTi. Juodoji keramika.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Tikri vyrai.  

 
6.00 Apie žūklę (k).  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
8.30 “Penktoji pavara”.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.15 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 “Alfa” savaitė (k).  
12.40 Apie žūklę (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Bus visko.  
14.45 “Alfa” savaitė (k).  
15.15 “Penktoji pavara”.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 

N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Farai. N-7.  
23.00 Salemo valdovai. S.  
1.05 Nevykėlių dalinys. N-7.  
1.55 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  

 
7.30 Vantos lapas.  
8.00 Kaimo akademija.  
8.30 Kartų kovos.  
6.20 Reporteris.  
7.30 Patriotai. N-7.  
8.30 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti”.  
9.30 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7.  
11.35 “Delta”. N-7.  
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7.  
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7.  
14.45 TV parduotuvė.  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas”. N-7.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 Nuoga tiesa. N-7.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Mafijos kronikos. N-14.  
0.45 “Delta” N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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trečiadienis 2016 09 14

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Stilius.  
11.35 Obama Baltuosiuose 
rūmuose (kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.20 LR Seimo rinkimų de-
batai.  
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Bodo. N-14.  
0.25 Septynios Kauno dienos. 
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”.  
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Agentas Šunytis”. 
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  

12.35 “Auklė”. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Chaosas. N14.  
0.30 “Judantis objektas”. N-7.  
1.20 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.10 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. 
Sugrįžimas. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Mergina iš Alabamos. 
N-7.  
0.40 Elementaru. N-7.  
1.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7.  

2.05 Skandalas. N-14.  
3.00 Kerštas. N-7.  

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų 
gatvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 “Pavariau”. N-7.  
21.30 Operacija “Baltosios 
pupytės”. N-7.  
23.45 Oušeno tryliktukas. N-7.  
1.55 “Liežuvautoja”. N-7.  
2.40 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.25 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
4.20 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
5.10 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos”. 
8.45 “Keista šeimynėlė”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  

11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XIII. 
Tylos žemė. N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 Midsomerio žmogžudystės 
XIII. Kruvinas balnas. N14.  
4.50 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Mūsų dienos - kaip šventė.  
8.10 Septynios Kauno dienos.  
8.40 Nuo gamyklos konvejerio 
2. 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Girių horizontai.  
12.45 Gimtoji žemė.  
13.10 Anapus čia ir dabar.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Legendos.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.35 Pažvelk į profesiją kitaip. 
20.05 Stepanas Bandera.  
20.30 Šokių akademija. 

21.20 Atspindžiai.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Amelija iš Monmartro. 
N-7.  
0.30 Naktinis ekspresas.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Karinės paslaptys.  
4.00 Anapus čia ir dabar.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 “Penktoji pavara”.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Tauro ragas (k). N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.20 Ne vienas kelyje (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 Pagalbos skambutis. 
N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 

N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Perl Harboras. N-7.  
1.05 Nevykėlių dalinys. N-7.  
2.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  

 
6.20 Reporteris.  
7.30 Nuoga tiesa. N-7.  
8.30 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti”.  
9.30 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7.  
11.35 “Delta”. N-7.  
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7.  
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7.  
14.45 TV parduotuvė.  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas”. N-7.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 “Atšilimas”. N-7.  
21.30 Patriotai. N-7.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Kartų kovos.  
0.45 “Delta”. N-7.  
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”.. 
N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Speciali laida. EK 
Pirmininko J. C. Junckerio metinis 
pranešimas Europos Parlamente.  
11.15 Nematoma Lietuvos 
istorija.  
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
“Nemunu per Lietuvą”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.20 LR Seimo rinkimų debatai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Italų kino magija.. N-7.  
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.05 Tikri vyrai.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Agentas Šunytis”. 
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  

11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
20.25 Geriausi mūsų vakarai. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Advokatas iš Linkolno. N14.  
0.45 “Judantis objektas”. N-7. 
1.35 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
2.25 “Juodasis sąrašas”. N-7.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
20.00 Gero vakaro šou. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Valkirija. N-7.  
0.55 Elementaru. N-7.  

1.45 Skandalas. N-14.  

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Farai. N14.  
21.30 Klientų sąrašas. N14.  
23.15 Operacija “Baltosios pupy-
tės”. N-7.  
1.20 “Mistinės istorijos”. N-7.  
2.10 “Liežuvautoja”. N-7.  
2.55 “Kalbame ir rodome”. N-7.  
3.40 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
4.35 “Pavariau”. JAV.  
5.00 “Kalbame ir rodome”. N-7.  

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.40 “Didelės svajonės, mažos 
erdvės”.  
8.45 “Keista šeimynėlė”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  

18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės XIII. 
Meistriškumo pamokos. N14.  
22.55 “Bėgantis laikas”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  
2.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.35 Midsomerio žmogžudystės 
XIII. Tylos žemė. N14. 
5.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Duokim garo!  
8.20 Šokių akademija (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Valkininkai. 2 d.  
13.05 Australijos lietuviai - tolimi 
ir artimi.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Legendos.  
18.50 Klauskite daktaro.  
19.40 Kultmisijos.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Kelias į namus.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Premjera. Žaidėja. N-7. 
0.15 Naktinis ekspresas.  
0.45 Klasikinė kontrabanda.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  

3.15 Legendos.  
4.00 Baleto aristokratas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.10 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas.  
11.35 Gražuoliams pirmenybė.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Lietuvos futbolo rungtynės. 
Trakų “Trakai” - Marijampolės 
“Sūduva”. Tiesioginė transliacija.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  

21.00 Rezidentai. N-7.  
21.35 UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. “Real Madrid CF” 
- “Sporting CP”. Tiesioginė trans-
liacija.  
23.40 Nevykėlių dalinys. N-7.  
0.35 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
1.35 Richardo Hammondo grei-
tieji apmokymai. N-7.  
2.30 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai. N-7.  

 
6.20 Reporteris 
7.30 Auksinė daina.  
8.30 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti”.  
9.30 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7.  
11.35 “Delta”. N-7.  
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7.  
13.40 “Inspektorius Mažylis”. N-7.  
14.45 TV parduotuvė.  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas”. N-7.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 “Atšilimas”. N-7.  
21.30 Mafijos kronikos. N-14.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7.  
0.45 “Delta” N-7.  
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”.. N-7.  
3.30 “Miestelio patruliai”. N-7.  
4.15 “Delta”. N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Istorijos detektyvai.  
11.45 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”. 
18.30 Šiandien.  
19.20 LR Seimo rinkimų debatai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.30 Naujoji lietuvių dokumenti-
ka. Premjera. Meistras ir Tatjana.  
23.05 Premjera. Legendinis 
Brukas. N-7.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.55 LR Seimo rinkimų debatai.  
4.05 Tikri vyrai.  
5.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
5.30 Mūsų gyvūnai.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Agentas Šunytis”. 
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  

12.35 “Auklė”. 
13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 Yra kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Tikras teisingumas. Miesto kovos. 
N14.  
0.05 “Judantis objektas”. N-7.  
0.55 “Vampyro dienoraščiai”. 
N14.  
1.45 Sveikatos ABC televitrina (k). 

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
20.00 Farai. Policijos darbo 
realybės drama. N-7.  
21.00 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
22.30 Everli. N-14.  
0.15 Elementaru.  N-7.  
1.15 Dauntono abatija. N-7. 

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “44-as skyrius”.
 9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.45 “Sudužusių žibintų gatvės”.
 11.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų gatvės”. 
19.30 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”. 
20.30 Pričiupom!. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.30 Logano karas. Susaistytas 
garbės. N14.  
23.20 Klientų sąrašas. N14.  
1.05 “Mistinės istorijos”. N-7.  
1.55 “Liežuvautoja”. N-7.  
2.40 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
4.10 “Žvaigždės kelias (Alos 
Pugačiovos istorija)”.  
5.05 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
5.30 Farai (k). N14.

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.45 “Keista šeimynėlė”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  

15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA Nebylus liudijimas. 
Puolę angelai. N-7.  
23.15 “Detektyvė Rizoli” N-7.  
0.05 “Bėgantis laikas”. N-7.  
2.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.50 “Mentalistas”. N-7.  
3.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
4.15 Midsomerio žmogžudystės 
XIII. N14.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.45 Duokim garo!  
8.20 Šokių akademija (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. HD 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Mūsų miesteliai. 
Valkininkai. 3 d.  
13.05 Teatras.  
14.00 Premjera. Nuo gamyklos 
konvejerio 2. 
14.30 Rojus Lietuvoj.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Likimo valsas.  
17.20 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu. 
18.05 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.05 Legendos.  
19.50 Bėdų turgus.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 IQ presingas.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Kino operatoriaus 
Algimanto Mockaus kūrybos 

retrospektyva. Gražuolė. 1969 m. 
23.40 Euromaxx.  
0.15 Naktinis ekspresas. 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.05 Kultmisijos.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Autopilotas (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Baltarusija. Pogrindinis 
mokslas.  
14.15 Gražuoliams pirmenybė.  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Info diena.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.00 6 kadrai.
 12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 

N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Rezidentai. N-7.  
22.00 Sniego traukinys. N-14.  
0.40 Tėtušiai. N-7.  
1.30 112. Ekstremali pagalba.  
N-7.  
2.25 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai. N-7. 

 
6.20 Reporteris.  
7.30 Patriotai. N-7.  
8.30 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skraidyti ar neskraidyti”.  
9.30 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7.  
11.35 “Delta”. N-7.  
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7.  
13.40 “Inspektorius Mažylis”. N-7.  
14.45 TV parduotuvė.  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas”. N-7.  
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 “Atšilimas”. N-7.  
21.30 Kartų kovos.  
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Nuoga tiesa. N-7.  
1.50 Reporteris.  
2.40 Lietuva tiesiogiai.  
2.50 “Inspektorius Mažylis”. N-7.  
3.30 “Miestelio patruliai”. N-7. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Šlovės dienos N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.05 Bėdų turgus.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
16.20 Šlovės dienos. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19.30 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo! 22.45 
Premjera. Kung fu kovotojai. 
N-7.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Interaktyvi viktorina 
“Paklauskim Lietuvos”.  
4.10 Auksinis balsas.  

  
6.30 “Didysis žvejys”. 
7.00 “Agentas Šunytis”. 
7.25 “Žmogus-voras”.  
7.50 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.35 “Auklė”. 

13.05 “Svajonių princas”. 
14.05 “Turtuolė vargšė”. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7.  
21.00 Blogiausias Lietuvos 
vairuotojas. N-7.  
22.10 Prezidento medžioklė. 
N-7.  
23.55 PREMJERA 
Paranormalūs reiškiniai. 
Vaiduoklio dimensija. N14.  
1.40 Advokatas iš Linkolno. 
N14.  

 
6.25 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Naisių vasara. Sugrįžimas. 
N-7.  
8.25 Moterys meluoja geriau. 
N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 TV Pagalba. N-7.  
12.00 Svotai. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Mažoji nuotaka. N-7.  
15.30 Meilė itališkai. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.   
19.30 Kung Fu Panda. N-7.  
21.15 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas.N-14.  
23.45 Kalinys. N-14.  
1.50 Bagažo atsiėmimas. N-7.  

 
6.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
7.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.25 “Žurovas”.
9.45 “Mistinės istorijos”. N-7.  
10.35 “Sudužusių žibintų 

gatvės”.
 11.35 “Prokurorų patikrinimas”. 
12.55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
13.55 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Sudužusių žibintų 
gatvės”. 
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. 
N-7.  
21.30 Absoliutus blogis. 
Atpildas N14.  
23.15 Logano karas. 
Susaistytas garbės. N14.  
1.05 “Liežuvautoja”. N-7.  
1.50 Absoliutus blogis. Atpildas. 
N14.  
3.15 “Žurovas”. N-7.  
4.55 “Muchtaro sugrįžimas” 
(405) (k) (Vozvroshchenije 
Muhtara 2). N-7. Kriminalinis 
serialas. Rusija. Vaid.: Oksana 
Stashenko, Konstantin 
Kostyshin, Oleg Maslennikov, 
Natalya Yunikova. 

 
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
7.45 “Kas namie šeimininkas?”  
8.15 “Šeštasis pojūtis”. N-7.  
8.45 “Denis Vaiduokliukas”.  
9.10 “Kaukė”.  
9.35 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.35 “Eliza”. N-7.  
11.35 “Didingasis amžius”. N-7.  
13.30 “Tėvas Motiejus”. N-7.  
14.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
15.35 “Mentalistas”. N-7.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.50 “Širdele mano”. N-7.  
18.55 “Senojo Tilto paslaptis”. 
20.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 “DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimas”. N14.  
23.20 SNOBO KINAS 
Perskaityk ir sudegink. N14. 
1.05 “Vedęs ir turi vaikų” N-7.  
1.55 “Mentalistas”. N-7.  
2.35 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.20 Nebylus liudijimas. Puolę 
angelai.. N-7.  
5.10 “Tėvas Motiejus”. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kasdienybės aitvarai.  
6.50 Gustavo enciklopedija.  
7.20 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 “Viskas yra gerai”.  
8.20 Šokių akademija (Dance 
Academy). Serialas. Australija. 
2010 m. 5, 6 s. HD (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 XIX nacionalinis B. 
Dvariono pianistų ir stygininkų 
konkursas.  
13.30 VU studentų roko opera. 
Dievas iš mašinos. 2013 m. 
14.35 Atspindžiai.  
15.10 ...formatas. Poetas 
Albinas Galinis.  
15.25 Naktinis ekspresas.  
16.00 Dabar pasaulyje.  
16.30 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas “Dainų dainelė 
2016”.  
18.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.05 Muzika gyvai. Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro 
XXVII sezono pabaigos kon-

certas.  
20.30 Šokių akademija. 
21.20 Didžioji Lietuva.  
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Legendinis Brukas. N-7.  
24.00 Naktinis ekspresas.  
0.35 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva.  
3.15 Legendos.  
4.00 Kelias į namus. 
Stanislovas Žvirgždas.  
4.30 IQ presingas.  
5.00 Septynios Kauno dienos.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Už vaikystę.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
14.00 Nuo... Iki... (k).  
14.50 Dviračio šou (k).  
15.20 KK2 (k). N-7.  
16.05 Yra, kaip yra. N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 “Penktoji pavara”.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Havajai 5.0. N-7.  
8.00 Elementaru. N-7.  
9.00 6 kadrai. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
9.30 Skorpionas. N-7.  
10.30 CSI Majamis. N-7.  
11.30 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
12.30 Nevykėlių dalinys. N-7.  
13.30 Univeras. Naujas bendri-

kas. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 112. Ekstremali pagalba. 
N-7.  
16.00 Havajai 5.0. N-7.  
17.00 Skorpionas. N-7.  
18.00 Elementaru. N-7.  
19.00 CSI Majamis. N-7.  
20.00 Univeras. Naujas bendri-
kas. N-7.  
21.00 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 Ugnis ir ledas. N-14.  
0.15 Sniego traukinys. N-14.  
2.25 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai. N-7.  

 
6.20 Reporteris.  
7.30 Šiandien kimba.  
8.30 “Sparnuočių gyvenimas. 
Skrydžių virtuozai”.  
9.30 “Miškinis”. N-7.  
10.30 “Paskutinis skambutis”. 
N-7.  
11.35 “Delta”. N-7.  
12.40 “Miestelio patruliai”. N-7.  
13.40 “Inspektorius Mažylis”. 
N-7.  
14.45 TV parduotuvė.  
15.00 “Miškinis”. N-7.  
16.00 Žinios.  
16.30 Lietuva tiesiogiai.  
16.50 “Skubus iškvietimas. 
Dingęs pacientas”. N-7.  
18.00 Reporteris.  
18.55 “Tyrėjas Saveljevas”. 
N-7.  
20.00 Žinios.   
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 “Prirakintas”. S.  
1.10 “Keisčiau nebūna”. N-14.  
3.00 “Prirakintas”. S.  
4.30 “Keisčiau nebūna”. N-14.  
6.00 “Visatos stebuklai”. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. rugsėjo 10 d.

šeštadienis 2016 09 17

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.30 Nacionalinė ekspedici-
ja “Nemunu per Lietuvą”.  
7.25 Premjera. Lesė. 
7.50 Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai 3. 
8.15 Džiunglių knyga 1. 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.05 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija (sub-
titruota). 
13.00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Gyvūnų ma-
mos (subtitruota). 
13.50 Šerloko Holmso su-
grįžimas. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.30 Sveikinimų koncer-
tas.  
18.30 Šiandien.  
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Auksinis balsas.  
22.45 Premjera. Reičel 
išteka. N-7.  
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.25 Šerloko Holmso sugrį-
žimas. N-7.  
4.10 Klausimėlis.lt.  
4.25 Bėdų turgus.  
5.10 Stilius.  

  
6.30 “Žmogus-voras”.  
6.55 “Mažieji Tomas ir 
Džeris III”.  
7.20 “”Nickelodeon” valan-
da. Linksmieji detektyvai”.  
7.45 “Neramūs ir triukš-
mingi”. 
8.10 “Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys”. 
8.35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris”. 
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 Kačiukas vardu Au.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Kelionė laiku. 
11.40 Vėl septyniolikos. 
N-7.  
13.45 Pričiupom!. N-7.  
14.40 “Gyvenimo šukės”. 
N-7.  
16.40 Bus visko.  
17.35 Tik nesijuok. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS Kung 
Fu Panda 2. 
21.20 PREMJERA Tėtukas 
namie. N14.  
23.15 Ji man - ne pora. 
N14.  
1.25 Prezidento medžioklė. 
N-7.

 
6.30 Monsunas.  
7.00 Transformeriai. 
Praimas. N-7. 
7.30 Nindžago. Spinjitzu 
meistrai. N-7.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
10.30 Svajonių ūkis. 
11.00 Trys didvyriai.  
12.25 Du broliai - tigrės 
vaikai. N-7.  
14.35 Išlaisvinti Vilį.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Hobitas. Penkių armi-
jų mūšis. N-7.  
22.25 Savas žmogus. N-14.  
1.00 Atpildas. N-14.  
2.35 Intymios pamokos. S. 

 

6.05 Pričiupom! (k). N-7.  
6.30 “Diagnozė - žmogžu-
dystė”. N-7. 
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7.  
11.00 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė. Alytus.  
12.00 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
14.00 “Mistinės istorijos. 
N-7.  
16.00 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Pasaulis priklauso 
vaikams. Tiesioginė trans-
liacija.  
21.45 MANO HEROJUS 
Baltasis dramblys. N14.  
23.30 AŠTRUS KINAS 4-a-
sis lygmuo. N14.  
1.25 “Liežuvautoja”. N-7.  
3.40 “Kas žudikas?. N-7.  
4.30 Galiūnų varžybos. 
Lietuvos rinktinė-Pasaulio 
rinktinė. Alytus (k).

 
6.50 “Akloji”.  
8.00 “Būrėja“.  
8.35 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai”. 
N-7.  
10.30 “Ar jūsų šuo - geni-
jus?”  
11.30 “Gyvybės šaltinis - 
vanduo”.  
12.00 “Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos”. 
12.30 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Keisčiausi pasaulio 
restoranai”.  
13.30 “Sodininkų pasaulis”.  
14.05 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
15.55 “Viengungis”.  

16.50 “Toledas”. N-7.  
18.30 “Būrėja”.  
19.30 “MEILĖS ISTORIJOS 
Senjora”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir lais-
vasis kritimas. N-7.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.25 “Detektyvė Rizoli”. 
N-7.  
1.15 Perskaityk ir sudegink. 
N14.  
2.45 “Nusikaltimas”. N14.  
4.35 “Ar jūsų šuo - geni-
jus?”.  
5.20 “Kas namie šeiminin-
kas?”

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 VU studentų roko ope-
ra. Dievas iš mašinos.  
7.10 Bėdų turgus.  
7.50 Didžioji Lietuva.  
8.15 Duokim garo!  
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis.  
11.00 Kelias.  
11.20 LRT Kultūros akade-
mija. Dr. Dalios Klajumienės 
paskaita “Skaljolos dekoro 
mada ir jos keliai į Lietuvą”. 
1 d.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 M. Untas. 
Svarbiausioji repeticija 
14.35 Klasikinė kontraban-
da.  
15.00 Euromaxx.  
15.30 Tikri vyrai.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Apokalipsė. Hitleris. 
17.45 Žinios.  
18.00 Kino operatoriaus 
Algimanto Mockaus kūrybos 
retrospektyva. Gražuolė. 
1969 m. (kart.). 
19.05 Degantis žmogus. 

N-7. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 “Viskas yra gerai”.  
23.30 Kung fu kovotojai. 
N-7.  
1.10 Apokalipsė. Hitleris 
(kart.). 
2.05 Kelias į namus.  
2.45 Rusų gatvė. Žinios.  
3.20 Didžioji Lietuva.  
3.45 ARTi. Juodoji kera-
mika.  
4.15 Linija, spalva, forma.  
5.00 ARTS21.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 
SUPERDOKUMENTIKA 
Goldman Sachs. Pasaulį 
valdantis bankas.  
20.30 Valanda su Rūta.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Už vaikystę (k).  
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  
5.35 Autopilotas (k).  

 
6.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 NT gidas.  
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 Ekstremali žvejyba.  
N-7.  
10.00 Ledo kelias. N-7.  

11.00 Nepaprastos lenkty-
nės. N-7.  
12.00 Futbolo.TV. 
12.30 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai.  N-7.  
13.30 Jokių kliūčių!. N-7.  
14.30 Aukščiausia pavara. 
N-7.  
16.00 Ledo kelias. N-7.  
17.00 Havajai 5.0. N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 Tomo Krauno afera. 
N-7.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Priverstas žudyti. 
N-14.  
0.35 Ugnis ir ledas. N-14.  
2.10 Aukščiausia pavara. 
Geriausi epizodai. N-7. 

 
7.10 “Žemė iš paukščio 
skrydžio”.  
9.30 Auginantiems savo 
kraštą.  
10.05 “Žemynų raida”.  
11.15 “Vincentas”. N-7.  
13.00 Miestai ir žmonės.  
13.15 Seimo rinkimai 2016.  
14.55 “Sparnuočių gyveni-
mas. Žūklautojai”.  
16.00 Žinios.   
16.20 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
16.50 “Paskutinis skambu-
tis”. N-7.  
18.00 Žinios.  
18.25 “Gamtos magija”.  
18.55 “Žemynų raida”.  
20.00 Žinios.   
20.30 Kartų kovos.  
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.   
23.00 “Atšilimas”. N-7.  
1.20 Mafijos kronikos. N-14.  
2.20 “Vincentas”. N-7.  
3.30 “24/7”.  
4.15 “Žemė iš paukščio 
skrydžio”.  
6.00 “Tigrų sala”.  
6.20 “24/7”.

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms  prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos nesu-

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-09-30)

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

Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810 

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 

3 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:
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„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00
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Jodo trūksta daugeliui žmonių

„Tikriausiai ne visi gerai žino, kur 
yra skydliaukė, kaip ji atrodo ir ką gi 
ji veikia, - pokalbį pradeda gydytoja 
R. Arlauskienė. – Taigi, skydliaukė – 
labai svarbus endokrininis organas, 
ji yra priekinėje kaklinėje dalyje, 
turi kairę ir dešinę skiltį bei sąsmau-
ką. Kitaip tariant, yra panaši į mažą 
drugelį. Skydliaukės konsistencija 
tokia, lyg liežuviu čiuoptumėt vidinę 
skruosto pusę. 

Šis organas gamina du labai 
svarbius hormonus – tai tiroksiną 
ir trijodtironiną. Abu hormonai yra 

Net dėl užkimusio balso gali 
būti kalta skydliaukė

Skydliaukės veiklos pakitimai mūsų organizmą gali kaip rei-
kiant išvesti iš rikiuotės. Šis vos 20 gramų sveriantis, savo forma 
drugelį primenantis endokrininis organas yra ypatingai jautrus, 
tad gali tapti daugelio negalavimų priežastimi.

Anykščių ligoninės gydytoja endokrinologė Regina Arlauskie-
nė, kalbėdama apie skydliaukės sutrikimus, pastebi ypač ryškią 
šių dienų tendenciją – kuo gyvenimo ritmas intensyvesnis, kuo 
jame daugiau streso, tuo daugiau žmonių susiduria su skydliau-
kės veiklos sutrikimais.  

Daiva GoŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

reikšmingi todėl, kas įeina į visų or-
ganizmo skysčių sudėtį“.

Esame įpratę galvoti, kad viena 
pagrindinių skydliaukės sutrikimų 
priežastimi yra jodo trūkumas. Tą 
patvirtina ir gydytoja R. Arlauskie-
nė: „Tiek Lietuvoje, tiek apskritai vi-
soje Europoje, aptinkama daug sky-
dliaukės patologijų, ir pirmiausiai 
taip yra dėl to, kad žmonėms trūksta 
jodo. Tik 15-19 km spinduliu nuo jū-
ros gyvenantieji jo gauna užtektinai, 
visiems kitiem jodo tikrai trūksta. Su 
vandeniu jodo negauname, su mais-
tu galime gauti iki 50 proc. reikiamo 
jo kiekio. Belieka vartoti jodo pa-

pildus ir tai, manau, tikrai tikslinga 
daryti. Tik pabrėžiu, jodas, kurį mes 
naudojam išoriškai, netinkamas, jis 
organizmo gali būti įsisavinamas tik 
kaip mikroelementas“.

Gydytoja teigia, kad į savo valgia-
raštį turėtume įtraukti jūros kopūstus, 
jūros gėrybes, vietoj paprastos drus-
kos kur geriau naudoti joduotą drus-
ką. „Kai kuriose valstybėse joduoja 
karvių pašarus, tokiu pašaru šerta 
karvė duoda jodo turinčio pieno“ – 
pasakoja gydytoja R. Arlauskienė. 

Skydliaukės ligos – pakankamai 
imlios gydymui 

Paklausta, ar daug anykštėnų turi 
skydliaukės problemų, gydytoja 
endokrinologė teigia, kad per mė-
nesį pas ją konsultacijoms ateina 
apie 100 žmonių. Tad per metus šis 
skaičius perkopia 1000 žmonių ribą. 
„Pusei jų tikrai nieko nėra, kitiems, 
aišku, nustatomi vienokie ar kitokie 
skydliaukės pakitimai. Galbūt gali-
ma pasidžiaugti tuo, kad skydliaukės 
ligos pakankamai gerai „pasiduoda“ 
gydymui. Įvairūs aptinkami mazge-
liai dažniausiai būna gėrybiniai, retai 
kada piktybiniai. Apskritai, skydliau-
kės vėžiai tarp visų vėžių sudaro 1 
proc., o ir gydomi gana lengvai. Gy-
dytoja dirbu jau 35 metai, ir kad kas 
nors iš mano pacientų numirtų nuo 
skydliaukės vėžio, nepasitaikė“ -  
apie skydliaukės sutrikimų statistinę 
pusę kalba gydytoja. 

Anykščių ligoninėje dirbanti gy-
dytoja į klausimą, ar pačiam žmo-
gui įmanoma apčiuopti padidėjusią 
skydliaukę, anksčiau minėtus maz-
gelius, medikė sako, kad dažniausiai 
tai aptinkama darant echoskopijas, 
nebent tie dariniai būtų labai smar-
kiai išreikšti, tada jau galima juos ir 
išoriškai pastebėti. R. Arlauskienė 
teigia, kad tokiais atvejais pacien-
tui siūloma daryti operaciją, kurios 
baimintis tikrai neverta. „Jeigu sky-

dliaukė labai išopėjusi, ji tiesiog 
smaugia žmogų, tad operacija gero-
kai palengvina tokių žmonių gyveni-
mą“ – sako gydytoja. 

Kartais skydliaukė suaktyvėja, 
kartais „užmiega“

Skydliaukė gali labai intensyviai 
gaminti hormonus, bet gali jos vei-
kla ir ypač sulėtėti – abiem atvejais 
reikia gydymo. 

Kai skydliaukė gamina per daug 
hormonų, šis sutrikimas vadinamas 
skydliaukės hiperfunkcija. Aktyvi 
skydliaukės hormonų gamyba ak-
tyvina baltymų, angliavandenių bei 
riebalų apykaitą, dėl to pakinta įvai-
rūs organai: širdis, kepenys, kaulai, 
centrinė nervų sistema, oda, antinkš-
čiai, lytinės liaukos. Paklausta, kokie 
požymiai rodo apie ši sutrikimą, gy-
dytoja vardija: „Skydliaukės hiper-
funkciją galima įtarti, jei pasireiškia 
nervingumas, padidėjęs prakaitavi-
mas, svorio mažėjimas, tachikardija 
ir pan.“. Toks sutrikimas gydomas 
tirostatiniais vaistais, radioaktyviuo-
ju jodu arba atliekama operacija ir 
skydliaukės šalinimas.

Skydliaukei gaminant per mažai 
hormonų, šis sutrikimas vadinamas 
skydliaukės hipofunkcija arba hi-
potireozė. Sergantiems hipotireoze 
sulėtėja medžiagų apykaita, ligonį 
vargina bendras silpnumas, nuovar-
gis, mieguistumas, lėtumas, iniciaty-
vos stoka. Dažnai tokiems žmonėms 
klaidingai diagnozuojama depresija. 
Užkietėja viduriai, retėja pulsas, 
krenta arterinis kraujo spaudimas, 
didėja kūno masė. Oda tampa sausa 
ir šiurkšti, o plaukai silpni, lūžinėjan-
tys, balsas užkimsta ir tampa storas.

Šis sutrikimas gydomas taikant 
pakaitinę hormonų terapiją, pacien-
tui skiriama gerti susintetinto hor-
mono pakaitalo tiroksino.  

Į natūralią mediciną gydytoja 
žiūri skeptiškai

Dažnas išgirdęs, jog teks gydytis 
geriant hormonus sunerimsta, kad 
tai gali dar labiau sutrikdyti jo svei-
katą ar iššaukti kitas ligas. Gydytoja 
R. Arlauskienė sako, kad reikia skirti 
du dalykus – kada yra taikoma pa-

Anykščių ligoninės gydytoja endokrinologė Regina Arlauskienė 
teigia, kad kas trečias Lietuvos gyventojas turi skydliaukės pro-
blemų. Šiais sutrikimais daugiau serga moterų, nei vyrų.

Jono JUNEVIČIAUS Nuotr. 

kaitinė hormonų terapiją, o kada hor-
monai skiriami kaip tiesiog dar pa-
pildoma priemonė kokiai nors ligai 
gydyti. „Jeigu žmogaus organizmas 
nustoja gaminti kažkokį hormoną, 
tai niekaip kitaip žmogus jo negaus, 
o tik gaudamas pakaitinę hormonų 
terapiją. Todėl to bijoti nereikėtų. 
Pavyzdžiui, yra toks hormonas pre-
dnizolonas. Jis būna skiriamas ser-
gantiems sąnarių ligomis, bronchine 
astma, kartais netgi nuo bet kokio 
uždegimo. Šį hormoną organizmas 
pasigamina pats, bet jis dar skiria-
mas ir papildomai kaip vaistas... Va, 
tada jau galima kalbėti apie hormo-
nų žalą“ – aiškina gydytoja. 

Paklausta, galbūt turintiems sky-
dliaukės sutrikimų verta išbandyti 
homeopatiją arba kokias nors žole-
les, gydytoja kalba: „Man dar neteko 
matyti, kad homeopatinis gydymas 
tokiais atvejais padėtų. 

Gydant bet kokią ligą, šiuo atve-
ju ir skydliaukės problemas, reikia 
šalinti priežastį. Kaip jau minėjau, 
viena iš priežasčių gali būti jodo 
trūkumas – tada vartojamas šis pre-
paratas. Dar kita, nemažiau svarbi 
priežastis, stresai – kuo žmogus 
aktyviau gyvena, kuo daugiau pa-
tiria stresinių situacijų, liaudiškai 
kalbant, kuo labiau nervuojasi, tuo 
labiau pažeidžiama skydliaukė. 
Joks endokrinologas nepašalins 
žmogaus jautrumo, nervingumo, tik 
pats žmogus ar tam tikri specialistai 
gali šiose srityse tvarkytis. Kartais 
gal žolelių ir galima pagerti, bet ir 
čia reikia būti labai atsargiems. Aš 
pati vaikystėje buvau smarkiai apsi-
nuodijusi vien nuo valerijono kva-
po. Žaidėm su seserimi patalpoje, 
kurioje buvo džiovinamos valerijo-
nų šaknys, ir to užteko“ – pasakoja 
gydytoja. 

Gydytoja moterims linki būti 
gražioms 

Paklausta, mitas ar tikrovė, jog gin-
taras gydo skydliaukės sutrikimus, 
medikė šypsosi: „Mūsų to nemokė... 
Bet, jeigu taip ir yra, tai akmuo turi 
būti natūralus, nešlifuotas. Tegu mo-
terys puošiasi gintariniais karoliais, 
jeigu ligų ir neišsigydys tokiu būdu, 
tai bent jau gražios bus...“ 

- Kas yra katarakta ir kodėl ji 
išsivysto? 

- Katarakta – akių liga, pasireiš-
kianti lęšiuko padrumzlėjimu, kuris 
būdingas vyresniojo amžiaus žmo-
nėms. Bėgant metams lęšiukas pama-
žu praranda savo elastingumą, regėji-
mas silpnėja – vaizdai susilieja, tampa 
neryškūs, atrodo, kad žmogus žiūrėtų 
pro nešvarų ar aprasojusį stiklą. Akies 
lęšiukas susidrumsti gali kiekvienam, 
tačiau pradinė katarakta progresuoja 
ne būtinai visiems. Ligos pasireiški-
mui daugiausiai įtakos turi amžius, ta-
čiau ją nulemti gali ir tam tikrų vaistų 
vartojimas, akių traumos, uždegimai 
ir kt. Pastebėta, jog katarakta yra daž-
na diabeto komplikacija. 

- Kokie kataraktos požymiai?
- Pirmasis ligos požymis – silps-

tantis regėjimas. Sergantieji katarakta 
dažnai skundžiasi jautrumu šviesai, 
išblukusiomis ar išplaukusiomis 
spalvomis, matymu kaip pro nešvarų 
stiklą, dvejinimusi. Žmogus nebeį-

Negydant kataraktos gresia aklumas
Katarakta gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau dažniausiai ši 

liga išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių akies lę-
šiuko pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų kreip-
tis į gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai, klausiame 
A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.

žiūri artimųjų veidų bruožų, daiktų 
kontūrų, iškyla problemos užsiimant 
įprastine veikla, vairuojant automo-
bilį. Kad ir kokius akinius užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Nors pradinė-
se stadijose katarakta gali nesukelti 
rimtų regėjimo problemų, tačiau ligai 
progresuojant silpstantis regėjimas 
gali baigtis aklumu. Todėl pastebė-
jus pirmuosius ligos požymius reiktų 
ilgai nelaukiant pasikonsultuoti su 
gydytoju. Per kiek laiko žmogus gali 
apakti tiksliai pasakyti negalima, ka-
dangi kiekvienam pacientui šis laiko-
tarpis gali būti skirtingas – vieniems 
regėjimas išnyksta staiga, kitiems per 
kelerius metus.

- Kaip šiais laikais gydoma kata-
rakta?

-  Sergant katarakta padėti gali tik 
akies lęšiuko pakeitimo operacija. 
Vaistų nuo šios ligos nėra. Dabar 
taikomos šiuolaikinės technologijos 
leidžia operaciją atlikti nedarant di-
delio pjūvio. Vienas moderniausių, 

greičiausių ir saugiausių kataraktos 
operacijos metodų yra fakoemulsi-
fikacija. Naudojant fakoemulsifi-
katorių – akyje pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas 
dirbtinis. Kataraktos operacija – ne-
skausminga procedūra, dažniausiai 
atliekama naudojant vietinę nejau-
trą. Operacija trunka apie 30 minu-
čių, regėjimas dažniausiai pagerėja 
iškart po operacijos ar praėjus kele-
tui dienų. 

- Nuo ko priklauso operacijos 
sėkmė?

- Kataraktos operacijos sėkmei įta-
kos turi ne tik kokybiškas lęšiukas, 
kitos akies ligos, naudojama įranga 
bei gydytojo meistriškumas, tačiau 
ir ligos stadija. Todėl labai svarbu 
pernelyg ilgai neatidėlioti operacijos, 
kadangi kuo labiau lęšiukas būna su-
drumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos 
eiga. Subrendusios kataraktos ope-
racija yra techniškai sudėtingesnė, 
padidėja pooperacinių komplikacijų 
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį 
laiką. Be to, kataraktai progresuojant, 
gali padidėti akispūdis, rizikuojama 
susirgti glaukoma – liga, nuo kurios 
apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįma-
noma.

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos  atliekamos pasitelkiant gydyto-

jų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities 
profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specia-
listas, kuris atliko šimtus kataraktos operacijų. „Akių chirurgijos centre“ 
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, 
kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar jūsų artimuosius 
– patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą 
ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chi-
rurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos 
priemonės, profesionali patyrusių specialistų ko-

manda padės pasiekti puikių rezultatų. 
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Apsimetė vairuotoju...

Mistinės istorijos herojumi 
tapo anykštėnas Rimantas Žyge-
lis (g. 1957 m.). Jis birželio 6-ąją, 
ankstų rytą, būdamas neblaivus 
vairavo UAB „Anrestas“ priklau-
santį mikroautobusą „Ford Tran-
sit“. Policijos pareigūnų alkoho-
lio matuoklis parodė R. Žygeliui 
1,46 promilių girtumą. Linksmoji 
istorijos dalis, kad vyras firmos 
automobiliu važinėjosi ne tik gir-
tas, bet ir neturėdamas teisių.

Anykščių rajono apylinkės teis-
mo sprendime rašoma, kad UAB 
„Anrestas“ advokatė Vida Leo-
novienė teismui aiškino, jog R. 
Žygelis įsidarbindamas šioje ben-
drovėje pateikė galiojantį vairuo-
tojo pažymėjimą, todėl darbdaviai 
galvojo, kad jis teises vairuoti 
transporto priemonę turi. Mistinė-
je istorijoje nepaaiškinama, ar vy-
ras tą vairuotojo pažymėjimą, kurį 
rodė „Anresto“ vadovams, buvo 
suklastojęs... Matyt, R. Žygelio 
įdarbinimo peripetijų teismas pa-
prasčiausiai nesiaiškino. Jam už 
vairavimą neblaiviam skirta 1300 
eurų bauda, o „Anresto“ „Ford 
Transit“, kuriuo girtas vairuotojas 
važiavo, lyg ir nelegaliai, konfis-
kuotas nebuvo.

Linksmas senukas

1937 metais gimęs Gilvydžių 
kaimo gyventojas Jonas Sara-
kauskas, ko gero, tapo vienu 
vyriausių visų laikų Anykščių 
rajono vairuotojų, kuris bandė 
vairuoti girtas. Anykščių rajo-
no apylinkės teismo sprendime 
rašoma, kad J. Sarakauskas au-
tomobilį „Ford Mondeo“ bandė 
vairuoti balandžio 14-ąją Viešin-
tose, tačiau užmigo atsigulęs ant 
pavarų perjungimo svirties. Pilie-
tiškas asmuo atėmė iš neblaivaus 
vairuotojo automobilio raktelius 
ir iškvietė policiją. Atvykę pa-
reigūnai patikrino J. Sarakausko 
girtumą, alkoholio matuoklis pa-
rodė 1,28 prom. (lengvas girtu-
mas). Veiksmas vyko vidurdienį. 
Senyvo vyro girtumas patikrintas 
13 valandą. Maža to, jog 79-erių 
metų vyras bandė vairuoti neblai-
vus, jis pasirodo neturi ir teisių, 
o automobilis nėra draustas. Teis-
mas J. Sarakauskui skyrė 1 tūkst. 
158 eurų baudą bei konfiskavo 
automobilį.  

Pirmą prarado teises,
paskui ir traktorių

Vidas Binkis (g. 1975 m.) iš 
Karčių du kartus girtas įkliuvo 
tame pačiame Padvarninkų kai-
me prie traktoriaus MTZ vairo. 
Balandžio 29-osios rytą (9 val. 
28 min.) jis „įpūtė“ 2,55 prom., 
o birželio 21-osios vidurdienį 
(12 val. 8 min.) asmeninį rekor-
dą pagerino – alkoholio matuo-
klis parodė 2,82 prom. girtumą. 
Abiem atvejais girtumas sunkus. 
Už pirmąjį prasižengimą teismas 

Girtų vairuotojų derlius Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Per vasarą Anykščių rajono apylinkės teismas keliasdešimčiai 
girtų už vairo sulaikytų anykštėnų ar mūsų rajono teritorijoje 
įkliuvusių svetimų savivaldybių gyventojų skyrė nuobaudas. 
Tarp banalių „įpūtimų“ šį kartą pasitaikė ir daug linksmuolių. 
79-erių senukas bandė vairuoti girtas ir be teisių, vieno automo-
bilio savininkas teismui aiškino, kad jo bičiulis automobilį pasi-
ėmė savavališkai, nors jo paties girtas kūnas tuo metu buvo au-
tomobilyje. 

V. Binkiui skyrė 579 eurų baudą 
ir atėmė teises dvejiems metams. 
Už antrąjį prasižengimą vyrui 
teks atsėdėti 20 parų areštinėje. 
Teismo sprendimu konfiskuotas 
ir V. Binkio traktorius. Pana-
šu, kad Padvarninkai legendinio 
MTZ nebeišvys... 

Girtas įkliuvo ir dar vienas 
traktorininkas. Marius Pilkaus-
kas (g. 1992 m., gyvenantis Le-
liūnuose) gegužės 27 dieną ne-
blaivus vairavo traktorių „MTZ 
Belorus“. Elmininkų I kaime, 12 
val. 10 min., jis į alkoholio ma-
tuoklį „įpūtė“ 1,97 prom. (viduti-
nis girtumas). Teismas skyrė 579 

eurų baudą ir atėmė teises dve-
jiems metams.  

Pagrobė mašiną su 
savininko kūnu

Vytautas Sapkauskas birželio 
14-ąją nusipirko WV „Golf“ ir tą 
patį vakarą jį prarado. Pagal teis-
mui pateiktą versiją „golfą“ vai-
ravęs ir sulaikytas 1994 m. gimęs 
Rubikių kaimo gyventojas Mantas 
Medžiuolis V. Sapkausko „golfą“ 
pasiėmė savavališkai su visu jo 
šeimininku. Vyrai kartu gėrė, pas-
kui V. Sapkauskas ant automobilio 
sėdynės užmigo, o M. Medžiuolis 
girtas išvažiavo. Pastarasis Ma-
čionyse patikrintas policijos parei-
gūnų 22 val. 8 min.  „įpūtė“ 2,34 
prom. (vidutinis girtumas). Vyras 
vairuodamas neblaivus įkliuvo 
pakartotinai. Automobilio savinin-
kas teismui nurodė, kad prabudo 
tik pareigūnų pažadintas. Tačiau 
teismas nepatikėjo, kad pusdienį 
žmogumi, turinčiu automobilį, bu-
vęs V. Sapkauskas šioje istorijoje 
niekuo dėtas ir konfiskavo „golfą“.  
M. Medžiuoliui skirta 1 tūkst. 303 
eurų bauda. Teismo sprendime ra-
šoma, kad M. Medžiuolis jau ne 
pirmą kartą vairuoja girtas, todėl 
jam paskirtos baudos, kurias moka, 
nes dirba. Teks dirbti daugiau....  

Automobilį vairavo 
be tėvo žinios

Dviem atvejais teisme pavy-
ko įrodyti, kad girti vairuotojai 

svetimais automobiliais važiavo 
be jų savininkų leidimo. Utenoje 
registruotas Mindaugas Miške-
liūnas (g.1991 m.) girtas (2,88 
promilės; sunkus girtumas) ir 
neturėdamas vairuotojo pažymė-
jimo įkliuvo Leliūnuose, birželio 
2 dieną, 17 val. 22 min., vairuo-
damas „Fiat Brava“. Automobilis 
registruotas Lidos Patalauskienės 
vardu. Pagal šios moters parody-
mus, jos automobilį pasiėmė sū-
nus Rimantas, kuris vėliau su M. 
Miškeliūnu gėrė, kol pastarasis 
savavališkai išvažiavo Patalauskų 
„fiatu“. Teismas M. Miškeliūnui 
skyrė 1 tūkst. 158 eurų baudą. 

1998 –aisiais gimęs anykštė-
nas Lukas Puzinas – jauniausias 
girtas įkliuvęs vairuotojas. Jis 
liepos 11-osios naktį (1 val. 47 
min.) vairuodamas tėvo Almanto 
automobilį „Peugeot 806“ ir ne-
turėdamas teisių „pripūtė“ 1,73 
promilės (vidutinis girtumas). 
Teigiama, kad automobilį jis pa-
siėmė savavališkai, neatsiklausęs 
tėčio. Teismas jaunuoliui skyrė 1 

tūkst. 158 eurų baudą.   

Ir motorolerių vairuotojai 
geria...

Sulaikyti net keturi asmenys, 
neblaivūs vairavę motorolerius. 
Latavėnų gyventojas Romualdas 
Vilkončius (g. 1951 m.) teismui 
aiškino, kad liepos 18-ąją, vidur-
dienį, po Troškūnus motoroleriu 
važinėjo girtas, nes manė, kad 
yra blaivus. Jis paaiškino, kad iš 
vakaro gėrė daug stipraus alaus, 
o kitą dieną, žinoma, išvažiavo 
dar alaus. Jis „įpūtė“ 1,56 prom.
(vidutinis girtumas). Teisių R. 
Vilkončius neturėjo, motoroleris 
neregistruotas. Teismas jam sky-
rė 1 tūkst. 158 eurų baudą.   

Anykštėnas Tomas Eiva (g. 
1995 m.) parodymuose teismui 
dėstė, kad birželio 21-ąją išgėrė 
dvi skardines alaus ir motorole-
riu išvažiavo pas draugę. 19 val. 
27 min. jį sustabdžius policijos 
pareigūnams, alkotesteris parodė 
0,92 prom. (vidutinis girtumas).  
Jaunuolis metams neteko teisių ir 
dar gavo 289 eurų baudą.  

Ugnius Tamošiūnas (g. 1988 
m.) iš Bebrūnų birželio 22-ąją 
savo kaime paslydo lygioje vie-
toje. 23 val. 24 min. jis į alko-
holio matuoklį įpūtė 0,36 prom., 
tačiau vairavo motorolerį, kurio 
vairuotojams taikoma „nulinių 
promilių“ taisyklė. Motoroleris 
nedraustas, U. Tamošiūnas netu-
ri teisių vairuoti tokią transporto 
priemonę. Teismas jam skyrė 1 

tūkst. 158 eurų baudą.  
Vilniuje registruotas Dainius 

Verbickas (g. 1980 m.) balan-
džio 14-ąją, 15 val. 40 min., mo-
toroleriu neblaivus važiavo per 
Viešintas. Jam nustatytas lengvas 
girtumas (0,54 prom.). Teismas 
skyrė 289 eurų baudą ir teisių at-
ėmimą vieneriems metams. 

Pakartotinai įkliuvus  
užtenka ir kvapo

Pakartotinai neblaivus prie au-
tomobilio vairo liepos 30 dieną, 
6 val. 40 min., įkliuvo anykštė-
nas Remigijus Juodelis (g. 1991 
m.). Pareigūnams sustabdžius jo 
vairuojamą WV „Passat“, vairuo-
tojui nustatytas 0,48 promilių gir-
tumas. Lengvas girtumas, kadangi 
vyras neblaivus per metus įkliuvo 
antrą kartą, jam kainavo automo-
bilį – teismas priėmė sprendimą 
konfiskuoti „pasatą“. Taip pat jam 
skirtas ir 20 parų areštas.   

Alantos seniūnijoje (Molėtų r.) 
gyvenantis  Darius Adamonis 

įkliuvo kelio Molėtai-Anykščiai 
38 kilometre. Jis birželio 27 die-
ną „Opel Vectra“ vairavo būda-
mas vidutinio girtumo. 18 val. 9 
min. policijos pareigūnų alkoho-
lio matuoklis jam užfiksavo 1,97 
prom. girtumą. Vyras „opelį“ 
pirko prieš 2 mėnesius, tačiau jo 
registravęs nebuvo. Lygiai prieš 
dvi savaites – birželio 13-ąją - D. 
Adamonis už vairavimą išgėrus 
buvo baustas 290 eurų bauda ir 
teisių atėmimu metams. Šį kartą 
girtas vairavimas alantiškiui kai-
nuos 1200 eurų. Teismo sprendi-
mu iš jo konfiskuotas ir „Opel“ 
automobilis.  

Lukas Bronius Matiukas (g. 
1995 m.), gyvenantis Vikonių 
kaime, per metus vairuodamas ne-
blaivus įkliuvo antrą kartą. Tiks-
liau šį kartą reikėtų sakyti, jog 
jis buvo „su kvapu“, nes įpūtė tik 
0,29 prom. Jis vairavo nedraustą, 
be techninės apžiūros „Honda Ci-
vic“.  Policijos pareigūnams vyras 
įkliuvo gegužės 23-osios naktį, 
Anykščiuose. Teismas L.B. Ma-
tiukui skyrė 289 eurų baudą.

Bajorų kaimo gyventojas Min-
daugas Valančiūnas (g.1986 m.) 
vairuodamas VW „Jeta“ kovo 25 
dieną, 19 val. 48 min., pareigūnų 
sustabdytas Bajoruose, „įpūtė“ 
2,09 prom. (vidutinis girtumas). 
Teismas jam skyrė 1200 eurų 
baudą ir automobilio konfiska-
ciją. Mat šis vyras kiek daugiau 
nei prieš metus 2015-ųjų vasario 
18-ąją už vairavimą įgėrus baus-
tas 1303 eurų bauda ir jam ketve-

riems metams atimtos teisės.

 Teks atlyginti ir gamtai 
padarytą žalą

Anykštėnas Vidmantas Luns-
kus (g.1953 m.) liepos 11 dieną, 
16 val. 25 min., „netilpo“ auto-
mobilių stovėjimo aikštelėje prie 
„Norfos“ parduotuvės. Vairuoda-
mas „Ford Modeo“ jis atsitrenkė 
į stovintį automobilį. Policijos 
pareigūnams patikrinus V. Luns-
kaus blaivumą paaiškėjo avarijos 
priežastis – vyras “įpūtė” net 2,91 
prom. (sunkus girtumas). Teis-
mas jam skyrė 1158 eurų baudą 
bei teisių atėmimą trejiems me-
tams. Žinoma, prie asmeninių tos 
dienos išlaidų teks priskaičiuoti 
abiejų automobilių – savojo ir 
svetimo - remontą.

Liepos 16 dieną, 21 val. 15 
min., anykštėnas Gediminas 
Gvozdas (g.1993 m.) kelyje Kat-
lėriai-Nagurkiškiai nesuvaldė jo 
draugui priklausančios „Audi“ 
ir įlėkė į pušynėlį. Atvykę poli-
cijos pareigūnai jam nustatė 1,61 
prom. girtumą.  Vyrui teismas 
skyrė 1158 eurų baudą ir teisių 
atėmimą trejiems metams. Dar iš 
jo priteista ir 115 eurų padarytos 
žalos gamtai atlyginimui. 

Nė vienos girtos moters

Anykščių rajono apylinkės 
teismas šią vasarą nenagrinėjo 
nė vienos bylos, kurioje spręstų, 
kaip bausti girtą įkliuvusią mote-
rį. Visi problemų pridirbę asme-
nys – vyrai.  

Dabužietis Žydrūnas Jancius 
(g.1979 m.) liepos 30 dieną, 13 
val. 47 min., Kavarske, polici-
jos pareigūnams sustabdžius jo 
vairuojamą automobilį „Volvo 
V40“, į alkoholio matuoklį „įpū-
tė“ 2,91 prom. (sunkus girtumas). 
Anykščių rajono apylinkės teis-
mas jam skyrė 579 eurų baudą ir 
vairavimo teises atėmė dvejiems 
metams.  

Normantas Masilionis (g. 
1967 m.), gyvenantis Kaupiniškių 
viensėdyje, gegužės 30 diena, 11 
val. 30 min., į policijos alkoholio 
matuoklį, sustabdytas Žiedonyse, 
įpūtė 0,97 prom. (lengvas girtu-
mas). Jis automobilį VW „Pas-
sat“ vairavo neturėdamas teisių. 
Teismas N. Masilioniui skyrė 1 
tūkst. 158 eurų baudą. 

Vikonių kaimo gyventojas 
Juozas Gradeckas (g.1951 m.) 
birželio 24 dieną, 8 val. 30 min., 
vairuodams girtas įkliuvo Svė-
dasuose. Jam nustatytas lengvas 
girtumas (1,31 prom.). Teismas 
skyrė 289 eurų baudą ir atėmė tei-
sę vairuoti automobilį metams.

Skirmantas Karaznevičius (g. 
1994, gyvenantis Anykščiuose) 
birželio 1-osios vakarą, 21 val. 
40 min., policijos pareigūnų su-
stabdytas Skiemonyse, įpūtė 1,68 
prom. (vidutinis girtumas).  Vyras 
neturi teisių, vairavo nedraustą, 
be techninės apžiūros „Audi 80“. 
Teismas jam skyrė 1330 eurų bau-
dą ir konfiskavo automobilį. 

Panevėžietis Aurimas Pau-
lauskas (g. 1987 m.) įkliuvo 
Mikieriuose. Gegužės 28 dieną, 
21 val. 37 min., pareigūnams su-
stabdžius jo vairuojamą „Citroen 
Xantia“, paaiškėjo, kad A. Pau-
lauskas neblaivus – 1,46 prom. 
(vidutinis girtumas).

Už vairo girti sulaikyti vairuotojai valstybės biudžetą per praėjusią vasarą papildė dešimtimis tūks-
tančių eurų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(Nukelta į 14 p.)
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Sunkią netekties valandą, atsisveikinant su mylima žmona 
ir mama Genovaite MAČIULIENE, patyrėme daugelio žmo-
nių gerumą. Norime nuoširdžiai padėkoti esamiems ir bu-
vusiems kaimynams, draugams, lopšelio-darželio „Eglutė“ 
darbuotojams, gydytojoms V. Giriūnienei, S. Rainienei ir V. 
Požėrienei, ligoninės Vidaus ligų skyriaus seselėms. Jūsų 
atidumas ir parama mums buvo svarbi. Ačiū Jums. 

Vyras ir dukros

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsakymas — žodis 
iš likusių neišbrauktų skaičių.

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

Medinę pilį ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio statysiančios 
UAB „Povilo Gurklio firma“ 
direktorius Povilas Gurklys so-
cialiniame tinkle „Facebook“ 
demonstruoja esantis šmaikštus 
žmogus.

„Eilėje pas stomatologą?“, 
- po Kupiškio liberalų lyderio 

nuotrauka teiraujasi jo bičiuliai.
„Ne.  Pas plastinės ir rekons-

trukcinės chirurgijos gydytoją.“, 
- atsako P.Gurklys.

„Keisi ūsų formą?“, - klausia 
kitas bičiulis.

„Bandysiu užriest į viršų“, - 
paaiškina „Povilo Gurklio fir-
mos“ vadovas.

Progimnazijos direktorė atostogų 
malonumais mėgavosi Kipre

Anekdotą „Anykštai“ papa-
sakojo vargonininkas, meno 
mėgėjų kolektyvų vadovas, 
politikas, buvęs Anykščių ra-
jono tarybos narys Rimvydas 
GRIAUZDĖ. Jis dėstė, kad 
anekdotu virto tikras dviejų ži-
nomų šalies menininkų pokal-
bis tarybiniais metais.

Kalbasi du dirigentai:
- Kiek tu gauni už koncertą?
- Kartais 150, kartais 200, kar-

tais visą 1000.
- Oooo! Niekas tiek neuždirba!
- Ech… Aš apie gramus, jis - 

apie pinigus…

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos direktorė Jurgita Banie-
nė šią vasarą atostogas leido Kipre. 

“Saulėtasis ir vėjuotasis”, - taip šią 
šalį socialiniame tinkle “Facebo-
ok” pakrikštijo J. Banienė.

Medinę pilį statyti – tai ne 
feisbuke juokauti...

Vaižgantas, Tautos diena ir... Rugsėjo 8 - ąją istoriniame Nepri-
klausomybės sodelyje, prie paminklo 
Juozui Tumui - Vaižgantui, po Vy-
tauto Didžiojo ąžuolu - Svėdasuose, 
prisimintas prieš 147 metus Malai-
šiuose gimęs didysis svėdasiškis bei 
šlovinga mūsų tautos istorija, pami-
nėta Tautos diena.

Susirinko mūsų nedaug, vos aš-
tuoni . Pradėjau paties Vaižganto 
žodžiais iš vaizdelio „Kunigėlio gim-
tuvės“ : „Aš esu gimęs Malaišiuose, 
Svėdasų parapijoje ir valsčiuje, Ute-
nos apskrityje, Kauno gubernijoje, 
1869 metų rugsėjo mėnesio 8 dieną 
senojo kalendoriaus, Dievo Motinos 
gimimo dieną, per pat sumą, destis 
vidurdienyje, kada visi žmonės buvo 
išvažiavę į bažnyčion, net ir vaikai 
buvo tyčia išsiųsti...” 

Kūrinį „Svėdasiškiai“ skaitė bibli-
otekininkė Asta Medinienė ir Valenti-
nas Fiodorovas.

Po to mūsų tema kryptelėjo į tautos 

istoriją Nepriklausomybės sodelyje, 
po Vytauto Didžiojo ąžuolu, sodintu 
jubiliejiniais 1930 metais, kuomet 
minėtos 500-osios taip ir neįvykusio 
karūnavimo bei didžio valdovo mir-
ties metinės. Vaižgantas 1920 m. su-
grįžęs į Kauną kunigavo Vytauto Di-
džiojo bažnyčioje, kur išgarsėjo kaip 
pamokslininkas ir visuomenininkas.

Vaižgantas prisimintas ir kaip 
pilietis, tautos bėdų viešintojas bei 
savųjų mokytojas, patarėjas. Vaiž-

gantas po kelionės į JAV 1912 m., 
parašęs knygą “Visur gerai, kur mūsų 
nėra “, gailėjo tų tūkstančių tautiečių, 
kurie laimę gyventi tėvynėje, dvasinį 
tapatumą prarado ir tautai mirė. Matė 
vargus ir Lietuvoje, ragino mokytis, 
lavintis, ieškoti geresnio uždarbio .

Karališku rausvumu švietė  Aukš-
taitijos vėliava, o Jono Neniškio at-
vežtas Vytauto Didžiojo paveikslas 
suteikė dar daugiau sakralumo.

Raimondas GUobIS

 

Tautos dieną Svėdasuose paminėję (iš kairės): Algis Baronas, 
Jonas Neniškis, Dalia Paulavičienė, Asta Medinienė, Raimon-
das Guobis, Aldona Saliamonienė ir Valentinas Fiodorovas.



IŠ ARTI 2016 m. rugsėjo 10 d.

siūlo darbą

parduoda

įvairūs Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

TVENKINIŲ KASIMAS
Gera kokybė už gerą kainą!
Kasame, valome tvenkinius.

Vikšriniu buldozeriu 
“Komatsu” lyginame gruntą.

www.moletutvenkiniai.lt
Tel. (8-676) 42576.

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

Renkasi rugsėjo 5 - 15 dienomis adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-620) 98813, (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.

VIŠTAITĖS! Rugsėjo 15 d. (ketvirtadienį) paskutinį 
kartą šiais metais prekiaus Kaišiadorių rajono paukšty-
no vakcinuotomis 5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
juodomis dėsliosiomis vištaitėmis ir jaunomis 6 mėn., 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesa-
lais, turės gaidžių. Tel. (8-616) 50414. Viešintose 9.40, 
Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose 9.55, Andrioniškyje 
10.00, Piktagalyje 10.10, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 10.20, N. Elmininkuose 
10.35, Elmininkuose 10.40, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 11.00, Varkujuose 11.35, Mačionyse 13.50, 
Burbiškyje 14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, 
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 
14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15, 
Kavarske 15.25, Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40, 
Repšėnuose 15.45, Traupyje 15.55, Laukagaliuose 
16.05, Troškūnuose 16.15, Juostininkuose 16.25, 
Rukiškyje 16.30, Raguvėlėje 16.35.

Restoranui “Nykščio namai” rei-
kalingas virtuvės šefas.

Tel. (8-640) 43197.

Melžėjai - darbui  bendrovė-
je. Reikalinga darbo patirtis. 
Panevėžio r.  Alga pagal susita-
rimą. Suteikiamas gyvenamasis 
plotas. 

Tel.: (8-687) 58269, 
(8-687) 58237.

Reikalingas žmogus dirbti be-
tonavimo ir apdailos darbus prie 
Antrojo Kurkliu kaimo. Galimas 
apgyvendinimas.

Tel. (8-657) 82622.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir 
Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išnuomoja žemę.
Tel. (8-674) 67562.

Ūkininkas išsinuomotų ar pirk-
tų įvairaus ploto ž. ū. p. žemę 
Anykščių r. Veža krovinius iki 
3,5 t mikroautobusu.

Tel. (8-686) 59473.

Rasta

Anykščių mieste - dviratis.
Tel. (8-622) 74506

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba

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

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stum-
domosiomis durimis, virtuvės, 
miegamojo, kt. baldus pagal in-
dividualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Sulčių spaudimas modernia 
įranga su pasterizavimu į 5 l ir 3 
l pakuotes. Dirba kasdien. 

Tel.: (8-676) 17378, 
(8-675) 86867, 
Ažuožerių k., netoli pagrindi-

nio kelio Anykščiai-Kavarskas.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius. Karpo, formuoja gyva-
tvores, geni šakas. 

Tel. (8–644) 41260.

Pjauna pavojingus medžius 
prie namų, elektros laidų. 

Augis, tel. (8-656) 11318.

Dažo namus, gamybinės pa-
skirties patalpas. Atlieka kitus 
statybos darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-682) 37022.

Šlifuoja grindis, laiptus, parke-
tą, parketlentes, senas dažytas 
grindis. Kloja parketą, parke-
tlentes, remontuoja medines 
grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

UAB 2 Vymonta gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinkio skar-
dos, daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

Kaminų įdėklai (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.

Kloja trinkeles. Ilgametė darbo 
patirtis, suteikia garantiją.

Tel. (8-648) 11907.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-698) 05413.

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

Tel. (8-657) 66116.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Girtų vairuotojų derlius

 Jam skirta 289 eurų bauda bei 
teisių atėmimas vieneriems me-
tams.

Anykščiuose gyvenantis Aidas 
Bauža (g. 1973 m.) gegužės 1-o-
sios naktį 3 val. 18 min. įkliuvo 
Keblonyse. Jam nustatytas 1,70 
prom. girtumas (vidutinis girtu-
mas). A. Bauža vairavo „Audi 
100 Avant“. Teismas vyrui skyrė 
579 eurų baudą ir teises vairuoti 
automobilį atėmė dvejiems me-
tams. 

Dainius Deveikis (g.1995 m.), 
gyvenantis Daujočiuose gegu-
žės 3-osios naktį, 2 val. 56 min., 
policijos pareigūnų sustabdytas 
prie Svėdasų į alkoholio matuo-
klį „įpūtė“ 1,89 prom. (vidutinis 
girtumas). Jis vairavo nedraustą, 
be techninės apžiūros „Audi 80“. 

Teismas D. Deveikiui skyrė 579 
eurų baudą ir teises vairuoti auto-
mobilį atėmė dvejiems metams. 

Anykštėnas Jurijus Belčiko (g. 
1962 m.) balandžio 16-ąją, 6 val. 
40 min., Anykščiuose sulaikytas 
neblaivus prie „Audi A2“ vairo. 
Jam nustatytas lengvas girtumas 
(0,82 prom.). Teismas skyrė 289 
eurų baudą ir atėmė teisę vairuoti 
automobilį vieneriems metams.  

Gerkiškių kaimo gyventojas 
Vitalijus Grigorjevas (g. 1984 
m.) be teisių ir girtas važinėjosi 
po Vašuokėnus. Jo „Ford Fiesta“ 
buvo nedrausta, be techninės ap-
žiūros ir net be numerio. Gegužės 
8-ąją, 18 val. 40 min., jis „įpūtė“ 
2,1 prom. (vidutinis girtumas). 
Teismas skyrė 1 tūkst. 200 eurų 
baudą. 

Nerijus Jakniūnas (g. 1986 
m., gyvenantis Burbiškyje) bir-

želio 11-osios naktį (0 val. 5 
min.) (neblaivus 2,53 prom.; 
sunkus girtumas) vairavo „Peu-
geot“. Pareigūnai jį sustabdė 
Katlėriuose. Teismas N. Jakniū-
nui skyrė 579 eurų baudą ir at-
ėmė teisę vairuoti automobilį 
dvejiems metams. 

Zaviesiškyje gyventis Dei-
mantas Kavaliauskas (g. 1966 
m.) gegužės 28 dieną būdamas 
neblaivus (0,65 prom.; lengvas 
girtumas) pareigūnams įkliuvo 
Anykščiuose 9 val. 28 min. Vyras 
vairavo „Peugeot“ automobilį. 
Jam teismas skyrė 289 eurų bau-
dą ir teisę vairuoti atėmė viene-
riems metams.

 Utenos rajone gyvenantis Gin-
tautas Gaidys (g. 1962 m.)  liepos 
9 dieną, 2 val. 50 min., būdamas 
neblaivus (2,03 prom; vidutinis 
girtumas) su „Audi – 80“ įkliu-

vo Bajoruose. Jam teismas skyrė 
579 eurų baudą ir teisę vairuoti 
atėmė dvejiems metams. 

Gintautas Burneika (g. 1971 
m.), gyvenantis Lyduokiuose 
(Ukmergės r.) girtas įkliuvo lie-
pos 28-ąją, 11 val. 10 min., Me-
rečiškių kaime. Jis „Alfa Romeo“ 
vairavo be teisių ir būdamas labai 
girtas (3,2 prom.). Vyrui skirta 1 
tūkst. 158 eurų bauda, bet auto-
mobilis nekonfiskuotas.  

Arūnas Žamba (g. 1983 m., 
gyvenantis Kauno rajone, Ežerė-
lyje) Anykščiuose įkliuvo liepos 
22-osios naktį. Vyras, būdamas 
neblaivus (1,11 prom.; lengvas 
girtumas), vairavo „Citroen Ber-
lingo“. Vairuotojo teisių jis netu-
ri ir niekad neturėjo. Teismas jam 
skyrė 1 tūkst. 158 eurų baudą.

Arūnas Pranckūnas (g. 1975 
m., gyvenantis Antrųjų Kurklių 
kaime) liepos 29 dieną, 19 val. 
58 min., būdamas neblaivus 
(2,86 prom.; sunkus girtumas), 

įkliuvo kelyje Kaunas – Zarasai, 
Anykščių rajono teritorijoje. Vai-
ravo jis  „Mitsubishi Pajero Pani-
ni“. Šios kategorijos automobilių 
A. Pranckūnas vairuoti teisės ne-
turėjo. Teismas jam skyrė 1 tūkst. 
158 eurų baudą.  

Evaldas Grubinskas (g. 1985 
m., gyvenantis Panevėžyje) Troš-
kūnuose gegužės 29-osios rytą 
„įpūtė“ 0,44 prom. (lengvas gir-
tumas). Vyras aiškino, kad gėrė 
iš vakaro, jautėsi blaivus. E. Gru-
binskui skirta 289 eurų bauda bei 
atimta teisė vairuoti automobilį 6 
mėnesiams. 

Skiemonių seniūnijos Kurkle-
lių kaimo gyventojas Robertas 
Grimžauskas (g. 1988 m.) birže-
lio 14-osios naktį, 0 val. 50 min., 
Pašiliuose „įpūtė“ 2,03 prom. 
(vidutinis girtumas). Jis vairavo 
„Seat Toledo“. Teismas R. Grim-
žauskui skyrė 579 eurų baudą ir 
atėmė teisę vairuoti automobilį 
dvejiems metams.   

(Atkelta iš 12 p.)
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Redaktorius

parduoda

perka

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Sodybą, namą, sodybvietę, že-
mės - miško sklypą gražesnėje 
vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno, dviejų ar trijų kambarių 
butą. Atsiskaito grynais.

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel.: (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Kita

Alytaus gamybos kartonines 
naudotas vidaus duris.

Tel. (8-687) 78274.

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

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

Svėdasų sen. Daujočiuose - 
obuolius. Didesnį kiekį pasiima iš 
namų. Duoda didmaišius.

Tel. (8-618) 25497.

Obuolius (didesnį kiekį gali paiim-
ti iš namų). Kalno g. 4, Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.

Bendrovė - grūdus, kviečius, 
miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito 
iš karto. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cin-
kuotas rėmas, lietuviški, rusiški). 
Vertingos dovanos perkantiems šil-
tnamį. 

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

Nekilnojamasis turtas

Ž. ū. paskirties žemę - 21,24 ha: 
ariama pieva - 12,56 ha, miškas - 
4,42 ha, želdiniai - 1,6 ha, pelkės - 1,5 
ha, nenaudojama - 1,16 ha prie upės. 
Užpalių seniūnija.

Tel.: (8-694) 19944, (8-680) 93265.

Namą N. Elmininkuose (2 a. mūri-
nis, ūkinis, 0,5 ha žemės, sodas, vi-
sos komunikacijos).

Tel. (8-685) 33738.

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha že-
mės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Sodybą Kurklių kaime, plotas 10 ha 
ribojasi su upėmis. Gyvenamas na-
mas, molinis tvartas, klojimas, pirtis. 
35000 Eur.

Tel.: (8-672) 70676, (8-673) 72429.

Dviejų kambarių butą Kavarske. 
Virtuvė, nauji langai, durys.

Tel. (8-605) 07142.

Padės sėkmingai parduoti aukš-
čiausia rinkos kaina įvairų nekilnoja-
mąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

Kuras

Beržines, juodalksnio malkas, kala-
dėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytas lapuočių malkas. Turi ir 
sausų. Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Malkas. Skaldytos džiovintos alks-
nio, beržo, uosio malkos. Pristato. 

Tel. (8-607) 99455.

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

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

Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo, uo-
sio briketai nuo 79 Eur. 

Tel. (8-698) 55663.

Gyvuliai

Sveiką, ramų darbinį arklį. Galima 
keisti. Atveža. 

Tel. (8-673) 38175.

Karves.
Tel. (8-682) 66944.

Kita

PEUGEOT 406 (1998 m., 1,8 ben-
zinas, kontaktinės dujos, mėlynos 
spalvos, sedanas, TA - 17, el. langai, 
el. kondicionierius, kablys. 750 Eur).

Tel.: (8-673) 33790, (8-684) 58320.

Pirmamečių (ankstyvų, vidu-
tinio ankstyvumo ir vėlyvų) de-
sertinių veislių braškių kerų dai-
gus.

Tel.: (8-650) 42647, 
(8-673) 38033.

Lietuvišką svilintą dujomis 
kiaulienos skerdieną puselėmis 
po 40-60 kg, perkant 2 puseles 
(visa kiaulė) kaina tik 2,24 Eur, 
taip pat didelių kiaulių skerdieną 
1,85 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Svetainės ištiesiamą kampą.
Tel. (8-610) 91553.

Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezer-
vuarus, riebalų surinktuvus. 
Pardavimas, montavimas, ga-
rantinis aptarnavimas. Galima 
išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Rugsėjo 11 d. 
(sekmadienį),  prekiaus ,,Kaišiadorių” 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėliosiomis vištaitėmis 
ir gerai dedančiomis kiaušinius vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur). Turės gaidžiukų. 
Spec. lesalai. Prekiaus 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.



2016 m. rugsėjo 10 d.

mėnulis
rugsėjo 10-12 priešpilnis.

Dionyzas, Konstancija, Mi-
kalojus, Salvijus, Tautgirdas, 
Girmintė, Kostė.

šiandien

rugsėjo 11 d.

rugsėjo 12 d.

Hiacintas, Jacinta, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

oras

+19

+10

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė ir pasąmonės
gelmės

Piešė Rūta MARToRANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

UAB „Palink“ ieško 
Kasininko (-ės) - pardavėjo 

(-os) ir Vyr.kasininko (-ės) – 
pardavėjo (-os) 

darbui IKI parduotuvėje  
Anykščiuose (J.Biliūno g. 13, 

Anykščiai). 

Telefonas pasiteirauti: 
8-656-37378 (Edita) 

arba kreipkitės tiesiogiai į 
parduotuvės administraciją.
Savo gyvenimo aprašymus 

galite siųsti el. paštu: 
atranka@iki.lt 

Televizija vėl barės,
Mokslas tiria visagalis -
Kam žmogus dėl laimės stena,
Ji – pasąmonėj gyvena.

Ir prie stalo susikaupus
Ji prisiminimus laupo,
Štai regėjimus jau mato - 
Ieško durų į visatą

Skaito, varto ji knygas,
bet jos pastangos – ne kas,
Užsimoja ir kad kerta - 
bus pasąmonė atverta.

Po kelių sėkmingų smūgių
Išsitiesia visu ūgiu:
„Pasakysiu jums – nesąmonė
Šitas vargas su pasąmone“.

Grižų sodybos kiemas kuriam lai-
kui buvo virtęs tikrų tikriausia filma-
vimo aikštele. Televizininkus čia sve-
tingai įsileido, visokeriopą paramą 
teikė, kvapnių žolelių arbata, obuo-
liais, iš nuosavo bityno iškopinėtu 
šviežiu medumi vaišino pati sodybos 
šeimininkė, iš Kauno pailsėti, atsi-
pūsti nuo miesto triukšmo tėviškėn 
sugrįžusi gimtojo lizdo ir Grižų gi-
minės atminimo puoselėtoja Rimanta 
Adomaitienė.  

Čia pat neramiai trypčiojo į dailią 
lineiką pakinkytas arklys, kurį filmo 
kūrėjams išnuomojo netoli nuo Ma-
laišių esančio Juodonių  (Rokiškio 
rajono Kamajų seniūnija) kaimo tu-
rizmo sodybos savininkas Bronius 
Juozelskis. Lineiką iš Juodonių at-
vairavo Gykių kaimo gyventojas 
Rimantas Šukys, kuris visą laiką ir 
talkino televizininkams. 

Malaišių sodžius buvo virtęs 
filmavimo aikštele
Svėdasų seniūnijos pakraštyje esantis Malaišių kaimas vasa-

riškai šiltą ir saulėtą rugsėjo 6-osios popietę atgijo nuo žmonių 
šurmulio. Tą antradienio popietę Malaišiuose „šeimininkavo“ 
Nacionalinės televizijos (LRT) kūrybinė grupė, kūrusi siužetą 
būsimajam dokumentiniam filmui apie Vaižgantą. 

Vytautas bAGDoNAS

Beje, į arklio paieškas filmo pro-
diuserės Teresos Rožanovskajos  
prašymu įsijungė ne vienas Svėdasų 
krašto gyventojas. O arklys čia buvo 
labai reikalingas, nes buvo filmuo-
jamas epizodas, kuomet Žemaitijo-
je kunigavęs jaunas vikaras Juozas 
Tumas-Vaižgantas, išlydėdamas jį 
aplankiusį brolį Joną Tumą, įduoda  
šiam lagaminą su draudžiama lietu-
viška spauda, kad tasai viską nuvežtų 
svėdasiškiams. Broliai atsisveikina, 
Jonas Tumas su vežėju sėdasi į linei-
ką ir abu smagiai dainuodami  lietu-
vių liaudies dainą išvažiuoja. Nors 
TV ekrane bus perteiktas epizodas 
iš brolio ūkininko ir brolio kunigo 
atsisveikinimo Žemaitijoje, tačiau tas 
epizodas buvo filmuojamas Aukštai-
tijoje, Vaižganto gimtuosiuose Malai-
šiuose. 

Kadangi tai bus dokumentinis 

filmas su vaidybiniais elementais, 
savaime suprantama, kai kuriuos 
vaidmenis atliks aktoriai. Malaišiuo-
se irgi filmavosi aktoriai. Žilagalvio 
kunigo Juozo Tumo-Vaižganto vai-
dmenį atliko valstybinio Vilniaus ma-
žojo teatro artistas, gerai pažįstamas 
žiūrovams iš kino ir televizijos filmų, 
TV humoro laidų, aktorius Ramū-
nas Cicėnas. Į Vaižganto brolio Jono 
Tumo vaidmenį nuoširdžiai įsijautė 
Oskaro Koršunovo teatro aktorius 
Darius Gumauskas, beje, 2011-aisiais 
metais už geriausią pagrindinį vyro 
vaidmenį režisieriaus O. Koršunovo 
spektaklyje „Dugne“ pagal M.Gorkio 
pjesę „Dugne“ apdovanotas Auksiniu 
scenos kryžiumi. Vežiko vaidmenį at-
liko vilnietis Aušrys Kopūstas...

Nors Malaišiuose buvo filmuoja-
mas tik nedidelis epizodas, tačiau tam 
prireikė daugybės dublių ir net keleto 
valandų įtempto darbo. Tačiau ir akto-
riai, ir režisierius Eimantas Belickas, 
ir operatorius Narvydas Naujalis  bei 
kiti kūrybinės grupės nariai galutiniu 
rezultatu liko patenkinti. Sėkmingu 
kūrybiniu vizitu į Vaižganto gimtuo-
sius Malaišius liko patenkinta ir bū-
simojo filmo scenarijaus autorė, žino-
ma TV laidų kūrėja žurnalistė, 2005 

metais apdovanota Lietuvos žurnalis-
tų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio 
premija „Kelyje į Vilties Prezidento 
Lietuvą“, Liudvika Pociūnienė.

Malaišiuose filmuotą epizodą tele-
vizininkai pateiks konkursui ir, jeigu 
jų sumanymas sulauks įvertinimo bei 
finansinės paramos, jau kitąmet prasi-
dės filmo kūrimo darbai. 

Maždaug valandos trukmės doku-
mentinis filmas su vaidybiniais ele-
mentais turėtų būti filmuojamas rašy-
tojo gimtuosiuose Malaišiuose, taip 
pat Žemaitijoje, kur jis daugelį metų 
kunigavo ir nešė šviesą bei lietuvišką 
žodį parapijiečiams, Vilniuje, Kaune. 
Na, o žiūrovai to filmo premjerą tu-
rėtų išvysti 2018-aisiais, kuomet Lie-
tuva minės valstybingumo 100-ąsias 
metines. 

Arklį  sėkmingai „prisijaukinęs“ vežiko vaidmenį atliekantis 
Aušrys Kopūstas (kairėje) bendrauja su Gykių kaimo gyventoju 
Rimantu Šukiu, kuris filmavimo metu tuo arkliu rūpinosi.

Grimuotoja Žydrūnė Raginy-
tė ruošia aktorių Ramūną Ci-
cėną Vaižganto vaidmeniui.

Autoriaus nuotr.

Žurnalistė, filmo scenarijaus autorė Liudvika Pociūnienė (deši-
nėje) bendrauja su nuoširdžiai filmavimo grupę priėmusia savo 
sodyboje Rimanta Adomaitiene.


