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asmenukė
Tikėjimas

Kai sako, kad emigracijos 
klausimo išspręsti neįmanoma, 
netikiu. Išspręsti galima trimis 
būdais: 1. Uždaryti sienas. 2. At-
imti pasus. 3. Pakelti algas.

Kadangi pats asmeniškai neti-
kiu, kad trečiasis būdas įmano-
mas, tai siūlau taikyti pirmus du.

Tačiau gerai, kad ne visi to-
kie kaip aš - Seimo nariai netiki 
pirmais dviem būdais, o imasi 
trečiojo ir jau pasikėlė sau ir val-
dininkams algas. Štai jiems jau 
emigruoti nereikia. Matote, kaip 
viską galima išspręsti, kai tiki.  

Linas BITVINSKAS

Meras pamatė 
nusikalstamą veiką Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius gavo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio prašymą... kažko 
paieškoti Tilto gatvės projekte. 

Kalbėdamas su „Anykšta“ K. Tubis aiškino, kad jam nevalia net sakyti, į kokią prokuratūrą kreipėsi, jau nekalbant apie jo rašto 
turinį. Meras tikino, kad jis kalbėti negali, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas. „Anykštai“ išsiaiškinus, kad Panevėžio apygardos pro-
kuratūra ikiteisminio tyrimo nepradėjo, K.Tubis tikslino, kad jis parašė du skundus – vieną Panevėžio apygardos prokuratūrai, kitą 
– Lietuvos generalinei prokuratūrai. Pasak mero, ikiteisminį tyrimą pradėjo Generalinė prokuratūra.

Galbūt Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis su buvusia savi-
valdybės administracijos direktore Veneta Veršulyte susitiks teis-
muose.  

Sibire plovė auksą, 
Afrikoje gydė ebolą

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Mesti viską ir iškeliauti – pa-
matyti pasaulį, susipažinti su 
naujais žmonėmis, matyti, kaip 
keičiasi gamta skirtingose šaly-
se, apie tai pasvajoja turbūt ne 
vienas. 

Vasario pabaigoje vienas toks 
keliautojas, apkeliavęs vos ne 
visą pasaulį, čekas Petr Majer, 
užsuko į  Anykščių rajoną. 55 
aplankytos valstybės – tiek sakė 
eidamas pėsčiomis aplankęs 40-
metis keliautojas P. Majer.

 „Anykšta“ su keliautoju kal-
bėjosi apie daugeliui į beproty-
bę panašų jo gyvenimo būdą, 
kurį jis pasirinko vos baigęs 
mokyklą. 

Čekas Petr Majer be gimtosios kalba lenkų, rusų, anglų ir ispa-
nų kalbomis. Keliautojas teigia, kad iš tėvo pusės turi ir lašelį 
lietuviško kraujo.

Autoriaus nuotr.

Su korupcija 
toliau kovos 
Raimondas
Razmislavičius

Darbo 
neteks dar 
penki 
mokytojai

Politikoje 
Mindaugas 
Sargūnas 
asmeninės 
naudos neieško

Anykščiams. Žinia, kad Vokie-
tijos užsienio reikalų ministerijos 
diplomatiniame archyve Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius 
Liudas Mažylis rado Vasario 16-
osios Nepriklausomybės Aktą, 
sujaudino Lietuvą, o ypač turėtų 
nudžiuginti anykštėnus. Lietuvos 
socialdemokratų partijos išplatin-
tame pranešime keliama versija, 
kad Vokietijoje rastas Nepriklau-
somybės Aktas buvo surašytas 
anykštėno socialdemokrato S. 
Kairio ranka.

Rekolekcijos. Šį sekmadienį 
Skiemonių bažnyčioje vyks Gavė-
nios rekolekcijos. Šv.Mišios – 12 
val. 30 min., rekolekcijas ves Vil-
niaus kunigų seminarijos profeso-
rius kunigas Valentinas Šiuša.  

Pokalbis. Šiandien 12 val. 
Anykščių dekanato šeimos cen-
tras kviečia į susitikimą su Kau-
no arkivyskupijos vyskupu Kęs-
tučiu Kėvalu L. ir St.Didžiulių 
viešojoje bibliotekoje. Pokalbio 
tema „Šeima: vartai į gyvenimą 
ir tikėjimą“.

Taryba. Praėjusį ketvirtadienį 
Anykščių rajono taryba priėmė 
net 80 sprendimų. Tiesa, nema-
ža tų sprendimų dalis – savival-
dybės įmonių veiklos ataskaitos 
bei formalūs sprendimai, kuriais 
ankstesni sprendimai, pasikeitus 
įstatymams, pripažinti neteku-
siais galios. Apie Tarybos posė-
dį plačiau skaitykite antradienio 
„Anykštoje“, o įmonių ataskaitas 
pateiksime atskiromis publikaci-
jomis.

Konteineriai. Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka 
rajono Tarybai atsiskaitydamas 
apie per mėnesį nuveiktus dar-
bus pranešė, kad savivaldybė 
gavo 519 tūkst. eurų paramą – už 
šiuos pinigus bus įrengta 31 pu-
siau požeminė atliekų surinkimo 
aikštelė.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Saulius 
Rasalas 
rūpinsis 
miškais
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spektras
Aktas. Berlyne, Vokietijos už-

sienio reikalų ministerijos politi-
niame archyve, būtų rastas Vasario 
16-osios Akto originalas. Vytauto 
Didžiojo universiteto politologijos 
profesorius Liudas Mažylis neieš-
kojo mums svarbaus istorinio do-
kumento bet kur. Pasirinko istoriš-
kai labiausiai tikėtiną tyrimo kryptį 
- Vokietiją. 

Susisiekė. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė ketvirtadienį užsimi-
nė, kad dėl Berlyne rasto Vasario 
16-osios akto Lietuvos pareigūnai 
jau susisiekė su Vokietijos kancle-
rės Angelos Merkel biuru ir tiria jo 
grąžinimo galimybę. Šalies vado-
vės teigimu, rastas dokumentas - 
geriausia dovana Lietuvai artėjan-
čio nepriklausomybės 100-mečio 
proga. Premjeras Saulius Skver-
nelis taip pat tikino nematantis 
argumentų, kodėl Aktas neturėtų 
būti sugrąžintas Lietuvai. Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje Deividas 
Matulionis vakar pradėjo aiškintis 
konkrečias Akto grąžinimo gali-
mybes.

Sostinė. Kultūros ministerijo-
je paskelbtas Europos kultūros 
sostinės atrankos konkurso, kurio 
antrajame etape rungėsi Klaipėda 
ir Kaunas, nugalėtojas. Nuo uos-
tamiesčio laimė nusisuko - 2022-
aisiais garbingu titulu pasipuoš 
Kaunas. 

Spaudė. Buvusi žemės ūkio mi-
nistrė Virginija Baltraitienė teisme 
teigė patyrusi tuometinio premjero 
Algirdo Butkevičiaus spaudimą 
raginti atsistatydinti Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
(VMVT) vadovą Joną Milių. Vil-
niaus apygardos administraciniame 
teisme eksministrai V. Baltraitienė 
ir Tomas Žilinskas buvo apklausti 
kaip liudytojai, jų prašyta paaiš-
kinti J. Miliaus veiklos ataskaitos 
svarstymo Vyriausybėje aplinky-
bes. Kaip tvirtino V. Baltraitienė, 
premjeras ją ragino įtikinti J. Milių 
pasitraukti pačiam. “Visą laiką jau-
čiau premjero spaudimą, kad turiu 
priversti Joną Milių atsistatydinti, 
o jei nesugebėsiu atstatydinti, tada 
pateiks kažkokias slaptas pažymas 
apie mane”, - teisme liudijo buvusi 
ministrė. 

Kompensuos. 35 655 eurų 
kompensaciją valstybė privalės 
sumokėti klaipėdiečiui Mindaugui 
Gelžiniui, kuris nekaltai už grotų 
praleido 1 021 dieną, kol sulaukė 
galutinio teismo sprendimo - ne-
kaltas. Tragedija vyro gyvenime 
nutiko 2008 m kovo 22-osios nak-
tį, kai po vidurnakčio paskambi-
nęs vienas pažįstamas liepė išeiti 
į kiemą. Paprašę motinos kviesti 
policiją M. Gelžinis išėjo kieman, 
kur jo laukė du vyrai, ginkluoti 
gumine lazda. Gavęs du smūgius 
M. Gelžinis turėjo gintis, ir vie-
nam asmeniui dukart dūrė peiliu. 
Šis po trijų parų ligoninėje mirė, o 
teismas M. Gelžiniui už nužudymą 
skyrė 9 metus nelaisvės, tačiau vė-
liau pripažinta, kad jis neperžengė 
būtinosios ginties ribų. 

Pratybos. Neslopstant įtampai 
su Rusija, Krašto apsaugos ministe-
rija kartu su amerikiečių ekspertais 
rengia vadinamąsias simuliacines 
stalo pratybas Lietuvos politikams 
ir už saugumą atsakingų institucijų 
atstovams. Per mokymus jie treni-
ruosis dirbti krizės sąlygomis.

Parengta pagal BNS

Žurnalistė Elvyros Sabalytės 
tekstas „Vyro širdis plaka kito 
žmogaus krūtinėje“ – pasakojimas 
apie organų donoru po mirties ta-
pusį Kęstutį Repečką, kuris gyve-
no Saldudiškyje (Utenos r.).

Linas Bitvinskas straipsnyje 
„Turto kainas muša prasta demo-
grafinė padėtis“ analizuoja Utenos 

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris
Išleistas pirmasis šių metų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 

numeris. Šį kartą žurnalo viršelyje penkiolikmečių Aurelijos ir 
Kristinos Budryčių iš Čekonių nuotrauka. „Aukštaitiškame for-
mate“ spausdinama žurnalistės Daivos Goštautaitės publikacija 
apie dramatišką mergaičių istoriją („Medikės rūpestį už dvynes 
prisiėmė dar joms negimus“).

regiono nekilnojamojo turto rinką, 
Vidmantas Šmigelskas tekste „Di-
džiausias Anykščių darbdavys vis 
dar ant parako statinės“ primena 
skandalingą anykštėnų ūkininkų 
Juškų šiltnamių statybų, dėl kurių 
vis dar vyksta teismai, istoriją.

„Aukščiausių bokštų bažny-
čia“ – istoriko Raimondo Guobio 

tekstas apie Anykščių bažnyčią ir 
joje saugomas vertybes, „Rimvydą 
Griauzdę užbūrė vargonai ... ir lėk-
tuvai“ – Jono Junevičiaus publika-
cija apie Anykščių bažnyčios var-
gonininką ir lakūną R. Griauzdę.

Rubrikoje „Kelionės“ E. Saba-
lytė veda skaitytojus po Jungtinius 
Arabų Emyratus („Rojus dykumų 
apsuptyje, tačiau ne visiems“).

2 eurus kainuojantis naujas 
„Aukštaitiško formato“ numeris – 
jau prekyboje. Žurnalas praduoda-
mas visose Utenos regiono prekybos 
vietose bei Vilniuje, Panevėžyje, 
Ukmergėje ir Kupiškyje. Prenume-
ruojamas jis visoje Lietuvoje.   

Štai jis - Svėdasų grafams Morikoniams artimas pasaulinio gar-
so italų tenoras Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli kelionės maršrute - ir Svėdasai Raimondas GUOBIS

Jau senokai paskelbta, kad šių metų rudenį į Lietuvą atvyks-
ta ir didžiausioje šalyje „Žalgirio“  arenoje koncertuos pasaulinė 
muzikos žvaigždė, italų tenoras Andrea Bocelli. 

Numatytas vienintelis koncertas, tačiau dainininkas Lietuvoje 
žada praleisti kelias dienas, mat yra sumanęs aplankyti su jo gi-
minaičiais susijusias šalies vietas - apsilankyti Svėdasuose.

Matyt, mažai kas žino, kad An-
drea Bocceli yra ne menkiau gar-
saus italo - nepakartojamos muzi-
kos, ypač tinkančios kino filmams, 
kūrėjo Ennio Moriccone artimas 
giminaitis. Solistas dažnokai dai-
nuoja garsiojo kraštiečio sukurtas 
dainas, ypač didingai skamba jo 
atliekama didžioji filmo „Unce 
Upon a Time in the West“ („Kartą 
Vakaruose”) daina  „Your Love“.

A. Bocelli, susidomėjęs šiais lai-
kais populiariu giminės medžiu, 
protėvių ir jiems giminingų šeimų 
paieškomis, patyrė, kad Svėdasus 
XVIII - XIX amžiuje valdę grafai 

Marikoniai buvo jo artimi giminai-
čiai. 

Greitai šešiasdešimties metų su-
kaktį minėsiantis, iš Lajatico miesto 
Toskanoje kilęs solistas nuo dvyli-
kos metų beveik nemato - nuo pat 
gimimo jį vargino glaukoma, o akių 
šviesa visai prigeso po to, kai su 
bendraamžiais berniukais žaidžiant 
futbolą kamuolys smarkiai sutrenkė 
galvą.  „Nors ir beveik nieko nema-
tau, tačiau norėčiau kitomis pajauto-
mis patirti tos vietos dvasią ir įkvėpti 
bei pajusti skriejantį vėją, gal net pi-
etinį, dvelkiantį iš tos pusės, kur yra 
Italija”, - sako garsusis italas.

Pasak ryšį su A. Bocelli vadybinin-
kais užmezgusių svėdasiškių, svečias 
yra pasirengęs stambia auka paremti 
grafų Marikonių paveldo išsaugoji-

mą. Tikėtina, kad tos lėšos bus sunau-
dotos temontuojant vieškelio kryžke-
lėje netoli miestelio esančią Svėdasų 
dvaro koplyčią.

Rajono valdančioji dauguma lyg 
ir sutiko, kad reikia balsuoti dėl 
opozicijos pasiūlymo, tačiau vice-
meras konservatorius Sigutis Obe-
levičius pasiūlė sprendimą atidėti 
mėnesiui. Pasak vicemero, reikia 
peržiūrėti visą komisijos sudėtį, 
nes dabartinei komisijai sunku su-
sirinkti į posėdžius, vienas komi-
sijos narys iš viso yra emigravęs. 
O Darbo partijos atstovas rajono 
Taryboje Vaidutis Zlatkus ieškojo 
jautrios L. Pakelčiui vietos. „Siū-
lau klausimą nukelti iki Seimo 

rinkimų. Negi, Lukai, nepasiren-
gęs laimėti rinkimų?“ – retoriškai 
klausė V. Zlatkus. L. Pakeltis atsa-
kė, kad jis gali ir palaukti...   

Opozicija ir valdančioji daugu-
ma sutarė, kad naują Antikorupci-
jos komisijos pirmininką rinks tik 
po dviejų mėnesių. Kaip vienas iš 
papildomų motyvų – R. Razmis-
lavičiaus vadovaujama komisija 
yra pradėjusi tyrimą dėl galimai 
neteisėtos, dar socialdemokrato 
administracijos direktoriaus Vi-
liaus Juodelio sudarytos Troškūnų 

Su korupcija toliau kovos 
Raimondas Razmislavičius
Anykščių rajono tarybos valdančioji dauguma ketvirtadienį 

subtiliai paliko partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovą Rai-
mondą Razmislavičių rajono Tarybos Antikorupcijos komisijos 
pirmininko poste. 

Rajono vadovams buvo pateiktas dviejų opozicinių frakcijų 
pirmininkų – liberalo Luko Pakelčio ir socialdemokrato Dainiaus 
Žiogelio - raštas, kuriuo prašoma nauju komisijos pirmininku 
skirti į opoziciją nuėjusį L. Pakeltį, tačiau šis klausimas net ne-
buvo svarstytas.

gimnazijos pastato renovacijos su-
tarties.   

Prieš sprendimo dėl naujo An-
tikorupcijos komisijos pirmininko 
skyrimo pateikimą rajono Tarybai 
už nuveiktus darbus atsiskaitė R. 
Razmislavičius. Jis savo ataskai-
toje sakė, kad ataskaitinis laikotar-
pis yra nuo „praėjusių metų kovo 
22 dienos iki dabar“. Per šį laiką 
komisija rinkosi į 3 posėdžius, ku-
riuose svarstė 4 klausimus  - visuo-
menininkės Marijonos Fergizienės 
skundą; savo iniciatyva aiškinosi, 
kodėl savivaldybės administracija 
pradelsė sudaryti apleistų pastatų 
sąrašą (į šį sąrašą pateko ir mero 
Kęstučio Tubio sūnui priklausantis 
buvusios valgyklos pastatas); at-
sakė į kurkliečio skundą, kuriame 
prašyta išsiaiškinti, ar Kurklių pa-
grindinės mokyklos direktorė Jūra-
tė Kašinskienė, pirkdama mokykli-
nes uniformas, neatliko korupcinių 
veiksmų. Ketvirtas tebesvarstomas 
klausimas - buvusio administraci-

Anykščių rajoną valdanti 
dauguma siekia rajono Tary-
bos Antikorupcijos komisijos 
pirmininko poste išsaugoti 
jai lojalų partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ atstovą Rai-
mondą Razmislavičių.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

jos direktoriaus V. Juodelio suda-
ryta Troškūnų gimnazijos pastato 
renovacijos sutartis.

M. Fergizienei ir Kurklių gyven-
tojui R. Razmislavičius parašė at-
sakymus, kad korupcijos nerado. O 
dėl apleistų pastatų sąrašo sudary-
mo  R. Razmislavičius tuometinei 
administracijos direktorei Venetai 
Veršulytei išsiuntė paklausimą... 

Buvęs miškininkas Saulius 
Rasalas grįžta prie įprastos 
sau veiklos.

Saulius Rasalas rūpinsis miškais
Buvęs Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas Saulius Rasalas, iki šiol uoliai padėdavęs liberalų 
kandidatui Lukui Pakelčiui agitacinėje kampanijoje, nusprendė 
pasirūpinti savimi. 

Buvęs miškininkas S. Rasa-
las įsidarbino naujai kuriamame 
Miškų priežiūros padalinyje prie 

Aplinkos ministerijos, kuris ku-
ruos vyksiančią miškų urėdijų per-
tvarką bei iš dalies vykdys privačių 

miškų priežiūrą.
 Redakcijos žiniomis, galutinius 

įsidarbinimo štrichus S. Rasalas su 
Aplinkos ministru Kęstučiu Navic-
ku suderino trečiadienį ministrui 
lankantis Anykščiuose.     

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar jaučiate, 
kad vyksta
rinkiminė 
kampanija į 
Lietuvos Seimą?

užjaučia

Dėl ilgamečio darbuotojo 
Stasio PUODŽIŪNO mirties, 
nuoširdžiai užjaučiame vai-
kus ir artimuosius.

Anykščių kelių tarnybos 
darbuotojai

Eugenija KIELIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Jaučiu prasidėjusią rinkiminę 
kampaniją, štai pas mane į namus 
vienas kandidatas buvos užsukęs. 
Tačiau jis ne vietinis, aš už jį ne-
balsuosiu. Rinksiu anykštėną. 
Balsuot visada einu, tad ir šį kartą 
nueisiu. Beje, buvusi Seimo narė 
Greta Kildišienė irgi buvo į mano 
namus užsukusi. Moteris kaip mo-
teris, o va kaip baigėsi. Nemanau, 
kad ten ji viena buvo kalta.

Vytautas RAŽANAS, Šeimy-
niškėlių kaimo (Anykščių sen.) 
gyventojas:

- Tebūnie tie antri rinkimai, pini-
gų juk turime. Nepatiks – kitą išsi-
rinksime. Balsuot nueisiu.

Jonas RUTKAUSKAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Jaučiasi. Lenda, važiuoja į na-
mus, žada daug, bet nieko konkre-
taus. Juk į Seimą veržiasi tie patys 
veideliai. Net nežinau, ar eisiu bal-
suot. 

Pradžioje tyla, paskui – byla?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
meras, aiškino, kodėl nekomen-
tuoja, ko kreipėsi į prokuratū-
rą: 

„Nors politikas esu, bet supran-
tu, kad kenkti tyrimui tikrai nega-
lima.”

Tik atkakliausieji antrąjį 
aukštą pasiekia

Daiva GASIŪNIENĖ, buvu-
si Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, paklausta, ar žinojo 
rajono vadovai apie dvigubą to 
paties objekto projektavimą: 

„Antro aukšto reikalai... Nei aš 
dalyvavau posėdžiuose, nei aš ką 
žinau.“

Stiklą pageidavo keisti 
medžiu?

Kęstutis INDRIŪNAS, buvęs 
mero patarėjas, apie tai, kodėl 
Turizmo informacijos centro 
pastatas projektuotas antrą 
kartą:

„Buvo gal 1,5 mln. vertės Turiz-
mo informacijos centro stiklinis 
pastatas suprojektuotas ir tuale-
tas. K. Tubis, kai pamatė projektą, 
griebėsi už galvos.”

Juokiasi tas, kas juokiasi 
prokuratūroje

Veneta VERŠULYTĖ, buvusi 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos direktorė, paklausta, 
ar Turizmo informacijos centro 
projekto eiga buvo derinta su 
meru: 

„Meras galėjo kažko nežinoti 
apie tą projektą? Čia mažų ma-
žiausiai juokinga.”

Paskui dar bus Prezidento 
rinkimai…

Vaidutis ZLATKUS, Darbo 
partijos atstovas rajono Tary-
boje, siūlė ir retoriškai klausė, 
prieš liberalą Luką Pakeltį siū-
lant į Antikorupcijos komisijos 
pirmininko postą: 

„Siūlau klausimą nukelti iki 
Seimo rinkimų. Negi, Lukai, ne-
pasirengęs laimėti rinkimų?“

Prileisk liberalą – jis daiktą
parduos…

Saulius RASALAS, liberalas, 
apie mokesčius: 

„Dabar, jei nori ką sugadin-
ti, prileisk prie to valstietį, ir tas 
daiktas nebeveiks.”

Kraustykitės į daugiabutį ir 
gausite lengvatą

Leonas ALESIONKA, indivi-
dualiame name gyvenantis bu-
vęs Anykščių meras, apie PVM 
lengvatą centralizuotai teikia-
mam šildymui: 

„Iš kitos pusės, ir mano pensija 
nėra astronominė, negaunu tokios 
kaip graikas ar vokietis. Ar koks 
aš raupsuotas?”. 

Šiais mokslo metais Anykščių 
miesto ir rajono mokyklas lankė 
2 287 mokiniai, buvo 127 klasių 
komplektai. 2017/2018 metais liks 
2 195 vaikai ir 122 klasių kom-
plektai.

Anykščių A. Vienuolio progim-
nazija planuoja komplektuoti 3 pir-
mokų klases (dabar yra dvi). Mo-
kinių skaičius progimnazijoje augs 
nuo 478 iki 498, klasių komplektų 
skaičius - nuo 20 iki 21. Į Kavarsko 
pagrindinę mokykla planuoja ateiti 
šešiais vaikais daugiau nei šiemet 
(dabar 144, planuojama – 150). 

Visos likusios mokyklos ma-
žėja. Anykščių J. Biliūno gimna-
zija, Svėdasų gimnazija, Kurklių 
ir Viešintų pagrindinės mokyklos 
praras po vieną klasių komplektą, 
Anykščių A. Baranausko pagrindi-
nė – du.  

Kitais mokslo metais mažiausios 
rajono mokyklos „statusą“ išsau-
gos 43 vaikus turėsianti Kurklių 
pagrindinė mokykla (šiemet buvo 
47).  

Peržvelgus mokinių skaičių ke-
turiose mažosiose pagrindinėse 
mokyklose, yra vienintelė klasė, 
kurioje dešimt vaikų (Viešintų 

pagrindinės mokyklos septinto-
kai). Visose kitose klasėse vaikų 
mažiau nei dešimt. Dešimtmetėse 
pagrindinėse Traupio, Viešintų ir 
Debeikių mokyklose kitais mokslo 
metais bus po 6 klasių komplektus, 
Kurklių mokykloje – penki. Taigi, 
šioje mokykloje visos klasės yra 
jungtinės.

Rajono Tarybos posėdyje Anykš-
čių savivaldybės administracijos 
direktorius Audronius Gališanka, 
skaitydamas administracijos me-
tinės veiklos ataskaitą, sakė, kad 
2016 metais, lyginant su 2015 
metais, mokyklose sumažėjo 1057 
pamokomis, darbo neteko 11 peda-
gogų.

Savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėja Vida 
Dičiūnaitė „Anykštai“ sakė, kad 
belieka guostis, jog mažėja mažė-
jimas. 2016-ųjų rugsėjį į Anykščių 
miesto ir rajono mokyklas atėjo 
168 vaikais mažiau nei 2015-ųjų 
rugsėjį, o pagal dabartines progno-
zes 2017-ųjų rugsėjį į mokyklas 
turėtų ateiti 92 vaikais mažiau. 
2015-aisias pirmokų buvo 173, 
2016-aisiais – 138, 2017-aisiais 
planuojama, jog jų bus 170.  Dabar 

Šia proga ceremoniją surengė 
Lietuvos kariuomenės Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės kariai. 
Skambant NATO himnui, vienas iš 
karių prie savivaldybės iškilmingai 
atnešė organizacijos vėliavą. Svei-
kinimo kalbas sakė rajono meras 
Kęstutis Tubis ir KASP Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės vadas plk. 
ltn. Andrius Mickus.

„Niekada Lietuva nuo priešo ne-
galėjo gintis viena. Geriau to ir ne-
reikėtų daryti“, - savo sveikinimo 
kalboje vylėsi meras K. Tubis.

„Labai svarbu suprasti ir suvokti 
šios simbolinės šventės reikšmę. 
Mes privalome žinoti, kas yra 
NATO ir dėl ko mes tą dieną šven-
čiame“, - akcentavo A. Mickus.

Anykštėnė, MPB „Geležinis 
Vilkas“ kunigaikščio Vaidoto me-
chanizuotojo pėstininkų bataliono 
viešųjų ryšių specialistė, vyresnio-
ji seržantė Vilma Lisauskaitė sakė, 
kad to jokiu būdu negalima sieti su 
gyventojų nusivylimu padėtimi ša-
lyje ar juolab pačia Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacija.

„Kodėl žmonės turėtų nebetikėti 

Į minėjimą neatėjo nė vienas 
gyventojas Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį  šalia Anykščių rajono savivaldybės paminėtos Lie-
tuvos įstojimo į NATO 13-osios metinės. Į minėjimą atėjo tik savi-
valdybės specialistai ir rajono vadovai.

NATO? Žinoma, vyresniems žmo-
nėms apie šios organizacijos nau-
dą užtikrinant Lietuvos saugumą 
galbūt reikėtų suteikti ir daugiau 
informacijos“, - pastebėjo V. Li-
sauskaitė.

Anot MPB „Geležinis Vilkas“ 
kunigaikščio Vaidoto mechanizuo-
tojo pėstininkų bataliono viešųjų 
ryšių specialistės V. Lisauskaitės, 
tai, kad renginys nesulaukė anykš-
tėnų dėmesio, neabejotinai yra vie-
šųjų ryšių spragos. Pašnekovę ge-
rokai nustebino ir tai, kad įstojimo 
į NATO 13-ųjų metinių minėjime 
nedalyvavo nė vienas Anykščių ra-
jono moksleivis.

„Mano praktika rodo, kad su ka-
riškiais susiję renginiai visuomet 
sulaukia visuomenės susidomėji-
mo, o ypač jei yra demonstruojama 
karinė technika ar galima paragauti 
kareiviškos košės“, - apie tai, kad 
kariškas gyvenimas žmonėms yra 
įdomus, pastebėjo V. Lisauskaitė, 
pridurdama, kad maža apie NATO 
metinių minėjimą įdėti informaciją 
tik savivaldybės interneto svetai-
nę.

Į žinią, kad anykštėnai ignoravo 
13-ųjų įstojimo į NATO metinių 
minėjimą, socialinėje erdvėje sure-
agavo žinomas šalies žurnalistas ir 
diplomatas Aleksandras Matonis.

„Keista, kad Anykščiuose mažai 
reakcijos. Tai kovinga vieta, Algi-
manto apygardos centras, daug da-
bartinių kariuomenės žmonių iš ten 
kilę“, - nusistebėjo A. Matonis.

Darbo neteks dar penki 
mokytojai

Toliau, kaip jau įprasta, mažėja mokinių skaičius – Anykščių 
rajono taryba be diskusijų patvirtino sprendimą, kuriame numa-
toma, kad ateinančiais mokslo metais mūsų miesto ir rajono mo-
kyklose bus penkiais klasių komplektais mažiau, nei yra dabar. 
Teoriškai mokyklose dingstant vienam klasės komplektui, dings-
ta ir vienas mokytojo etatas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

vienos klasės vaikų Anykščių rajo-
ne vidutiniškai yra 190. 

Pasak V. Dičiūnaitės, mažųjų 
pagrindinių mokyklų ateitis miglo-
ta ne tik dėl vaikų skaičiaus ma-
žėjimo, bet ir dėl galimų valdžios 
sprendimų. Švietimo ir mokslo 
ministerija svarsto, ar nederėtų 
uždrausti jungti klasių. Jei toks 
sprendimas būtų priimtas, Traupio, 
Debeikių, Viešintų ir Kurklių pa-
grindinės mokyklos būtų iš karto 
numarintos.       

Šalia Anykščių rajono savivaldybės Lietuvos įstojimo į NATO 
13-ąsias metines minėjo tik valdininkai ir savanoriai.
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Linas BITVINSKAS

Nežinau, kaip jums, bet man 
lietuva po euro įvedimo vis 
labiau primena blokados iš TSRS 
pusės laikus. labai jau pana-
šumų daug. Jei galvojau, kad 
valdžia mūsų pilvus priveržė iki 
paties stuburo, tai dabar matau, 
kad kasdien atsiveria vis naujos 
galimybės. 2015 metų pabaigoje 
lietuvoje skurdo 29,3 proc. žmo-
nių, maždaug kas ketvirtas. 

Atrodo, kad Vyriausybė tikisi, 
jog ekonomikos augimas su-
mažins skurdą. Tačiau nors per 

pastaruosius metus ekonomika 
augo, skurstančių gyventojų tik 
padaugėjo. laikas parodė, kad 
ekonomikos augimas savaime 
nemažina skurdo, be to,  lietuva 
socialinei sričiai skiria tik 15 
proc. BVP, kai Europos Sąjun-
goje vidurkis yra 28 proc. Nors 
gajus mitas, kad lietuvoje yra 
daug nenorinčių dirbti, iš tiesų 
tikslinę socialinę paramą gauna 
tik 4 proc. žmonių. (per krizę jų 
buvo 7 proc., o 2008 metais – iki 
2 proc.). 

Prie skurdo didėjimo svariai 
prisidėjo ne tik šalies valdžia, bet 
ir savivaldybės, kurios gavusios 
teisę paramą skurstantiems pa-
skirstyti tiesiogiai, ėmė taupyti.  
Ir sutaupė net 55 proc. skirtos 
sumos - 2015 metais iš 230 mln. 
eurų paskirstė tik 103 mln. eurų. 
Būtent tiek lėšų negavo skurstan-
tys, nes esą nebuvo kam skirti. 
Tačiau statistika sako atvirkščiai 
– skurstančiųjų skaičius išsaugo.  

Jeigu dar grįžtume prie va-
dinamųjų išlaikytinių, tai gerai 
padėtį atskleidė ir Anykščių 
rajone vykusios seniūnų ataskai-
tos. Dažnas seniūnas minėjo, kad 

ima trūkti už pašalpas atidirban-
čių žmonių. Sakykim, vienoje iš 
didžiausių seniūnijų tokių per 
metus buvo vos 12. Baigėsi ne-
mokamo darbo laikai – su tokiu 
atidirbinėjančių už pašalpas  
skaičiumi jau seniūnijos teri-
torijoje tvarkos nebepalaikysi. 
Teks ieškoti lėšų ir išteklių.Tai ką 
sutaupė, dabar teks išleisti. Tau-
pymas žmonių sąskaita lietuvoje 
atsisuka skaudžiai.

Pagal statistiką didžiausią 
nepriteklių kenčia keturios gy-
ventojų grupės: vaikai, neįgalieji, 
pensininkai, ir bedarbiai, kurių 
net 74 proc. netekusiųjų darbo 
patiria skurdą. Jeigu sudėtume 
procentus, Anykščių rajone, kuris 
yra vienas iš “seniausių” respu-
blikoje, apie 30 proc. gyventojų 
sudaro senjorai, apie 12 proc. 
– bedarbiai, prie jų prijunkime 
dar vaikus, kurie sudaro dar iki 
10 procentų, neįgaliuosius ir 
pamatysime, kad Anykščių rajone 
visas prielaidas skurdui turi dau-
giau kaip 50 procentų gyventojų. 
Prie jų pridėkime dar tuos, kurie 
gauna minimalią alga, dirba 
ne visu etatu arba vykdo kokią 

nors nedaug pajamų duodančią 
ūkinę veiklą, ir šis procentas 
dar šoktels drastiškai. O dar 
pridėkime šeimas, auginančias 
vaikus... Todėl nors lietuvoje 
skursta kas ketvirtas gyventojas, 
Anykščių rajone, mano subjekty-
viu vertinimu, skursta aštuomi ar 
net devyni iš dešimties.  

Pagal atotrūkį tarp didžiausias 
ir mažiausias pajamas gaunančių 
gyventojų lietuva tarp ES šalių 
viena paskutiniųjų. Vyriausybė 
skelbė ketinanti paremti gaunan-
čius mažiausias pajamas. Tačiau 
gaunantys mažiausias pajamas 
moka iki 55 proc. mokesčių, kai 
tuo tarpu stambusis kapitalas ir 
stambūs ūkininkai moka vos 5 
proc. pajamų mokesčio. Mano 
manymu, kiek nori, tiek didink 
skurdžiausiai gyvenantiems 
pajamas, dabartinė mokesčių 
sistema neleis pajusti esminio 
pagerėjimo. 

Su kokiu užsidegimu „valstie-
čių“ Vyriausybė naikino lengvatą 
šilumai daugiabučių gyvento-
jams, tačiau nenori mažinti 27-ių 
lengvatų, kuriomis dažniausiai 
naudojasi stambūs ūkininkai. 

Smulkieji net ne apie visas ir 
žino, kaip paaiškėjo paskelbus 
šių lengvatų sąrašą.  

Specialistai pastebi, kad norė-
dama mažinti pajamų nelygybę, 
Vyriausybė nieko neužsimena apie 
mokesčių sistemos pertvarką. Už 
tai „valstiečių“ Vyriausybė labai 
giriama per televiziją visokių 
bankų ekspertų -  jokių naujų mo-
kesčių kapitalui, o didžioji dalis 
naštos toliau paliekama dirban-
tiems pagal darbo sutartis, todėl, 
kaip beaugtų ekonomika, pajamų 
nelygybė ateityje tik didės.  Nie-
kaip negali 55 procentai varžytis 
su 5 procentais. 

Tačiau ne viskas taip blogai 
– štai Vokietijoje atrado Nepri-
klausomybės Akto originalą. Ir 
gyvenimas iš karto lietuvoje 
pasikeitė – pagaliau turime 
įrodymą, kad esame nepriklau-
somi. Man tai tas dokumentas 
panašus į Seimo narį – štai kiek 
jau laiko Anykščiai be Seimo 
nario gyvena ir nieko. Žinoma, 
aš vyras, kažko gal nejaučiu, bet 
nesutikau nė vieno raudančio dėl 
tos priežasties. Pasirodo, galime 
be daugelio dalykų išsiversti. 

Pirmoji K. Indriūno paveikslų 
paroda Anykščių kultūros rūmuo-
se buvo eksponuota 1991 metais. 
Autorius prisimena po parodos du 
paveikslus padovanojęs Anykščių 
kultūros centrui ir jie tebekaba di-
rektorės Dijanos Petrokaitės kabi-
nete. 

Ši K. Indriūno paroda surengta 
praėjus dviem su puse mėnesio, kai 
dailininkas išėjo iš darbo Anykščių 
savivaldybėje. 

„Gal ši paroda - nusivylimo 
politika (politikais) rezultatas, su-
grįžimas prie meno, nekintančių 
vertybių?“, - paklausiau parodos 
autoriaus. 

„Per visą darbo savivaldybėje 
laiką taip ir neišmokau parduoti 

savo vidinių įsitikinimų, pakeisti 
požiūrio į tikrąsias vertybes. Nu-
sivyliau ne pačia politika, o tam 
tikrais asmenimis, kurie ją for-
muoja, - sakė K. Indriūnas. – Juk 
iki šios dienos šitiek melo, šmeižto 
sklinda iš aukščiausias pozicijas 
vietinėje valdžioje užimančių as-
menų. Akivaizdu, kad tai tik siekis 
atkeršyti ir susidoroti su tais, kurie 
žino tikrąją tiesą ir nebijo apie tai 
kalbėti. Gal tai bandymas įbauginti 
ir užtildyti, o gal tai būdas nusi-
plauti savo mundurą? Man iki šiol 
nesmagu prieš anykštėnus, kad bu-
vau vienas tų, kurie ir vedė didįjį 
vadą į mero kėdę. Bet paroda - ne 
nusivylimo rezultatas. Neatmetu ir 
tos aplinkybės, kad atsirado dau-

Buvęs mero patarėjas nėrė į meną Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Anykščių kultūros centre po 26 metų pertraukos atidaryta 
architekto, dizainerio, buvusio Anykščių rajono mero patarėjo 
Kęstučio Indriūno kūrybos paroda. Parodoje eksponuojami prieš 
kelias dešimtis metų ir šiemet sukurti anykštėno darbai. 

giau laisvo laiko“. 
Beje, prieš tapdamas Anykščių 

rajono mero Kęstučio Tubio pata-
rėju, K. Indriūnas negailėjo kriti-
kos Anykščiuose įgyvendinamiems 
projektams, mažajai architektūrai. 
Jis sako, kad situaciją būdamas 
mero patarėju bandė keisti. Buvęs 
mero patarėjas vardino savo darbo 
metais savivaldybėje, jo nuomone,  
pavykusius ir puikiai įgyvendintus 
idėjų konkursus (miesto prekinio 
ženklo, Tilto gatvės komplekso 
projekto Anykščiuose), sutvarky-
tus J. Biliūno gimnazijos ir miesto 
stadionus, daugiafunkcio sporto 
aikštyno ir miesto parko sporto 
komplekso projektą, restauruotus 
vyskupo ir poeto Antano Bara-
nausko skvero suoliukus, vienin-
gą turizmo paslaugas teikiančių 
įmonių reklamą. „Architektūrai 
tikrai skyriau daug dėmesio, - tei-
gė K. Indriūnas. – Be abejo, prie to 
prisididėjo puiki komanda – savi-
valdybės administracijos darbuo-
tojai. Kaip matau, dabar tam tikri 
projektai jau stringa, klausimas, ar 
pavyks viską įgyvendinti“.

Kaune gimęs ir augęs K. Indriū-
nas 1985–aisiais Vilniaus dailės 
akademijos Kauno fakultete įgijo 
architekto dizainerio išsilavinimą. 
Intensyviai piešė studijuodamas, 
grafikos ir pastelės paveikslus eks-
ponavo Vilniaus ir Kauno dailės 
salonuose bei Kauno dailininkų 
parodose.

Į Anykščius jis atvyko1988–ai-
siais, į „Švyturio“ kolūkį, kuris, 
pasak K. Indriūno, buvo toks tur-
tingas, kad galėjo turėti savo archi-
tektą. 

Vėliau K. Indriūnas  buvo įkū-
ręs baldus projektuojančią įmonę, 
jo darbai buvo įvertinti diplomais 
specializuotose baldų parodose. 
Už įgyvendintus projektus archi-
tektūrinių idėjų konkursuose ir 
parodose jis sulaukė apdovanoji-
mų. Lietuvos architektūros paro-
doje “Žvilgsnis į save 2005–2007 
m.” už gyvenamojo namo projektą 
Anykščiuose, S. Daukanto g. 5 (su 
bendraautore Dale Vileitiene) jis 
buvo apdovanotas vienu iš penkių 
lygiaverčių prizų – skulptūra “Me-
tras”. Lietuvos architektūros paro-
doje „Žvilgsnis į save 2008 – 2009 

m.“ į katalogą pateko jo suprojek-
tuota kaimo turizmo sodyba „Pušų 
takas“ prie Andrioniškio. 

K. Indriūnas niekada nebuvo 
pamiršęs ir tapybos. Jo kūrybos 
gerbėjai buvo įpratę prie pastele 
pieštų paveikslų, o šioje parodo-
je eksponuojami  grafikos darbai 
buvo staigmena. Paveiksluose 
-Anykščių, Kavarsko, Troškūnų 
bažnyčių, senamiesčių, Anykščių 
siaurojo geležinkelio vaizdai. 

Autorius sakė, kad grafikos 
ėmęsis visai atsitiktinai. „Paska-
tino mažas atsitiktinumas, - kal-
bėjo K. Indriūnas. – Anykščiuose 
užaugusi, šiuo metu užsienyje 
gyvenanti mano žmonikės draugė 
pareiškė didelį norą turėti grafi-
kos darbelį „siauruko“ tematika. 
Nutariau pabandyti. Nupiešiau 
du nedidelius paveikslus, kad 
turėtų iš ko pasirinkti. Jai taip 
patiko, kad pasiėmė abu. O man 
taip patiko šis užsiėmimas, kad 
jau nebegalėjau atsitraukti nuo 

popieriaus lapų. Dienomis dirbau 
įprastus architektūros projektavi-
mo darbus, o vakarais sėsdavau 
piešti ir iki gilios nakties nepa-
keldavau akių. Piešinių daugėjo, 
pamačiau, kad gimsta visa serija 
tematinių grafikos darbų, kurie 
gali būti įdomūs anykštėnams. 
O kad paroda nebūtų nespalvota, 
surinkau keletą ankstesnių pa-
stelės darbų, vieną net iš sesers 
namų atsivežiau“. 

Paklaustas, ar jis Anykščių 
krašte surado laimę, K. Indriūnas 
šypsodamasis sakė, kad ją suradęs 
ne Anykščiuose, bet suradęs. Čia 
atsivežęs ir dabar laimingai gyve-
nantis. „Turbūt taip pat laimingai 
gyventume ir kitame mieste ar kai-
me, bet Anykščiai ir man, ir mano 
Laimei bei vaikams labai patinka. 
Tai puiki vieta gyventi, dirbti, kur-
ti, realizuoti save“.

K. Indriūno paroda Anykščių 
kultūros centre veiks iki gegužės 
1 dienos. 

Buvęs Anykščių mero patarėjas Kęstutis Indriūnas nustebino 
grafikos darbais.                                                Autoriaus nuotr.

K. INDRIŪNAS. Atspindžiai. 2017 m.

K. INDRIŪNAS. Kuršių marios.2012 m.
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1988 – 1993.
Vaikystėje neišmoko

 tik melžti karvės

„Esu tikras anykštėnas. Gimiau 
1988 m. Anykščiuose, čia ir už-
augau. Mano tėtis Valentinas ir 
mama Aušra dirba Anykščių miš-
kų urėdijoje darbininkais. Iš viso 
mūsų šeimoje yra septyni asme-
nys, esu turtingas turėdamas tris 
vyresnes seses: Jurgitą, Jolantą 
ir Giedrę - bei jaunesnį brolį Ge-
diminą. Tuo labai džiaugiuosi ir 
didžiuojuosi. Visada gyvenome 
„miškūkio“ mikrorajone, apsup-

Politikoje Mindaugas Sargūnas 
asmeninės naudos neieško Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Vienas jauniausių rajono Tarybos narių liberalas Mindaugas Sargūnas sako, kad visada norėjo 
savo gyvenimą susieti su gimtaisiais Anykščiais. Šiandien jis – ne tik žinomas miesto politikas, bet ir 
individualios įmonės „Kompeksa“ savininkas. „Esu laimingas, kad su visa šeima esame sveiki, dir-
bantys bei gyvenantys Lietuvoje. Manau, tai yra didelis tėvų nuopelnas, nes visą vaikystę buvome 
teisingai auklėjami ir todėl paruošti gyvenimui“, - teigia M. Sargūnas.

ti artimų kaimynų. Ankščiau čia 
gyveno daug jaunų šeimų ir pilni 
kiemai vaikų lakstydavo. Mano 
seneliai Simonas ir Genovaitė 
ūkiškai gyveno Didžiakaimio 
kaime šalia Kurklių, kur prabėgo 
ir mano ne viena vasaros diena. 
Gal todėl ūkiniai darbai man yra 
tikrai nesvetimi. Teko išmokti 
ir dalgiu žolę pjauti, traktorių 
vairuoti, šieno žaginius krauti, 
daržus prižiūrėti ir daugumą kitų 
darbų dirbti. Vieno darbo močiu-
tei nepavyko manęs prikalbinti 
išmokti - melžti karvę. Seneliai 
visada man sakydavo, kad  ką 

išmoksi, ant pečių nenešiosi“, - 
vaikystės priminimais dalijosi 
M. Sargūnas.

1993 – 2007. 
Mokykloje sukrėtė klasės 

auklėtojos netektis

„Lankiau „Spindulėlio“ dar-
želį, o po jo į pirmą klasę pra-
dėjau eiti tuometinėje Anykščių 
Antano Baranausko vidurinėje 
mokykloje. Šaunu prisiminti, 
kai į mokyklą ryte eidavome su 
didžiuliu vaikų būriu iš „miškū-
kio“ mikrorajono. Žiemos metu, 
kol nueidavome iki mokyklos, 
būdavome jau kiaurai šlapi. 
Reikėdavo patikrinti giliausiai 
pripustytas sniego duobes, pa-
kariauti sniego kare ir patikrinti, 
koks slidus ledas tą diena būna 
ant kalnelių. Niekada mokykloje 

nebuvau pats geriausias, bet ne-
buvau ir pats blogiausias. Kaip  
ir dauguma vaikų, esu iškrėtęs 
ne vieną išdaigą su draugais, 
šių išdaigų nepamiršime visą 
gyvenimą. Mokykloje didžiau-
sia sukrėtimas buvo auklėtojos 
Nijolės Stimbirienės netektis. Ją 
iš mūsų atėmė klastinga liga. Ši 
netektis yra įstrigusi visų mūsų 
klasės draugų širdyse. Baigiau 
mokyklą būdamas N. Karalienes  
auklėtiniu. Tai auklėtoja, kuri 
visada mokėjo palaikyti vaikus, 
sudrausminti ir, jeigu reikėda-
vo, visada už juos pakovoti. Esu 
labai dėkingas visiems moky-
tojams, dirbusiems su manimi. 
Dauguma jų davė ne tik moks-
lo šaknų karčių kramtyti, bet ir 
nemažai vertingų gyvenimiškų 
patarimų dalino. Čia sutikau ir 
nemažai draugų, su kuriais ben-

dravimas nenutrūko iki dabar, 
tikiuosi, kad tai tęsis toliau“, 
- daugiau apie mokyklinius lai-
kus, nei darželį, kurį šiandien, 
kaip prisipažino, jau visai pa-
miršo, kalbėjo M. Sargūnas.

2007 – 2010.
Idėją apie nuosavą verslą 

pavertė realybe

„Baigęs mokyklą persikėliau 
į sostinę, ten pradėjau studijuo-
ti Vilniaus technikos ir dizaino 
kolegijoje informacines techno-
logijas ir tuo pačiu dirbti. Dir-
bau statybose. Darbo pradžioje 
buvau pagalbinis darbuotojas, 
vėliau vidaus apdailos meistras, 
po to tapau statybų įmonės vady-
bininku. Visos darbe uždirbtos 
atostogos buvo skirtos mokymo-
si sesijoms. 

Šiuo metu Mindaugo Sargūno širdis priklauso žaviai medikei Justinai. Politikas savo antrąją pusę 
sutiko viename iš savo draugų vakarėlių.

Mindaugas Sargūnas džiaugiasi, kad savo tėvų visada buvo tei-
singai auklėjamas.

Mindaugo ir jaunesniojo brolio Gedimino vaikystės šėlionės. Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr 386
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Per spaudos konferenciją 
pateikė kaip kriminalą

Sausio pradžioje po to, kai iš 
darbo savivaldybėje išėjo liberalų 
komanda: administracijos direkto-
rė Veneta Veršulytė, jos pavaduo-
tojas  Saulius Rasalas bei mero pa-
tarėjas Kęstutis Indriūnas - meras 
Kęstutis Tubis surengė spaudos 
konferenciją. Iš darbo išeidami li-
beralai merą kaltino autoritariniu 
valdymu, o meras spaudos konfe-
rencijoje sakė, kad buvusios savo 
komandos veikloje įžiūri ir nusi-
kalstamų dalykų.     

Po šios spaudos konferenci-
jos „Anykštoje“ rašėme: „Meras 
K. Tubis spaudos konferencijoje 
pranešė, kad buvusi savivaldybės 
administracijos direktorė V. Ver-
šulytė daugeliu atveju savo veiks-
mų nederino su meru ir kaltino 
ją savivaldžiavimu. Meras teigė, 
kad V. Veršulytė pasirašė sutar-
tį su savo klasės draugu dėl Tilto 
gatvės infrastruktūros projektavi-
mo, o projektuotojai sukūrė tokias 
projekto sąlygas, kurios puse mili-
jono eurų viršija numatytą sumą. 
Objekto projektavimo kaina, mero 
teigimu, 65 tūkstančiai eurų. Tilto 
gatvės infrastruktūros projektas, 
pasak mero, atliktas antrą kartą. 
Už pirmąjį projektą dar ankstesnė 
rajono valdžia sumokėjo 37 tūkst. 
800 litų kitai kontorai“  (Vidman-
tas ŠMIGELSKAS „Išėjusius li-
beralus kaltino aplaidžiu darbu“, 
- „Anykšta“ 2017-01-07).

Kaip atrado nusikalstamos 
veikos požymius - paslaptis

Meras K. Tubis, „Anykštos“ 
paklaustas, ar raštą prokuratūrai 
parašė remdamasis tais pačiais 
motyvais, kuriuos dėstė sausio 
mėnesio spaudos konferencijoje, 
sakė: „Tiek kandidatuojant į me-
rus, tiek dabar mano nuostata yra 
tokia – jeigu matosi nusikalstamos 
veikos požymiai, tą išsiaiškinti turi 
teisėsauga ir viskas. Ir šiuo atveju 
aš komentarų neduodu. Ką pasa-
kiau anksčiau, tas buvo pasakyta, 
jeigu jūs teisingai supratote ir tei-
singai užfiksavote. O kiti dalykai 
jau ne mūsų reikalas, o tų, kurie 
tiria medžiagą.“

Rajono vadovo perklausėme, kas 
atrado nusikalstamos veikos požy-
mius – savivaldybės kontrolierius, 
Vidaus audito tarnyba, o galbūt pats 
meras. K. Tubis aiškino, jog nepa-
geidauja tęsti diskusijos. „Tikrai aš 
šiuo atveju jau nebediskutuoju, kai 

Meras pamatė nusikalstamą veiką

ikiteisminis tyrimas pradėtas. Aš 
tokį pažadą daviau daugiau nebe-
diskutuoti.  Nors politikas esu, bet 
suprantu, kad kenkti tyrimui tikrai 
negalima.“

Grįžtant prie spaudos konferen-
cijoje išsakytos temos apie galimą 
V. Veršulytės korupciją, meras, re-
gis, sakė, kad situacija dabar yra 
nebūtinai tokia pati, kaip buvo. 
„Tuo metu aš žinojau situaciją 
taip, kaip tuo metu aš žinojau. Mes 
pasakėm tai, kas išaiškėjo visiškai 
šviežiai, per kelias dienas, ko tikrai 
nei aš, nei pavaduotojas anksčiau 
nežinojome. Ir tai pasakėme kaip 
savivaldybės vadovai, o dabar ko-
mentuoti, kai ikiteisminis tyrimas, 
negaliu ir nenoriu. Ir negaliu...“ -  
kalbėjo meras K. Tubis. 

Panevėžys ikiteisminio 
tyrimo nepradėjo

„Anykštai“ meras K. Tubis ke-
lis kartus akcentavo, kad dėl jo 
kreipimosi į prokuratūrą pradėtas 
ikiteisminis tyrimas, todėl jis ne-
gali komentuoti, tačiau paaiškėjo, 
kad ikiteisminio tyrimo Panevėžio 
apygardos prokuratūroje nėra. 

Panevėžio apygardos prokuratū-
ros Viešojo intereso gynimo sky-
riaus vyriausioji prokurorė Lidija 
Burbienė „Anykštai“ sakė, kad jos 
skyrius gauna daug panašaus po-
būdžio pareiškimų, į kuriuos reikia 
atsakyti, išsiaiškinti, ar yra galimi 
viešojo intereso pažeidimai.

Pasak prokurorės, K. Tubio raš-
tas yra nagrinėjimo stadijoje ir per 
mėnesį, du ar tris bus nuspręsta, ar 
yra pagrindas pradėti ikiteisminį 
tyrimą ar tokio pagrindo nėra.

„Anykštai“ gavus Panevėžio 
apygardos prokuratūros paaiški-
nimą apie Anykščių mero skundo 
nagrinėjimo eigą, rajono vadovas 
vis tiek tikino, kad ikiteisminis ty-
rimas pradėtas, kad jis kreipėsi ne 
tik į Panevėžio, bet ir į Lietuvos 
generalinę prokuratūrą. 

Pasak mero K. Tubio, ikiteisminį 
tyrimą pradėjo Lietuvos generalinė 
prokuratūra. 

Šios įstaigos Komunikacijos 
skyriaus vedėja Elena Martinonie-
nė „Anykštai“ sakė, kad informaci-
jos apie mero skundą, o juo labiau 
apie galimai pradėtą ikiteisminį 
tyrimą ji negali nei patvirtinti, nei 
paneigti.   

Buvusi vyriausioji architektė
vaikšto į Panevėžio 
prokuratūrą

Kad kažkas Panevėžio apy-

gardos prokuratūroje dėl Anykš-
čių Tilto gatvės projektų vyksta, 
„Anykštai“ patvirtino buvusi ra-
jono vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė, dabar dirbanti Pane-
vėžio miesto vyriausiąja archi-
tekte.

„Kvietė į prokuratūrą, bet aš 
net nežinau, koks mano vaidmuo. 
Manęs klausė, ar buvo pirma-
sis  Turizmo centro Tilto gatvėje 
projektas, ar aš žinau apie antrąjį 
konkursą, kuris apėmė ir pirmo-
jo konkurso vietą. Klausė, kodėl 
taip įvyko, kodėl buvo du kon-
kursai?“, – apie ką jos klausiama 
Panevėžio apygardos prokuratū-
roje, „Anykštai“ sakė D. Gasiū-
nienė. 

Anykščių turizmo informacijos 
centro pastato bei viešojo tuale-
to projektas buvo užsakytas dar 
prieš liberalams ateinant į val-
džią. Projektą už beveik 38 tūkst. 
litų (11 tūkst. eurų) atliko UAB 
“Projektų rengimo biuras“. Pagal 
šį projektą Turizmo informacijos 
centro bei tualeto statyba būtų 
kainavusi apie 1,5 mln. litų (apie 
430 tūkst. eurų).

D. Gasiūnienė teigė, kad libe-
ralams atėjus į valdžią jos skyriui 
buvo duotas nurodymas rengti 
technines sąlygas iš naujo pro-
jektuoti Tilto gatvės pastatų kom-
pleksą. Kaip bendra komplekso 
dalis iš naujo buvo projektuoja-
mas ir Turizmo informacijos cen-
tro pastatas. 

„Nežinau kodėl, bet taip buvo 
nuspręsta. Mūsų skyrių kuravęs 
mero patarėjo Kęstutis Indriūnas 
nurodė mums rengti tokią užduo-
tį. Mes nuolankiai vykdėme“, 
– „Anykštai“ kalbėjo buvusi 
Anykščių vyriausioji architektė 
D. Gasiūnienė.  

Ji tikino, kad nežino, kuo ra-
jono valdžiai neįtiko ankstesnis 
Anykščių turizmo informacijos 
centro pastato projektas, taip pat 
dėstė nežinanti, ar K. Indriūnas 
savo nurodymus derino su meru 
K.Tubiu bei tuometine adminis-
tracijos direktore V. Veršulyte. 
„Antro aukšto reikalai... Nei aš 
dalyvavau posėdžiuose, nei aš ką 
žinau“ , - kalbėjo D. Gasiūnienė.

Naujosios rajono valdžios pa-
skelbtą antrąjį Anykščių Tilto ga-
tvės projektų idėjų konkursą lai-
mėjo UAB „Metro architektūra“, 
kuriai vadovauja buvęs V. Veršu-
lytės klasiokas Julius Biliūnas. 

Pasak D. Gasiūnienės, V. Ver-
šulytė dalyvavo antrojo idėjų 
konkurso darbų vertinime, tačiau 
kai „atkodavus“ darbus paaiškėjo, 

jog nugalėtoju tapo V. Veršulytės 
buvusio klasės draugo firma, bu-
vusi savivaldybės administraci-
jos direktorė nuo darbo vertinimo 
komisijoje nusišalino.   

„Aš čia įžvelgčiau sugedusią 
moralę kai kurių personalijų, ku-
rių neįvardinsiu... Jų nebėra sa-
vivaldybėje. Būtų daug daugiau 
naudos visuomenei, jei jie atsi-
prašytų, o ne sėstų į kaltinamųjų 
suolą“, – tiesiogiai neįvardino 
problemos D. Gasiūnienė.

Buvusiai rajono vyriausiajai 
architektei D. Gasiūnienei buvusi 
administracijos direktorė V. Ver-
šulytė yra pareiškusi drausminę 
nuobaudą dėl pirmojo Turizmo 
informacijos centro projekto. 

Tilto gatvės pirmojo projekto 
pirkimo dokumentus analizavusi 
sudaryta komisija, kuriai vado-
vavo tuometinis savivaldybės 
administracijos direktorius libe-
ralas Saulius Rasalas, nuobauda 
įvertinti siūlė tik D. Gasiūnienės 
veiksmus.

„Nubausta buvau aš viena. Kiti 
savivaldybės darbuotojai, skyrių 
vedėjai, nors taip pat pasirašė po 
Tilto gatvės sutartimis, darė fi-
nansinius pavedimus, nuobaudų 
išvengė”, - apie vykusį tyrimą 
kalbėjo buvusi vyr. architektė. 
D. Gasiūnienė teigė, kad jos per-
sonalija paprasčiausiai neįtiko 
architektūros darbais užsiiman-
čiam tuometiniam mero K. Tubio 
patarėjui K. Indriūnui. 

Neslepiama, kad D. Gasiūnienė 
iš Anykščių savivaldybės perėjo į 
Panevėžio savivaldybę todėl, jog 
K. Indriūnui kova su buvusia ra-
jono vyriausiąja architekte buvo 
principinis jo veiklos aspektas...     

Buvęs patarėjas griebėsi 
už galvos

Buvęs K. Tubio patarėjas Kęs-
tutis Indriūnas „Anykštai“ dėstė, 
kad meras – pats muša, pats rė-
kia, nes į prokuratūrą kreipėsi dėl 
tų darbų, kurie esą daryti paties 
mero nurodymu. K. Indriūnas 
tvirtina, kad merui ir liberalams 
nepatiko Anykščių turizmo in-
formacijos centro pastato projek-
tas, todėl visi drauge nusprendė 
skelbti naują projektavimo kon-
kursą, nors už projektą savival-
dybė jau buvo sumokėjusi beveik 
38 tūkstančius litų. 

 „Buvo gal 1,5 mln. vertės 
Turizmo informacijos centro sti-
klinis pastatas suprojektuotas 
ir tualetas. K. Tubis, kai pama-
tė projektą, griebėsi už galvos. 
Paskui, regis, „Nykščių“ radijui 
jis gyrėsi, kad sustabdė milijonų 
švaistymus, kad padarytas kitas, 
pigesnis, projektas“, - „Anykš-
tai“ dėstė K. Indriūnas. 

Jis aiškino, kad natūralu, jog 
liberalams atėjus į valdžią ne visi 
ankstesnės valdžios projektai pa-
sirodė geri. „Aš prašiau koreguo-
ti TIc-o projektą, bet be papildo-
mų lėšų projektuotojai tai daryti 
atsisakė ir tuomet nusprendėme 
skelbti naują projektavimo kon-
kursą“, – aiškino K. Indriūnas. 

Apie darbus, kuriuos liberalai 
galėjo daryti merui už akių, pasak 
K. Indriūno, „net negalima šne-
kėti”. „Baikit „bajerius“. Aišku, 
kad jis viską žinojo“, – paklaus-
tas, ar galėjo taip nutikti, kad tas 
pats objektas dukart projektuotas 
be mero žinios, už galvos griebė-

si buvęs mero patarėjas. 

Venetos Veršulytės 
prokurorai
nekviečia

V. Veršulytė nusišalino nuo ga-
lutinio Tilto gatvės projektų idėjų 
konkurso darbų vertinimo, tačiau 
projektavimo sutartį su savo kla-
sioku J. Biliūnu pasirašė būtent ji 
pati.  

„Anykštos” šaltinio teigimu, 
naujojo Tilto gatvės parengto 
projekto statybos darbų sąmata, 
kurią pasiūlė V. Vešulytės kla-
sioko UAB-as, gerokai pranoko 
Utenos Regionų plėtros tarybos 
numatytą skirti sumą. Kalbama, 
kad UAB „Metro architektūra” 
pasiūlė net 400 tūkst. eurų dides-
nę statybų sąmatą, nei savivaldy-
bei buvo skirta lėšų, ir tai sukėlė 
mero K. Tubio pasibaisėjimą.

 V. Veršulytė teigė, kad ja nesi-
domi jokie prokurorai  – „Anykš-
tai“ ji sakė negavusi kvietimų nei 
iš Panevėžio apygardos, nei iš 
Lietuvos generalinės prokuratū-
ros.  

„Anykštos“ paklausta, ar meras 
K. Tubis žinojo apie antrąjį Tilto 
gatvės projektą ir apie šio projek-
to pirkimo detales, buvusi admi-
nistracijos direktorė reagavo taip 
pat kaip K. Indriūnas. 

 „Na, jūs nejuokaukit! Kaip ga-
lima nežinoti, jei pats savo atas-
kaitoje apie tai šneki, jei spaudos 
konferencijoje šneki..., kad buvo 
projektai, kurių atsisakyta..., kad 
dabar derinama..., kad važiuo-
jama į Regionų plėtros tarybą 
ginti projektų..., kad pristatoma 
Vadovų klubui... Meras galėjo 
kažko nežinoti apie tą projektą? 
Čia mažų mažiausiai juokinga“, 
– aiškino V. Veršulytė.

Kalbėdama apie klasioką J. Bi-
liūną, su kurio firma UAB „Me-
tro architektūra“ V. Veršulytė 
pasirašė Tilto gatvės komplekso 
projektavimo sutartį, dėstė, kad 
ši firma daug kartų ir anksčiau 
Anykščiuose dalyvavo idėjų kon-
kursuose ir tai natūralu, nes fir-
mos vadovas yra anykštėnas. 

V. Veršulytė sakė, kad baigė 
miesto mokyklą, todėl turi nema-
žai buvusių klasiokų. Adminis-
tracijos direktorė šyptelėjo, kad 
verslininkas Deivydas Dilys taip 
pat yra jos buvęs klasiokas.     

„Anykštos“ paprašyta pako-
mentuoti mero K. Tubio žodžius, 
kad Tilto gatvės projektuotojai 
UAB „Metro architektūra“ pada-
rė gerokai didesnę rangos darbų 
sąmatą, nei yra šio projekto įgy-
vendinimui skirta lėšų per Regi-
onų plėtros tarybą, V. Veršulytė 
pripažino, jog kaip tik taip ir yra. 
Tačiau ji dėstė, kad „toje vietoje 
problemos negali būti”. Pasak V. 
Veršulytės, suma nurodyta „iki“. 
Paskelbus rangos darbų konkur-
sus, sąmatos, pasak V. Veršulytės, 
tradiciškai mažėja bent dvidešimt 
procentų. 

Buvusi savivaldybės adminis-
tracijos direktorė tvirtino, kad 
projekto sąmatos iki savo karje-
ros savivaldybėje pabaigos ji taip 
ir nespėjo suderinti... 

 „Sukurptos istorijos. Tai yra 
persekiojimas ir noras susidoro-
ti“, – savo nuomonę, kodėl meras 
K. Tubis kreipėsi į prokuratūrą 
(-as), išdėstė buvusi savivaldybės 
administracijos direktorė.   

Buvęs mero patarėjas Kęstu-
tis Indriūnas dėsto, kad me-
ras Kęstutis Tubis į prokura-
tūrą kreipėsi dėl tų veiksmų, 
kuriuos pats ir inicijavo. 

Veneta Veršulytė mano, kad 
mero Kęstučio Tubio raštai 
prokurorams yra papras-
čiausias kerštas jai ir libera-
lų komandai.

Buvusi Anykščių rajono vy-
riausioji architektė Daiva Ga-
siūnienė sako, jog dėl dvigubo 
turizmo informacijos centro 
projektavimo „kažkas turėtų 
nors atsiprašyti“. 
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 TV programa 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Tobotai 1. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Dulkės ir dryžiai (sub-
titruota). 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Indo slėnio lobiai (sub-
titruota). 
13.45 Puaro. N-7.  
15.20 Gamtos inspektoriai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Laisvės vėliavnešiai.  
16.25 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. Premjera. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Stasys Šilingas.  
17.15 Auksinis protas.  
18.30 Žinios. 
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3.  
21.55 Premjera. Moters kvapas. 
N-14.  
0.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Amelija Erhart. 1976 m.  
2.55 Pasaulio dokumentika.  
3.50 Puaro. N-7.  

5.30 Dokumentinė apybraiža 
“Mes nugalėjom”. 

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
8.10 “Linksmieji detektyvai”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Saugokis meškinų”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Operacija “Saugi 
kaimynystė”. 
11.50 Paskutinis veiksmo filmų 
herojus. N-7.  
14.30 Šeimos savaitgalis. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Mes vieno kraujo.  
22.10 PREMJERA Leidimas 
žudyti. N14.  
0.05 Paslaptingas langas. N-7.  
1.55 Operacija “Baltosios pupy-
tės”. N-7. 

 
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)  
7.00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Gibė. N-7.  
12.50 Netikra vienuolė 2. N-7.  
15.00 Flika 3.  
16.55 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Lietuvos talentai. N-7.  
22.30 Vaikštant tarp antkapių. 

N-14.  
0.55 Bagažo atsiėmimas. N-7.  
2.40 Barbara ir Verneris. 
Gražiausios akimirkos. N-7.  
3.30 Eva ir Robertas. Gražiausios 
akimirkos. N-7. 

6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Serbija (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
9.35 “Mano siaubūnėlis”.  
10.35 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  
12.35 Gyvenimiškos istorijos.  
13.35 Sveikinimai.  
16.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18.30 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.30 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.  
21.40 Forestas Gampas. N-7.  
0.20 “Sekso magistrai”. N14.  
2.25 Karo menas. N14.  

6.50  “Neįprasti augintiniai”. 
7.20 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”. 
7.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Neįprasti augintiniai”.  
10.00 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
10.30 “Būrėja”.  
11.30 “Akloji”.  
12.00 “Sostinės keksiukai”.
13.00 “Mylėk savo sodą”.  
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 “Senojo Tilto paslaptis”. 
18.50 Nemarus kinas. Rožinės 
panteros prakeikimas. N-7. 1983 
m.  

21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Bekas 5. Invazija. N14.  
22.50 Tamsos pakraštys. N14.  
1.15 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?” N-7.  
2.05 “Karalienė Izabelė”. N14.  
3.35 Bekas 5. Šeima. N14.  
5.05 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
7.00 Anapus čia ir dabar.  
7.50 ARTi.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos sergė-
tojai. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 XV tarptautinis muzikos 
festivalis “Sugrįžimai”.  
12.30 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 V. A. Mocartas. Opera 
“Figaro vedybos”.  
16.35 Durys atsidaro. Viena 
istorija.  
16.50 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1. N-7.  
17.40 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017. “Vokiškų miestų 
likimas baltų pasaulyje”.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Patrisas Šero. Kino pamoka. 
21.45 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2017”.  
22.10 Nes man tai rūpi.  
22.55 Kelias į namus. 

23.30 Atspindžiai.  
24.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Šokių akademija 3. 
0.55 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.45 Džiazo muzikos vakaras.  
2.50 IQ presingas.  
3.35 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017. “Vokiškų miestų 
likimas baltų pasaulyje”.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Brydės (k).  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.30 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
15.30 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 Pasienio sargyba. N-7.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 “Alfa” savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.20 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. 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 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Skausmas ir šlovė. N-7.  

13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Bjauriausi darbai pasaulyje 
N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Pasvalio “Pieno žvaigždės”. 
Tiesioginė transliacija iš Kauno.  
19.00 Kelionė po koledžus.  N-7.  
19.40 6 kadrai. N-7.  
21.00 Nakties TOP. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Nuodėmių daktaras. N-14.  
23.30 Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai. N-14. 

7.25 Vantos lapas.  
8.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys.  
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Tobulas meniu Velykoms.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 Moterų balsas.  
11.40 Auksinė daina.  
13.40 “Moterų daktaras”. N-7. 
15.40 “Gamtos magija”.  
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu.  
17.00 Patriotai. N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
18.55 0 laipsnių.  
19.00 “Gaujos”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Gaujos”. N-7. 
21.30 “24/7”.  
22.30 Žinios.  
23.00 “Pėdsakas”. N-7. 
0.50 “Auksinė daina”.  
2.35 “Gaujos”. N-7. 
4.20 “Kalnų ežerai”.  
6.00 “Gamtos magija”.  
6.15 “24/7”.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.10 Premjera. Neapykantos 
kariai. Salafitų šaukimas į džihadą 
(subtitruota). 
23.10 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7.  
0.10 Savaitė.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.30 Teisė žinoti.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I” 

7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Raudonkepuraitė. N14.  
0.20 “Kultas”. N14.  
1.15 “Strėlė”. N-7.  
2.05 “Kortų namelis”. N14.  

 
6.25 “Nuotykių metas”. N-7  
6.55 “Simpsonai”. N-7  
7.55 “Hubertas ir Staleris”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. 
N-7  
11.05 Namai. N-7 (kart.)  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai.
 20.00 “Pakartok!”. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 Įvykis. N-14.  
0.15 Imperija. N-14.  
1.15 Rouzvudas. N-14.  
2.05 Vikingai. N-14.  
3.00 Tereza ir Moricas. 
Gražiausios akimirkos. N-7.  

 
6.40 Sveikatos ABC televitrina.  
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  
8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 “Rekrūtas”. N14.  
23.50 “Forestas Gampas”. N-7.  
2.25 “Sekso magistrai”. N14.  
4.20 “Visi vyrai - kiaulės...“. N-7.  
4.45 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”. 
 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “Akloji”.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nebylus liudijimas. Iš paskutinių-
jų”. N-7.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”.
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.05 “Bekas 5. Invazija”. N14.
  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.40 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Laiko ženklai.  
18.25 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2017”.  
21.30 Keliamieji metai (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Vyganto Kazlausko kon-
certas “Po šviesų skliautais”.  
1.05 Nacionalinis turtas. (kart.). 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Kelias į namus. (kart.). 
5.30 Panorama.  

 
6.00 Autopilotas.  
6.30 Tauro ragas. N-7.  
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.  
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
8.30 Bus visko.  
9.30 Žinios.  
10.30 Nuo... Iki....  
11.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  
11.50 Ne vienas kelyje.  
12.25 “Alfa” savaitė (k).  
12.55 Apie žūklę (k).  
13.25 24 valandos (k). N-7.  
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.  
14.40 Bus visko (k).  
15.30 “Alfa” savaitė (k).  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  

12.30 Pragaro kelias. N-7.  
13.30 Saša ir Tania. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Baradač’ius. N-14.  
22.00 Farai. N-14.  
23.00 Tikrasis Amitivilio siaubas. 
S.  
0.45 Kobra 11. N-7.  
1.40 Daktaras Hausas. N-14.  

 
07.20 Vantos lapas. 
07.50 Kaimo akademija. 
08.20 Moterų balsas. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Gvardija“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Detektyvas Linlis“. N-7. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Gluchariovas“. N-7. 
04.20 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.15 „Neišsižadėk“. N-7. 
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2017 m. balandžio 1 d.

antradienis 2017 04 04

trečiadienis 2017 04 05

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Stilius.  
11.45 Neapykantos kariai. 
Salafitų šaukimas į džihadą 
(subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Drakula. 
N-14.  
0.10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Stasys Šilingas.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Dokumentinė istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k).   
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Anapus nežinomybės. 
N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Baltasis dramblys. N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.50 “Kortų namelis”. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 “Šviesoforas”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
11.00 “Pakartok!”. N-7  
12.00 “Aš - superhitas”. N-7  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 “Rezidentai”. N-7  
20.00 “Prieš srovę”. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14.  
0.15 Imperija. N-14.  
1.20 Rouzvudas. N-14.  
2.10 Vikingai. N-14.  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 “Kvailių apsauga”. N-7.  
23.25 “Rekrūtas”. N14.  
1.40 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.30 “Sostų karai”. N14.  
3.20 “Penktoji pavara”.  
4.05 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
4.30 “Penktoji pavara”.  

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “Akloji”.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  

13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 “Midsomerio žmogžu-
dystės V. Mirties varpas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS “Nebylus liudijimas. 
N-7.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”.
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.05 “Nebylus liudijimas. Iš 
paskutiniųjų”. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko ženklai. Šventasis 
Kazimieras.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
13.50 Kino legendos. Patrisas 
Šero. Kino pamoka (kart.). 
15.35 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  

17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.20 Premjera. Amerika kaip 
ant delno. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno die-
nos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2017”.  
21.30 Moters kvapas. N-14.  
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Autopilotas.  
14.15 Ne vienas kelyje (k).  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 Tavo augintinis..  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  

11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pėdsakai. N-7.  
13.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 CSI kriminalistai. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Baradač’ius. N-14.  
22.00 Paliktieji. N-14.  
0.20 Kobra 11. N-7.  
1.20 Daktaras Hausas. N-14.  

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
7.20 Nuoga tiesa.  
08.20 Moterų balsas. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Gvardija“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas. 
00.45 Vantos lapas. 
01.15 Skinsiu raudoną rožę. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Gluchariovas“. N-7. 
04.20 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.15 „Neišsižadėk“. N-7. 
06.00 „Laukinis pasaulis“.

 
  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Emigrantai.  
11.45 Dokumentinė istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Gžimekas. N-7. 1 s.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

  
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k).   
13.35 Būk mano meile! N-7. 

14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Kalinių žmonos. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gatvių kovotojas. N14.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.10 “Strėlė”. N-7.  
2.00 “Kortų namelis”. N14. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 “Šviesoforas”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7  
11.00 Prieš srovę. N-7.  
12.00 “Aš - superhitas”. N-7  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 “Rezidentai”. N-7  
20.00 Gero vakaro šou. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Taksi 4.. N-7.  
0.15 Imperija. N-14.  
1.15 Rouzvudas. N-14.  
2.10 Vikingai. N-14.  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.10 “Paskutinis faras”. N-7.

10.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Javos karštis. N14.  
23.35 “Kvailių apsauga”. N-7.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Sostų karai”. N14.  
3.10 “Penktoji pavara”.  
3.55 “Visi vyrai - kiaulės...”. 
N-7.  
4.20 “Penktoji pavara”.  

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55  “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 “Midsomerio žmogžu-
dystės V. Žmogžudystė moky-
kloje”. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nebylus liudijimas. Metas 
sveikti”.N-7.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”.
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.05 “Nebylus liudijimas. Gili 
kaltė”. N-7.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Amerika kaip ant delno. 
(kart.). 
13.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.35 Vyganto Kazlausko kon-
certas “Po šviesų skliautais”.  
15.40 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Muzikos istorijos.  
18.00 Prisiminkime.  
18.15 Premjera. Luji Teru. 

pasikeitusios smegenys. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Premjera. Šimtas reginių 
senoviniame mieste. 
20.10 Premjera. Būties erdvė. 
Krzysztof Zanussi.  
21.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2017”.  
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Įtūžis. N-14. 
23.25 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.35 Dabar pasaulyje.  
0.05 Premjera. Bliuzas. 
Muzikinės kelionės. 
1.45 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 “Nibelungų kodas”. N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 Lietuvos mokyklų žaidy-
nės.  

9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pėdsakai. N-7.  
13.30 6 kadra. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 CSI kriminalistai. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Išlikęs gyvas. N-14.  
0.30 Kobra 11. N-7.  
1.30 Daktaras Hausas. N-14.   

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
07.20 Auksinė daina.  
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Gvardija“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 “Kulinaras”. N-7. 
21.30 Moterų balsas.  
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 Patriotai. N-7. 
00.45 Šiandien kimba. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Gluchariovas“. N-7. 
04.20 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.15 „Neišsižadėk“. 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 Seserys. N-7.  
10.55 Gyvenimas.  
11.50 Istorijos detektyvai.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai.  
22.50 Premjera. Greiti ir įsiu-
tę. N-14.  
0.40 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k).   
13.35 Būk mano meile! N-7. 

14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gran Torino. N14.  
0.35 “Kultas”. N14.  
1.30 “Taikinys”. N-7.  
2.20 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 
2.45 Alchemija.  
3.15 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 “Šviesoforas”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 Virtuvė. N-7.   
11.00 Gero vakaro šou. N-7.  
12.00 “Aš - superhitas”. N-7  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 “Rezidentai”. N-7  
20.00 Farai. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 Išpirka. N-14.  
0.20 Imperija. N-14.  
1.20 Rouzvudas. N-14.  
2.10 Vikingai. N-14.  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.10 “Paskutinis faras”. N-7.

10.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 “Žydrasis griaustinis”. 
N14.  
23.45 “Javos karštis”. N14.  
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.35 “Sostų karai”. N14.  
3.35 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
5.05 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.  

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55  “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 “Midsomerio žmogžu-
dystės VI. Talentas gyventi”. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
“Geriausi Švedijos detektyvai. 
Prieblanda”. N-7.  
23.20 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.10 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.15 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.05 “Nebylus liudijimas. 
Metas sveikti. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Luji Teru. pasikeitusios 
smegenys (kart.). 
13.10 Skrendam. (kart.). 
13.45 Džiazo muzikos va-
karas.  
14.55 Šventės ir tradicijos.  
15.25 Valdžios tvirtovė. N-7.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 
7. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akade-
mija.  
18.15 Legendos.  
19.00 Labanaktukas.  

19.30 Festivalio “Kino pava-
saris” uždarymas.  
20.45 Amžinai stilingos. N-7.  
22.00 Atspindžiai.  
22.30 Durys atsidaro.  
22.45 Nacionalinis turtas.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.25 Dabar pasaulyje.  
23.55 Kelionė laiku.  
1.30 Kelias į namus.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
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.  
13.55 “Nibelungų kodas”. N-7.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cento. 
N-7.  
11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pėdsakai. N-7.  
13.30 6 kadra. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 CSI kriminalistai. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas  N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
22.00 Laiko policininkas. 
N-14.  
0.00 Eurolygos rungtynės. 
Vitorijos “Baskonia” - Kauno 
“Žalgiris”. Vaizdo įrašas.  
2.00 Kobra 11. N-7.  
2.55 Daktaras Hausas. N-14.  

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
07.20 Patriotai. N-7. 
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Gvardija“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 PREMJERA. „Baltoji 
strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 „Kulinaras“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.45 Reporteris. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Gluchariovas“. N-7. 
04.20 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.15 „Neišsižadėk“. N-7. 
06.00 „Laukinis pasaulis“.

 
  

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.05 Specialus tyrimas.  
12.00 Bėdų turgus. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 2. N-7.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Dangoraižio 
apiplėšimas. N-14.  
0.35 Gamtos inspektoriai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.05 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou “60 akimirkų”.  
5.05 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou “60 akimirkų”.  
5.40 Klausimėlis.lt.  

  
6.35 “Stebuklingi vaikai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-

džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.35 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Nuo... Iki... (k).    
13.35 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. 
N-7.  
21.00 PREMJERA Žmogus 
iš plieno. N-7.  
23.45 Galutinis tikslas. N14.  
1.40 Gran Torino. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 “Šviesoforas”. N-7  
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7  
10.00 Virtuvė. N-7.   
11.00 Farai. N-7.  
12.00 “Aš - superhitas”. N-7  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 Aukštyn.  
21.20 King Kongas. N-7.  
1.10 Liepsnojanti meilė 2. 
N-14.  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.00 “Kvapų detektyvas”. 
N-7. 
10.05 “Muchtaro sugrįžimas” 

(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 “Tikras teisingumas. 
Miesto kovos”. N14.  
23.20 “Žydrasis griaustinis”. 
N14.  
1.30 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
2.20 “Sostų karai”. N14.  
3.10 “Tikras teisingumas. 
Miesto kovos”. N14.  
4.35 “Kvapų detektyvas”. 
N-7.  

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55  “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir 
Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo 
šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 “Midsomerio žmog-
žudystės VI. Mirtis ir sapnai”. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
“Prieblanda. Tėvai ir vaikai”. 
N14.  
23.05 SNOBO KINAS 
“Viskas ore! “. N14.  
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.20 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
3.05 “Policija ir Ko”. N-7.  
3.55 “Geriausi Švedijos de-
tektyvai. Prieblanda”. N-7. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akade-
mija.  
6.50 Keturios stichijos.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 
7 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Bliuzas.  
13.50 Gimtoji žemė.  
14.15 Kelias į namus. (kart.). 
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Būties erdvė. 
Krzysztof Zanussi.  
16.25 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  
18.15 Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 1. N-7.  
19.10 Muzika gyvai.  
21.00 Greiti ir įsiutę. N-14.  
22.45 Stambiu planu.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akade-
mija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam. (kart.). 
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Nuo... Iki....  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Senovės X failai. 
Šventasis Gralis. N-7.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 72 valandos. N-7.  
9.00 Ekstremali žvejyba. 
N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 Dvi merginos be cen-
to. N-7.  

11.30 Kastlas. N-7.  
12.30 Pėdsakai. N-7.  
13.30 6 kadra. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 72 valandos. N-7.  
16.00 Kastlas. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 CSI kriminalistai. N-7.  
19.00 Pėdsakai. N-7.  
20.00 Saša ir Tania. N-7.  
20.30 Farai. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Viešpatavimas. N-14.  
0.50 Išlikęs gyvas. N-14.   

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“. 
N-7. 
09.20 „Delta“. N-7. 
10.25 „Muškietininkų sugrįži-
mas arba kardinolo Mazarinio 
lobiai“. N-7. 
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Kulinaras“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Laiptai į dangų“. N-7. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7. 
20.00 Žinios.
 20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Susidūrimas“. N-14. 
01.15 „Keisčiau nebūna“. 
N-14. 
02.55 „Susidūrimas“. N-14. 
04.30 „Keisčiau nebūna“. 
N-14. 
06.00 „Dykumos“.  
06.50 „Gamtos magija“.  
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

 TV programa 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 1. 
7.25 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
7.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga 2. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumentika. 
Atšiaurioji Arktis (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Banginių stebėtoja 
(subtitruota). 
14.05 Džesika Flečer. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė apybraiža “Mes 
nugalėjom”.  
16.30 Sveikinimų koncertas.  
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Žinios. 
18.55 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 Lietuvos televizijos 
jubiliejui. TV šou “60 akimirkų”.  
22.45 Premjera. Kietakiaušiai. 
N-7.  
0.45 Pasaulio dokumentika.  
2.30 Džesika Flečer. N-7.  
4.05 Stilius.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris 
II”. 
7.20 “Nickelodeon” valanda. 

Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
8.10 “Linksmieji detektyvai”. 
8.35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris”. 
9.00 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
9.30 “Saugokis meškinų”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Tomas Litlis ir stebuklingas 
veidrodis. 
11.30 Mis Slaptoji agentė 2. 
Ginkluota ir žavinga. 
13.45 Trys nindzės sugrįžta. 
15.40 Didžiosios atostogos. 
1967 m.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Linksmosios pėdutės. 
21.35 Ponas ir ponia gangs-
teriai. N-7.  
23.35 Vaikinams tai patinka!. 
N14.  
1.25 Žmogus iš plieno. N-7. 

 
6.30 Ančiukų istorijos.  
7.00 Nindžago. Spinjitzu 
meistrai. N-7.  
7.30 Vėžliukai nindzės.  
8.00 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kempas ir draugai.  
9.00 Virtuvės istorijos.  
9.30 Pasaulis pagal moteris.  
10.30 Svajonių ūkis.  
11.00 Kaip sukurti tobulą 
vaikiną. N-7.  
12.55 Išsinuomokit vaiką!  
14.50 Prieskonių princesė. 
N-7.  
16.45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Aš - superhitas. N-7.  
21.30 Žmogus su geležine 
kauke. N-7.  

0.10 Babilonas. N-14.  
2.05 Liepsnojanti meilė 3. 
N-14. 

 
6.15 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Mano siaubūnėlis”.  
11.00 Galiūnų čempionų lyga.  
12.05 “Foilo karas. 
Penkiasdešimt laivų”. N-7.  
14.10 “Žiniuonis”. N-7.  
15.15 “Džuna”.  
16.15 “Kas žudikas?” N-7.  
17.25 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.30 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS 
“Amerikos nindzė. 
Susidorojimas”. N-7.  
23.35 AŠTRUS KINAS 
“Namas girios glūdumoj”. S.  
1.25 “Sostų karai”. N14.  
3.20 Muzikinis iššūkis (k).  
4.50 “Mano siaubūnėlis”. 

6.50  “Neįprasti augintiniai”. 
7.20 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”. 
7.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Neįprasti augintiniai”.  
10.00 “Lemūrų gatvė”.  
10.30 “Būrėja”.  
11.30 “Akloji”.  
12.00 “Sostinės keksiukai”.  
13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.05 “Akloji”.  
16.05 “Būrėja”.  
17.15 “Senjora”. N-7.  
18.50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  

21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS Bekas 5. 
Žmogžudystės ligoninėje. N14.  
22.50 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.25 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
1.15 Viskas ore!. N14.  
3.00 Prieblanda. Tėvai ir vai-
kai. N14.  
4.35 “Senjora”. N-7.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Nacionalinis diktantas. 
Finalas.  
11.50 Atspindžiai.  
12.25 Šokių akademija 3. 
12.50 Kai aš mažas buvau.  
13.30 Užsispyrėlės sutramdy-
mas (subtitruota). 
16.20 Šventės ir tradicijos.  
16.50 Kitokie vaikai.  
17.20 Dainuok man tango.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
1983 m. N-7.  
23.05 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. Kosto Smorigino 
dainos. “Laiškai mylimai mo-
teriai”. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Šokių akademija 3 

(kart.). 
0.30 ARTS21.  
1.00 Elito kinas. Įtūžis. N-14.  
2.55 Muzika gyvai.  
4.40 Laiko ženklai. Šventasis 
Kazimieras.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).   
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.35 Dviračio šou (k).  
19.30 Lietuvos sprendimas.  
20.40 Nuo... Iki... (k).  
21.35 Pasivaikščiojimai. 
Naujoji karta.  
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
1.55 24 valandos (k). N-7.  
2.50 Bus visko (k).  
3.35 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k).  

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Vienam gale kablys.  
9.00 NT žinios.  
9.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Bjauriausi darbai pa-
saulyje N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
“Lietuvos rytas” - Klaipėdos 
“Neptūnas”. Tiesioginė trans-
liacija.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Vilką mini, vilkas čia. 
N-7.  
0.05 Laiko policininkas. N-14. 

 
07.25 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Tobulas meniu 
Velykoms (1). 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas.  
10.00 Kitomis akimis. 
10.30 „Tigrų sala“.  
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
15.00 „Sparnuočių gyveni-
mas. Skraidyti ar neskraidyti“. 
16.00 Žinios.
 16.20 Tobulas meniu 
Velykoms (2). 
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Paslapčių sala“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Paslapčių sala“. N-7.
 22.30 Žinios.
 23.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
01.10 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
02.55 „Sparnuočių gyveni-
mas. Skraidyti ar neskraidyti“. 
03.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
05.15 „Jaunikliai“.  
06.15 „Sparnuočių gyvenimas 
. Skraidyti ar neskraidyti“.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas 
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Aplink Žemės rutulį...

Besinešdamas su savimi tik 
kuprinę ant pečių, P. Majer pirmą 
kartą Lietuvą perėjo bene 2005 
metų žiemą.  Ta kelionė, tiksliau 
jų ciklas, truko iki 2015-ųjų. Ke-
liautojas pasakojo per tuos metus 
įveikęs 40 000 kilometrų kelio, 
kas būtų lygu apeiti aplink Žemės 
rutulį per ekvatorių. 

Dabar čekas per Lietuvą ke-
liauja jau antrą kartą ir pagal 
savo užrašus stengiasi apsistoti 
tose pačiose vietose nakvynei ir 
pas tuos pačius žmones, pas ku-
riuos lankėsi prieš 15 metų arba 
sutiko savo kelionėse. 

Šios kelionės metu jis lankėsi 
Biržuose, Subačiuje, Anykščiuo-
se, Kėdainiuose. Dar planuoja 
keliauti į Kauną, Vilkiją, o iš ten 
– į Lenkiją. Galutinis šios P. Ma-
jer kelionės tikslas yra Portugali-
ja, kurioje jau suplanuota kelionė 
piligrimų keliais. Šioje kelionėje, 
skirtingai nei 2005 metais, čekas 
nevengia pakeliauti ir autostopu. 

Pirmoji kelionė - dviračiu

Pirmąją savo kelionę  pėsčio-
mis po pasaulį čekas pradėjo 
2000 metais Rusijos mieste Ka-
zanėje, per savo gimtadienį, nes 
sakėsi jubiliejinių metų proga no-
rėjęs ko nors neįprasto.

„Dar besimokydamas moky-
kloje, būdamas 12-os metų, pa-
rašiau, kad noriu būti keliautoju. 
Būdamas 22 metų, 1998 metų ba-
landžio 1-ąją, iš Čekijos išvažia-
vau į kelionę dviračiu. Pervažia-
vau Lenkiją, Rusiją ir jos Sibirą, 
po to - JAV. Į namus grįžau 1998 
lapkričio 17 dieną. Bet aš neva-
dinu to kelione aplink pasaulį, 
nes važiavau tik šiauriniu Žemės 
pusrutuliu“, - apie pirmąją rimtą 
kelionę „Anykštai“ pasakojo P. 
Majer.

Plovė auksą

Kuprinėje tarp keliautojo daik-
tų yra vietos ir mažam nuotraukų 
albumėliui. Būtent nuotraukos 
parodo kai kurias įdomias istori-
jas. Pavyzdžiui, vienoje nuotrau-
koje P. Majer plauna auksą.

Keliaudamas 1998 metais per 
Sibirą dviračiu, jis pasakojo, jog  

Sibire plovė auksą, Afrikoje gydė ebolą

sutiko geologų ekspediciją, ku-
rios dalyviai kitais metais čeką 
pakvietė prisijungti prie jų tyri-
nėjimų Jakutijoje.

 „Aš tuomet radau 12 gramų 
aukso grynuolį, o jis, - rodyda-
mas nuotraukoje į vieną iš ekspe-
dicijos dalyvių pasakojo keliau-
tojas, - 40 gramų“. 

Vienoje nuotraukoje čekas nu-
fotografuotas miegantis tiesiog 
medinėje trobelėje, kurioje vie-
tos neužtenka ištiesti kojoms. 
Pasirodo, to-
kias trobeles 
pernakvojimui 
statydavo Si-
biro gulago 
kaliniai. Kito-
je nuotraukoje 
– per medžio 
šaką permesta plėvelė ir iš jos 
padaryta improvizuota palapinė 
- keliautojo teigimu, keliaujant 
vienam pėsčiomis verčiau neštis 
ne palapinę, kuri užima per daug 
vietos ir daug sveria, o papras-
čiausią plėvelę – ji ir per lietų 
nepermirksta  ir  jos džiovinti po 
lietaus, skirtingai nei palapinės, 
nereikia.

Pėsčiomis apėjo visą Europą

2000 metais kelionių ciklą če-
kas sakėsi Rusijoje pradėjęs ne 
atsitiktinai: „Jei nori eiti aplink 
pasaulį, tai pirma reikia patikrinti 
save – jei galėsi išgyventi atšiau-
riomis sąlygomis, tai keliauti ga-
lėsi“, - kodėl pasirinko santykinai 
pavojingą šalį kelionės pradžiai, 
aiškino P. Majeris.

Su savimi čekas nešiojasi Euro-
pos žemėlapį, kuriame nubraižyti 
jo kelionių maršrutai. Linijos drie-
kiasi nuo Rusijos Uralo kalnų pa-
lei visą Europos žemyno pakrantę. 
„Visur čia ėjau pėsčias, keliavau 
transportu tik ten, kur kitaip nelei-
džiama arba kai reikėjo persikelti 
per jūrą“, - pasakojo keliautojas. 
Pavyzdžiui, keliautojams nelei-
džiama pėsčiomis įeiti per valsty-
bės sieną į Norvegijos ir Suomijos 
šiaurę. Šiaurėje į šias šalis per sie-
ną leidžiama tik važiuoti.

Žemėlapyje į akis krenta mažas 
brūkšnelis Grenlandijos pakran-
tėje. Keliautojas aplankė ir šią 
ledo salą.

Kaip P. Majer pasakojo „Anykš-
tai“, į Grenlandiją nuvykti buvusi 

tik viena galimybė – iš Islandi-
jos į Grenlandiją turistų grupes 
skraidina lėktuvai. Ryte lėktuvas 
išskrenda iš Islandijos, o vakare 
tas pats lėktuvas turistus parskrai-
dina atgal. P. Majer iš Grenlandi-
jos grįžti tą pačią dieną atsisakė ir 
nutarė palaukti kitos turistų gru-
pės. Nors gidas įtikinėjo, kad kitą 
dieną lėktuve gali nebebūti vietos, 
bet čekas rizikavo.

 Grenlandijoje jo vizitas truko 
tris dienas, keliautoją priglaudė 
anglų kalbos mokytoja. P. Maje-
ris pasakojo, kad turistai Gren-
landijoje pamato tik vaidinimą 
– šamanai, atliekantis apeiginius 
ritualus prieš turistus, pasak P. 
Majer, tėra paprasčiausi vietos 
gyventojai. Stebėdamas jau ma-
tytą šamanų ritualą kitą dieną, 
čekas pastebėjo, jog „šamanai“ 
buvo jau visai kiti žmonės nei 
prieš tai.

 „Jie vakar gavo pinigus ir pa-
sigėrė, dabar vaidina kiti“, - situ-
aciją Grenlandijoje užsilikusiam 
keliautojui paaiškino vietiniai 
gyventojai. 

Čekas pasakojo ir apie senas 
bendruomeniškumo tradicijas 
Grenlandijoje – jam viešint toje 
saloje, mokytojai, pas kurią ke-
liautojas buvo apsistojęs, me-
džiotojai atnešė dalį sumedžioto 
ruonio. Pasak keliautojo, laimikiu 
eilės tvarka kaimelyje dalinamasi 
su visais bendruomenės nariais. 
Beje, Grenlandijoje čekas para-
gavo ir iš vieno pavojingiausių 
sausumos plėšrūnų – baltojo lo-

kio – pagamin-
tą patiekalą. 
Tai buvo lokio 
letena.

P. Majer tei-
gė, jog jam 
n e i š d i l d o m ą 
įspūdį paliko 

Norvegijos, kurioje lankėsi vasa-
rą, kraštovaizdis. Norvegijoje ke-
liautojas aplankė patį šiauriausią 
žemyno tašką: „Nordkapas, kuris 
pristatomas kaip šiauriausias Eu-
ropos taškas, tai vieta turistams. 
Iki tikrojo šiauriausiojo žemyno 
taško nėra kelių, reikia eiti pės-
čiomis dar apie 30 kilometrų. Iš 
laužų liekanų matosi, kad žmo-
nės kartais ten lankosi“, - apie 
mažą norvegų gudrybę pasakojo 
keliautojas.

Drabužius skalbia ir upelyje 

Visus penkiolika metų, kol ke-
liavo pėsčias, P. Majer pasakojo 
rašęs dienoraščius.

 „Kiekvieną dieną, net jei ilsė-
davausi, užrašydavau ne mažiau 
nei eilutę. Dienoraščiai dabar yra 
saugomi keturiose šalyse, pas 
žmones, kuriuos sutikau keliau-
damas ir susidraugavau. Jie yra 
Rusijoje, Latvijoje, Portugalijoje 
ir Ukrainoje. Dabar keliauju, kad 
juos surinkčiau į vieną vietą“, - 
kalbėjo keliautojas. 

Paklaustas, ar daug pavojų 
patyrė, čekas sakė, kad ne kartą 
jam teko bėgti nuo nemalonumų, 
susidurti akis į akį su meškomis 
ar vilkais. Nakvynės keliautojui 
teko ieškoti pas pačius įvairiau-
sius žmones – nuo diplomatų iki 
narkomanų. „Ranką man spaudė 
pats Gibraltaro gubernatorius. 
Keliaujant susiformuoja intuicija 
ir ji padeda išvengti dalies nema-
lonumų“, - apie patirtis  kalbė-
jo čekas. Jis taip pat pastebėjo, 

kad keliaujant išsivysto natūrali 
orientacija aplinkoje. Pavyzdžiui, 
jis be kompaso sugebėjo keliauti 
net po Rusiją. Keliautojas svars-
tė, kad gebėjimas orientuotis be 
prietaisų žmogui, kaip ir gyvū-
nams, jau duotas gamtos, bet ne-
naudojamas jis tiesiog išnyksta.

Paklaustas, kaip jis sugeba at-
rodyti tvarkingas ir švarus, ke-
liautojas pasakojo, kad vasaro-
mis drabužius kartais skalbiasi 
net upelyje, vietoj skalbimo prie-
monių naudodamas akmenis: „Iš-
siskalbia ne blogiau nei naudo-
jant chemiją“, - pastebėjo vyras. 
Su akmenimis drabužius P.Majer 
sakė skalbęs ir Rusijos tundroje.

Drabužius jie išsiskalbia pas 
žmones, kai apsistoja nakvynei, o 
kartais švarių drabužių keliauto-
jui žmonės tiesiog dovanoja. Kai 
baigiasi sezonas, nebereikalingus 
drabužius jis ne išmeta, o atiduo-
da kitiems, kam labiau reikia. 

Čekas pastebėjo, kad tarp skirtin-
gų tautų toje pačioje Europoje eg-
zistuoja tik joms būdingi bendrumai 
ir skirtumai. Prancūzai vis stebėda-
vosi, kad visi keliautojui reikalingi 
daiktai sutelpa vienoje kuprinėje, 
kai jie, pasak P. Majer, iškeliauda-
mi dviem savaitėm susideda „pusę 
namų“, o anglai vis atkreipdavo 
dėmesį į keliautojo braižą ir net pra-
šydavo savo ranka perrašyti, pavyz-
džiui, 10 Dievo įsakymų...

Tuo, kad daug kam Europoje 
Čekija asocijuojasi su čekų ra-
šytojo Jaroslavo Hašeko sukur-
tu personažu šauniuoju kareiviu 
Šveiku, keliautojas įsitikino ne 
kartą – ne viename mieste yra J. 
Hašeko vardu pavadintų gatvių, o 
Sankt  Peterburge tautiečio vardu 
pavadintoje gatvėje keliautojas 
net buvo apsistojęs.

Po Afriką – per epidemiją

2015 metus P.Majer įvardina, 
kaip paskutinius kelionių tik pės-

čiomis metus. Tais metais jis iš-
keliavo į Afriką. 2015 metais šio 
žemyno vakarinėje dalyje siautė 
itin pavojinga ebolos viruso epi-
demija. Čeko kelionės maršrutas 
driekėsi per tas šalis.

Į kai kurias šalis, kad kovotų su 
viruso plitimu, buvo net išsiųsta 
JAV kariuomenė. Apie karių dar-
bą keliautojas atsiliepė itin gerai: 
„Nebuvo nė vieno kaimelio, kurio 
jie neaplankė, pasiekė net pačias 
atokiausias lūšnas“, - kalbėjo če-
kas. Jis pats pasakojo prisijungęs 
prie savanorių, kurie padėjo kovo-
ti su ebola ir į kai kuriuos kaimus 
nešė dezinfekcines medžiagas. 
„Viruso inkubacinis periodas yra 
nuo 2 iki 28 dienų. Kai praėjo 28 
dienos ir nesusirgau, ramiau atsi-
dusau“, - „Anykštai“ pasakojo P. 
Majer. 

Šalyse, kenčiančiose nuo viru-
so, keliautojas prisiklausė įvairių 
kalbų apie ebolą. Kai kurie afri-
kiečiai dėl ligos protrūkio kaltino 
baltuosius - jie taip neva nori iš-
naikinti juoduosius. Į akis krito, 
kad prasidėjus epidemijai daug 
šventikų iš tų šalių tiesiog pabė-
go į saugias šalis: „Mane dažnai 
apnakvyndindavo jų paliktuose 
namuose“, - kalbėjo čekas. 

P. Majer pasakojo skaitęs an-
glų keliautojo prieš 30 – 40 metų 
rašytus prisiminimus iš Afrikos, 
kad žemyno gilumoje ne kiekvie-
nas afrikietis yra matęs baltąjį ir 
dažnai vaikai, pamatę europietį, 
viską meta ir bėga tolyn. Kad taip 
yra net XXI amžiuje, įsitikino ir 
čekas. Gali būti, kad vaikai jį pa-
matę pagalvodavo, jog susitiko 
piktąją dvasią, nes dalis Afrikos 
tautų nelabąjį įsivaizduoja esant 
baltos spalvos. 

„Ateities pasaulis priklauso 
afrikiečiams – užeini į lūšną, o 
ten po dešimt vaikų sėdi“, - apie 
įspūdį, kad šeimos Afrikoje gau-
sios ir gyventojų sparčiai daugė-
ja, svarstė keliautojas. 

Bet noras apkeliauti Afriką 
liko neįgyvendintas. Keliautojui 
sutriko sveikata ir jis buvo pri-
verstas grįžti į Europą. 

P. Majer Kryme už draugo portugalo verslininko dovanotus pini-
gus nusipirko žemės lopinėlį, pasistatė mažą nameliuką ir ketino 
baigti savo odisėją, bet vos įsikūrus prasidėjo pusiasalio okupacija 
ir į savo namus čekas dabar gali patekti tik su Rusijos viza.

Nuotrauka iš Petr MAJER albumo

Keliaujant per Sacharą, prie keliautojo prisijungė bendrakelei-
vis – šuo. Jis, pavadintas Sachara, kartu ėjo dvi savaites, kol 
dingo Mauritanijos pasienyje. Beje, keliaujant dykuma paaiškė-
jo, kad galvą apsivynioti skarele yra būtina, nes ji apsaugo nuo 
smėlio per smėlio audras.        

...„Visur čia ėjau pėsčias, 
keliavau transportu tik ten, 
kur kitaip neleidžiama arba 
kai reikėjo persikelti per 
jūrą“...

(Atkelta iš 1 p.)



2017 m. balandžio 1 d.RINKIMAI

šiupinys

Pirmiausia V. Pranskietis užsuko į 
AB „Ažuožerių sodai“, kur jį pasi-
tiko bendrovės vadovas Jonas Jani-
šius, ŽŪK  „Ažuožerių sultys” va-
dovas Regimantas Butvydas, meras 
Kęstutis Tubis, Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura ir kiti. Beje, 
A. Baura sakė su A. Pranskiečiu ne 
kartą bendravęs dirbdamas žemės 
ūkyje, Seime, jį gerai pažįstantis kaip 
universiteto Agronomijos fakulteto 
dekaną, šiltą, studentų itin mėgsta-
mą dėstytoją. Seimo Pirmininkas 
su jį lydinčiais asmenimis apsilankė 
soduose, apžiūrėjo obuolių  laikymo 
kameras. Bendrovė turi 170 hektarų 
sodų, jos vadovas, kaip ir parlamen-
to vadovas, yra baigęs tuometinę Že-
mės ūkio akademiją. V. Pranskiečio 
pirmoji darbovietė buvo Tytuvėnų 
(Kelmės r.) sodininkystės ūkis, tad 
pokalbis krypo į obelų veisles, augi-
nimą, priežiūrą, sodininkystės vysty-
mo perspektyvas. Vėliau parlamento 
vadovas pastebėjo, kad sovietmečiu 
Lietuvoje buvo 38 000 hektarų sodų, 
o dabar belikę tik 8 000 ha, tačiau iš 
hektaro dabar surenkama iki 30 tonų 

Seimo Pirmininkas Antaną 
Baurą pakvietė į Seimą
Užvakar po pietų į Anykščius atvyko Seimo Pirmininkas Viktoras Pranskietis. Biomedicinos mokslų 

daktaras, buvęs Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedėjas, 
Agronomijos fakulteto dekanas vizitą pradėjo AB „Ažuožerių sodai“, po to aplankė Audriaus ir Valdo 
Juškų šiltnamių ūkį, apsilankė Anykščių rajono savivaldybėje. Vakare Seimo Pirmininkas ir prie jo 
prisijungęs Aplinkos ministras Kęstutis Navickas Anykščių sakralinio meno centre susitiko su anykš-
tėnais, kurie svečius apipylė klausimais. 

obuolių, derlius kelis kartus didesnis 
negu anksčiau.  

Po to V. Pranskietis, lydimas ra-
jono vadovų, apsilankė vienuose 
didžiausių Lietuvoje, dešimt hekta-
rų užimančiuose ūkininkų Valdo ir 
Andriaus Juškų šiltnamiuose. Pasak 
A. Bauros, tai labai perspektyvi ūkio 
šaka, nes dabar Lietuvoje užaugina-
mos daržovės patenkina tik 30 pro-
centų šalies rinkos, juolab kad brolių 
Juškų šiltnamiai yra ir didžiausias 
rajono darbdavys, juose dirba dau-
giau kaip pusantro šimto žmonių. 
Seimo pirmininkas domėjosi agurkų 
ir pomidorų auginimu, šiltnamių šil-
dymu, produkcijos kokybe, bendra-
vo su sutiktais darbininkais, pasišne-
kučiavo su tik prieš du mėnesius iš 
Elektrėnų į Juškų šiltnamius augalų 
apsaugos agronomu atvykusiu dirbti 
savo buvusiu studentu Intu Liutkum. 
„Seimo Pirmininkas buvo mano dės-
tytojas, pernai baigus magistratūros 
studijas jis įteikė diplomą, o prieš 
dvejus metus - bakalauro diplomą“, 
- šypsojosi I. Liutkus.

Susitikime Sakralinio meno cen-

tre  V. Pranskietis patikino, kad Juš-
kų šiltnamiuose užaugintos daržovės 
yra ekologiškos, nes auginamos lai-
kantis griežtų technologinių reikala-
vimų. V. Pranskietis turėjo priekaištų 
žurnalistams ir netgi visuomeniniam 
televizijos kanalui, kurie, jo nuomo-
ne, Seimo darbą nušviečia ne visai 
taip, kaip yra iš tikrųjų. „Spaudos 
kuriama vizija neatitinka tikrovės“, 
- pastebėjo V. Pranskietis. – Prieš 
rinkimus mes tikėjomės Seime 
16–25 vietų, o kai gavome 56, visas 
krūvis ir atsakomybė teko mums, o 
ji buvo numatyta kitiems... Per Sei-
mo rudens sesiją buvo priimti 102 
nauji įstatymai, svarstytas biudžetas, 
panaikinta lengvata šilumai, nuo lie-
pos pirmosios įsigalios naujas Darbo 
kodeksas“, – vardijo atliktus darbus 
dešimtuoju nepriklausomos Lietu-
vos Seimo pirmininku prisistatęs V. 
Pranskietis. Pasak jo, kelionių po 
Lietuvą ir susitikimų su gyventojais 
tikslas - siekis glaudesnio bendra-
darbiavimo ir gyventojų interesų 
supratimo, jų atstovavimo, darnos. 
V. Pranskietis pasidžiaugė, kad pri-
imant įstatymus VLŽS atstovus 
dažnai palaiko ir kairieji, ir dešinieji. 
Parlamento vadovas pabrėžė, kad 
naujoji valdžia dirba Lietuvos žmo-
nėms neskaičiuodama savo asme-
ninio laiko, jausdama atsakomybę 
už pasitikėjimą, siekia įgyvendinti 
žmonių lūkesčius ir yra atvira besi-
kreipiantiems. „Per mėnesį aš gaunu 
apie 400 gyventojų laiškų ir į visus 
stengiuosi reaguoti“, - sakė Seimo 
pirmininkas.  

Daug klausimų ir kritikos dėl 
atliekų surinkimo ir mokesčio už jas 
tvarkos svečiams pažėrė Anykščių 
rajono tarybos narys Arūnas Liogė, 
siekiantis, jog individualių namų 
savininkai mokėtų už realų išvežtų 
atliekų kiekį, ūkininkai ir verslinin-
kai nemokėtų už sandėliavimo patal-
pas, kuriose nebūna buitinių atliekų. 
Jis dar teiravosi ir ar bus panaikinti, 
jo nuomone, kai kurie nevykę prieš 
tai buvusio Aplinkos ministro Va-
lentino Mazūronio inicijuoti teisės 
aktai. Į tai buvo atsakyta, kad situa-
cija žinoma, tačiau priimti kai kurių 
sprendimų negalima dėl įsipareigo-
jimų ES, už kurios lėšas ir pastatyti 
regioninių atliekų centrai, tačiau ieš-
koma racionalių sprendimų...

 VšĮ „Anykščių savivaldybės ligo-
ninė“ direktorių Dalį Vaiginą domi-
no naujosios valdžios požiūris į ra-
jonų ligonines, kurios gauna mažiau 
lėšų, tokiu būdu uždaromi skyriai, o 
studijas baigę gydytojai į rajonus ne-
važiuoja nematydami perspektyvos. 
V. Pranskiečio nuomone, paslaugos 
turi likti „prie žmogaus“, net jei jos 
ir yra nuostolingos, tuo pasakyda-
mas, kad yra už rajoninių ligoninių 
išsaugojimą. O specialistais rajo-
nų ligoninėms, parlamento vadovo 
nuomone, turėtų pasirūpinti daugiau 
ir pačios savivaldybės, būsimiems 
gydytojams mokėdamos stipendijas, 
už kurias jie sugrįžę į gimtinę turėtų 
atidirbti. 

Anykščių komunalinio ūkio di-
rektorius Kazimieras Šapoka teigė, 
kad Anykščiuose sėkmingai vykusi 
daugiabučių renovacija stabtelėjo 
dėl sutrikusio finansavimo. Pasak 
jo, yra paruošti 9 daugiabučių re-
novavimo projektai, tačiau bankai 
nefinansuoja. Aplinkos ministras K. 
Navickas atsakė, kad taip atsitiko dėl 
lėšų stygiaus metų pabaigoje, tačiau 
problema jau sprendžiama, procesas 
pajudėjo, pasirašytas įsakymas dėl 
finansavimo.

K. Šapoka domėjosi ir dėl valsty-
bės įmonės „Registrų centro“ įkai-
nių, kurie, jo nuomone, yra per di-
deli. Svečiai patikino, kad Seime jau 
svarstomos įstatymo pataisos, kad  
„Registrų centro“ duomenys būtų 
nemokami valstybės ir savivaldybių 
įstaigoms.   

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Jurgita Gudelevi-
čienė išsakė valdžiai priekaištą, kad 
Anykščių mieste, kurio didžioji dalis 
patenka į Regioninio parko teritoriją, 
labai sudėtinga priimti tinkamiausius 
sprendimus, mat jų priėmimui įtaką 
daro net 3 ministerijos: Aplinkos ap-
saugos, Žemės ūkio ir Kultūros. Šių 
ministerijų teisės aktai neretai vienas 
kitam prieštarauja. Parlamento vado-
vas žadėjo, kad šiuo ir daugeliu kitų 
atvejų teisės aktai bus peržiūrimi ir 
pertekliniai bus naikinami. 

Elmininkų bandymų stoties di-
rektorius Kęstutis Rainys sakė, kad į 
Lietuvą įvežamos „šiukšlės“ - mūsų 
šaliai netinkamos bulvių veislės. K. 
Pranskietis teigė čia nematantis nie-
ko blogo, nes, sakykim, ypač ver-
tinga obuolių veislė „Auksis“ buvo 
išvesta sukryžminus dvi iš JAV at-
vežtas veisles.

Vienas gyventojas iškėlė pro-
blemą dėl Šventosios upės teršimo 
fekalijomis Anykščių mieste, kitas 
klausė, kodėl valdžia neremia vaikus 
gimdančių studenčių, moteris skun-
dėsi šaltu butu po namo renovacijos. 
Svečiai neatsakytus klausimus išsi-
vežė į sostinę, pažadėjo, kad į juos 
bus atsakyta, ir kvietė gyventojus 
nebijoti ir drąsiai kreiptis į valdžią 
jiems rūpimais klausimais. 

Anykščių žemės ūkio skyriaus ve-
dėjas Antanas Baura nuogąstavo dėl 
rajono ūkininkų ir žemės ūkio ben-
drovių, užsiimančių žemės ūkio vei-
kla, deklaruojančių pasėlius ir gau-
nančių tiesiogines ir kompensacines 
išmokas. „Dabar Anykščių krašto 
žemdirbiai per metus gauna apie 4 
milijonus eurų kompensacinių išmo-
kų, tačiau nuo 2018 metų pasikeitus 
teisės aktams šios išmokos sumažė-
tų lygiai per pusę“, - sakė A. Baura. 
Reaguodamas į šiuos nuogąstavi-
mus, parlamento vadovas Antaną 
Baurą pakvietė eiti dirbti į Seimą. 
„Tuomet ir bus galimybė spręsti šią 
problemą“, - sakė V. Pranskietis, pri-
mindamas anykštėnams balsuoti už 
šį kandidatą balandžio 23-ąją. 
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Audrius ir Valdas Juškos Seimo pirmininkui Viktorui Pranskiečiui  (antras iš kairės) parodė nau-
juosiuose šiltnamiuose auginamus pomidorus ir agurkus. Antras iš dešinės - Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Antanas Baura.

Klausimų susitikime turėjo ir Anykščių rajono Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Baura. 

Keičiu džipą į nekilnojamąjį 
turtą. Siūlyti įvairius variantus 
galiu primokėti. 

Tel.867836859

Patruliai. Apskrities policija 
stiprina patruliavimą. Motociklų, 
mopedų, keturračių motociklų vai-
ruotojų kontrolei užtikrinti, jų da-
romiems pažeidimams išaiškinti ir 
jiems užkardyti, į gatves išrieda ke-
lių policijos patruliniai motociklai.

Sostinė. 2022 metų Europos kul-
tūros sostinė bus Kaunas, paskelbta 
trečiadienį Kultūros ministerijoje 
vykstančioje atrankos rezultatų pa-
skelbimo ceremonijoje. Šio titulo 
siekė ir Anykščių rajono savivaldy-
bė. Šiems siekiams  iš rajono biu-
džeto išleista 12 000 Eur.

Forumai. Portale anyksta.lt pra-
dėti transliuoti kandidatų į Seimą 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
forumai. Portalo komentaruose 
skaitytojai užduoda klausimus kan-
didatams, o pastarieji į šiuos klausi-
mus atsako prieš filmavimo kame-
rą. Forumus galima matyti portalo 
anyksta.lt rubrikoje „Anykšta TV“.

Protai. Liberalų „Nikė“ tradiciš-
kai laimėjo antradienio „Auksinio 
proto“ žaidimą. „Nikė“ surinko soli-
džius 92 taškus. Antrąją vietą užėmė 
„Justelis Kaune“ (86 tšk.), trečiąją-
ketvirtąją vietas pasidalino „Šį kartą 
neatvyko“ ir „Varpas“  (po 75 tšk.) 
Turnyrinė lentelė po 11 žaidimų: 1. 
„Nikė“ - 849 tšk., 2. „Varpas“ - 798, 
3  „Šį kartą neatvyko“ -740, 4. „Vie-
naskaita” – 730, 5. „Justelis Kaune“ 
- 707, 6. „Nuo Šventosios“ - 650, 7. 
„Like ir grožis“ - 533, 8. „Tie, kur 
kampi“ – 508 .

Smurtas. Kovo 27 dieną, apie 
18.30 val., neblaivus vyras (nusta-
tytas 1.88 prom. girtumas) (g. 1955 
m.) Anykščių K. Ladygos g. namo  
kieme įžeidinėjo necenzūriniais 
žodžiais ir kartą kumščiu sudavė 
savo sesei (g. 1956 m.) į pakaušį. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. 

Reintegruos. Anykščių rajo-
no tarybos valdančioji dauguma, 
nekreipdama dėmesio į Kurklių 
bendruomenės atstovų protestus, 
nusprendė leisti buvusiame mies-
telio vaikų darželio pastate kurti 
reintegracijos centrą. Jame įsikurs 
iš alkoholio liūno besikapstantys 
žmonės. Šiam sprendimui nepritarė 
opozicinės socialdemokratų ir libe-
ralų frakcijos. Plačiau – antradienio 
„Anykštoje“.

Kadrai. 2016 m. gruodžio 31 
d. Anykščių rajono savivaldybės 
administracijoje dirbo 169 darbuo-
tojai – 53 vyrai ir 116 moterų, iš 
jų 87 valstybės tarnautojai, 82 dir-
bantys pagal darbo sutartis. Vidu-
tinis Savivaldybės administracijos 
darbuotojų amžius - 49 metai. Per 
2016 metus į darbą priimti 10 naujų 
valstybės tarnautojų iš jų 2 pakaiti-
niai valstybės tarnautojai.
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(Atkelta iš 5 p.)

Politikoje Mindaugas Sargūnas 
asmeninės naudos neieško

brandinome ir pasiryžome save 
išbandyti informacinių technolo-
gijų srityje. Jau septintus metus 
su juo plušame individualioje 
įmonėje „Kompeksa“. Gal ne vi-
sada mums pavyksta geriausiai ir 
greičiausiai atlikti visus darbus, 
bet mes visada nuoširdžiai sten-
giamės tai padaryti. Mums visa-
da svarbu padaryti darbus kiek 
galima geriau, o ne kiek galima 
jų prisiimti daugiau. Padidėjus 
kolektyvui, to paties reikalauja-
me ir iš kitų“, - apie margą savo 
darbinę patirtį pasakojo M. Sar-
gūnas.

2015 – 2017. 
Ne tas pats, kas vyksta 

Anykščių rajone

„Į politiką pasukau dėl to, kad 
man buvo ne tas pats, kas vyksta 
mūsų kieme ir visame Anykščių 
rajone. Žmonės manimi pasitikė-
jo ir išrinko Anykščių rajono ta-
rybos nariu. Man tai yra didžiulė 
atsakomybė – stengiuosi nenu-
vilti jų ir pateisinti jų lūkesčius. 
Politika man niekada nebuvo 
darbo vietos paieška ar siekimas 
kažkokios asmeninės naudos. Per 
keletą metų buvimo politikoje 
teko joje matyti  visko – ir  šilto, 

ir šalto. Tačiau visada buvau op-
timistas ir tikrai tikiu, kad vieną 
dieną valdžioje susirinks žmonės, 
kurie neieškos asmeninės naudos 
ir dirbs vardan mūsų visų len-
gvesnio gyvenimo“, - optimistiš-
kai apie politiką mintimis dalijosi 
vienas jauniausių rajono Tarybos 
narių M. Sargūnas.

***
M. Sargūnas pasakojo, kad 

labai mėgsta žaisti krepšinį. 
Anykštėnas netgi kremta „legio-
nieriaus“ duoną – Molėtų rajono 
vyrų krepšinio pirmenybėse ats-
tovauja vienai Utenos koman-
dai. Dar viena jaunojo anykštėno 
aistra – slidinėjimas. Nors, kaip 
prisipažįsta, smagiausia ant Kali-
tos kalno, slidėmis leidosi ir nuo 
Alpių kalnų. Vasarą M. Sargūnas 
gan dažnai į rankas ima meške-
rę. Tiesa, pasigirti įspūdingais 
laimikiais, kaip tai mėgsta daryti 
daugelis žvejų, jis nelinkęs. Pa-
slaptingas M. Sargūnas tampa, 
kai pasiteiraujame apie jo širdies 
draugę, tačiau galų gale atlyžta ir 
išduoda, kad jau maždaug metus 
draugauja su dvejais metais jau-
nesne Justina iš Ažuožerių, kuri 
šiuo metu dirba Santariškių kli-
nikose.

Išleistuvės Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje. Į platųjį gyvenimo kelią Mindaugą 
Sargūną išlydi tėveliai Aušra ir Valentinas bei brolis Gediminas.

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

Priežastys  įvairios,  tačiau  pa-
grindinė – amžius.

Katarakta gali keliauti iš kartos 
į kartą, gali būti įgimta ar įgyta po 
traumos ar ligos, tačiau dažniausia 
ligos pasireiškimo priežastis – am-
žius. Su metais vyksta akies lęšiu-
ko pokyčiai, formuojasi drumstys, 
kurios ryškėja, plečiasi, pamažu 
susilieja, todėl žmogus pradeda 
blogai matyti. Nors pradinėse sta-
dijose katarakta gali nesukelti rim-
tų regėjimo problemų, tačiau ligai 
progresuojant silpstantis regėjimas 
gali baigtis aklumu.

Ligos eiga.
Sergant katarakta silpnėja ma-

tymo ryškumas, drumstėdamas 
lęšiukas iškraipo spalvas, gali at-
sirasti jautrumas ryškiai šviesai, 
dingsta kontrastinis matymas. 
Kartais pacientai daiktus mato 

Sergant katarakta delsti negalima
Matote neryškiai, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 

rūką ar matinį stiklą – tai gali būti pirmieji kataraktos ženklai. Kas 
tai per liga? Kaip ji gydoma? Kada reiktų kreiptis į specialistą?

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

atlieka savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, kuris atliko ne tik šimtus katarak-
tos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos centre“ dir-
bantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos 
labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią 
pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja. 

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

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

dvigubus ar gelsvame fone. Kad 
ir kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Kataraktai 
progresuojant rūkas akyse didėja, 
darosi sunku skaityti, vairuoti au-
tomobilį. Lęšiukui visai sudrumstė-
jus regėjimas išnyksta. Kai lęšiuko 
drumstis pradeda trukdyti pilnaver-
čiam gyvenimui, darbinei veiklai, 
reiktų nedelsiant kreiptis į specia-
listą.

Gydymo  metodai:  trumpa  ir 
saugi operacija. 

Vienintelis kataraktos gydymo 
būdas – operacija: sudrumstė-
jusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. 
Naudojant šiuolaikišką mikrochi-
rurginę įrangą – fakoemulsifika-
torių – akyje pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs 
lęšiukas ir vietoj jo implantuoja-
mas dirbtinis. Kataraktos operacija 
– neskausminga procedūra, daž-
niausiai atliekama naudojant vieti-
nę nejautrą. Operacija trunka apie 
30 minučių, regėjimas dažniausiai 
pagerėja iškart po operacijos ar 
praėjus keletui dienų. 

Svarbu nedelsti.
Pastebėjus pamažu silpstantį re-

gėjimą reiktų ilgai nedelsiant pasi-
konsultuoti su gydytoju. Kataraktos 
operacijos sėkmė priklauso ne tik 
nuo gydytojo meistriškumo, nau-
dojamos įrangos, bet  ir nuo ligos 
stadijos. Kuo labiau lęšiukas būna 
sudrumstėjęs, tuo sunkesnė ope-
racijos eiga, padidėja pooperaci-
nių komplikacijų rizika, regėjimas 
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be 
to, kataraktai progresuojant, gali 
padidėti akispūdis, rizikuojama su-
sirgti glaukoma – liga, nuo kurios 
apakus, regėjimo sugrąžinti nebe-
įmanoma.

Savaitgaliais taip pat tekdavo 
padirbėti ir mokytis, bet kai tik 
gaudavau laisvesnę dieną, visada 
važiuodavau aplankyti namiš-

kių.  Visada labai traukė gimtasis 
miestas Anykščiai, todėl nuspren-
džiau savo ateitį sieti su jais.

Grįžęs į gimtąjį miestą  įsidarbi-
nau „Anykščių vyno“gamykloje. 

Ten dirbau šauniame kolektyve, 
kuriame greitai pritapau. Tačiau 
visada galvodavau apie savo 
verslą, todėl po truputį tą idė-
ją su kolega Vytautu Čeponiu 

O gal ir pasiseks....
Praeitą mėnesį teises į Pranciš-

konų vienuolyno ansamblį Vilniuje 
pranciškonams iš Lenkijos perda-
vęs Ministrų kabinetas sukėlė ne-
mažai pašaipų ir visuomenininkų 
protestų. 

Šis kompleksas priklausė Lietuvos 
valstybei, o perduotas lenkų pranciš-
konams buvo tik okupavus Vilniaus 
kraštą Lenkijos kariuomenei. 

Iš Anykščių kilęs istorikas To-
mas Baranauskas savo „Facebo-
ok“ paskyroje ta proga irgi teigė, 
kad turi tam tikrų galimybių kai ką 
atsiimti Lietuvoje vien dėl savo pa-
vardės. „Grąžinkit ir man ką nors, 
premjere! Pavyzdžiui, Baranausko 
klėtelę... Aš - irgi Baranauskas, 
man priklauso“, - į Saulių Skver-
nelį ironiškai kreipėsi istorikas. 

Iš Anykščių kilęs istorikas Tomas Baranauskas ironizavo, kad 
valdžia grąžina nuosavybę ne pagal istorinius faktus, o pagal 
panašų skambėjimą.
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įvairūs

VĮ Anykščių miškų urėdija 

parduoda 

hibridinės drebulės 
ir karpotojo beržo 

sodinukus.
Tel. (8-686) 15137.

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1000 Eur.

Tel. (8-686) 78355

cE Sertifikatas, 20 metų garantija

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 
Tel. (8-694) 40735.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

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

Elmininkų bandymų 
stotis

PIGIAI PARDUODA 
BULVES.

Tel.: (8-611) 17004, 
(8-381) 4-85-60.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Balandžio 2 d. (sekmadienį),  prekiaus 

,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitė-
mis ir gerai kiaušinius dedančiomis 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. tur-
guje) 16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 
16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Balandžio 6 d. (ketvirta-
dienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis 
ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina 
nuo 3,50 euro. Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 9.50, 
Padvarninkuose 9.55, Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 
10.10, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 10.20, N. Elmininkuose 10.35, Elmininkuose 10.40, 
Svėdasuose (prie turgelio) 11.00, Daujočiuose 11.30, 
Auleliuose 11.40, 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 15.50, Traupyje 
15.55, Laukagaliuose 16.05, Troškūnuose 16.15, 
Vašokėnuose 16.30, Surdegyje 16.40, Raguvėlėje 17.00, 
Levaniškyje 17.20.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

8,5 ha žemę Anykščių r. 
Ramaškonių k. 10 000 Eur.

Tel. (8-698) 35044.

Medinį namą Anykščiuose (3 
kambariai, virtuvė, sandėliukas, 
kūrenama kietu kuru, vandentiekis, 
kanalizacija). Yra ūkiniai pastatai ir 
10 a žemės. Gera vieta. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-602) 68781.

Sodybą Anykščių r., Viliaudiškio k., 
gražioje vietoje. Šalia miškas, upė ir 
geras privažiavimas. Yra gyvenamas 
namas, ūkiniai pastatai.  Sklypas 80 
a. Papildomai parduodami 3 atskiri 
sklypai (1 ha, 0,58 a, 25 a). Kainos 
derinamos. 

Tel. (8-618) 70024.

Automobiliai, žemės ūkio technika

Su technine apžiūra: RENAULT 
CLIO (2003 m., benzinas),  VW 
PASSAT (1996 m., benzinas-dujos).

Tel. (8-612) 19001.

MERSEDES BENZ C220, 1998 
m., sidabrinis, sedanas, TA iki 2019 
03, liukas, kablys, signalizacija. 
Kaina 2000 (derinama).

Tel.: (8-698) 15230, 
(8-682) 28703.

SKODA FABIA 1.9 TDI (74 kw) 
2001 m., universalas. 2100 Eur.

Tel. (8-616) 39160.

Puikios būklės 3 korpusų plūgą 
KVERNELAND su lingine apsauga 
(II karta).

Tel. (8-682) 36009.

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 2-jų 
transporterių, kaina - 380 Eur. 4-ių 
vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pa-
kabinama, kaina - 520 Eur.

Tel. (8-686) 46467.

Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, 
rotacines šienapjoves, purkštuvus, 
trąšų barstomąsias, kultivatorius, 
lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, fronta-
linius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kuras

Nebrangiai - beržines, mišrias la-
puočių malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
medžio granules, anglį. Pristato į na-
mus.

Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
 
Parduoda malkas nuo 25 Eur/kub. 

m. Minimalus kiekis 20 kub. m. Perka 
mišką.

Tel. (8-601) 30865.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-686) 13886.

Gyvuliai

Karvę.
Tel. (8-621) 99930.

Veršingą žalmargę telyčią (ver-
šiuosis balandžio mėn. viduryje).

Tel. (8-651) 82089.

Kita
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.

Vakarines tujas, konusines eglutes. 
Tel. (8-609) 71887.

Skardos gaminiai, trapecinis pro-
filis T-18 (stogams, sienoms, tvo-
roms), lanksto įvairių ilgių lankstinius. 
Gamina per 24 valandas.  

Tel. (8-698) 14485. 

Šiltnamius 288 Eur, automatinius 
inkubatorius, motoblokus, mini trak-
torius, aliejaus presus, granuliatorius. 
Garantija, atveža.

Tel. (8-643) 85888. 
www.VisiMalunai.lt

Maistines bulves (1 kg 0,20 Eur). 
Gali atvežti.

Tel. (8-684) 14841.

Grikius sėklai 4 t (460 Eur/t), 25 t 
statinę (590 Eur), 3 t statinę su va-
žiuokle (480 Eur), 1,8 t statinę RŽ su 
važiuokle (450 Eur).

Tel. (8-670) 28997.

Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose. 
Tel. (8-682) 47854.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,28 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, 
kompleksines trąšas. Pristato, išrašo 
sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Išnuomojamos komercinės paskir-
ties patalpos Anykščių miesto centre.

Tel.: (8-650) 22313, (8-602) 46826.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Ūkininkė išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemę Anykščių r.

Tel. (8-623) 20623.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Dovanoja 

Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti 
patiems.

Tel. (8-686) 46467.
 
Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia 
garantiją.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, (8-699) 
65148, (8-689) 97341.

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vai-
kų kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, 
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriu-
mi kasa vandens šulinius iki 7 renti-
nių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus. Parduoda rentinius, atveža.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Muzikantas įvairioms šventėms 
(vestuvės, gimtadieniai ir kt.). Veda 
vakarą.

Tel. (8-618) 17515.

Pjauna pavojingai augančius me-
džius, geni šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Tinkavimas  gipsiniu ir kalkiniu mi-
šiniu. 

Tel. (8-621) 67776.

Apdailos darbai. Kokybiškai atlieka 
apdailos darbus.

Tel. (8-676) 84486.

Atlieka vidaus ir lauko statybos dar-
bus iš medienos.

Tel. (8-647) 33747.

Atlieka apdailos, gerbūvio tvarky-
mo, santechnikos, elektros instaliaci-
jos ir kitus darbus.

Tel. (8-602) 77022.

Šlifuoja naujas ir senas grindis, 
deda naujas. Deda laminatą, parke-
tlentes. Kambaryje gali būti baldai.

Tel. (8-676) 69399.

Šiltina fasadus, pastatų pamatus. 
Tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką, 
klijuoja klinkerį. Dengia šlaitinius sto-
gus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

Dengia, remontuoja stogus, stato 
priestatus, pavėsines, daržines ir t. t. 
Atlieka skardinimo darbus. Pasirūpina 
medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

Stogų dengimas, parūpina medžia-
gas.

Tel. (8-652) 77157.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Angarų, rąstinių statinių statyba, 
medienos pjovimas kliento namuo-
se. 

Tel. (8-656) 51760.

Kloja trinkeles, stato tvoras, mūro, 
betonavimo darbai. Veža žvyrą, smė-
lį, skaldą. Yra manipuliatorius (fiska-
ras). 

Tel. (8-651) 73309.

Veža įvairius krovinius iki 10 t ma-
šina su kranu, savivarčiu iki 6 t ir kro-
vininiu mikroautobusu iki 1 t. Išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

Veža smėlį, žvyrą, juodžemi, skal-
da, malta betoną. 

Tel. (8-612) 76575.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža 
peraugusius krūmus, beverčius me-
džius iš žemės ūkio paskirties žemių, 
pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

UAB Anykščių 
komunalinio ūkio
Laidojimo namai

 Vilniaus g. 27 Anykščiai (prie poliklinikos)
Tel.: (8 381) 51 470 
(8 610) 08018 (visą parą)           

Teikia visas laidojimo paslaugas:
perveža mirusiuosius, • 
nuomoja šarvojimo sales, • 
katafalką, šaldytuvą palaikų 
laikymui, 
tvarko laidotuvių dokumen-• 
tus, 
parduoda karstus, laidotuvių • 
prekes, 
kasa duobes, • 
nuveža palaikus kremuoti. • 
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

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 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

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

PERKA
veršelius iki 6 mėn., 
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 

ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš 
karto, siūlyti jau dabar. 
Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie  ežero,  upės  ar  miško, 
vaizdingose  vietovėse  gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 
Tel. (8-684) 44444.

Siūlo darbą 
sraigių 

supirkėjams. 
Darbas namuose.
Tel. (8-609) 67419.

UAB „Anrestas“ reikalingi 
gipso kartono 

montuotojai, tinkuotojai, 
plytelių klijuotojai, dažyto-
jai, statybos meistras.

Kreiptis: Gegužės g. 14, 
Anykščiai, tel. (8-381) 5-25-00.

Tarptautinių pervežimų 
įmonei 

reikalingi vairuotojai - eks-
peditoriai. 

CV siųsti: info@autoutena.lt, 
kreiptis tel. (8-698) 43683.

Stiprus, aukštaiti-
jos regiono ūkis siūlo 

darbą:
- veterinarijos 
gydytojui (-ai),
- felčeriui (-ei),

-zootechnikui ( -ei),
- fermos vedėjui (- ai),

- šėrikui.
Darbas su mėsiniais 

galvijais.
Tel. (8-602) 64002.

UAB „Seifuva“ siūlo darbą 
Utenoje 
suvirintojams, 
šaltkalviams-suvirintojams. 
Darbo  pobūdis:  metalinių 

konstrukcijų virinimas poroje su-
virintojas ir šaltkalvis.
Reikalavimai: patirtis virinant 

pusautomačiu, suvirintojams tu-
rėti suvirintojo pažymėjimą, mo-
kėti skaityti brėžinius.
Privalumai: neturintis žalingų 

įpročių.
Konkurencingas atlyginimas, 

galimybė kompensuoti kelionės 
išlaidas.
CV siųsti el. paštu: info@seifuva.lt, 

Tel. (8-686) 34054. 
Pramonės g. 7, Utena

Nuaidėjo metai, bėgo margos dienos,
Rūpesčiai įspaudė Jums veide žymes.
Sidabru pabalo plaukas jau be vienas -
Gal net prisidėjom retkarčiais ir mes.
Kai bus šiltos dienos, lietūs rudeniniai,
Lai nedaužo vėtros Jums daugiau širdies,
Tegul nuolat džiaugsmas Jums gyvens krūtinėj
Ir žvaigždė į laimę visą kelią švies.

91-ojo gimtadienio proga
Mariją  TAMAŠAUSKIENĘ,  gyvenančią  Bebrūnų  kaime, 
sveikina 

sūnūs, anūkai ir proanūkiai.

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 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, iškirs-
tus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus visoje Lietuvoje.  
Nebrangiai atlieka visus geodezinius 
matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

Medienos apdirbimo įmonė be tar-
pininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Aukščiausia rinkos kaina. Teikia pa-
skolas su turto įkeitimu. 

Tel. (8-654) 86640.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroauto-
busus, visureigius, atsiskaito iš karto, 
sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus: 
karves, jaučius, telyčias. Atsiskaito 
vietoje. Veža į užsienį.

Tel. (8-662) 50592.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5 
mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Kita

Avilius su bitėmis.
Tel. (8-618) 12453.

Malkas išsikirsti. Retinimo darbai. 
Greitas atsiskaitymas.

Tel. (8-659) 51391.

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grūdus. 

Tel. (8-686) 11232.

Kelio darbininkams, brigadinin-
kui, darbų vykdytojui.

Tel. (8-340) 6-18-00 darbo die-
nomis nuo 7 val. iki 16 val.

Reikalingi santechnikai, 
baldininkai ir staliai darbui 
Vokietijoje.

Tel. (8-652) 20003.

Reikalingas patyręs fermos 
darbuotojas-šėrikas, apgyvendi-
na. Gali būti šeima. 

Tel. (8-650) 86625. 

Reikalingi darbuotojai vynuo-
ginių sraigių supirkimui. Darbas 
pagal savo gyvenamąją vietą. 
Privalumas, jei supirkėjas arba 
jo šeimos nariai patys renka 
sraiges.

Tel. (8-608) 80687.

Skubiai reikalingi fasadininkai 
polistirolo klijavimui, armavimo 
sluoksnio įrengimui ir tinkavi-
mui dekoratyviniu tinku. Darbas 
Anykščiuose.  

TEL. (8-645) 15006.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

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

Reikalingi sraigių supirkėjai. 
Tel. (8–618) 25497,  (8–613) 33744.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė svarsto apie surastą 
Nepriklausomybės Aktą

mėnulis
balandžio 1-3 d. - priešpilnis.

oras

4

16

Pranciškus, Jostautas, 
Jostautė, Pranas, Elona.

Hugonas, Teodora, Teodoras, 
Rimgaudas, Dainora.

šiandien

balandžio 2 d.

balandžio 3 d.
Irena, Ričardas, Vytenis, 

Rimtautė, Kristijonas.

vardadieniai

O aš mačiau didžiulį gulbių pulką, 
karališkų paukščių daugybę, kurie 
kaip tie stebuklinės, jaudinančiai lai-
mingos pasakos broliai, sparnais suū-

žavę, tiesiog ant Alaušo ežero ledo, 
prie Svėdasų miestelio, prieš pat baž-
nyčios bokštus nusileido... 

Kaip į šviesųjį pavasario oro uostą 

Alaušo gulbėms: ledo ir vandens 
malonumai Raimondas GUOBIS

Kovas - laikas, krypstantis į tikrąjį pavasarį, kuomet paukščiai, paukšteliai iš šiltųjų kraštų pul-
kais, kapomis ir net šimtinėmis krypuodami, girgždėdami savo balsais, tėviškei giedoti pasiilgusiais, 
parskrenda. Kasdien naujų atsiranda, pradžiugina kiekvienas savo balsu, sparnų plazdėjimu ar 
grožiu amžinuoju žemės jaunystę skelbia... 

Vyturys visai anksti - jau prieš Užgavėnes skardeno virš dirvonų, beveik tuo pat metu pempės 
klykauti ėmė ir paūkavusiose tolumose sklaidėsi gervių klyksmas. Kasdien susitinkantys žmoneliai 
vis su naujienomis - jau mačiau, jau girdėjau, šiemet anksčiau...

Tikriausias Aukštaitijos gulbių sąskrydis - net penkiolika paukščių kartu.

nutūpė. Tikriausias pavasario susi-
rinkimas - gal tarėsi, kaip gyvensią, 
kuriai porai šiame ežere pasilikti, ku-
rioms toliau namų ieškoti keliauti. O 

gal jos magiškus ženklus ledo švieso-
je piešė, kad tik greičiau iš sąstingio 
ežeras išsivaduotų ir džiaugsmingai 
banguoti, saulėje „svidenti“ imtų. O 
gal net demonstravo nuolat besikei-
čiančias savo madas, savo elegan-
ciją ar tiesiog sportuoti, mankštintis 
sparnus ir kojas kilojant ar linijinių 
šokių pašokti suskrido.. O gal tai pro-
fesionalusis gulbių baletas – „Gulbių 
ežeras“. 

Porelė, matyt, jau čia gyventi iš-
rinktųjų, du gražuoliai paukščiai, į 
atitirpusią protaką įslydo ir iki pat 
kranto, iki manęs atplaukė. Gal pasi-
sveikinti, gal kokio gardėsio prašyti, 
tik nieko vėjų išpūstoje kišenėje ne-
turėjau. Tačiau nieko baisaus - mes 
dar susitiksime, nes, matyt, ta porelė 
vienintelė mūsų Alauše gyventi ir pa-
siliko.

 O ledo išblaškyti ryžtingiems di-
džiakojams stipruoliams gulbinams 
nepavyko. Ir tik tuomet, kai ant bu-
vusios pieninės kamino suplasnojo 
gandras, kuris atnešė kielę, tuomet ir 
Alaušas visu skaidriuoju grožiu su-
bangavo. 

Greitai ir baubliai sugrįš, babsės, 
ūkaus savo mistiškais balsais. 

Paskutiniojo Alaušo ledo grafika.
Nieko nelaimėjusios, nes tuščios pavasarį fotografo kišenės, 
plaukia atgal.               Autoriaus nuotr.

Oi, kaip pribloškė pats faktas - 
Vokietijoj rastas Aktas.
Tiesiog imsiu, pasėdėsiu,
Ir iš laimės patylėsiu.

kaip gyvens dabar jauni – 
Juk įrodyta – laisvi,
Net ir vokiečiai štai žino
Kokie mes laisvi kaimynai.

Norime dalgiu mojuojam,
Arba į  Europą stojam  -
Verda kaip sriuba kova,
Oi, laisva mūs lietuva.

Eik kur nori, veik ką nori,
laisvė turi savo svorį.
Tik bėda, štai nelaimingas
Joj žmogus nereikalingas. 

Ne.
65.1% 

Ar leidžiate sulą?
balsavo 43

Taip, kiekvie-
nais metais. Man 

tai pavasario 
simbolis.

18.6%  

Kai 
nepamirštu, 

kokį beržą ar 
klevą prasi-

gręžiu.
16.3%  


