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Kryžių kalno
padegėjas
vežioja keleivius
„Autoveldoje“

2 psl.
šiupinys
KVIETIMAS. Dėmesio, šių
metų balandžio 28 d. 13 val. organizuojamas KB “Žalioji lanka” ataskaitinis rinkiminis kooperatyvo narių, atstovų susirinkimas, kuris vyks
Viešintų kultūros centro salėje.

Sporto meistras Seimo
paima į rankas ir Ekonomikos
akordeoną
komiteto
pirmininkas
vardijo viešųjų
pirkimų
5 psl. spragas 11 psl.

12 psl.

Kasparas globėjų gyvenimui suteikė
daiva.g@anyksta.lt
naują prasmę
Daiva GOŠTAUTAITĖ

„Atvežtas į mūsų šeimą iš
Aulelių vaikų globos namų
(Anykščių r.), jis nerodė jokių
emocijų – nei teigiamų, nei neigiamų, jautėsi nesaugiai, jeigu
tik kas – lįsdavo po stalu“, –
pasakojo dvejus metus kartu
su vyru Vilmantu aštuonmetį
Kasparą globojanti anykštėnė
Daiva Jasiukonienė.
Atsidūręs Daivos ir Vilmanto
šeimoje, Kasparas surado ne
tik tėtį ir mamą, bet „dovanų“
gavo ir plačią giminę – Daiva
yra anykštėnams gerai žinomos,
prieš keletą metų Amžinybėn iškeliavusios Danutės Pakeltienės
sesuo.
„Sesė taip pat buvo užsiminusi apie norą globoti vaiką, tačiau to padaryti nebesuspėjo...“,
– pasakojo D. Jasiukonienė.

Pristatymas. Balandžio 19 d.
(trečiadienį) 17:15 val. Angelų muziejuje - Sakralinio meno centre
dokumentinio filmo “Gražuolės Piplytės” pristatymas ir susitikimas su
režisiere Inesa Kurklietyte. Vakaro
metu vyks ir kito šios režisierės dokumentinio filmo “Gegučių vaikai”
peržiūra. Renginys nemokamas.
Vežėjas. Savivaldybės administracija paskelbė Anykščių rajono
savivaldybės vežėjo paslaugų viešojo pirkimo techninės specifikacijos viešąjį pirkimą. Šiuo metu
vežėjo paslaugas atlieka UAB
„Autovelda“. Tapti nuolatiniu vežėju bendrovei kelias užkirstas dėl
pasenusio autobusų parko.
Vairuotojams.
Trečiąją
šv.Velykų dieną, antradienį, vyks
policijos reidas – bus tikrinamas
vairuotojų blaivumas. O balandžio
19–20 dienomis policija organizuoja specialiąją akciją „Greitis“.
Tiria. Dėl balandžio 7 dienos
avarijos prie Anykščių „Norfos“
parduotuvės, per kurią žuvo dviratininkas, vyksta ikiteisminis
tyrimas. Kol kas avarijos priežastys ir kaltininkas nėra nustatyti. Sunkvežimio, po kurio ratais
žuvo dviratininkas, vairuotojas per
avariją buvo blaivus. O ar blaivus
buvo žuvęs dviratininkas, policijos
pareigūnai kol kas neatskleidžia,
neva ši žinia gali pakenkti ikiteisminiam tyrimui.

Ginklas buvo,
bet kandidatai į
Seimą išsiskirstė
be kraujo

Gimtųjų namų šilumą anykštėnų Daivos ir Vilmanto Jasiukonių namuose suradęs Kasparas džiaugtųsi, jeigu globėjai priimtų į savo šeimą ir dar vieną našlaitį.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Gyventojai pasipriešino naujam Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
politiko verslui
Kandidatas į Seimą liberalas
Lukas Pakeltis eksperimentų
su pabėgiais Anykščiuose neatliks.
Pasipriešinus gyventojams,
kuriuos palaiko ir Anykščių rajono valdžia, verslininkai savo
planų vadinamajame Pramonės rajone apdoroti pabėgius
atsisakė.

Konkursai. Anykščių rajono
savivaldybė skelbia net tris konkursus į valstybės tarnybą: vyriausiasis specialistas reikalingas
Architektūros ir urbanistikos, Kontrolės ir audito tarnybos bei Vaiko
teisių apsaugos skyriams.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ laikraštis išeis trečiadienį, balandžio
19 dieną. Kadangi balandžio 23-ąją
Anykščių rajone vyks rinkimai, šeštadieninis „Anykštos“ laikraštis išeis
penktadienį, balandžio 21 dieną.

Kreipėsi į aplinkos ministeriją

Žmonės sunerimo, kad šalia jų namų gali būti pradėta sveikatai
ir aplinkai pavojinga veikla ir raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją.

„Anykštos“ redakcija gavo 41
anykštėno pasirašytą raštą, kuriame
jie dėsto, jog baiminasi būsimų eksperimentų su mediniais pabėgiais.

3 psl.

6 psl.
asmenukė

Ilginimas

Mokslo metus ilgina. Sako, taip
reikia būtinai padaryti, nes Europos Sąjungoje garsėjame ilgiausiomis mokinių atostogomis.
Pagalvoju, kad mes garsėjam
ne tik tuo, taip pat garsėjam kaip
mažiausio darbo užmokesčio,
didžiausios turtinės nelygybės
šalis, bet negi dėl to pulsim tuos
dalykus keisti? Reikia turėti
kažką, kas mus išskirtų iš kitų
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI
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Ant antrojo šimtmečio laiptelio...

Raimondas GUOBIS

Balandžio 8-ąją Pašvenčių senolei - Butėnų kaimo prie Svėdasų
gyventojai Bronei Valuntienei - sukako 101 metai.

Nuostabioji Šventosios pakrančių senolė Bronė Valuntienė
pradėjo gyventi 102 metus.
Autoriaus nuotr.

Giedria nuotaika ir pirmaprade ramybe spinduliuojanti moteris sulaukė artimųjų bei kaimo
gyventojų, bičiulių sveikinimų.
Metų skaičius po pragyvento amžiaus - šimtmečio, tarsi vėl ėmė
suktis iš naujo, vėl nuo vieneto.
Sulaukusi svečių, kaip jau
įprasta, B. Valuntienė teiravosi,
kas čia pas ją užsuko, teiravosi,
kaip sekasi.
Ir kiekvienam iš užėjusių susitikimas su senole buvo tikriausia
palaima, mat senolė prisimindama pragyventus metus kalbėjo,
kad viskas jai sekėsi ir niekad nesutiko blogo žmogaus. Tik viskas
gerai ir visi geri... Ir vyras buvęs
labai geras, ir abi dukterys, ir anū-

kai, ir jų vaikai - visi labai geri.
Ir per didžiuosius pokario bei
kolchozinės tvarkos sunkmečius
viskas buvę gerai, blogų žmonių
nesutikusi - ir brigadininkas, ir
pirmininkas buvę tik geri...
Žinoma, kad ne viskas jau taip
gerai buvo, tačiau senoji Valuntienė savo mąstymuose, supratime, maldose tiek nuskaidrėjo,
kad visas blogis išnyko, buvo
pergalėtas, teliko tik gerumas.
Toks tad žmogus, matyt, be
rūpesčio įžengs į Dangaus karalystę.
Bet dar negreit, nes senolė paslaptingai šypsosi, jos nuojauta
šimtamete patirtimi turtinga, ir
sako, kad dar gyvens ilgai ilgai.

Kryžių kalno padegėjas vežioja keleivius „Autoveldoje“
Šiaulių apskrities policijos Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai, tiriantys Kryžių kalno padegimą, Panevėžio miesto
ir rajono policijos komisariate apklausė dėl padegimo prisipažinusį
Panevėžio rajono Velžio miestelio gyventoją Juozą Vancevičių.
J.Vancevičius šiuo metu dirba vairuotoju Anykščių keleivių pervežimo bendrovėje „Autovelda“. Šios bendrovės vadovas Vladislovas
Preidys sako, kad ir jis nesitikėjo tokių įvykių, bet užtikrina, kad pavojaus keleiviams nėra.

J.Vancevičius policijai prisipažino, kad balandžio 10-ąją, kai jie su
žmona turėjo švęsti auksines vestuves, jis padegė Kryžių kalną. Esą
taip atsitiko todėl, kad jis jau 10 metų
teisybės ieško dėl žlugusio verslo –
J.Vancevičius vežiojo žmones maršrutiniu autobusu, o Panevėžio savivaldybė nuostolių nepadengė, kaip
jis tikėjosi, todėl bankrutavo.
UAB „Autovelda“ bendrovės va-

dovas V. Preidys teigė, jog J. Vancevičius bendrovėje dirba jau 9 metus,
turi visus reikalingus dokumentus, o
keleivius vežioja Panevėžio rajone
trumpu maršrutu Velžys – Panevėžys. „Kartais, kai kas nors suserga,
jis pavaduoja ir vaikus į mokyklą
vežančius vairuotojus“, - sakė V.
Preidys.
„Žinojau, kad jis yra teisybės ieškotojas, bet kad taip atsitiks, tikrai

nesitikėjau. Kalbėjau su juo, jis sakė,
jog norėjo atkreipti į save dėmesį“, teigė V. Preidys.
Paklaustas, ar nutrauks darbo sutartį su juo, V. Preidys kalbėjo, jog
tam neturi jokio pagrindo. „Vairuotojų sveikata tikrinama kas metai,
mes neturime tokios kompetencijos
spręsti apie žmogaus sveikatą, kol
kas jo atleisti neturime jokio pagrindo“, - sakė V.Preidys. Taip pat jis teigė, kad ir keleiviams pavojus nekyla. Tuo tarpu Velžio mokykla, kurios
vaikus kartais veždavo J. Vancevičius, jau kreipėsi į UAB „Autoveda“, prašydama pakeisti vairuotoją.
Pranešama, kad įtariamas Kryžių
kalno padegėjas grasino padegti ir
Panevėžio apygardos prokuratūros pastatą, penktadienį pranešė
Generalinė prokuratūra. Anot jos,

atsižvelgiant į naujus duomenis
ir siekiant užkirsti kelią naujiems
nusikaltimams prokurorai kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą,
prašydami suimti įtariamąjį trims
mėnesiams. Jam iki šiol yra skirta kardomoji priemonė – rašytinis
pasižadėjimas neišvykti.
Beje, J.Vancevičius žurnalistus
pašiurpino savo namo rūsyje parodęs savotišką muziejų, kuriame
ant sienų buvo iškabinėti politikų
portretai, laikraščių iškarpos, kas
liudijo, kad žmogus seniai buvo
nepatenkintas politikais.
Šiaulių miesto ir rajono policijos
komisariato pareigūnai J. Vancevičiui pareiškė įtarimą dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.
-ANYKŠTA

Debeikių seniūnijoje per avariją susižalojo policininkas
Trečiadienį Debeikių seniūnijos Rašimų kaime apvirto įtartiną
mašiną persekiojęs policininkų automobilis. Per avariją nestipriai
nukentėjo Anykščių rajono policijos komisariato 32 metų Veiklos
skyriaus tyrėjas Ernestas Jevsejevas.
Incidentas įvyko 14.15 val.
žvyrkelyje policijos tarnybiniam
automobiliui „Mitsubishi Pajero“
persekiojant įtartiną automobilį
„Opel Vectra“.
„Įtarimų policijos pareigūnams
sukėlė tai, kad važiavęs priešpriešiais „Opel Vectra“ staiga pasuko
nuo pagrindinio kelio ir padidino

greitį”, - „Anykštai” sakė Utenos
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato komunikacijos grupės
vyriausioji specialistė Violeta Ginaitienė.
Policijos automobiliui bandant
išvengti susidūrimo, žvyrkelyje jį
sumėtė ir jis apvirto ant stogo.
Nukentėjo automobilį vairavęs

Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas
E. Jevsejevas, pranešama, kad jis
buvo blaivus. Pareigūnas buvo
išvežtas apžiūrai į Anykščių ligoninės priėmimo skyrių. Jam buvo
nustatytas kaklo sumušimas. Policininkas išleistas gydytis ambulatoriškai.
Kartu važiavo dvi Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos
skyriaus tyrėjos, vykdžiusios joms
pavestą užduotį Svėdasų ir Debeikių seniūnijose. Į eismo įvykio vie-

Temidės svarstyklės

Bijeikių kaime rado išdaužtą durų
stiklo paketą, nuplėštas vaizdo stebėjimo kamerų imitacijas.
Iš vidaus pagrobta dvi dėžės su
smulkiais darbo įrankiais ir medžiagomis, rankų darbo fotelis,
šašlykinė, 6 vnt. iešmų, nešiojama
dujinė viryklė su dviem 0,5 l talpos dujų balionais. Padaryta 305
eurų turtinė žala.
Vairuotojai. 2017-04-12, apie
18.40 val., Troškūnų seniūnijos
Latavėnų kaime sustabdytas automobilis VW „Polo“, kurį vairavo vyras (neblaivus, nustatytas
1.62 prom. girtumas) (g. 1973
m.), gyvenantis Ukmergės r. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę. 2017-04-12, apie 20.20
val., Anykščių J. Biliūno gatvėje
sustabdytas automobilis „Mecedes –Benz C 200“, kurį vairavo
(neblaivus, nustatytas 2.47 prom.

girtumas) vyras (g. 1990 m.), gyvenantis Anykščių seniūnijos Jurzdiko kaime. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę. 2017-04-13,
apie 20.00 val., Traupyje, Klaibūnų gatvėje, buvo sustabdytas patikrinimui automobilis „Chrysler“,
kurį vairavo neblaivus vyras (nustatytas 2.09 prom. girtumas) (g.
1968 m.), gyvenantis Troškūnų seniūnijos Kirmėlių kaime. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Grasinimas. 2017-04-13 gautas vyro (g. 1950 m.), gyvenančio
Anykščių Statybininkų gatvėje,
pareiškimas, kad 2017-04-13,
apie 10.00 val., namuose, artimoje
aplinkoje, dukra (g. 1974 m.) grasino nužudyti peiliu, buvo realus
pagrindas manyti, kad grasinimas
bus įvykdytas. Moteris išgabenta į
Rokiškio psichiatrinę ligoninę dėl

Ginklas. 2017-04-10, apie 11
val., vyras (g. 1963 m.), gyvenantis Kaune, Baltų pr., tvarkydamas
savo mirusio tėvo namus Troškūnų seniūnijos Petkūnų kaime palėpėje rado vienavamzdį šautuvą
ir 10 vienetų 16 kalibro šovinių.
Šautuvas ir šoviniai paimti.
Traktorius. 2017-04-11 gautas
piliečio (g. 1955 m.), gyvenančio Utenos r., pareiškimas, kad
2017-04-11 atvykęs į negyvenamą sodybą Svėdasų seniūnijos
Kraštų kaime rado išlaužtas garažo duris. Iš garažo pagrobtas
pareiškėjui priklausantis ratinis
traktorius „Shibaura“. Padaryta
5000 eurų turtinė žala.
Vagystė. 2017-04-11 gautas
piliečio (g. 1963 m.), gyvenančio
Vilniaus rajone, pareiškimas, kad
2017-04-11 atvykęs į negyvenamą sodybą Anykščių seniūnijos

tą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai, jie padėjo atversti automobilį.
Policininkai iš automobilio išlipo
patys.
Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos grupės vyriausiosios specialistės V. Ginaitienės, per eismo
įvykį policijos pareigūnų automobilis apgadintas. Persekiotą „Opel
Vectra“ vairavo Anykščių rajono
gyventojas, jis buvo apklaustas.
-ANYKŠTA
psichikos sutrikimų paūmėjimo.
Apiplėšimai. 2017-04-13 gautas vyro (g. 1966 m.) pareiškimas,
kad 2017-04-13, apie 7.10 val.,
pastebėjo, jog iš jam priklausančio
automobilio BMW, stovėjusio gyvenamojo namo kieme, Anykščių
Šaltupio g. 61, išdaužus dešinės
pusės galinių durelių lango stiklą,
pavogta magnetola JVC. Padaryta
žala 250 EUR. 2017-04-13 gautas vyro (g. 1997 m.), gyvenančio
Anykščių seniūnijos Vikonių kaime pareiškimas, kad 2017-04-13,
apie 16.10 val., atvykęs prie tėvui
priklausančio automobilio AUDI,
stovėjusio daugiabučio namo
kieme Anykščių V. Kudirkos gatvėje 4, pastebėjo, jog yra išdaužtas priekinių dešinės pusės durų
stiklas ir iš automobilio pavogta
automagnetola KENWOOD. Padaryta žala - 105 eurai.

spektras
Kodeksas. Premjeras Saulius
Skvernelis kartoja, kad Seimas
turi priimti Trišalėje taryboje darbdavių ir darbuotojų profsąjungų
suderėtą Darbo kodekso variantą.
Kitu atveju, anot jo, Trišalė taryba
apskritai nereikalinga. „Jeigu tai
yra derybos ir jie suderėjo, atneš
dabar į Seimą Vyriausybė tas pozicijas ir jeigu Seime mes galėsime tą derybinį balansą pakeisti,
tai kam derybos reikalingos? Tada
naikiname trišalę tarybą, kam ji
reikalinga. Išklausome prieš įstatymo projektą visų nuomonės ir
priimame sprendimą“, - Žinių radijui sakė S.Skvernelis.
Prašo. Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis prašo Seimą
leisti patraukti parlamentarą Gintarą Steponavičių baudžiamojon
atsakomybėn. Turimi duomenys
leidžia pagrįstai manyti, kad šis
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos
narys yra balsavęs dėl koncernui „MG Baltic“ naudingų teisės
aktų priėmimo, teigia prokurorai.
Kreipimesi į Seimą nurodoma,
kad tokie veiksmai vertintini kaip
G.Steponavičiaus piktnaudžiavimas konstituciniais Seimo nario
įgaliojimais, Seimo nario priesaikos sulaužymas, Seimo statuto, Politinių partijų įstatymo bei
Valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimai.
Hakeriai. Įsilaužus į BNS sistemą Lietuvoje trečiadienį buvo
įkelta melaginga žinia apie tariamai Latvijoje apsinuodijusius
Jungtinių Valstijų karius. Šis tekstas nėra sukurtas BNS redakcijos.
Šiuo metu IT specialistai aiškinasi, kas įkėlė melagingą žinią. Išgalvotoje žinioje lietuvių ir rusų
kalbomis teigiama, esą amerikiečių kariai Latvijoje apsinuodijo
ipritu. Teksto pabaigoje rašoma,
kad Baltijos jūros dugne esantis
ipritas yra ekologinė bomba ir „tik
Kremlius žino, kada ji sprogs“.
„Tekstas parašytas kaip akivaizdi
provokacija“, - sakė BNS direktoriaus pavaduotojas turiniui Vaidotas Beniušis.
Prognozė. Nors Liberalų sąjūdis (LS) dėl galimo kyšininkavimo
skandalų praranda labai daug, anot
Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Lauro Bielinio, laidoti
liberalų nereikėtų. “Liberalų idėja
Lietuvoje labai patvari, turi savo
šalininkų, yra atskiri žmonės bei
problemos. Todėl nemanau, kad tai
bus mirtinas smūgis LS”, - “Lietuvos žinioms” sakė politologas.
Rengimas. Nors jaunų mokytojų pertekliaus Lietuvoje nematyti, švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė nutarė, kad
jų reikia rengti mažiau. Užtektų
per metus parengti 141 pedagogą
- tiek, kiek Lietuvoje yra Seimo
narių. Pasak politikų, mokytojo
profesija turėtų būti prestižinė,
o pedagogai - motyvuoti. Pernai
universitetuose tapti mokytojais
norintiems jaunuoliams buvo numatyta 320 finansuojamų vietų.
Šiemet ketinama palikti 141 studijų krepšelį.
Atsakomybė. Už cheminę ataką Sirijoje atsakingi asmenys turi
būti patraukti atsakomybėn, bet
koks tokių ginklų naudojimas yra
nepriimtinas, pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.
Parengta pagal BNS

situacija

???

Kur ir kaip
švęsite
Velykas?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Rūta PACIŪNIENĖ, Kurklių
miestelio gyventoja, medikė:
- Velykas pirmiausia su dukra ir
neįgalia mamyte švęsime namuose.
Kita dukra, vyras, žentas ir anūkas
Airijoje ir, deja, švenčių neparvažiuos. Šeštadienį ir sekmadienį
eisime į bažnytėlę. Dažysim margučius, daušim, žiūrėsim, kieno
stipriausias. Sekmadienį važiuosiu
į svečius pas vyro seserį. Velykos
man ir mano dukrai yra pati gražiausia metų šventė.

Valerija iš Andrioniškio:
- Per Velykas atvažiuos vaikai iš
Anykščių. Tikrai atvažiuos dukra
su vyru, deja, šiemet per šventes
nesulauksiu anūkės. Ji gyvena ir
dirba Škotijoje. Rytą eisime į Andrioniškio bažnytėlę. Kaip ir kasmet. Velykų šventimo tradicijų juk
laikausi nuo vaikystės. Man tai
bene gražiausia ir prasmingiausia
pavasario šventė.

Gyventojai pasipriešino
naujam politiko verslui
(Atkelta iš 1 p.)
„Mes, žemiau pasirašę gyventojai,
gyvenantys Vilties ir Gegužės gatvėse Anykščių mieste, sužinojome apie
UAB „Bioversija“ planuojamą vykdyti eksperimentinę veiklą su mediniais pabėgiais. Šiai veiklai bus naudojamos cheminės medžiagos, kurių
pagalba bus apdorojami mediniai pabėgiai. Kadangi tai tik eksperimentinė
veikla, kurios poveikis nėra aiškus nei
žmogui, nei aplinkai, todėl mes esame
susirūpinę. Nuo tos teritorijos, kurioje
planuojama ūkinė veikla, gyvename
labai netoli ir nerimaujame dėl savo
ir savo vaikų sveikatos. Kokią įtaką
turės aplinkui gyvenančių žmonių
sveikatai eksperimente naudojamos
medžiagos ir patys pabėgiai, nuo kurių sklis kvapai, niekas negali atsakyti. Kas gali užtikrinti, kad medžiagos
iš teritorijos nepateks į aplinką, neterš
dirvos, neturės poveikio mūsų namų
ūkiuose auginamoms daržovėms bei
augantiems vaismedžiams. Gyvename kurortiniame mieste ir nesuprantame, kaip tokioje teritorijoje iš viso
galima eksperimentinė veikla su pavojingomis medžiagomis, neturint tyrimo duomenų apie poveikį. Prieštaraujame, kad šalia mūsų gyvenamųjų
namų būtų vykdoma eksperimentinė
veikla, susijusi su pavojingomis medžiagomis, neatlikus išsamių tyrimų,
kad tokia veikla nekelia pavojaus
žmonių sveikatai bei aplinkai ir neturės poveikio mūsų vaikų sveikatai
ateityje“, – rašo grupė anykštėnų.
Raštas adresuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
UAB „Bioversija“ sklype Vilties
g. 4F planavo pastatyti jūrinius konteinerius ir juose atlikti eksperimentą
– bakterine terpe apdoroti kreozote
įmirkytus medinius pabėgius. Planuota išvalyta 37,5 tonos pabėgių.
Vienas iš Vilniuje registruotos
UAB „Bioversija“ akcininkų yra
UAB „ESSPO“, o pastarosios įmonės vienu iš akcininku yra L. Pakeltis.
Sklypas Vilties gatvėje priklauso kitai
antrinei UAB „ESSPO“ įmonei „ESSPO rubber technologies“. „Bioversijos“ konteineriai su pabėgiais sklype pagal planus – laikinas teritorijos
panaudojimas. Mat jau prieš dvejus
metus „ESSPO rubber technologies”
pradėjo vystyti 2,6 mln. eurų vertės
padangų perdirbimo gamyklos projektą. Pasak Anykščių rajono tarybos
nario L. Pakelčio, „padangų“ projektui skirta Europos Sąjungos parama,
tačiau jau pusmetį laukiama statybos
leidimo, kurį turėtų išduoti Anykščių
savivaldybės administracija.
Sužinojo prieš Seimo
pirmininko vizitą

Kąstytis KEIBAS, Dabužių
kaimo gyventojas:
- Velykas švęsime tradiciškai
namuose, pas mamą, Dabužiuose.
Esu bedarbis, tai ir Velykoms daug
išlaidauti negaliu.
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Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi
Gegužės gatvėje gyvenantis Egidijus
Rutkauskas. Jis teigė, kad apie padangų perdirbimo įmonę su L. Pakelčiu
šnekėjosi, verslininkas gyventojus įtikino, kad veikla nebūsianti pavojinga
aplinkai. Tačiau žinia apie pabėgių
mirkymą buvusi kaip perkūnas iš giedro dangaus. „Sužinojau visai atsitiktinai. Visai šalia Anykščių regioninis
parkas. O jis planuoja atsivežti smulkintus pabėgius, mirkyti kažkokioje
cheminėje medžiagoje. Praeinant
pro pabėgius jau kvapas jaučiasi, o
čia dar susmulkinti... Ir dar kažkokioje chemijoje mirkys. Mes bijome,
nėra niekur išbandyta. Sužinojome
prieš pat Seimo pirmininko Viktoro

Lietuvoje yra daugybė savivaldybių,
kur nebus pasipriešinimo verslui“, „Anykštai“ aiškino L. Pakeltis.
Pabėgių valymas –
naujovė Lietuvoje

Liberalų kandidatas į Seimą,
Anykščių rajono tarybos narys
Lukas Pakeltis teigia, kad jei
būtų nujautęs, jog kils gyventojų pasipriešinimas, naujo
verslo projekto Anykščiuose
net nebūtų pradėję kurti.
Pranckiečio atvykimą... Kreipėmės į
savivaldybės administraciją, jie sakė,
kad žino, sakė taip pat prieš tokią veiklą, kad negali būti tokių dalykų... Už
šimto metrų gyvenu. Iš kitos pusės
– taip pat gyvenamasis namas. Suprantu, kad gyvename pramoninėje
zonoje. Bet tokia veikla! Na, tikrai čia
nesusiję su kurortinio miesto statusu,
įvaizdžiu. Eksperimentinė veikla su
mediniais pabėgiais! Niekas nežino,
koks tų chemikalų poveikis. Nusigandę esame... Savivaldybė labai geranoriškai elgėsi. Patarė surinkti parašus. Savivaldybė labai patiko sako,
kad to nebus“, – „Anykštai“ kalbėjo
E. Rutkauskas.
Dirba su „ORLEN Lietuva“
Tačiau UAB „Bioversija“ direktorius Virginijus Petronis „Anykštai“
sakė, kad kilus gyventojų pasipriešinimui eksperimento Anykščiuose
neatliks. UAB „Bioversija“ dirba ir
su AB „ORLEN Lietuva“ (buvusi „Mažeikiu nafta“), naudodama
bakterinius preparatus neutralizuoja
naftos produktais užterštą gruntą. V.
Petronis tikino, kad eksperimente su
pabėgių išvalymu kenksmingi yra
tik pabėgiai, o ne naftą „valgančios“
bakterijos ar pats procesas. „Visai
šalia mūsų teritorijos driekiasi siaurasis geležinkelis, ten daug pabėgių.
Ir sumontuotų, ir į krūvas sukrautų...
Kils grėsmė ir mūsų kultūros paveldui?“ – ironizavo verslininkas. Pasak jo, Anykščiuose yra namų, kurių
statybose naudoti kreozote įmirkyti
pabėgiai.
„Mes atlikome visas procedūras,
skelbėme apie numatomą veiklą
spaudoje ir nesulaukėme jokios piliečių reakcijos. Gal tik iš savivaldybės
reakcija buvo. O dabar staiga viskas
prasidėjo“, – stebėjosi V. Petronis
Kelsis į kitą vietą
UAB „Bioversija“ eksperimentų
su mediniais pabėgiais neatsisako, tik
juos atliks kitos savivaldybės teritorijoje.
Įmonės bendrasavininkis L. Pakeltis „Anykštai“ teigė, kad jei būtų jautęs, kad dėl eksperimento su pabėgiais
kils triukšmas, būtų net nesvarstęs šio
eksperimento atlikti Anykščiuose.
Ypač dabar, kai Seimo rinkimai, kuriuose L. Pakeltis dalyvauja, yra visai
ant nosies.
„Galiu tik patikinti, kad eksperimentas su pabėgiais nėra kenksmingas aplinkai. Tačiau, jeigu jau kyla
toks didžiulis pasipriešinimas, kam
galva daužyti į sieną. Juo labiau kad

Kreozite įmirkytų pabėgių problemą Lietuva sprendžia jau ne vienerius
metus. 2014-aisiais dienraštis „Lietuvos žinios“ (Kazys Kazakevičius
„Senų pabėgių deginimas – pavojus
aplinkai“) rašė: „Tiksinti „bomba“
kreozotas, kuriame buvo mirkomi
geležinkelio pabėgiai, yra riebus,
stipraus kvapo skystis, dažniausiai
gaunamas iš akmens anglių deguto.
Šiuo skysčiu, kuriame gausu stiprių
kancerogenų - fenolinių junginių,
policiklinių aromatinių angliavandenilių, pabėgiai būdavo impregnuojami ne vieną dešimtmetį iki beveik
šio amžiaus pradžios. Dabar kreozotą
yra pakeitusi kita, mažiau pavojingų
junginių turinti medžiaga - skalūnų
alyva. Anot mokslininkų, kreozote
išmirkytas pabėgis degdamas ne tik
skleidžia nemalonų kvapą aplinkui,
bet ir galbūt įvairių toksinių medžiagų. Kasmet tokių potencialiai pavojingų pabėgių Lietuvoje sukaupiama
apie 30 tūkstančių. Tai sudaro apie 2
tūkst. tonų.“
Tą kartą „Lietuvos žinios“ aiškinosi, kodėl Kazlų Rūdos gyventojų
kiemuose sukrautos šūsnys pabėgių.
Pasirodo, gyventojai juos naudoja
kurui...
Kol kas nebuvo sugalvota būdų,
kaip neutralizuoti kreozote įmirkytus
pabėgius, jie buvo deginami specialiose krosnyse, kurių Europoje tik kelios. „Verslo žinios“ šių metų sausio
mėnesį rašė, jog UAB „Bioversija“
ketina išbandyti savo pačių sukurtą
biologinį preparatą.
„Šiuo metu plačiausiai pasaulyje
paplitęs panaudotų medinių pabėgių
utilizavimo būdas – deginimas specialiose taršą sulaikančiose krosnyse.
Tam tinka vos kelios krosnys visoje
Europoje. Procesas yra nepatogus ir
brangus. Mokslininkai jau daugybę
metų ieško būdo, kaip užterštą medieną tinkamai utilizuoti biologinėmis
priemonėmis, tačiau jų paieškos iki
šiol baigdavosi nesėkmingai – atrastos technologijos būdavo ekonomiškai nepatrauklios. Medinius pabėgius
bus bandoma išvalyti „Bioversijos“
sukurtu naujos kartos biologiniu
preparatu „Woodclyn“. Bendrovė
nurodo, kad preparatas yra ekologiškai švarus, gamybos ir panaudojimo
metu kenksmingų medžiagų nesusidaro.
Eksperimentinė veikla bus pradėta
kovą arba balandį ir truks apie pusmetį. Eksperimento vykdymo vietoje
ant betoninės, nelaidžios vandeniui
dangos, bus pastatyti dengti konteineriai. Lig šiol buvo atlikti nedidelės
apimties eksperimentai su smulkinta
mediena – teršalus pavyko išvalyti
per 2 savaites. Eksperimentui bus panaudotas didesnis užterštos medienos
kiekis.
Planuojama įvykdyti 2-3 medienos
valymo ciklus, kurie, priklausomai
nuo teršalų kiekio, užtruks po 8–16
savaičių. Eksperimentui nepavykus,
užteršta mediena bus perduota atliekas tvarkančioms įmonėms“, – rašė
„Verslo žinios“ („Bioversija“ savo
sukurtą preparatą išbandys realiomis sąlygomis“; Rūta Rutkauskaitė;
„Verslo žinios“ 2017 01 24).

savaitės citatos
Jūs čia apie fokusus su
šūsnimi eurų?
Lukas PAKELTIS, liberalų kandidatas į Seimą, apie tai,
koks turi būti parlamentaras:
„Tai yra toks Seimo narys, kuris
eina dirbti, o ne cirkintis ir kurti
siužetus naujoms TV laidoms.“
Efektyviausia anginos
operacija – galvos
amputavimas
Egidijus BALTUŠIS, Lietuvos liaudies partijos kandidatas
į Seimą, apie Lietuvos santykius
su Rusija:
„Visa tai, kas kalbama apie konfliktą su Rusija, tai čia bandymas
anginą operuoti per užpakalį.“
Čia gal Remarko laikais.
Kol parvežė, markės
nuvertėjo
Valentinas STUNDYS, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į
Seimą, apie Seimo nario Petro
Gražulio pinigus:
„Taip, Gražulis viešoje erdvėje kalbėjo, kaip jis čemodanėlyje
vežė pinigėlius iš Vokietijos, kaip
jo niekas netikrino. Reikėtų paklausti, kur jis juos padėjo?“
Užsiundysit ant jų bakterijas?
Virginijus PETRONIS, UAB
„Bioversija“ direktorius, stebėjosi, kodėl anykštėnai išsigando
eksperimentų su pabėgiais:
„Visai šalia mūsų teritorijos
driekiasi siaurasis geležinkelis, ten
daug pabėgių. Ir sumontuotų, ir į
krūvas sukrautų... Kils grėsmė ir
mūsų kultūros paveldui?“
Kompensacijas išleis
popieriui, ant kurio rašys,
kaip išleido kompensacijas…
Marija GRIŠČENKA, Mačionių seniūnaitė, apie 100 eurų
metines kompensacijas seniūnaičiams, už kurias dar reikės ir
atsiskaityti:
„Gal tegul jie tuos pinigus pasiima sau. Daugiau reikės popierizmo, nei kažką gausime.“
Bus registruojami
perspektyvūs sportininkai

Alfrydas SAVICKAS, Anykščių rajono tarybos narys, apie
gresiančias baudas greitį viršijantiems… dviratininkams:
„Policija nebeturi ką veikti. Dviratininkus bausti už greičio viršijimą – nesąmonė.“
Taip jie ir prisirenka
trotilo, dinamito…
Sigutis
OBELEVIČIUS,
Anykščių rajono vicemeras, apie
aukas:
„Labdaros tradicija man yra
graži, juk, tarkim, musulmonų tradicijoje per Ramadaną jie privalo
aukoti.“

iš arti

rievės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
Kasdienė rutina grūdina ir
augina odą. Dažnai širdies
nebepasiekia skaudūs žodžiai,
pro akis prasprūsta šalikelėje
„verkiantis“ katinas, o artimojo
balse nebegirdi virpesio... Dar
baisiau, kai nebepakeli akių
į dangų ir net nepajunti kaip
keičiasi metų laikai. Labai bijau
šito, bijau nepamatyti, neišgirsti, nepajausti...
Kai geriam kartu arbatą ir
kalbam apie naujas sukneles,
tavo ar mano katinų krečiamas
išdaigas, suprantu, kad kažkas
nutiko, tačiau bijodama gelmės
toliau pasakoju, kaip norėčiau
raudonų batelių (vaikystėje tokius turėjau, juk prisimeni...). Ir
virpesį balse girdžiu, tik bijau,
jog susidūrus žvilgsniams mūsų
pokalbis apie kasdienybę taps
bevertis. Tada jau teks apnuoginti širdį ir ištarti žodžius,
kurie tariami tik prietemoje, kai
dar nesinori jungti lempų, kai
arbatinyje vėsta arbata, o akyse
kaupiasi ašaros... Tie žodžiai
– paprasti, bet galingi: man
skauda, man labai skauda, aš
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ilgiuosi, liūdžiu ir net nematau,
neišsakytų žodžių... Ir net jeigu
kad jau žydi krokai...
nepavyks praverti širdies, tegu ji
Žinau, ir tu pasakytum
bent jau nurimsta...
panašiai, tačiau už lango dar
Norėčiau akimirkai nukeliauti
pernelyg šviesu, tavo žvilgsnis
į vaikystės pušynėlį, kur prieš
klaidžioja beržų viršūnėmis ir
kiekvienas Velykas mama vestik iš tylos suprantu, kad pasadavosi skinti žalumynų. Žibučių
kyti turi ką...
žiedeliai, prasikalusi žolytė, gal
Tokiais momentais norėčiau
dar pernykščių smilgų stabarėpaprašyti tik vieno – apkabink
liai, tada visais šiais grožiais
mane, man šalta – arbatinyje
papuošti kiaušiniai „keliaudaarbata spėjo atšalti, tad nebevo“ į kojinę ir į dažais kunkušildo... Ir tikrai žinau, kad to
liuojantį puodą. Nors trumpam
niekada nepaprašysiu, nes tada
vėl tai išvysti: mamą, žibučių
pajusi, kaip man šalta...
žiedelius ir išgirsti vaikišką kvaŠvenčių laukimas man atrodo
tojimą – mama sakydavo, kad
lyg magiškas laikas, kai stropios
dedant kiaušinius į puodą reikia
šeimininkės ne tik visus namų
kvatoti iš visų jėgų, tada kiaušilangus išblizniai nesuskils...
gina, pakaKvatodavom
...Ir jeigu balse girdėsim kartu – aš
bina naujas
virpesį, žinosim, kad kasdie- tikrai tikėdama
užuolaidas,
bet ir laikas,
nybė dar nesugebėjo mūsų mamos pasakokai mes, kasjimu, o ji..? O
odos paversti nejautria...
dienybės rate
ji, tikiu, nenobesisukančios
rėdama griauti
voverės, trumpam stabtelim ir
mano vaikiško įsitikinimo, kad
vos vos praveriam širdis. Tai laijuokas gali padėti nesuskilti
kas, kai labai nenoriai leidžiam
kiaušiniui...
kitam žvilgtelėt į tą kumščio
Užtenka ir akimirkos pabūti
dydžio pulsuojantį organą,
toje vaikystės pasakoje, kur
kuriame slepiame visas nuosgalėjo skaudėti, kur galėjo
kaudas, pyktį, kuris padengtas
byrėti ašaros ir kur drąsiai gajau užgijusiomis ar vis dar
lėjau prašyti būti apkabinama.
kraujuojančiomis žaizdomis...
Džiaugiuosi, kad turiu šiuos
Todėl ir bijom rodyti širdį, o kas,
prisiminimus, jie šildo, kartais
jeigu ją dar labiau sužeis? O
priverčia nubraukti ašarą, bet
kas, jei beužgyjantis randas vėl
ne skausmo, o ilgesio...
ims kraujuoti iš naujo?
Kai suprasi, kad nebemoku
Tačiau susėdus prieš šventinio
arba nebeleidžiu sau verkti,
stalo visai nesvarbu, ar aplink
prašau, pasakyk – nesigėdiju
jį susės būrys žmonių, ar tik
savo ašarų. Žmogus yra vieninkeli patys artimiausi – leiskim
telė gyva būtybė, kuri skausmą
širdims nurimti. Leiskim širdims
arba džiaugsmą gali išreikšti
pailsėti – nuo skausmo, kasne tik balsu, bet ir ašaromis.
dienybės, rūpesčių, išsakytų ir
Kai skauda gyvūnui, jis inkščia,

cypia, kaukia, bet neverkia. O
mes, žmonės, turim privilegiją verkti (jeigu paklaustume
gydytojų, kodėl žmogus verkia,
gautume labai paprastą atsakymą – kažkada evoliucijos eigoje
mutavo vienas genas ir dėl to
mes sugebam verkti). Nebijok
savo ašarų, esu įsitikinusi,
kad nepaisant kalbų apie genų
mutacijas, jos rodo, kad mes dar
esam žmonės...
Ir kai vėl kartu gersim arbatą,
o atslenkanti prieblanda kvies
uždegti nors žvakę - nedek, gal
blunkančioje šviesoje širdžiai
bus ramiau, gal sakiniai taps
ilgesni, su didesnėmis pauzėmis,
bet gilesnių prasmių. Ir jeigu

balse girdėsim virpesį, žinosim,
kad kasdienybė dar nesugebėjo
mūsų odos paversti nejautria.
Tegu ateinančių švenčių
laukimas leidžia sustoti nors
trumpam, nors keliems sakiniams, nors arbatos puodeliui.
Prieblandoje ilgesniam pokalbiui, degant šviesoms – kiek
trumpesniam.
Ir net jeigu skauda širdį nuo
ją vagojančių randų, leiskim kitam pridėti prie jos nors delną,
o gal sušildys, gal randai liks,
bet skausmas sumažės...
Pabūkim per šventes kartu,
juk žmogus pasiilgsta žmogaus,
o ką jau kalbėti apie širdis – širdys taip pat ilgisi viena kitos...

Romualdo Gėgžno komandos prioritetas –
dėmesys regionams ir socialinis jautrumas
Praėjusią savaitę Anykščiuose lankėsi partijos „Tvarka ir teisingumas“ komanda. Su mūsų miesto ir rajono įmonių ir įstaigų
kolektyvais susitiko „Tvarkos ir teisingumo“ kandidatas į Seimą,
buvęs Finansų viceministras Romualdas Gėgžnas, partijos pirmininkas, Seimo Sveikatos komiteto pirmininko pavaduotojas Remigijus Žemaitaitis, partijos atsakingasis sekretorius Almantas
Petkus bei Seimo nariai Juozas Imbrasas, Kęstutis Bartkevičius,
Algimantas Dumbrava.

Susitikime su Anykščių ligoninės kolektyvu R. Žemaitaitis dėstė,
kad Lietuvos sveikatos politikos
kryptis - paslaugų koncentracija
penkiuose respublikiniuose centruose. „Su ministru Aurelijumi
Veryga kalbėjomės. Klausiau, kiek

60-ies rajoninių ligoninių išlaikymas kainuoja. Sakė -120 milijonų
eurų per metus. O kiek Santariškių klinikų? Nuo 160 iki 200 milijonų“, - kalbėjo R. Žemaitaitis.
Pasak jo, universitetinės ligoninės
priima tik 12 proc. pacientų iš ra-

jonų. „Yra tokia sąvoka: „Neperspektyvus pacientas“. Tai tokius palaiko 3-4 valandas ir siunčia atgal
į rajoninės ligoninės reanimaciją“,
- dėstė politikas. Jis aiškino, kad
iš viso visi šalies projektai yra nukreipti prieš regioninę politiką. Jis
aiškino, kad Lenkijoje medikams
algos padidintos dešimt kartų ir
taip buvo išspręsta „vokelių“ problema. „Jei pagauna su „vokeliu“,
atima licenziją dešimčiai metų. Na,
ir pas mus ar dabar kas bando duoti
kyšį policininkams?“ - kalbėjo R.
Žemaitaitis. Jis aiškino, kad nepritaręs kadencijų sveikatos įstaigų
vadovams įvedimui. Pasak politiko, šioms įstaigoms bus sunku
rasti vadovus, nes per dvi penkerių metų kadencijas – tiek bus leidžiama vadovauti gydymo įstaigai
– medikas praranda profesinę kvalifikaciją ir po to jam jau sunku vėl
pradėti dirbti eiliniu gydytoju.
Lietuvoje sveikatos apsaugai
skiriama 3,7 -3,8 proc. bendrojo
vidus produkto. Pasak Anykščių
ligoninės vyriausiojo gydytojo Dalio Vaigino, BVP dalis, skiriama
sveikatos apsaugai, turėtų augti
bent iki 5 proc.
R. Žemaitaitis dėstė, jog derėtų
didesnį dėmesį skirti sveikatinimui, pvz. įmones, siunčiančias
savo darbuotojus į sanatorijas, atleisti nuo dalies mokesčių.
SPA Vilnius - Anykščiai surengtoje spaudos konferencijoje
partijos „Tvarka ir teisingumas“

atsakingasis sekretorius A. Petkus
kalbėjo, kad Seimo narių viešnagė
Anykščiuose, o ir apskritai susitikimai provincijos miestuose yra
labai sveikas, naudingas dalykas.
„Seimo nariai, kai dirba Seime, pasineria į kasdienybę: dokumentai,
lobistai... Atitolsta nuo žemės. Bet
kai pasišneka su žmonėmis, sugrįžta į realybę. Tad vizitas Anykščiuose - nauda ir Seimo nariams,
juolab kad Anykščiuose vyks Seimo rinkimai, tad svarbu pristatyti
ir partijos kandidatą“, – kalbėjo A.
Petkus.
Seimo Socialinių reikalų komiteto narys, Zarasų-Visagino apygardoje išrinktas A. Dumbrava lankėsi
Svėdasų senelių socialinės globos
namuose ir Aulelių vaikų globos
namuose. Spaudos konferencijoje
jis dalinosi įspūdžiais ir dėstė savo
poziciją.
„Trečią kadenciją Seime. Pertvarkos visur vyksta, nėra ramybės, yra
labai didelis neapibrėžtumas, žmonės įsitempę. Norisi, kad Lietuvoje
gyventume ramiai ir draugiškai,
bet niekada taip nepavyksta. Taip
ir socialinėje srityje. Ruošiamas
Vaiko teisės apsaugos įstatymas,
kuris sulaukia labai daug kritikos,
kuriame daug kalbama, kaip paimti vaiką, kokios grėsmės vaikui,
bet labai mažai kalbama apie šeimą, apie paramą šeimai. Taip neturėtų būti. Mes einame Europos
link, bet blogąja prasme. Mažiau
rūpesčio šeima, bet daug dėmesio,

kaip paimti vaiką, kaip jį globėjam
atiduoti. Suprantu vaikų globos
namų administracijas, šioje sferoje
dabar neapibrėžtumas dėl ateities.
Suprantama, kad reikia keisti tą
sistemą, bet negalima, kaip daroma dabar, duoti nurodymus, kad
per kelis metus vaikų globos namų
turi nebelikti. Kyla klausimas, kur
dėsime sunkiai auklėjamus vaikus,
kur dėsim hiperaktyvius vaikus,
kurių nenorės jokie globėjai. Kaip
bus apmokama tiems globėjams?
Kyla labai daug klausimų. Naujienos dėl finansavimo – tai valstybė,
tai savivaldybės kažkokią dalį finansuoti, o aiškumo nėra. Socialinės senelių globos namų paslaugos
visi žinome, kad kuo toliau, tuo labiau bus reikalingos. Lietuva, deja,
sensta, tokių žmonių, kuriems reikia globos, atsiranda vis daugiau.
Daugiau žmonių emigruoja ir emigravusiųjų tėvai dažnai atiduodami į socialinės globos namus. Kaip
žinome, dabar yra ir savivaldybių
globos namai, kaip pas jus Svėdasuose, ir valstybės - kaip Aknystos.
Daug problemų dėl finansavimo,
dėl senelių priežiūros, labai daug
problemų dėl socialinių darbuotojų
darbo apmokėjimo, kadangi tas užmokestis neatitinka reikalavimų“, –
kalbėjo A. Dumbrava.
Politinė reklama. Bus apmokėta
iš partijos „Tvarka ir teisingumas“
rinkiminės sąskaitos. Užsakymo
Nr. 477
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Sporto meistras paima į rankas ir akordeoną
Inžinierius statybininkas, automobilių sporto meistras, sporto organizatorius, verslininkas Romualdas Vitkus - anykštėnas iki kaulų smegenų, nes augo ant Anykščių gatvių grindinio, o ir Anykščių ilgesniam
laikui palikęs nebuvo. Išimtį sudarė tik laikas, praleistas studijose.
R.Vitkus į gyvenimą išleido dvi dukras, pastatė namą, kuriame jaukiai su žmona Alvyta gyvena, pasodino ne vieną medį, džiaugiasi gyvenimo pilnatve ir turi planų, kurių įgyvendinimui amžiaus neužteksią...
Jis yra vienas iš UAB „Termotaupa“ steigėjų ir nuo 1994 –ųjų dirba
šios bendrovės statybų direktoriumi. Pažvelgęs į prabėgusius gyvenimo dešimtmečius, net pats nustemba, kiek daug juose sporto.

Romualdas Vitkus šiemet su anūku „Fiss – Serfaus“ kalnų slidinėjimo kurorte (Austrija).

Baigęs sportinę karjerą Romualdas Vitkus tapo automobilių
sporto organizatoriumi, atgaivino Anykščių kartodromą.
1957 - 1975 m.
Mokykloj vaikščiojo su
šlepetėm
Į šį pasaulį R. Vitkus atėjo 1957–
ųjų spalio 12–ąją Anykščiuose žinomų ir gerbiamų mokytojų šeimoje. „Gyvenome Gėlių gatvėje.
Augau kartu su keliais metais
jaunesniu broliu Gintaru, su kitais
gatvės vaikais, iš kurių susidraugavau su dabartiniu „Anykščių
kvarco“ direktoriumi Eugenijum
Andriejausku, vienam suole su
juo sėdėjom, - prisiminė R. Vitkus. – Į pirmą klasę ėjau kur dabar
A. Vienuolio progimnazija, tačiau
1964–aisiais persikraustėme į ką
tik pastatytą J. Biliūno vidurinę
mokyklą (dabar – gimnazija, - aut.
past.). Vaikščiojom su šlepetėm,
kad dažais dar kvepiančių grindų
nenubrūžintume. Nors niekada nesimokiau klasėse, kuriose pamokas
vesdavo tėvai, tačiau apie mane jie

viską išsiklausinėdavo, tad dėmesio niekada nestokojau“, - juokėsi
R. Vitkus.
Vaikinukui mokslas sekėsi, ypač
fizika, matematika, tačiau trečioką
tėvai nuvedė į muzikos mokyklos
akordeono klasę. Muzika judraus
vaiko neviliojo, tad po muzikos pamokų net pastriksėdamas lėkdavo
į krepšinio treniruotes pas tuomet
jau žinomą krepšininkų mokytoją
Povilą Kūgį, tačiau vėliau džiaugėsi gavęs muzikos mokykloje muzikos supratimą, kuris labai pravertė
pradėjus lankyti skudučių ansamblį pas vėlgi Anykščiuose garsų
muzikos mokytoją Praną Dūmaną.
„Tai buvo mokytojas iš didžiosios
raidės, tikrų tikriausia nacionalinė
vertybė, - sakė R. Vitkus. – Važiuodavome į respublikines dainų
šventes ir jo skudučių ansamblis,
moksleivių choras vis tarp laureatų
būdavo“.
Nors ir buvo mokytojų vaikas,

R. Vitkus neslepia per judrumą,
nenustygstantį būdą ir tokius pat
gyvybingus bendraamžius kaip
dabartinį „Anykščių šilumos“ direktorių Virgilijų Vaičiulį, E. Andriejauską, su kuriuo iki septintos
klasės viename suole sėdėjo, netgi
gaudavęs lupti. „Matyt, būdavo
už ką, - juokėsi iš tėvų pedagogų
nepedagogiško auklėjimo būdo R.
Vitkus. – Prisimenu, kaip kaimynui
langą iškūliau... Veiklos niekada
nestigo. Dar lankiau radiogramų
perdavimo – priėmimo būrelį pas
tuometinį „Kolektyvinio darbo“,
„Anykštos“ pirmtako, korespondentą Danielių Binkį, dalyvavau
varžybose“.

1975 – 1985.
Už savus pinigus nupirkęs
klijų, padarė karjerą...
„Nuvažiuosi į Vilnių – pamatysi, ko nematęs“, - sakydavo jau
studentaujantys draugai. Pradėjęs
studijas Vilniaus inžineriniame
statybos institute, pasijutau kaip
devintam danguj. Mano gyvenime
tai buvo didelis virsmas. Jokios
tėvų kontrolės, laisvė, studentiški
baliai, savarankiškas gyvenimas,džiaugėsi pačiais gražiausiais,
studentiškais, gyvenimo metais R.
Vitkus. - Šokiams grojo jau tuomet
gerai žinoma „Hiperbolė“, puikavausi dėdės iš Anglijos atsiųstais

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

džinsais, tuomet Vilniuje buvusiais
retenybe. Na, ir kas, kad mūsų
grupėje buvome 22 vyrai ir viena
panelė, užtat kiek išvaizdžių architekčių fakultete mokėsi! Na, ir kas,
kad dėl karinio parengimo mus,
antrakursius, nukirpo plikai, joms
patikome ir tokie. Taigi kritau į akį
pirmakursei žemaitei iš Kvėdarnos
ir ji man patiko. Po dvejų metų
draugystės Anykščiuose atšokom
kuklias vestuves ir gavome šeimyninį kambarį studentų bendrabutyje. Iš studijų laikų liko geri prisiminimai ir apie studentų statybinius
būrius, kuriuose nors šiek tiek pavyko prisiliesti prie gamybos. Neįsivaizdavau, kaip reikės iš Vilniaus
išvažiuoti, ką veiksiu, kur dirbsiu,
juolab jau su šeima“.
Vilnių palikti teko, tačiau pakliuvo į geras, tačiau griežtas Anykščių statybos remonto valdybos
vadovo Marcelino Urbono rankas.
„Viešbutis „Puntukas“, Anykščių
koplyčia, poliklinika, „Žiburio“
parduotuvė – tai čia mano objektai, - pasakojo R. Vitkus. - Keistas
atsitiktinumas lėmė, kad iš gamybininko tapau biurokratu. Remontavome rajono vykdomojo komiteto kabinetus. Dažytojas pritrūko
klijų, nuėjau ir nupirkau už savo
pinigus. Tuometinis pirmininko
pavaduotojas Stasys Puikys savaip
įvertino tokius mano sugebėjimus
ir pakvietė pokalbiui. Po jo tapau
Anykščių rajono kapitalinės statybos skyriaus viršininku. Biurokratu ištvėriau 4 metus ir pabėgau... į
kolūkį. Iš kolūkio - į tuomet klestėjusią „Anykščių vyno“ gamyklą,
kurioje dirbo 700–800 žmonių.
(Nukelta į 13 p.)

„Čia - mūsų šeima“, - sako Romualdas Vitkus.

“Velykos yra Dievo įrodymas,
kad gyvenimas iš esmės yra dvasinis ir amžinas”

Charles M. Crowe

Skrydis su bagiu Europos čempionate Prerovo trasoje (Čekija).

Mieli Anykščių krašto žmonės,
nuoširdžiai sveikinu su gražiausia metų švente –
šv.Velykomis. Tegu Kristaus prisikėlimo šventė pakylėja virš kasdieninių rūpesčių, stiprina šeimas, pripildo
namus gerumo ir šilumos. Lai tikėjimas, viltis ir meilė
gyvena mūsų širdyse.

Džiaugsmingų šv.Velykų!
Jūsų kandidatė į LR Seimą,
Edita Tamošiūnaitė

Iš bagio Romualdas Vitkus persėdo prie kartingo vairo.

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjungos rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 469
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Kasparas globėjų gyvenimui suteikė
naują prasmę

savo pareigas mokykloje ir namie.
Namie jam reikia išnešti šiukšles, iškratyti kilimus, susitvarkyti žaislus,
palaistyti gėles. Mokykloje jo pareiga mokytis. Kartais grįžta namo
nusiminęs, kad kažkas klasėje nepasisekė, bet aš visuomet jam sakau – į
mokyklą tu tam ir eini, kad išmoktum“, – apie kasdienybę pasakojo D.
Jasiukonienė.
Baltija prilygo stebuklui

Kasparo globėjai stengiasi, kad vaikas kuo aktyviau, įdomiau
praleistų laisvalaikį. Tiek vasarą, tiek žiemą jam prigalvoja įvairiausių pramogų, tokiu būdu ne tik užimdami berniuką, bet ir
stengdamiesi ugdyti socialinius jo įgūdžius.
(Atkelta iš 1 p.)
Vyrą įkalbinėti reikėjo 8 metus
Kasparo globėjai - 50-metis Vilmantas Jasiukonis dirba Anykščių
rajono savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu, o vieneriais metais už jį vyresnė Daiva yra siuvėja.
Moteriai – tai antra santuoka. Tris
vaikus, kurie jau baigė mokslus,
sukūrė savo šeimas, turi namus ir į
Anykščius grįžta aplankyti tik artimųjų, Daivai teko auginti vienai.
Buvusiam moters sutuoktiniui šeimyninis gyvenimas pasirodė pernelyg sunkus...
V. Jasiukonis vaikų niekada neturėjo, nors šeimą buvo sukūręs. Beje,
Daiva ir Vilmantas – buvę klasiokai,
po mokyklos kelias dešimtis metų
statė savus gyvenimus, prieš gerus
10 metų apsilankę buvusių klasės
draugų susitikime „kažkaip susimirksėjo“ ir sukūrė šeimą, į kurią po
8 metų atėjo mažasis Kasparas.
„Mano vaikai užaugo, išėjo iš
namų, juose tapo labai tylu ir liūdna.
Pagalvojau, o kodėl gi aš negalėčiau
nors vienam nelaimingam, valdiškuose namuose gyvenančiam vaikui
suteikti namus. Pradėjau apie tai
kalbėti su Vilmantu ir tas įtikinėjimo
procesas truko 8 metus“, – šypsojosi
pašnekovė.
„Kodėl taip ilgai galvojau? Ne
atsakomybės vengiau, norėjau, kad
šis žingsnis būtų absoliučiai apgalvotas ir neatšaukiamas. Jaukinausi
mintį tapti tėčiu... Nieko vaikui
nėra baisiau, kai jį į šeimą paėmę
žmonės sugrąžina atgal į vaikų
namus. Todėl stengiausi apgalvoti
visas įmanomas situacijas. Tačiau
jeigu žmogus, prisižiūrėjęs reklamų, raginančių įsivaikinti ar globoti
vaikus, pagalvoja – o kodėl ne, pabandysiu... Tokiems žmonėms pasakyčiau – geriau nebandykit, jeigu nėra tvirto sprendimo, žaisti su
vaiko jausmais negalima“, – sakė V.
Jasiukonis.
Be tėvų globos liko penki vaikai
Kasparui dabar 8–eri. Jis – Anykščių Antano Baranausko pagrindinės

mokyklos pirmokas, keturis kartus
per savaitę lanko treniruotes baseine.
Tai – aktyvus, tėvų iš glėbio nepaleidžiantis vaikas, kuris nori dalyvauti
pokalbiuose, nori būti išklausytas,
kaip ir kiekvienas vaikas, siekia dėmesio.
D. ir. V. Jasiukonių šeimoje Kasparas atsirado prieš dvejus metus,
prieš tai trejus metus praleidęs Aulelių globos namuose.
Kasparas yra iš penkių vaikų šeimos, juos visus tėvai paliko vaikų
namuose. Už Kapsarą jaunesni broliukas ir sesutė auga vilniečių šeimoje - Kasparas su jais nebendrauja,
nors berniuko įtėviai žino, kur gyvena brolis ir sesuo, tačiau su šia šeima
kontaktų nepalaiko. “Manome, kad
bendravimo nepageidauja tų vaikų
šeima”, - svarstė D. Jasiukonienė.
Du vyresni Kasparo broliai gyvena Aulelių vaikų globos namuose ir
Kasparas su jais bendrauja. Šie berniukai Kasparą lanko ir jo naujuosiuose namuose.
Šių penkių paliktų vaikų tėvai yra
anykštėnai.
„Treji vaikų namuose praleisti
metai yra per ilgas laikas. Reikia daryti viską, kad vaikas globos namuose praleistų kuo trumpesnį laiką“, –
apie Kasparo gyvenimiškąją patirtį
kalbėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių skyriuje dirbantis V. Jasiukonis.

„Daugelyje savo piešinių Kasparas piešia vėliavas – mes stengiamės ugdyti patriotą, dalyvaujame valstybinių švenčių minėjimuose, pasakojam mūsų šalies istoriją“, – sako Vilmantas
Jasiukonis.
Kasparą įsimylėjo iš
pirmo žvilgsnio
Paklausta, ar tiek ilgai svajoję apie dar vieną vaiką, paskutinę
naktį prieš važiuodami į Aulelius,
jie miegoję ramiai, D. Jasiukonienė
teigė: „Kai Vilmantas iš vakaro pasakė, kad rytoj mes jau važiuojam,
šiek tiek pasidarė neramu: ar susitvarkysiu su savo emocijom, kaip
reikės išrinkti vaiką – juk kiekvienas jų laukia mamos ir tėčio, bet
kažkaip įveikiau jaudulį. Auleliuose
mus pasitiko socialinė darbuotoja,
kuri lyg ir netyčia prasitarė, kad yra
vienas berniukas, kuris labai panašus į atvykusius svečius. Net per
širdį perėjo. Pamatėm Kasparą ir iš
karto supratom, kad tai bus mūsų
vaikas, kitų variantų jau nebesvarstėm. Aš tik paklausiau, ar galim jį
jau šiandien vežtis į namus.
Tačiau man paaiškino, kad geriau
duoti vaikui laiko bent šiek tiek priprasti prie minties apie jį norinčią
globoti šeimą, be to, Kasparas tuo
metu labai išgyveno, kad keliomis
dienomis anksčiau vilniečių šeima
paėmė globoti jo jaunesnius sesutę
ir broliuką. Jis tarsi jautėsi atstumtas,
gal nereikalingas...

Bet kitą dieną mes vėl nuvažiavom
į Aulelius ir Kasparą parsivežėm jau
visam laikui. Tiesa, buvo padaryta
šiokia tokia išimtis – jam buvo leista
vasarą tiesiog pas mus svečiuotis, be
to, Vilmantas dirbo Vaikų teisių tarnyboj, aš buvau užauginusi tris savus
vaikus – tai, matyt, irgi buvo pliusas,
padėjęs mums visą vasarą praleisti
kartu“, - prisiminė D. Jasiukonienė.
Svarbu su vaiku žaisti ir kalbėti
„Labai svarbu, kad su į naują
šeimą pakliuvusiu vaiku būtų kuo
daugiau bendraujama. Aš pirmąją
mūsų kartu praleistą vasarą praktiškai visas dienas buvau su Kasparu, nes toks vaikas jaučiasi labai
nesaugiai. O gal mane vėl išveš?
O jeigu kažką ne taip padarysiu,
gal manęs nenorės? Netgi ne per
seniausiai eidamas į polikliniką
Kasparas paklausė: „O jūs manęs
nepaliksit?“, – patirtimi dalijosi V.
Jasiukonis.
„Aš esu griežtesnė. Jeigu nori su
manimi susitarti, reikia įdėti daugiau
pastangų. Su Vilmantu paprasčiau.
Užauginusi savo vaikus, jau nebijau nei kaprizų, nei „ožiukų“, žinau,
kaip juos pažaboti. Kasparas žino

„Kasparas – gudrus vaikas. Savo
gimtadienį susiorganizavo nieko
mums nesakęs. Skambina mano
sesuo, sako – tai vakare tortą valgom. Nieko nesupratau... O, pasirodo, jis apskambino artimiausius
gimines, pranešė keliems draugams ir tėvus „pastatė” prieš faktą. Na, ir labai puikiai atšventėm
netikėtą gimtadienį”, - pasakojo
berniuko globėja.
Paklaustas, ką darys su gimtadienio proga gautais 30 eurų, Kasparas su mamos pagalba pasakojo:
„Pinigus padėjau į banką, nes tiek
visokių dalykų reikia... Reikia naujo
kompiuterio, reikia dalį pinigų pasilikti mokslams, o vasarą juk dar prie
jūros važiuosim...“
D. Jasiukonienė pasakojo, kaip
Kasparas pirmą kartą pamatė jūrą:
„Nusivežiau pirmą vasarą jį į Palangą, tai lyg vaikui stebuklą parodžiau:
ir kaip strutis po smėliu slėpėsi, ir pilis statė, maudėsi. Kiek įmanoma, ir
dabar stengiamės jį nuvežti ir į kultūrinius renginius, tokiu būdu mokydami ir elgesio viešoje vietoje...“
Paklausta, ar jos suaugę vaikai
neprieštaravo norui dar kartą ryžtis
motinystei, D. Jasiukonienė sakė:
„Jie dar ir mane pamoko, kaip aiškiau su Kasparu kalbėtis. Žodžiu,
turi jie mylimą mažylį broliuką.“.
Rajono statistika
Anykščių rajono socialinių paslaugų centre vyksta globėjų ir įtėvių
konsultavimo kursai.
Pasak šios įstaigos socialinės darbuotojos Miglės Vaičiulienės, 20162017 m. įvadiniuose mokymuose,
skirtuose būsimiems globėjams,
dalyvavo5 šeimos, tęstiniuose kursuose, skirtuose asmenims, jau globojantiems vaikus – 12 šeimų.
Statistika byloja, kad 2016 metais
iš šeimų buvo paimtas 31 vaikas.
2017 m. sausio 1 d. Anykščių rajone buvo globojami 132 vaikai.
Iš jų 69 auga globėjų šeimose, 15
vaikų auga globos šeimynoje, 48
vaikai - globos namuose.
2016 metais 4 vaikai buvo įvaikinti.

Niekas nežino, ką iškrės
ir tavo biologinis vaikas
Paklausti, ar nekėlė klausimų
dėl iš biologinių tėvų paveldėtų
genų, suformuoto charakterio,
Jasiukoniai tvirtino: „Apie tai net
nebuvo minčių. Augindamas savo
tikrąjį vaiką nežinai, kas iš jo išaugs, lygiai taip pat mes nežinom,
kaip bus su Kasparu. Mūsų tikslas – pastatyti jį ant kojų, suteikti namus ir tėvus, pas kuriuos jis
bet kada galėtų grįžti. O kaip bus,
matysim... Mes neatmetam genų
teorijos, bet į mūsų šeimą atėjusį šešiametį vaiką mes dar galim
lipdyt kaip molį – mokyti tinkamo
elgesio, keliauti su juo, žaisti, parodyti, kaip gyventi šeimoje, o jis
puikiai to mokosi“.

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 467
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Pranciškus - popiežius,
norintis pakeisti pasaulį (kart.).
8.15 Šventadienio mintys.
8.40 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.10 Premjera. Tobotai 1.
9.35 Džiunglių knyga 2.
9.45 Premjera. Auklė Mun.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 Velykų Mišios iš Romos
Šv. Petro aikštės.
13.00 Urbi et Orbi. Tiesioginė
transliacija iš Romos Šv. Petro
aikštės.
13.30 Premjera. Velykų
zuikis.
15.05 Premjera. Baltoji gyvatė.
16.40 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk.”.
18.30 Žinios.
18.50 Gimę tą pačią dieną.
19.40 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Duokim garo! Velykos.
22.40 Melo išradimas. N-7.
0.20 Ponas tėtė. N-7.
1.55 Kino žvaigždžių alėja.
Pranciškus. N-7.
4.05 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk.”.
6.20 PREMJERA Stebuklų
šalis.
8.00 Didysis Tomo ir Džerio
nuotykis.
9.00 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 Šarlotės voratinklis.

11.25 Zebriukas Dryžius.
13.25 Bukas ir Bukesnis. N-7.
15.35 Eisas Ventura. Naminių
gyvūnėlių detektyvas. N-7.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo.
Muzikinis talentų šou.
22.10 PREMJERA Labas,
mes Mileriai. N14.
0.30 Sakalo akis. N14.
6.30 “Ančiukų istorijos”.
7.00 “Nindžago. Spinjitzu
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 PREMJERA “Šuo, kuris
išgelbėjo Velykas”.
12.50 “Kosmoso kariai”. N-7.
14.45 “Artefaktų medžiotojai”.
N-7.
16.35 “Bibliotekininkas 3.
Judo taurės prakeiksmas”. N-7.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Lietuvos talentai”. N-7.
22.30 “Dievo sūnus”. N-14.
6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Anglija (k).
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Savaitės kriminalai.
9.35 “Nepaprastai mieli!”.
10.35 “Džekas Hana kviečia
į gamtą”.
12.35 Gyvenimiškos istorijos.
13.35 Sveikinimai.

17.00 39-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis.
19.30 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7.
21.35 Pirmasis riteris. N-7.
0.20 “Gyvi numirėliai”. N14.
2.10 Nepavykęs sandėris.
N14.
3.35 Piktieji numirėliai. S.
5.05 “Nepaprastai mieli!”.
6.50 “Neįprasti augintiniai”.
7.20 “Lemūrų gatvė”.
7.45 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
9.30 “Neįprasti augintiniai”.
10.00 “Lemūrų gatvė”.
10.30 “Būrėja”.
11.05 “Akloji”.
11.40 “Merės Berės Velykų
vaišės”.
13.00 “Mylėk savo sodą”.
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Senojo Tilto paslaptis”.
17.00 Vaiduoklių ir vilkolakių
egzistencijos paslaptys.
18.00 “Būrėja”.
18.35 Nemarus kinas.
Žmogus, kuris tapo karaliumi.
N-7. 1975 m.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Melo žaidimas. N-7.
22.50 Viliojimo menas. N14.
0.40 “Su kuo, po galais, aš
susituokiau?”. N-7.
1.30 “Karalienė Izabelė”. N14.
2.50 Brokenvudo paslaptys.
Surūgęs vynas. N-7.
4.25 “Pasisvėrę ir laimingi”.
5.10
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Dokumentinė istorinė

pirmadienis
5.30 Klausimėlis.lt.
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
6.35 Gimę tą pačią dieną.
7.25 Velykų zuikis (kart.).
9.00 Premjera. Mažasis riteris
Trenkas.
10.20 Šaltoji širdis.
11.45 Šokiai laukinėje gamtoje.
Meilės šokis (subtitruota).
13.30 Melagi, melagi. N-7.
14.55 Klausimėlis.lt.
15.15 Valstybinio pučiamųjų
instrumentų orkestro „Trimitas”
jubiliejinis 60-mečio koncertas.
17.35 Premjera. Dokumentinių
filmų ciklas „Mano miestas”.
Mažeikiai.
18.30 Žinios.
18.50 Velykinis koncertas
„Pavasario balsai”. Dalyvauja
Neda, Jurga Šeduikytė, Evelina
Sašenko, Vytautas Šiškauskas,
Steponas Januška, Rosita
Čivilytė, Rūta Ščiogolevaitė,
„Electric ladies” ir kt. Groja
simfoninis orkestras „Vilniaus
Sinfonietta”, dir. Vytautas
Lukočius.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų”.
22.40 Budiu. N-7.
0.25 Šokiai laukinėje gamtoje
(subtitruota, kart.).
2.10 Savaitė.
3.05 Dokumentinių filmų ciklas
„Mano miestas”. Mažeikiai.
4.10 Karinės paslaptys.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.

6.35 “Didysis žvejys”.
7.00 “Zigis ir Ryklys”.
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris
III”.
7.50 Antroji džiunglių knyga.
Mauglis ir Balu.
9.25 PREMJERA Karališkasis
Sofijos ir Rouzės nuotykis.
11.00 Jau baigėm?.
12.45 Auksinis kompasas.
15.00 Eisas Ventura. Kai gamta
šaukia. N-7.
16.45 Nuotakų karai. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 PREMJERA K.Kerbedžio
koncertas “Mano balsas”. 2017
m.
21.30 Paskutinės atostogos.
N-7.
23.45 Prancūziškas tranzitas.
N14.
2.00 “Užkampis”. N-7.
5.55 “Barbės - princesės galia”.
7.20 “Magiška vidurinė mokykla. Kelionė į stebuklų šalį”.
9.10 “Meškiukas Padingtonas”.
N-7
11.00 “Velnias su trimis aukso
plaukais”.
12.35 “Išrinktasis. Blogio imperijos iškilimas”. N-7
14.45 “Džordžas ir drakonas”.
N-7
16.35 “Žvėrelių maištas”. N-7
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Ledynmetis. Velykinio
kiaušinio paieška”.
19.55 “Zoologijos sodo prižiūrėtojas”. N-7
22.00 PREMJERA “Kingsman.
Slaptoji tarnyba”. N-14

0.30 “Transporteris”. N-7
1.35 “Rouzvudas”. N-7
2.25 “Apsukrios kambarinės”.
N-14
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.40 “Džeikas, Storulis ir
šuo”.N-7.
7.35 39-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis.
10.10 Su cinkeliu. N-7.
14.50 Su cinkeliu. N-7.
18.10 Su cinkeliu. N-7.
20.50 Su cinkeliu. N-7.
21.30 Lemiamas tyrimas. N14.
23.50 Pirmasis riteris. N-7.
2.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
3.05 “Gyvi numirėliai”. N14.
4.35 “Džekas Hana kviečia į
gamtą”.
6.50 “Ponia Dila”. N-7.
9.00 Vaiduoklių ir vilkolakių
egzistencijos paslaptys (k).
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 žmogžudystės VII. Karalius žvejys. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Vaiduokliai.
N14.
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laida „Lietuvos kolumbai”.
7.00 Durys atsidaro.
7.15 Anapus čia ir dabar.
8.05 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Muzikos talentų lyga
2017. 1 d.
11.00 Velykinis koncertas „Tai
darykit mano atminimui”.
12.30 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 Imu jūsų duoną.
14.30 Juozas Paukštelis.
Kaimynai.
16.45 Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį. N-7.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Durys atsidaro.
19.30 Mūsų legenda - Stasys
Povilaitis. Maestro dainas
atlieka Lietuvos žvaigždės su
orkestru „Vilniaus sinfonietta”.
21.00 Zenonas 2017.
Zenonas triuškina kataklizmas.
Pompastiškas Teatro dienos
paminėjimas „Keistuolių”
teatre.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Stop juosta. (kart.).
0.30 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
1.25 Džiazo muzikos vakaras.
2.30 IQ presingas.
3.15 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017.
Vytauto Landsbergio, Ryčio
Zemkausko knygos „Bus geriau” pristatymas.
3.55 Pasitikiu tavimi.
5.00 Pradėk nuo savęs.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.

7.00 Tauro ragas. N-7.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
10.30 Dviračio šou (k).
12.00 Valanda su Rūta (k).
13.40 Bus visko (k).
14.30 24 valandos (k). N-7.
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
19.30 Lietuvos sprendimas.
20.40 Savaitės kriminalai.
N-7.
21.05 “Alfa” savaitė.
21.35 Pasienio sargyba. N-7.
22.00 Valanda su Rūta (k).
23.30 “Alfa” savaitė (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.20 Ne vienas kelyje (k).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
7.30 “Beveik neįmanoma
misija”. N-7 (kart.).
8.30 “Ekstremali žvejyba”.
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 “Vienam gale kablys”.
10.00 “Iš peties”. N-7 (kart.).
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. N-7.
12.00 “Praeities žvalgas”.
N-7.
12.30 “Skausmas ir šlovė”.
N-7.
13.00 “Beveik neįmanoma
misija”. N-7.
14.00 “Bjauriausi darbai pasaulyje”. N-7.
15.00 “Pragaro kelias”. N-7.
16.00 “Iš peties”. N-7.
17.00 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
18.00 “Formulės - 1 pasaulio
čempionato Didžiojo Bahreino

prizo lenktynės”. Tiesioginė
transliacija.
20.00 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7.
21.00 “Nakties TOP”. N-14.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Nuodėmių daktaras”.
N-14.
23.30 “Kvailiausi pasaulio
nutrūktgalviai”. N-14.
07.25 Vantos lapas.
07.55 Velykų skanėstai.
08.00 Darbščios rankos, atviros širdys.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 Tobulas meniu
Velykoms (3).
10.30 Ekovizija.
10.40 Moterų balsas.
11.40 Auksinė daina.
13.40 Jaunikliai.
14.15 Gamtos magija.
14.35 Velykų skanėstai.
Kulinarijos laida.
14.40 „Žvėrinčius“.
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 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Pėdsakas“. N-7.
00.50 „Auksinė daina“.
02.35 „Taip toli ir taip arti“.
N-7.
04.10 „Žvėrinčius“.
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23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.35 “Auklė”.
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.30 “Policija ir Ko”. N-7.
4.20 Brokenvudo paslaptys.
Melo žaidimas (k). N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.50 Rojus Lietuvoj.
7.45 Duokim garo! Velykos.
9.15 Baltoji gyvatė (kart.).
10.50 Kosmosas +.
12.00 Jonas Paulius II
Amerikoje. Suvienyti žemyną.
13.00 Romo Dambrausko ir
grupės gyvo garso koncertas
„Prisiliesk”.
14.45 Keturakis. Amerika
pirtyje.
16.30 Dailininkės Dalios
Kasčiūnaitės jubiliejui.
16.45 Aš esi tu.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
18.45 Euromaxx.
19.15 Dailininkės Dalios
Kasčiūnaitės jubiliejui.
19.45 Labanaktukas.
20.15 Čia gyva kultūra.
21.05 „Dainius Pulauskas
Group” - 20.
22.50 Kaip Hektoras laimės
ieškojo (kart.).
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 DW naujienos rusų kalba.
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Zenonas 2017. Zenonas
triuškina kataklizmas.
Pompastiškas Teatro dienos
paminėjimas „Keistuolių” teatre.
4.30 LRT Kultūros akademija.
5.15 Dalios Kasčiūnaitės sim-

bolių pasaulis.
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...
11.25 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 KK2 (k). N-7. Infošou.
18.30 Dviračio šou (k).
19.30 Lietuvos sprendimas.
Debatų laida.
20.35 Lietuvos sprendimas.
Debatų laida.
21.40 KK2 (k). N-7.
22.25 24 valandos (k). N-7.
23.25 Ne vienas kelyje.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 24 valandos (k). N-7.
1.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.20 Yra, kaip yra (k). N-7.
3.15 Yra, kaip yra (k). N-7.
4.10 Valanda su Rūta (k).
5.35 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
7.00 “Las Vegasas”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Praeities žvalgas”. N-7
(kart.)

9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.)
10.30 “Dvi merginos be cento”.
N-7
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)
12.30 “Pėdsakai”. N-7
13.30 “Saša ir Tania”. N-7
(kart.)
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. N-7
16.00 “Kastlas”. N-7
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos
rungtynės. Kauno „Žalgiris”
- Panevėžio „Lietkabelis”.
Tiesioginė transliacija.
19.00 “Pėdsakai”. N-7
20.00 “Saša ir Tania”. N-7
21.00 “Naša Raša”. N-14
22.00 “Farai”. N-14
23.00 “Nacių eksperimentas”. S
0.50 “Daktaras Hausas”. N-14
1.40 “Naša Raša”. N-14 (kart.)
07.20 „Mikropasauliai“. N-7.
08.00 „Žvėrinčius“.
09.20 „Žemė iš paukščio skrydžio“. N-7.
11.35 „Fandorino bylos. Puolęs
angelas“. N-7.
16.00 Žinios.
6.20 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
17.20 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
19.00 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Detektyvas Linlis“. N-7.
01.00 „Taip toli ir taip arti“. N-7.
04.00 „Žvėrinčius“.
05.05 „Žemė iš paukščio skrydžio“. N-7.
06.00 „Tigrų sala“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
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 Savaitė.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
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 Pokalbių laida „Svarbios
detalės”.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Premjera. Drakula. N-14.
0.10 Gimę tą pačią dieną.
1.10 Komisaras Reksas.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės”.
5.05 Istorijos detektyvai.
6.40”Didysis žvejys”.
7.00 “Zigis ir Ryklys”.
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris
III”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 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 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
Misionierius. N14.
0.10 “Kultas”. N14.
1.05 “Taikinys”. N-7.
1.55 “Užkampis”. N-7.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7 (kart.)
7.25 “Monstrų vidurinė mokykla.
Baubjorkas, Baubjorkas”. N-7
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 “Zoologijos sodo prižiūrėtojas”. 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”. N-7.
20.00 “Prieš srovę”.. N-7.
21.00 “Šviesoforas”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Kalėjimo bėgliai”. N-14
23.30 “24 valandos. Palikimas”.
N-14
0.30 “Transporteris”. N-7
1.30 “Rouzvudas”. N-7
2.25 “Apsukrios kambarinės”.
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. N-7.

11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 “Kijevo operatyvinė grupė”. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 Pavažinėtos mašinos.
N14.
23.50 Lemiamas tyrimas. N14.
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.45 “Sostų karai”. N14.
3.35 “Penktoji pavara”.
4.20 Visi vyrai - kiaulės (k). N-7.
4.45 “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 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.

trečiadienis
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 Pokalbių laida „Svarbios
detalės”.
12.40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
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 Pranciškus Asyžietis. N-7.
0.25 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom”.
1.10 Komisaras Reksas.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
4.05 Auksinis protas.
5.25 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (kart.).
6.40”Didysis žvejys”.
7.00 “Zigis ir Ryklys”.
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris III”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
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
Puikybė ir garbė. N14.
0.50 “Kultas”. N14.
1.45 “Taikinys”. N-7.
2.35 “Užkampis”. N-7.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 “Du tėvai ir du sūnūs”. N-7
12.05 “Prieš srovę”.
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 “Persikėlimas”. N-14
0.50 “Transporteris”. N-7
1.50 “Specialioji jūrų policijos
tarnyba”. N-14
2.40 “Apsukrios kambarinės”.
N-14
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
8.05 “Voratinklis” N-7.

9.05 “Žiniuonis”.
10.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 “Kijevo operatyvinė grupė”.
N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”.
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... N-7.
21.30 Pirmoji nuodėmė. N14.
23.50 Pavažinėtos mašinos.
N14.
1.55 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.45 “Sostų karai”. N14.
3.45 “Penktoji pavara”.
4.30 Visi vyrai - kiaulės(k). N-7.
4.55 “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 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”.
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18.50 Midsomerio žmogžudystės. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Sprendimai.
N14.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “Auklė”.
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.
4.15 Nebylus liudijimas.
Vaiduokliai. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 „Dainius Pulauskas Group”
- 20. (kart.).
7.50 Euromaxx.
8.20 Imu jūsų duoną.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Muzikos istorijos.
13.40 Tarnystė operai. (kart.).
14.25 Šventinis koncertas.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.15 Premjera. Amerika kaip
ant delno.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Melo išradimas. N-7.
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.00 Maistas ir aistros.

1.30 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.00 Ne vienas kelyje (k).
6.35 Pasienio sargyba (k). N-7.
7.00 Nuo... Iki... (k).
7.50 Apie žūklę (k).
8.20 Tauro ragas (k). N-7.
8.50 Valanda su Rūta (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 (k).
14.15 Ne vienas kelyje (k).
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Tavo augintinis”.
9.30 “Pragaro kelias”. N-7
(kart.)
10.30 “Dvi merginos be cento”.
N-7
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)
12.30 “Pėdsakai”. N-7
13.30 “Saša ir Tania”. N-7
(kart.)
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. 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
21.00 “Naša Raša”. N-14
21.35 “UEFA Čempionų lygos rungtynės. „Leicester City
FC” - „Club Atlético de Madrid”.
Tiesioginė transliacija.
23.40 “Kobra 11”. N-7 (kart.)
0.40 “Daktaras Hausas”. N-14
1.35 “Naša Raša”. N-14 (kart.)
06.30 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Delta“. N-7.
10.25 „Gaujos“. N-7.
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
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.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. 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 „Gaujos“.
01.20 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.
06.05 0 laipsnių.
06.00 „Laukinis pasaulis“.
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17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Mirties prasmė.
N14.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “Auklė”.
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.
4.15 Nebylus liudijimas.
Sprendimai. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Jonas Paulius II Amerikoje.
Suvienyti žemyną (kart.).
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.50 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
8.00 IQ presingas.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
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 Mokslo sriuba.
13.50 Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį. N-7.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.25 Muzikos istorijos.
17.55 Poezija.
18.00 Durys atsidaro. Viena
istorija.
18.15 Premjera. Projektas
„Žaliasis švytėjimas”. ar įveiksime
gravitaciją?
19.15 Labanaktukas.

19.45 Premjera. Šimtas reginių
senoviniame mieste.
20.15 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2017. Diskusija „Kaip
auginti kūrybingą žmogų”.
21.00 Elito kinas. Premjera.
Hičkokas ir Triufo. N-7.
22.20 Imu jūsų duoną.
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Premjera. Bliuzas.
Muzikinės kelionės.
1.30 Euromaxx.
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.
11.10 Senovės X failai. Kristaus
kraujas (k). 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7 (kart.)
10.30 “Dvi merginos be cento”.

N-7
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)
12.30 “Pėdsakai”. N-7
13.30 “Saša ir Tania”. N-7 (kart.)
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. 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
21.00 “Naša Raša”. N-14
21.35 “UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „FC Barcelona”
- „Juventus Football Club”.
Tiesioginė transliacija.
23.40 “Kobra 11”. N-7
0.40 “Daktaras Hausas”. N-14
1.35 “Naša Raša”. N-14 (kart.)
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Delta“. N-7.
10.25 „Gaujos“. N-7.
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
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.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. 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 „Gaujos“. N-7.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.
03.30 „Gluchariovas“. N-7.
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ketvirtadienis 2017 04 20
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.
16.10 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. Moteris
Berlyne. N-14.
1.10 Komisaras Reksas.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Lietuvos patriotai.
5.25 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom”.
6.40”Didysis žvejys”.
7.00 “Zigis ir Ryklys”.
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris
III”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
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.
PREMJERA Paslaptingi žvilgsniai. N14.
0.30 “Kultas”. N14.
1.25 “Taikinys”. N-7.
2.15 Sveikatos ABC televitrina
(k).
2.40 Alchemija. Kultūrinė publicistika.
3.10 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 “Du tėvai ir du sūnūs”.
N-7
12.05 “Gero vakaro šou”. 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”. N-7.
20.00 “Farai”. N-7.
21.00 “Šviesoforas”. N-7.
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Juodoji jūra”. N-14
0.55 “Transporteris”. N-7
1.50 “Specialioji jūrų policijos
tarnyba”. N-14
2.40 “Apsukrios kambarinės”.
N-14
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.

N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
8.05 “Voratinklis” N-7.
9.05 “Paskutinis faras”.
10.05 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas”
N-7.
12.15 “Kijevo operatyvinė grupė”. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 Savaitės kriminalai. N-7.
21.30 Pagieža. N14.
23.20 Pirmoji nuodėmė. N14.
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.25 “Sostų karai”. N14.
3.15 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
4.00 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
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 teorija”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Kaukė”.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Specialus tyrimas.
11.55 Bėdų turgus.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?”.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
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 3. N-7.
20.25 Loterija „Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga”.
21.00 Duokim garo!
22.45 Grupinė psichoterapija
miške. N-14.
0.20 Stilius. Gyvenimo būdo
žurnalas.
1.10 Komisaras Reksas.
2.10 Klauskite daktaro.
3.10 Gimę tą pačią dieną.
4.05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų”.
5.40 Klausimėlis.lt. HD (kart.).
6.40”Didysis žvejys”.
7.05 “Zigis ir Ryklys”.
7.25 “Mažieji Tomas ir Džeris
III”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.

11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Nuo... Iki...
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 Transporteris. Visu
greičiu. N14.
22.55 Kobra. N14.
0.40 Paslaptingi žvilgsniai.
N14.
6.25 “Nuotykių metas”. N-7
6.55 “Simpsonai”. N-7
7.55 “Rezidentai”. N-7 (kart.)
8.25 “Šviesoforas”. N-7 (kart.)
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Virtuvė”. N-7
11.00 “Du tėvai ir du sūnūs”.
N-7
12.05 “Farai”. 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 “Boltas”.N-7
21.20 “Londono apgultis”.
N-14
23.15 PREMJERA “8 jūrų
laivyno būrys. Už priešo linijos”. N-14
1.15 “Kalėjimo bėgliai”. N-14
(kart.)
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
8.00 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7.

9.05 “Žiniuonis”.
10.05 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
11.05 “Prokurorų patikrinimas” N-7.
12.15 “Kijevo operatyvinė
grupė”. N-7.
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. 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 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
22.30 Tikras teisingumas 2.
Kruvini pinigai. N14.
0.20 Pagieža. N14.
2.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.45 “Sostų karai”. N14.
3.40 Tikras teisingumas 2.
Kruvini pinigai. N14.
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
teorija”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Kaukė”.
15.35 “Rožinė pantera”.

15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Geriausi Švedijos detektyvai.
Dangaus akis. N-7.
23.20 “Be kaltės kalta”. N-7.
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “Auklė”.
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.
4.00 Nebylus liudijimas. Mirties
prasmė. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
6.55 Rojus Lietuvoj.
7.50 Drakoniukas Kokosas 1
(kart.).
8.00 Istorijos detektyvai.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Projektas „Žaliasis švytėjimas”. ar įveiksime gravitaciją?
13.00 Džiazo muzikos vakaras.
13.55 Pasitikiu tavimi.
15.00 Kaip atsiranda daiktai 8.
15.30 Aktorės Elvyros
Piškinaitės jubiliejui. A.
Volodinas. Blondinė.
17.30 Kultūrų kryžkelė.
18.00 Lietuvos televizijos jubiliejui. Parodos „Algirdas Šeškus.
TV” atidarymas.
18.40 Likimai. Rašytojas

Grigorijus Kanovičius.
19.10 Grigorijus Kanovičius.
Nusišypsok mums, viešpatie.
Maskvos Valstybinio akademinio
J. Vachtangovo teatro spektaklis
(originalo kalba).
22.30 Durys atsidaro. Viena
istorija.
22.45 Dailininkės Dalios
Kasčiūnaitės jubiliejui.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 XLI festivalis „Klaipėdos
muzikos pavasaris”.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
4.15 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2017. Diskusija „Kaip
auginti kūrybingą žmogų”.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
12.05 Dviračio šou (k).
12.30 Autopilotas (k).
12.55 24 valandos (k). N-7.
13.40 Senovės X failai. Kristaus
kraujas (k). 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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)

9.00 “Vienam gale kablys”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.)
10.30 “Dvi merginos be cento”.
N-7
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)
12.30 “Pėdsakai”. N-7
13.30 “Saša ir Tania”. N-7
(kart.)
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. 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
21.00 “Naša Raša”. N-14
22.00 “Mirtis iš dangaus”. N-14
0.05 “Kobra 11”. N-7 (kart.)
1.10 “Daktaras Hausas”. N-7
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Patriotai. N-7.
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7.
09.20 „Delta“. N-7.
10.25 „Gaujos“. N-7.
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
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.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „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.
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16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių
biuras”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Bekas
6. Gunvaldas. N14.
22.55 SNOBO KINAS Yves
Saint Laurent. N14.
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.30 “Auklė”.
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.40 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.
4.10 Geriausi Švedijos detektyvai. Dangaus akis. N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Koncertas. Velykinis
koncertas „Tai darykit mano
atminimui”.
7.25 Riteris Rūdžius (kart.).
7.40 Kosmosas +.
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Bliuzas.
13.50 Dalios Kasčiūnaitės
simbolių pasaulis.
14.00 Mūsų legenda - Stasys
Povilaitis.
15.30 Rojus Lietuvoj.
16.30 Čia gyva kultūra.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 2. N-7.
20.00 Lietuvos muzikų rėmimo fondui - 25.
21.10 Moteris Berlyne. N-14.

23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.55 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017. Diskusija
„Kaip auginti kūrybingą žmogų”.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Čia gyva kultūra.
4.35 Menora. Laida apie
spektaklį „Nusišypsok mums,
viešpatie”.
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).
12.35 Pasienio sargyba (k).
N-7.
13.05 24 valandos (k). N-7.
13.50 Nuo... Iki... (k).
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.
Juodosios magijos paslaptys.
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 “Jaunasis vilkolakis”. N-7
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)
9.00 “Ekstremali žvejyba”. N-7
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
(kart.)
10.30 “Dvi merginos be cen-

to”. N-7
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.)
12.30 “Pėdsakai”. N-7
13.30 “Saša ir Tania”. N-7
(kart.)
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Rouzvudas”. 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 “Nuotykių ieškotojas”.
N-7
0.20 “Kobra 11”. N-7
1.25 “Naša Raša”. N-14
1.50 “Naša Raša”. N-14
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7.
09.20 „Delta“. N-7.
10.25 „Gaujos“. N-7.
11.30 „Baltoji strėlė“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
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.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Baltoji strėlė“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Ašmenys“. N-7.
01.10 „Skolininkas“. N-14.
02.45 „Laukinis pasaulis“.
03.05 „Ašmenys“. N-7.
04.35 „Skolininkas“. N-14.
06.00 „Dykumos“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Premjera. Tobotai 1.
7.25 Tatonka ir mažieji draugai.
7.40 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.55 Džiunglių knyga 2.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Azijos cunamis.
Mirtina banga (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Singapūras - klestintis atogrąžų rojus.
14.05 Džesika Flečer 2. 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. Vaizdai ir
žodžiai.
0.45 Pasaulio dokumentika.
2.25 Džesika Flečer 2. N-7.
4.00 Stilius.
4.45 Lietuvos patriotai.
6.30 “Zigis ir Ryklys”.
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris
III”.
7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”.

7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Kempiniukas
Plačiakelnis”.
8.35 “Mažieji Tomas ir Džeris
III.
9.00 “Linksmieji Tomas ir
Džeris”.
9.30 “Saugokis meškinų”.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Pramuštgalviai.
11.35 Trys nindzės. Pusdienis
pramogų parke.
13.25 Mergina iš Džersio.
N-7.
15.25 Sparnelis ar šlaunelė?.
N-7. 1976 m.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Kelionė
į Žemės centrą. N-7.
21.20 Mano žmona - ragana.
N-7.
23.30 Sex turas. N14.
1.35 Transporteris. Visu greičiu (k). N14.
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 “Pabėgimas iš žemės
planetos”. N-7
12.45 “Kvaišų šeimynėlės
atostogos”. N-7
14.45 “Nevykėlio dienoraštis
2. Rodriko taisyklės”. N-7
16.45 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7
18.30 “TV3 žinios”.
19.25 “Eurojackpot”.
19.30 “Pono Poperio pingvinai”. N-7
21.20 “Laukiniai šernai”. N-7

23.30 “Komando”. N-14
1.15 “Londono apgultis”. N-14
(kart.)
6.15 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 “Nepaprastai mieli!”.
11.00 Galiūnų čempionų lyga.
Suomija. 2016 m.
12.05 Foilo karas. Karo žaidimai. 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
Priverstas žudyti. N14.
23.20 AŠTRUS KINAS
Šėtonas manyje. S.
0.55 “Sostų karai” N14.
3.40 Muzikinis iššūkis (k).
6.50 “Neįprasti augintiniai”.
7.20 “Lemūrų gatvė”.
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”.
15.10 “Senjora”. N-7.
16.40 “Akloji”.
17.40 “Būrėja”.
18.50 “Didingasis amžius. Jos
didenybė Kiosem”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Elnių medžioklė. N-7.
23.05 “Karalienė Izabelė”.
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N14.
0.45 “Su kuo, po galais, aš
susituokiau?”. N-7.
1.35 Yves Saint Laurent. N14.
3.15 Bekas 6. Gunvaldas.
N14.
4.45 “Pasisvėrę ir laimingi”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Kelias. Laida evangelikams.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 Muzikos talentų lyga
2017.
12.30 Muškietininkai 3. N-7.
13.20 Likimai.
13.50 Hamletas.
16.00 Aukštumala atgyja.
16.30 Neda.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Alonzanfanas.1974
m. N-14.
22.50 Muzikos pasaulio
žvaigždės. Griežia „Camerata
Klaipėda” ir Vilhelmas
Čepinskis.
23.30 Dabar pasaulyje.
0.00 ARTS21.
0.30 Elito kinas. Hičkokas ir
Triufo. N-7.
1.50 Lietuvos muzikų rėmimo
fondui - 25. Vakaras-koncertas
„Dainuoju Lietuvą”.
3.00 Aš esi tu. Vaidybinis
filmas. 2006 m.
4.30 Stop juosta.

5.00 Pradėk nuo savęs.
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.
19.30 Senovės X failai.
Juodosios magijos paslaptys.
N-7.
20.35 Nuo... Iki... (k).
21.30 Pasivaikščiojimai.
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Už vaikystę.
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
2.00 24 valandos (k). N-7.
2.55 Bus visko (k).
3.40 Valanda su Rūta.
5.05 Ne vienas kelyje (k).
5.35 Autopilotas (k).
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7
7.30 “Beveik neįmanoma
misija”. N-7 (kart.)
8.30 “Vienam gale kablys”.
9.00 “NT žinios”.
9.30 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
10.00 “Iš peties”. N-7 (kart.)
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. N-7
12.00 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7
13.00 “Beveik neįmanoma
misija. 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” - Vilniaus „Lietuvos

rytas”. Tiesioginė transliacija.
19.00 “X Faktorius”.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Sukčiai”. N-7
0.20 “Mirtis iš dangaus”. N-14
(kart.)
07.25 „Vandenyno milžinai“
. N-7.
08.30 „Viskas apie gyvūnus“.
2012 m.
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 gyvenimas. Skrydžių virtuozai“.
16.20 „Skinsiu raudoną rožę“.
17.00 „Vandenyno milžinai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
01.10 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
02.55 „Sparnuočių gyvenimas. Skrydžių virtuozai“.
03.45 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
05.15 „Jaunikliai“.
06.15 „Sparnuočių gyvenimas. Skrydžių virtuozai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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
Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. Atsakymas
— žodis iš likusių neišbrauktų raidžių
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.

iš arti
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Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas
robertas.a@anyksta.lt
vardijo viešųjų pirkimų spragas
Robertas Aleksiejūnas

Penktadienį Anykščiuose lankėsi Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Susitikime su vietos verslo
bei savivaldos atstovais daugiausia diskutuota apie buvusias viešųjų pirkimų spragas bei naujus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką Virginijų Sinkevičių
šalia UAB „Anykščių energetinė statyba“ pasitiko buvęs ilgametis jos vadovas Alvydas Bitinas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Ekonomikos komiteto pirmininkas V. Sinkevičius akcentavo,
kad nuo šiol stambūs viešųjų pirimų konkursai bus skaidomi į
mažesnius.
„Tai – galimybė smulkiam ir
vidutiniam verslui“, - sakė V. Sinkevičius, pripažindamas, kad dėl
tokių viešųjų pirkimų pakeitimų

sulaukęs nemažai stambiojo kapitalo atstovų priekaištų.
Dar vienas svarbi viešųjų pirkimų nuostata – ekonominis efektyvumas.
„Dažnai viešųjų pirkimų konkursuose kaina būna nepagrįstai
maža. Patikrinus tokias įmones
paaiškėja, kad jų darbuotojams

net nemokami atlyginimai, įmonė
nemoka valstybei mokesčių, o joje
dirba vos du žmonės, o laimimas
50 000 000 Eur vertės konkursas.
Ar įmonė įgali įgyvendinti laimėtą konkursą, jeigu laimi statyti
tiltą ar renovuoti mokyklą, tačiau
niekada nėra to dariusi? Tuomet
ieškoma darbams subrangovų. Subranga nebegalima ir įmonė turi
remtis savo pajėgumais“, - aiškino
V. Sinkevičius, kuriam keistokai
atrodė situacija, kai Anykščiuose
viešuosius pirkimus laimi Klaipėdos firmos, o jų siūloma kaina 50
proc. pigesnė.
„Visi tą patį kurą pila, tuos pačius žmones įdarbina. Kame reikalas? Suprantu, kad savivaldybė
nori taupyti, bet svarbiausia skaidrumas ne tik savivaldybėje, bet ir
įmonėje iš kurios perkama“, - kalbėjo V. Sinkevičius.
Susitikime kalbėta ir apie anksčiau taikytą nepagrįstai mažą žyminį mokestį, dėl kurio buvo vilkinamos tam tikrų objektų statybos.
„Nelaimėjus konkurso neaiškioms įmonėms, jos paduoda tą
laimėtoją į teismą. Už 180 Eur
būdavo sustabdomos objektų statybos. Nustatytos 16 000 Eur „lubos“, tačiau manau, kad prie to dar
grįšime“, - apžvelgdamas Viešųjų
pirkimų įstatymo naujoves, sakė
V. Sinkevičius.
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininkas V. Sinkevičius lankėsi UAB „Kurklių karjeras“ bei
„Anykščių energetinė statyba“.
„Savivaldybė žiūri iš vienos

pusės, o verslas žiūri iš kitos pusės. Savivaldybė taupo, o verslas
negauna pajamų ir darbuotojams
negali išmokėti atlyginimų. Jeigu
valstybė ir verslas žiūrėtų viena
kryptimi, situacija Lietuvoje būtų
kitokia. Čia užburtas ratas“, - susitikime su V. Sinkevičumi pastebėjo UAB „Anykščių energetinės
statybos“ atstovai.
Svečias taip pat konstatavo, kad
„Viešųjų pirkimų tarnyba yra neįgali“, nes patikrina vos 4 proc.
viešųjų pirkimų, o verslui patarė
užsakymų dairytis ne tik šalies,
bet ir užsienio rinkose.
„Stambesnis verslas žiūri tik į
Lietuvos pyragą, vietoje to, kad
žiūrėtų į užsienį. Žinoma, ten pir-

tyje pasėdėjęs ar kartu pamedžiojęs objekto negausi“, - ironizavo
V. Sinkevičius.
Prieš balandžio 23-ąją vyksiančius Seimo rinkimus Anykščiuose
Seimo narių vizitai ypač dažni.
Be „valstiečio“ V. Sinkevičiaus,
šią savaitę rajone lankėsi Seimo
nariai Rimantas Jonas Dagys,
Vytautas Juozapaitis, Gabrielius
Landsbergis.
„Labai gerai, kad Seimo nariai
į Anykščius atvažiuoja. Yra proga
atnaujinti santykius, iškelti problemas“, - „Anykštai“ sakė rajono
meras Kęstutis Tubis, pastebėdamas, kad tokių svečių rajonas sulauks dar nemažai, nes „bus antrasis Seimo rinkimų turas“.
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Ginklas buvo, bet kandidatai į
vidmantas.s@anyksta.lt
Seimą išsiskirstė be kraujo
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Trečiadienį Anykščių kultūros centre vyko kandidatų į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje diskusija. Joje dalyvavo 10 iš 11 kandidatų. Neatvyko tik partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas Romualdas Gėgžnas. Pustrečios valandos trukusią diskusiją moderavo
istorikas dr. Norbertas Černiauskas. Renginį organizavo Anykščių naujų vėjų bendruomenė. Politikų klausėsi daugiau nei šimtas
anykštėnų, tiesa, nemaža jų dalis - angažuotos pačių kandidatų komandos.

Į debatus Anykščių kultūros centre atvyko 10 iš 11 kandidatų Anykščių – Panevėžio apygardoje.
Kandidatų programos:
bus labai gerai
Politikai prisistatė, atsakė į moderatoriaus, žinomų Lietuvos visuomenės veikėjų bei auditorijos klausimus. Už stalo sustatyti kandidatai
buvo išrikiuoti pagal abėcėlę ir tokia
tvarka jie prisistatė auditorijai.
Lietuvos liaudies partijos kandidatas Egidijus Baltušis kalbėjo aštriai.
„Esu prieš Šakalienės naują įstatymą,
kuris griauna šeimas ir atiminėja vaikus, esu prieš migrantų kvotas, kurias
mums nuleidžia Briuselis, o mūsų
valdžios baudžiauninkai su jomis sutinka ir jas vykdo, esu prieš sankcijas
Rusijai, nes tai griauna mūsų ekonomiką ir tai lemia mūsų algų mažinimą per nesumokėtus mokesčius,
jūsų mažas pensijas ir visokias per
biudžetą paskirstytas investicijas. Esu
už galimybę pirkti elektros energiją,
jei tai būtų palanki kaina, iš Astravo
atominės elektrinės“, – savo poziciją
dėstė E. Baltušis.
Dviejų kadencijų Seimo narys,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos
kandidatas Antanas Baura bei socialdemokratė Auksė Kontrimienė dėstė, kad jie pasiryžę vykdyti dabartinės
Vyriausybės programą. „Pagrindinės
prioritetinės kryptys: ekonomika,
sveikata, viešasis sektorius, švietimas, saugumas. Kas jose yra numatyta? Visų pirma, kova su skurdu, mažinant gyventojų pajamų nelygybę ir
stiprinant paramą šeimai, įgyvendinti
visų švietimo sistemos grandžių pertvarką, tobulinti mokesčių sistemos
struktūrą, optimizuojant mokesčių
bazę“, – prisistatyme sakė A. Baura.
Auksė Kontrimienė tikino, kad
„Socialdemokratai žada atidžiai pasižiūrėti į urėdijų reformą ir į kitus pateikiamus projektus“. „Dar man labai
svarbu yra tai, kas aktualu regionams,
bendruomenių stiprinimas. Kai teko
lankytis neseniai Elmininkuose, sužinojau tokį dalyką, kad jei bendruomenė yra laimėjusi projektą, į antrą
projektą pretenduoti jau nebegali. Tai
nėra teisinga. Tą reikia pakeisti, bendruomenės turi stiprėti, bendruomenės turi gražėti ir į kaimus, į miestelius norės sugrįžti žmonės“, - tvirtino
socialdemokratė.
Lietuvos centro partijos atstovas
Kristupas Augustas Krivickas prisistatė teatrališkai. Jis išėjo į scenos
kraštą ir televiziniu tonu skaitė įsipareigojimą anykštėnams. „Įsipareigoju
remti tuos dabartinės valdančiosios
daugumos teikiamus įstatymų projektus ir pats inicijuoti, kuriais bus
siekiama sustabdyti būtiniausių maisto produktų ir gyvybiškai svarbiausių vaistų kainų kilimą, sumažinti
mokesčius mažiausiai uždirbantiems
ir padidinti juos turtingiausiems, su-

mažinti šildymo ir komunalinių paslaugų kainas, jas reguliuoti taip, kad
šias paslaugas teikiantys monopolistai nebegalėtų toliau dirbtinai didinti
kainų. Minimalias ir vidutines algas
uždirbantys žmonės pirmiausia turi
pradėti gauti didesnius atlyginimus, o
eiliniai pensininkai - didesnes pensijas“, - kalbėjo K.A. Krivickas.
Po K.A. Krivicko kalbos liberalas
Lukas Pakeltis pasisakymą taip pat
pradėjo teatrališku balso tonu, bet
po kelių sakinių „persijungė“, ėmė
kalbėti įprastai. „Esu įsitikinęs, kad
Seimo narys visų pirma turi būti toks,
kuris supranta savo krašto problemas,
turi pakankamai išmanymo, idėjų ir
energijos, kaip jas išspręsti. Tai yra
toks Seimo narys, kuris eina dirbti, o
ne cirkintis ir kurti siužetus naujoms
TV laidoms”, - papasakojęs apie savo
išsilavinimą, verslą ir politinę karjerą
trumpai papolitikavo liberalas.
Save išsikėlęs kandidatas Mindaugas Pauliukas taip pat daugiau kalbėjo apie save nei apie politiką. Papasakojęs, kad daugiau nei dešimtmetį
buvo diplomatu, M. Pauliukas sakė:
„Skirtingai nuo kitų kolegų vienintelis didelis mano pliusas – aš niekada
nebuvau partijoje. Kodėl tai pliusas?
Atstovauju ne partijai, atstovauju
žmogaus interesams. Mokytojo, gydytojo, kunigo, pensininko ir visų kitų
apygardos žmonių interesams. Kas
labai svarbu – užimtumas, švietimas,
regioninė politika. Esmines temas per
dvi minutes pasakyti sudėtinga, bet aš
tikiuosi, galbūt tai ir yra svarbiausias
dalykas - kontaktas žmogus –žmogus. To labiausiai trūksta šios dienos
politikoje.”
Darbo partijos kandidatas Ričardas
Sargūnas džiaugėsi ir dėstė: „Per ketverius darbo metus išaiškėjo tokios
tendencijos ir į programą šiuose rinkimuose įtraukiau, ką būtina padaryti
– jeigu auga bendrasis šalies vidaus
produktas, turi augti ir atlyginimai,
tiek minimalus, tiek vidutinis atlyginimas, turi augti ir pensijų išmokos.
Būsto šildymo PVM-as mano su
dviem kolegomis pasiūlytas yra 9
procentai ir tai sutaupo žiemos metu
kiekvienai šeimai maždaug po 30
eurų. Tai generuoja valstybei 80 milijonų kiekvienais metai iš biudžeto,
bet žmonėms eina „į pliusą“ ir, manau, tai būtina išlaikyta toliau. Taip
pat ir maisto PVM-as, ir būtiniausių
vaistų PVM-as turi būti 5 procentai.“
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Valentinas
Stundys, vaizdžiai papasakojęs kaip
klostėsi jo ligšiolinė karjera, teigė
manąs, kad pagrindinė politikų bėda
yra „politikos didžiulis atotrūkis nuo
gyvenimo“. „Panašu, kad politikai
kartais vaikšto kitam, virtualiam, paraleliniam, pasaulyje ir nemato, kaip

mūsų žmonės gyvena. Taigi socialinė
atskirtis, pajamų nelygybė, skurdo
mažinimas, regionų atskirties įveikimas. Lietuva - ne tik Vilnius!”, – prisistatymą baigė V. Stundys.
Save išsikėlęs kandidatas Valentinas Šapalas prisistatydamas nepolitikavo, kalbėjo tik apie nuveiktus
darbus. Vieną iš programinių nuostatų jis pakomentavo, atsakydamas į
moderatoriaus dr.N. Černiausko klausimą: „Viena iš Lietuvos problemų,
kad Seimo rinkimai vyksta tik per politines partijas. Mano vienas iš siūlymų panaikinti rinkimus - tiek Seimo,
tiek savivaldybių tarybų per partinius
sąrašus ir rinkti atskirus piliečius, kuriais pasitiki to krašto žmonės.“
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos –
krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatė Edita Tamošiūnaitė aiškino, jog
jos programa orientuota į šeimos vertybes: „Manau, kad svarbiausias valstybės prioritetas – šeimos politika,
nes stiprindami šeimą galime išspręsti daugybę problemų: demografijos,
emigracijos, socialinės atskirties.
Kaip tai padaryti? Tai 120 eurų kiekvienam vaikui, daugiavaikių šeimų
rėmimas, 5 procentų PVM būtiniausiems produktams, vaistų kainos
mažinimas, mokyklų išsaugojimas
labai svarbu. Reikia didesnio indėlio
ir didesnių lėšų vietiniams keliams“,
– kalbėjo E. Tamošiūnaitė.
Kandidatams leido išrinkti
Seimą
Kandidatams atsakant į renginio
organizatorių parengtus klausimus,
emocingomis replikomis apsikeitė
K.A. Krivickas. Pastarasis, atsakydamas į klausimą apie ekonominius
santykius su Rusija, teigė, kad de-

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
batuose dalyvauja ir toks asmuo,
kuris turėtų atsakinėti ne į rinkėjų, o
į teisėsaugininkų klausimus. „Rusija
yra priešas numeris vienas, Rusija
yra grėsmė numeris vienas ir mes su
priešais neprekiaujame“, - emocingai
pareiškė K.A. Krivickas. „Jūs galite
pasistatyti sienas ir jomis didžiuotis,
bet pamatysit, kad nebėra tų, kas stato
tiltus. Visa tai, kas čia kalbama apie
konfliktą su Rusija, tai čia bandymas
anginą operuoti per užpakalį. Iki anginos „nedaėjo“, bet žarnas sudraskė“, – atsikirto E. Baltušis.
Kandidatai atsakė ir į iš anksto pateiktus žinomų Lietuvos visuomenės
veikėjų klausimus. Vienas jų buvo,
ką kandidatai mano apie šalies išlaidų
krašto apsaugai didinimą iki 2,5 proc.
nuo BVP. „Lietuva ir dabar kaip po
karo“, – ironizavo E. Baltušis. Už išlaidų krašto apsaugai didinimą bene
tiesiausiai pasisakė V. Šapalas, kiti
kandidatai bandė išlaviruoti.
Dar jiems buvo užduotas klausimas, ką iš garsių anykštėnų rinktų į
Seimą. E. Baltušis nurodė Smetonos
laikų ūkininką Joną Balčiūną, A.
Baura – rašytoją Rimantą Vanagą, A.
Kontrimienė - Elmininkų bendruomenės pirmininkę Dianą Šermukšnienę,
K.A. Krivickas – Antaną Baranauską,
L. Pakeltis – Balį Karaziją ir Joną Biliūną, M. Pauliukas – Sergejų Jovaišą ir Saulių Filipavičių, R. Sargūnas
sakė, kad rinktųsi senosios kartos
klasiką Antaną Vienuolį ir „naujosios
kartos mūsų klasiką, garsųjį Rimantą
Vanagą“, V. Stundys – Vaižgantą, V.
Šapalas – prof. Antaną Tylą, o E. Tamošiūnaitė, dėstė, kad „kunigą Saulių
taip pat pažįstu, rinkčiausi kažką iš
kunigų“.
Moderatorius dr.N. Černiauskas,
išgirdęs „rinkimų“ rezultatus, regis,

šiek tiek nuliūdo – kraštiečio Vasario
16-osios Akto signataro kandidatai į
menamą Seimą neišrinko.
Apie pensijas, šautuvą ir
Gražulį
Anykštėnas Petras Karablikovas iš
salės uždavė tris klausimus – A. Bauros jis klausė, kodėl būdamas Seimo
nariu balsavo už pensijų sumažinimą,
V. Stundžio – „kiek Petras Gražulis iš
Vokietijos atvežė markių kurdamas
jūsų partiją“, o K.A. Krivicko – kodėl
jis rėmė Garliavos Klonio gatvės įvykių dalyvius.
A. Baura klausimui buvo pasiruošęs iš anksto, sakė, kad P. Karablikovas jam tą patį klausimą užduoda
jau septinti metai ir pateikė Seimo
balsavimo išklotinę, įrodančią, kad jis
nebuvo tarp tų Seimo narių, kurie mažino pensijas. K.A. Krivickas aiškino,
kad jis dirbęs žurnalistinį darbą, vedė
kriminalinių aktualijų laidą „Akistata“, o įvykiai Garliavoje buvusi to
meto aktualija.
„Taip, Gražulis viešoje erdvėje kalbėjo, kaip jis čemodanėlyje vežė pinigėlius iš Vokietijos, kaip jo niekas netikrino. Reikėtų paklausti, kur jis juos
padėjo? Kaip prasidėjo jo verslas?
Būtų labai įdomios sąsajos. Galėtų
teisėsaugos institucijos pasidomėti, o
Gražulis su manimi jokio ryšio neturi.
Gražulis galėtų suvokti savo atsakomybę taip pat, bet, manau, jam tai bus
sudėtinga suprasti“, – į jam adresuotą
klausimą atsakė V. Stundys.
R. Sargūnui priekaištavo buvusi jo
bankrutavusios įmonės UAB „Antransas“ darbuotoja. Moteris tikino,
kad R. Sargūnas išviliojęs darbuotojų pinigus, juos išvaręs į pensiją ir
t.t. R. Sargūnas, akivaizdžiai suirzęs,
atsikirto, kad jis pinigų iš darbuotojų
nerinko, kad buvo parduodamos įmonės akcijos, o nuo bankroto niekas
nėra apsaugotas.
„Kodėl atliekate pavojingų atliekų
perdirbimą savo mieste? Ar pavojingų atliekų perdirbimas dera su kurortinio miesto statusu?“, – klausimo
sulaukė ir L. Pakeltis. „Neatliekam ir
neatliksim“, – trimis žodžiais atsakė
liberalas.
K.A. Krivickas iš salės sulaukė
klausimo, ar jis į debatus atsinešė ginklą. Pasirodo, atsinešė...
„Kadangi žinojau, kad debatai vyks
ilgai, o grįžti reiks tamsoje. Dirbtinės
avarijos sukėlimas ir Strazdauskaitės
pagrobimas parodo, kad yra degradų,
kurie gali užpulti ir kėsintis. Jaučiu atsakomybę prieš save ir savo šeimą ir,
kadangi turiu teisę legaliai turėti ginklą savigynai, tai jį ir turiu“, – atsakė
K.A. Krivickas. Ir dar pridūrė, kad jei
kas netiki, jog jis turi ginklą, gali prieiti po renginio – parodysiąs...

Mieli Anykščių krašto žmonės!
Jau greitai mes visi sulauksime Šv.Velykų - pačios svarbiausios pavasario šventės, kuri į mūsų
gyvenimą ateina šią savaitę - balandžio viduryje.
Tuo metu vėl sugrįš tikroji šviesa į mūsų širdis,
dangaus geroji jėga pažadins mūsų sielas naujam
atbudimui.
Sveikinu Jus visus su Šv.Velykomis, geros Jums
šventinės nuotaikos, šeimyninės laimės ir kaimyniškų margučių!
Antanas Baura,
kandidatas į LR Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje
Rinkimų reklama . Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskatos. Užsak. Nr.478

laiko mašina

2017 m. balandžio 15 d.

Sporto meistras paima į rankas ir akordeoną
būdavo tarp prizininkų, Baltijos
šalių autokroso čempionate savo
klasėje 2004 metais užėmė antrąją
vietą, o Bauskėje (Latvija) palaikomas gausaus būrio jį atlydėjusių
anykštėnų etapą laimėjo.
Kai „Alita“ privatizavo „Anykščių vyną“, autokrosas neteko rėmėjo ir R. Vitkaus karjera Europos
čempionatuose baigėsi.
2006 – 2017.
Bagius pakeitė kartingai

Romualdas Vitkus dar ant tėvų Stanislavos ir Prano Vytenio
rankų...
Autoriaus ir asmeninio albumo nuotr.
(Atkelta iš 5 p.)
Ten manęs prireikė rekonstruojamam sulčių gamybos cechui, nes
gamykla buvo gavusi naują „Unipektin“ sulčių gamybos liniją.
1986 – 2005.
Su „Anykščių vyno“ vėliava į Europos trasas
Apie 1986–uosius R. Vitkus susižavėjo dar vienu vyrišku sportu – autodaugiakove. „Tai buvo
plaukimas, bėgimas ir figūrinis
vairavimas. Šis sportas man padėjo užmegzti draugiškus ryšius
su DOSSAF Anykščių komitetu
ir Anykščių techninio sporto klubu, - prisiminė automobilių sporto
pradžią, išvedusią jį į tarptautinius
vandenis ir pelniusią jam sporto
meistro vardą, pradžią. – Kai kažkuri iš minėtų organizacijų gavo
paskyrą bagiui su „zaporožiečio “
varikliu, pasiūlė jį pirkti „Anykščių
vynui“. Tas bagis su „zapo“ varikliu buvo tikra tragedija. Su Artūru
Kežučiu be treniruočių nuvažia-

vom į autokrosą, tai trasoje nusimovė vairas. Privirinom ir kitam
važiavime tęsėm varžybas. Mane ir
dar kelis vyrus varžybos „užvedė“
ne tik dėl važiavimo. Mes ir techniką konstravom, variklius keitėm,
bagius tobulinom. Apie 1991 – uosius autokroso varžybas suorganizavome ties buvusia melioratorių
įmone. Sėkmė lydėjo šalies čempionatuose, o kai atsidarė sienos, su
„Anykščių vyno“ vėliava išlėkiau
į Europos čempionatą. Varžybų
tempai buvo pašėlę - per sezoną
10 etapų tolimose šalyse, net Portugalijoje. Ko tik nebuvo per tas
keliones, kuriose dažnai lydėdavo
šeima, draugai.
Štai Portugalijoje dviejų kilometrų aukštyje kalnų kelyje užsiliepsnojo autobuso stabdžių diskai,
o vandens nebuvo iš kur paimti.
Vyrai gesino vandeniu, kurį savyje
turėjo... “.
Nuo 1997–ųjų per šešerius metus
R. Vitkus Europos autokroso čempionatų bagių klasėje užimdavo 9
-12 vietas, kai kuriuose etapuose

Europos čempionatuose karjera
pasibaigė, tačiau prasidėjo Anykščių kartodrome. R. Vitkus keliasdešimt metų vadovauja Anykščių
technikos sporto klubui „Motorsportas“, yra jo prezidentas. Būtent jis prikėlė gyvenimui apleistą
Anykščių kartodromą. „Mes pirmieji Lietuvoje sugebėjome nusipirkti 8 naujus po 5000 eurų kainavusius kartingus, ypač didelių

pastangų dėka pavyko rekonstruoti
kartodromą, atnaujinti asfalto dangą ir dabar čia vėl vyksta kartingų
sporto varžybos, netgi tarptautiniai
čempionatai“, - džiaugėsi kartingų
sporto organizatorius. Balandžio
30 dieną kartodrome vyks tarptautinės ištvermės keturių valandų nepertraukiamo važiavimo kartingų
varžybos, o gegužės 7 dieną - 2017
metų Lietuvos kartingų čempionato pirmo etapo varžybos“.
Su Anykščių rajono savivaldybės administracijoje dirbančia
žmona Alvyta R. Vitkus užaugino
dvi dukras. Beje, jis turi dar vieną
aistrą - kalnų slidinėjimą. Šiuo
pomėgiu užkrėtė ne tik Vilniuje
sėkmingai mokslus baigusias, gerus darbus turinčias dukras, bet ir
žentus bei 3 ir 5 metukų anūkus.
Šiemet sausio pabaigoje 8 asmenų
Vitkų šeimyna slidinėjo Austrijoje
„Fiss – Serfaus“ kalnų slidinėjimo
kurorte.

Kodėl didžioji dalis Lietuvos
nepasitiki Seimu? Nes jame pilna „politikų“, kurie dirba sau, o
ne žmonėms ir yra atitrūkę nuo
tautos. Po savaitės anykštėnams
vėl teks rinktis, kas juos atsto-

vaus Seime: rimtas politikas ar
dar vienas cirkininkas.
Deja, bet cirkininkų mūsų
Seime netrūksta. Cirkininkai
Seimo nariai juokina žmones,
bet realios naudos iš jų nėra. Jų

Pareigos. Anykščių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Žilvinas Ovsiukas išrinktas neseniai
įsteigtos Lietuvos trenerių asociacijos pirmininku.
Bankai. Jeigu spėjote balandžio
13 d. iki 16 val. interneto banke
ar banko skyriuje pateikti mokėjimo nurodymus, jie buvo įvykdyti
tą pačią dieną. Tačiau nors kiek
pavėlavusiems – gavėjai kituose
bankuose lėšas gaus tik balandžio
18 d. (antradienį). Balandžio 14-oji
(Didysis penktadienis) daugelyje
Europos šalių yra nedarbo diena,
tad bankiniai mokėjimai šią dieną
nėra vykdomi.

Gaisras. Antradienį Troškūnų
seniūnijos Raguvėlės kaime sudegė ūkinis pastatas. Pastate sudegė
sendaikčiai bei 1 tona šiaudų. Išsaugota priblokuota malkinė su
malkomis.

80-ojo jubiliejaus proga
Antaną PALŠAUSKĄ sveikina ir stiprios

sveikatos, geros nuotaikos linki

dukra Asta ir sūnus Vilmantas su šeimomis.

Lukas Pakeltis: „Išvykime cirkininkus iš Seimo kartu”

Luką Pakeltį, kaip ir daugelį žmonių, piktina, kad Seimas yra
virtęs cirku.

Čempionų taurė. Svėdasuose
po Šv. Velykų iškilmių bažnyčioje
dvi valandas bus atverta bibliotekos meno galerija, kurioje pamatysite šiemet svėdasiškių krepšininkų
iškovotą rajono pirmenybių Čempionų taurę ir dar dvi parodas.

Pažadas. Savivaldybės administracija pažadėjo, kad pagal gyventojų poreikius bus papildyti
autobusų grafikai į Viešintas, Mikierius, Skiemonis, Kirmėlius.

Tegu nenurimsta širdis
Išplakus šitiek metų.
Patyrus visko: vargo
Ir džiaugsmų Tegul gyvenimas metus
Iš naujo rašo
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.

tikslas yra kuo dažniau šmėžuoti
televizijos ekranuose, dalyvauti
pramoginėse laidose, o ne dirbti
rinkėjams.
Dar visai neseniai Seime turėjome visą cirkininkų partiją: dainininkai, pramoginių televizijos
laidų vedėjai ir kiti neaiškaus
plauko veikėjai. Žmonės išrinko, o po to piktinosi. Atrodė,
kad pasimokėm, tačiau neilgam
– iki kitų rinkimų. Dėl to dabar
ir turime pakartotinius rinkimus
Anykščiuose. Taigi turime rinktis atsakingai, nes cirkininkų
tarp kandidatų ir šiuose rinkimuose netrūksta.
Mane, kaip ir daugelį žmonių,
piktina, kad Seimas yra virtęs
cirku, kur ne rimtai dirbama, o
keliami skandalai, pykstamasi,
juokinami žmonės. Esu naujos
kartos žmogus - turiu ambiciją įrodyti, kad Seimo narys turi
būti kompetentingas, išsilavinęs,
principingas, nebijantis daug bei
prasmingai dirbti.
Pastaruoju metu Lietuvoje
daug diskutuojama apie būtinybę riboti mokyklų, valstybės
įmonių vadovų kadencijas. Kad
vadovai geriau dirbtų, neužkerpėtų savo postuose. Jei jau tokius
reikalavimus keliame mokyklų
vadovams, turime rimtai diskutuoti, ar tokia pati tvarka neturėtų galioti ir Seimo nariams.

šiupinys

Kelias kadencijas Seime sėdėję ir nieko nepadarę politikai
yra ne ką geresni už tuos pačius
cirkininkus. Atrodytų, kad jiems
reikia užleisti kelią energingiems
naujos kartos žmonėms, tačiau
jie lyg kokie loterijos bilietų
pirkėjai vis bando laimę patekti
į Seimą, nes be valdiško darbo
nieko daugiau nesugeba.
Daugelis partijų savo kandidatus į Anykščius atsiuntė iš Vilniaus. Atvykėliams mūsų kraštas
- tik maža stotelė. Jų tikslas yra
vienas – Seimas. Patekę į parlamentą jie čia tikrai negrįš.
Visgi tikiu, kad šie rinkimai
Anykščiuose jau bus kitokie.
Didžiuojuosi, kad esu iš
Anykščių. Čia gimiau, augau,
kūriau verslą ir darbo vietas.
Myliu savo kraštą ir jo žmones.
Dirbu ir toliau dirbsiu Anykščiams. Todėl imuosi naujo iššūkio ir prašau Jūsų palaikymo.
Mano tikslas – klestintys Anykščiai stiprioje Lietuvoje. Mūsų
kraštas gali tapti dar didesniu
traukos centru. Čia turi atsirasti daugiau darbo vietų ir sukurtos geresnės gyvenimo sąlygos
mūsų žmonėms. Mes galime visi
kartu patys nuspręsti, kaip gyvensime toliau.
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LRLS rinkimų sąskaitos.
Užsak. Nr. 468

Skelbimai. UAB „Anykštos
redakcija“ priima skelbimus į
šiuos laikraščius: „Gimtoji žemė“,
„Ukmergės žinios“, „Gimtasis
Rokiškis“, „Kupiškėnų mintys“,
Molėtų „Vilnis“, „Molėtų žinios“,
„Mūsų Ignalina“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“.
Kopėčios. Anykščių priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba gavo „Iveko“ automobilį su keltuvu-kopėčiomis. Šiomis kopėčiomis galima pakilti į 26
metrų aukštį arba į devintąjį daugiabučio namo aukštą. „Iveko“ automobilių įsigijimas prieš keletą mėnesių
plačiai aprašytas šalies žiniasklaidoje.
Kopėčios vadinamos auksinėmis.
Kavinės. Anykščių rajono viešojo maitinimo įstaigoms sunkiai
sekasi išlaikyti aukštus higienos
reikalavimus. Rajone vos trijų viešojo maitinimo įstaigų higienos
būklė įvertinta 5 balais, kas reiškia,
kad ten higiena yra puiki.
Protai. Antradienį „Auksinių
protų“ turnyrą tradiciškai laimėjo
liberalų „Nikė“ (79 tšk.). Antrąją
vietą užėmė „Šį kartą neatvyko“
(76), trečiąją – „Varpas“ (74), ketvirtąją „Vienaskaita“ (72). Žiemos
- pavasario sezone sužaidus trylika
turnyrų ir iki sezono pabaigos likus
vos dviem žaidimams, tvirtai pirmauja „Nikė“ (1019 tšk.). Antroje vietoje įsitvirtinęs svėdasiškių
„Varpas“ (957 tšk.). Atkakli kova
vyksta tik dėl trečiosios vietos tarp
„Šį kartą neatvyko“ (890 tšk.) ir
„Vienaskaitos“ (889 tšk.). Penktoje vietoje „Justelis Kaune“ (850
tšk.), šeštoje – „Nuo Šventosios“
(786 tšk.), septintoje „Like ir grožis“ (623 tšk.), aštuntoje – „Tie kur
kampi“ (596 tšk.).
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

SKELBIMAI

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Anykščių,
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.

Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Kokybiškai ir nebrangiai atlieka
statybos ir apdailos darbus: medinių
namų dažymas, trinkelių dėjimas,
plytelių klijavimas ir kiti darbai.
Tel. (8-647) 59686.

Tvarkinga, dirbanti pora išsinuomotų butą Anykščių mieste.
Tel. (8-672) 11344.

Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.

Išnuomojamos komercinės paskirties patalpos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313, (8-602) 46826.

Apdailos darbai. Kokybiškai atlieka
apdailos darbus.
Tel. (8-676) 84486.

Ūkininkas Debeikių seniūnijoje išsinuomoja žemės ūkio paskirties sklypus, gali būti apleisti.
Tel. (8-650) 87570.

Stogų dengimas, parūpina medžiagas.
Tel. (8-652) 77157.

Ūkininkė išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemę Anykščių r.
Tel. (8-623) 20623.
Išsinuomotų dirbamos žemės nuo
5 ha ir daugiau Debeikių seniūnijoje.
Mokėtų 120 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.
Dovanoja
3 medinius pastatus nusigriauti
(Šlavėnų k.).
Tel. (8-652) 13888.
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.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas,
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hidroforus. Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

Nekilnojamasis turtas
8,5 ha žemę Anykščių
Ramaškonių k. 10 000 Eur.
Tel. (8-698) 35044.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

34 kv. m butą (po kapitalinio remonto, su baldais) Ramybės mikrorajone renovuotame name.
Tel. (8-610) 22592.
Kuras
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Pigiau - ribotam kiekiui! Beržo,
uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.
Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis - 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.

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

UAB Anykščių
komunalinio ūkio
Laidojimo namai
Vilniaus g. 27 Anykščiai (prie poliklinikos)

Tel.: (8 381) 51 470
(8 610) 08018 (visą parą)

Veža įvairius krovinius iki 10 t mašina su kranu, savivarčiu iki 6 t ir krovininiu mikroautobusu iki 1 t. Išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-612) 93386.
Veža smėlį, juodžemį, žvyrą, maltą
betoną.
Tel. (8-653) 09335.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikia garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža
peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių,
pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.
Traktorių remontas.
Tel. (8-689) 32077.

Kita
r.

Sodybą Anykščių r., Viliaudiškio
k., gražioje vietoje. Šalia miškas,
upė ir geras privažiavimas. Yra
gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai. Sklypas 80 a. Papildomai
parduodami 3 atskiri sklypai (1 ha,
0,58 a, 25 a). Kainos derinamos.
Tel. (8-618) 70024.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Atlieka apdailos, gerbūvio tvarkymo, santechnikos, elektros instaliacijos ir kitus darbus.
Tel. (8-602) 77022.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

parduoda
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Dviaukštę lovą su čiužiniais, išskleidžiamą stalą, šaldytuvą, vonią,
kriauklę su spintele voniai, kriauklę su
spintele virtuvei, kriauklę “Franke”.
Tel. (8-692) 41341.
Vakarines tujas, konusines eglutes.
Tel. (8-609) 71887.

Teikia visas laidojimo paslaugas:

•
•

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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.

MTZ-80, MTZ-50 dalimis (varikliai,
dėžės, tiltai ir kitos detalės).
Tel. (8-641) 57036.
Vartomą plūgą (3 korpusų, plunksninės verstuvės).
Tel. (8-620) 15072.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-04-20 10:20 val. atliks
kadastrinius matavimus sklypui, projektinis Nr. 566, esančiam Surdegio
k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklinime
gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3468/0001:0361 Stefaniją Kasačiūnienę,
Gediminą Kasačiūną, Antaną Kasačiūną ar jų įgaliotus asmenis.
Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, prašome atsiliepti per 10 dienų po paskelbimo spaudoje. tel. 8-62717325,
arnoldas.gasparavicius@vzf.lt
PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

Bulvių sodinamąsias, sėjamąsias, rotacines šienapjoves, purkštuvus, trąšų barstomąsias, kultivatorius, lėkščiuotuvus, frezus, plūgus, frontalinius krautuvus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Bekonus.
Tel. (8-604) 16375,
(8-672) 53186.

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

•
•

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 2-jų
transporterių ir 4-ių vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pakabinama.
Tel. (8-686) 46467.

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. (8-645) 36119.

Grikius sėklai 4 t (460 Eur/t), 25 t
statinę (590 Eur), 3 t statinę su važiuokle (480 Eur), 1,8 t statinę RŽ su
važiuokle (450 Eur).
Tel. (8-670) 28997.

•

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

Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Lietuvišką, svilintą kaimiškai kiaulienos skerdieną puselėmis po 40-60
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė)
kaina tik 2,44 Eur. Atveža.
Tel. (8-607) 12690.

•

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

perveža mirusiuosius,
nuomoja šarvojimo sales,
katafalką, šaldytuvą palaikų
laikymui,
tvarko laidotuvių dokumentus,
parduoda karstus, laidotuvių
prekes,
kasa duobes,
nuveža palaikus kremuoti.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Balandžio 20 d.
(ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 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. turgaus) 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 svilintas
kiaulių puseles.
Greitai atveža.

Tel.: (8-686) 80994,
(8-611) 34567.

Elmininkų bandymų stotis

PIGIAI PARDUODA
BULVES IR VASARINIUS
KVIEČIUS.
Tel.: (8-611) 17004,
(8-381) 4-85-60.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
eksploatacijai arba ardymui.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.: (8-610) 41900, (8-699)
60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.

Brangiai - miškus visoje
Lietuvoje. Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-650) 16017.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

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

perka

Atjunkytus mėsinius buliukus
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

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

Kita

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

Malkas išsikirsti. Retinimo darbai. Greitas atsiskaitymas.
Tel. (8-659) 51391.
UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

Brangiai - žemės ūkio paskirties žemę Debeikių seniūnijoje.
Mokėtų iki 3500 Eur/ha.
Tel. (8-681) 79975.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
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PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.
Gali būti daužti, nevažiuojantys.
MOKAME BRANGIAI.
Pasiimame patys, atsiskaitome iš
karto, sutvarkome dokumentus.
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Tel.: (8-647) 87959.

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

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

Automobiliai

iki 6 mėn. Geromis kainomis.

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

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

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.
Gyvuliai
Įmonė
brangiai
įvairaus amžiaus arklius. Sveria
el.svarstyklėmis. Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

KB „Miško draugas“ priima į darbą medkirtės ir medvežės operatorius.
Skambinti darbo metu
Tel. (8-613) 16671.

Reikalingi
darbuotojai:
- ekskavatorininkas,
- buldozerininkas.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.

UAB “Algrida” ieško pardavimų
vadybininko.
CV siųsti alvaidas@algrida.lt
Tel.: (8-620) 47227,
(8-620) 47228.

Moka PVM.

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

Karvę.
Tel. (8-615) 51923.

siūlo darbą

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, traktorius, įvairią
techniką.
Tel. (8-633) 60143.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Reikalingi E kategorijos vairuotojai.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.
Tarptautinių
pervežimų
įmonei
reikalingi
vairuotojai ekspeditoriai.
CV siųsti: info@autoutena.lt,
kreiptis tel. (8-698) 43683.

UAB „Seifuva“ siūlo darbą
Utenoje
suvirintojams,
šaltkalviams-suvirintojams.
Darbo pobūdis:
metalinių
konstrukcijų virinimas poroje - suvirintojas ir šaltkalvis.
Reikalavimai: patirtis virinant
pusautomačiu, suvirintojams turėti suvirintojo pažymėjimą, mokėti 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
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Efemerai ir efemeroidai. Kas tai?

Sigutis OBELEVIČIUS
Balandis. Saulė pakyla vis aukščiau, trumpėja naktys, šyla oras, o
balandžio 2-oji netgi atnešė vasarišką
kaitrą ir griaustinį su vasariška liūtimi. Gamta vis labiau atgyja. Parskrido ir peržiemoję paukščiai.
Anot A. Baranausko, „klegena, gagena, juokias, vaitoja ir saviškai gieda...“, patinėliai čiulbėdami peršasi,
kelia vestuves, suka lizdus. Iš slėptuvių išlindo žalčiai, į vandens telkinius
poruotis traukia varlės ir rupūžės.
Pušynuose dygsta pirmieji bobausiai.
Vis drąsiau žaliuoja žolė.
Įvairiaspalvis žibučių, plukių, plaučių, rūtenių, blužnučių kilimas nukloja mišriuosius ir lapuočių miškus.
Virš žiedų jau plevena ir pirmieji drugiai: aušrelės, citrinukai, dilgėlinukai,
spungės.
Kol šviesu, kol sulapoję medžiai
dar neužgožia saulės, skuba žydėti daugelis vabzdžių apdulkinamų
miško augalų: siauralapės ir tamsiažiedės plautės, žibuoklės, geltonžiedės ir baltažiedės plukės, paprastieji,
tarpiniai bei tuščiaviduriai rūteniai,
vištapienės, pavasariniai švitriešiai,
pražangialapės blužnutės, į raudonąją
knygą įrašytos trilapės blignos, netgi

Drėgnuose miškuose
žydi blužnutė.

jau

Turkmėninė tulpė.

Plautė keičia žiedų spalvas.
parazitinės gegužinės žvynašaknės,
vogdamos syvus iš lazdynų šaknų,
skuba skleisti žiedus, kad juos pamatytų bitės, kamanės ar kiti vabzdžiai,
perneštų žiedadulkes, kad spėtų užmegzti ir subrandinti vaisius. Visi
šie augalai vadinami efemeroidais
(graikiškai „Ephemeros“ – „vienai
dienai“). Tai daugiamečiai trumpos
vegetacijos augalai, per 2-3 mėnesius
sugebantys sukrauti žiedus ir subrandinti sėklas.
Vieni jų (rūteniai, plukės, vištapienės, tulpės, narcizai, hiacintai ir
t.t.) išbarstę sėklas dingsta po žeme
pasislėpusiuose stiebagumbiuose ar
svogūnuose, kiti (žibutės) žaliuoja ištisą vasarą, o dar kiti, kaip šalpusniai,
šaukščiai pirma iš po žemių iškiša
žiedynus, o tik po to sulapoja.
Dar kita grupė augalų, taip pat
jau žydinčių, tiesa, daug kuklesniais

žiedeliais, vadinami efemerais. Tai
vienmečiai, dažnai labai smulkūs
augaliukai, kurių gyvenimo ciklas
gali užsibaigti per keletą savaičių. Tai
ankstyvės, vaireniai, žliūgės, triskiltės uolaskėlės, gauruotosios kartenės,
mažosios strugenos, įvairios veronikų
rūšys.
Gėlynuose, juolab Traupio botanikos sode, prasideda masinis iš kalnų, dykumų, stepių ir pusdykumių
kilusių efemeroidų žydėjimas. Iš
pirmųjų snieguolių žiedų estafetę perima krokai, svogūniniai vilkdalgiai,
sniegžydrės, puškinijos, pavasarinės
leukonijos, rūteniai, žydrės, vėliau įvairiausios margutės, aronai, scylės,
paukštpienės, merenderos. Žiedus
išskleidė ir ankstyviausios kaufmano
tulpės („Jahann Strauss“), narcizai
„February Gold“ bei erikų krūmokšniai.

Iš Turkijos kalnų atkeliavusi sniegžydrė.

Varlių vestuvių metas.

Žygimanto OBELEVIČIAUS nuotr.
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Amiliutės velykinis siautulys

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Pasistengę, susiėmę
Prėską užbaigiam Gavėnią.
Ir prie stalo susiėję
Vėl mėsytės pasidėjom.

Bet kokie tau bus džiaugsmai,
Jeigu pasninkas - niekai.
Eilės skyriuose mėsos
Nemažėja niekados.

O anksčiau, kai pasninkavom,
Jokio spirgo mes negavom
Štai kodėl mes buvom kuklūs,
Na, o maistas – tikras cukrus.

Toks gausus Velykų stalas,
Kad pažvelgus gera daros
Nesikuklinkit, prisėskit,
Ir, sveteliai brangūs, ėskit.

