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asmenukė
Prevencija

Istoriją kuria tik asmeny-
bės, o mūsų politikoje paga-
liau atsirado žmogus, kuris 
yra išmintingas. Premjeras 
Saulius Skvernelis žadėjo 
prieš rinkimus mažinti ne-
darbą – ir daro. Kaip buvęs 
policininkas, jis žino, kad 
reikia dirbti prevenciškai – 
nuo liepos mėnesio iš bedar-
bių pašalpų išskaičiuos po 15 
procentų mokesčių. 

Gal ir neteisinga, bet pre-
venciškai veikia. Štai man iš 
karto praėjo noras būti bedar-
biu. Geriau jau mokėsiu po 
55 procentus mokesčių, bet 
bedarbiu nebūsiu.

Linas BITVINSKAS

Pensininkas jaučiasi apvogtas 
valstybės Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Į „Anykštą“ kreipėsi Debei-
kių seniūnijos gyventojas. Vy-
ras sakė, kad tik nuėjęs į Mo-
kesčių inspekciją sužinojo, jog 
apmokestintos palūkanos, gau-
namos iš banko, už jame lai-
komas santaupas. Tokia žinia 
vyrą šokiravo. „Būčiau anks-
čiau žinojęs, gal pinigus būčiau 
investavęs į nekilnojamąjį tur-
tą“, – piktinosi debeikietis.

Kaip man tokią Lietuvą 
mylėti?

„Anykštai“ debeikietis kal-
bėjo: „Mano pensija - 200 eurų, 
žmonos - 140 eurų. Visą gyvenimą 
taupiau, pasidėjau pinigus į Kre-
dito uniją. Dabar sužinojau, kad 
palūkanos apmokestintos 15 proc. 
mokesčiu. Iš manęs valstybė atima 
240 eurų“.

Savivaldybė nesusitvarko su
savo įstaiga

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vilniaus miesto apylinkės teismas panaikino VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktoriaus konkurso rezultatus. Iš abiejų 
VšĮ dalininkų, Anykščių savivaldybės administracijos bei Susisie-
kimo ministerijos, kurie teisme buvo atsakovais, priteistos bylinė-
jimosi išlaidos - po 600 eurų iš abiejų institucijų.

Panašu, jog teismą laimėjęs VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ laikinasis vadovas Vismantas Užalinskas laikinuoju 
direktoriumi liks amžinai.

Nuotr. iš ineterneto  

Konkurso komisijoje – meras 
ir administracijos direktorė

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ direktoriaus konkursas 
vyko Vilniuje. Anykščių savival-
dybės rajono taryba į konkurso 
komisiją delegavo Anykščių rajo-
no merą Kęstutį Tubį bei tuometi-
nę Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorę Venetą 
Veršulytę. Komisijoje buvo ir Susi-
siekimo ministerijos atstovai.   

Komisija nusprendė, kad iš ketu-
rių konkurse dalyvavusių kandida-
tų geriausiai reikalavimus atitinka 
socialdemokratas, buvęs Panevėžio 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Žydrūnas 
Kvedaras, dabar dirbantis Panevė-
žio specialiojoje mokykloje-dau-
giafunkciame centre direktoriaus 
pavaduotoju ūkio reikalams.

Mišios. Šeštadienį 15 valandą Ja-
nonių koplyčioje (Skiemonių sen.) 
bus aukojamos  šv.Mišios, skirtos 
Švenčiausios Mergelės Marijos apsi-
reiškimo Fatimoje (Portugalija) 100-
mečiui pažymėti.  

Priesaika. Ketvirtadienį parla-
mente  prisiekė Anykščių-Panevėžio 
apygardoje išrinktas Seimo narys, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovas Antanas Baura. 

Gaisras. Trečiadienį kilo gaisras 
Troškūnų seniūnijos Vidugirių vien-
sėdyje. Ugnis suniokojo kelis pas-
tatus. Atvykus ugniagesiams, atvira 
liepsna degė medinis ūkinis pastatas. 
Pastatas sudegė visiškai. Sudegė 5 m 
atstumu nuo ūkinio pastato stovėjęs 
sandėliukas 3x6 (liko sienos). Visiš-
kai nudegė medinio namo 14x6 sto-
gas dengtas šiferiu (namas 30 metrų 
atstumu nuo ūkinio pastato). Įvykis 
tiriamas.

Pareigos. Iš darbo išėjusią Anykš-
čių savivaldybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėją Jurgitą Gudelevičienę laikinai 
pavaduos Vida Jakniūnienė, o vietoj 
į Seimą išrinkto Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo Antano Bauros laikinu sky-
riaus vadovu paskirtas Audronius 
Juodis.

Postas. Gegužės 5 d. vykusio 
Lietuvos kurortų asociacijos suva-
žiavimo metu Prezidentu išrinktas 
Neringos meras Darius Jasaitis, o vi-
ceprezidentu - Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis.

Žygis.  Lietuvos kariuomenės metų 
renginys – Partizanų pagerbimo, ka-
riuomenės ir visuomenės vienybės 
šventė – šiemet pirmą kartą vyks Ši-
monių girioje. Renginys vyks gegu-
žės 21 d., sekmadienį. Šventė prasidės 
10 val. Lietuvos partizanų pagerbimo 
žygiu pažintiniu maršrutu „Algiman-
to apygardos partizanų kovų takais“. 
Dešimties kilometrų ilgio takas driek-
sis per vietoves, kuriose kovojo, buvo 
įsirengę bunkerius bei žuvo Algiman-
to apygardos partizanai. 

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina – 
20 eurų.

Briuselyje yra 
nežinančių, kad 
buvo Antrasis 
pasaulinis karas

Be Vytauto 
Valiušio humoro 
keramikos 
muziejus 
netektų šarmo

rievės
Vidmantas ŠMIGELSKAS: 

„Rinkėjų žodis šventas - jei tik 
rajonui bus geriau, tegul mus 
K. Tubis valdo dekretais.“

„Ad astra“ 
apdovanojimą 
pelnė 
anykštėnė

Minimali metinių bankuose laikomų indėlių palūkanų suma, nuo kurios tenka mokėti mokesčius, 
sumažėjo nuo 3000 iki 500 eurų.                                                      Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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spektras

„Anykšta“ TV

Visus interviu galite pamatyti apsilankę 
portale www.anyksta.lt

Temidės svarstyklės

Jubiliejaus diena prasidėjo Svė-
dasų šv. arkangelo Mykolo bažny-
čioje šv. Mišiomis už svėdasiškius. 
Po to visi valandėlei sugužėjo į 
svarbiausią krašto židinį - mies-
telio biblioteką, kur apžiūrėjo jos 
erdvėse ir meno galerijoje vei-
kiančias spaudinių bei paveikslų 
parodas, leidinius apie Svėdasų bei 
Anykščių kraštą. 

Jubiliejinį renginį kultūros rū-
muose vedė darbo televizijoje pa-
tirtimi turtinga charizmatiškojo 
svėdasiškio mokytojo Jono Belec-
ko anūkė Nora Lapinskienė.

Draugijos įkūrimo aplinkybes 
prisiminė garbės pirmininkas Al-
gimantas Indriūnas. Svėdasiškius 
ir Svėdasus mylinčius žmones jun-
giančią bendriją 2007 m. kovo 6 
-ąją Vilniuje įkūrė apie tai pasako-
jęs A. Indriūnas, Juozas Lapienis, 

Vytautas Rimša, Vytautas Bublys 
ir Edmundas Baliuka. Kalbėjo apie 
gausybę krašto labui nuveiktų dar-
bų, ateities sumanymus, laikraštį 
„Svėdasų varpas“ ir pabaigoje dar 
sudainavo dainelę, kurioje paminė-
jo draugijos signatarus ir bendrystę 
vardan Svėdasų. 

Draugijos pirmininkė Rita Šim-
kevičiūtė - Skaržauskienė pakalbė-
jo apie šimtą narių jungiančios ben-
drijos aktualijas, nusipelniusiems 
įteikė padėkos raštus. Vaižganto 
kūrybą skaitė aktorius Ferdinan-
das Jakšys, linksmą savos kūrybos 
vaizdelis apie pirmąją komuniją ir 
nelabai gerą kleboną Survilą - J. 
Lapienis. Duetu dainavo ir grojo 
Bronius Juzelskis bei Virginijaus 
Lackus. Netikėtu smuiko ir armo-
nikos duetu nustebino Sigutė Ko-
vienė ir Bronius Antanėlis, tiesiog 

„Alaušo“ dešimtmečio sulaukus...
Šeštadienį Svėdasuose iškilmingai paminėtas svėdasiškių drau-

gijos „Alaušas“ dešimtmetis. 

Raimondas GUOBIS

pakylėjo jaunimas - ne tik gitara, 
bet ir pianinu grojusi bei dainavusi 
Aušrinė Neniškytė bei nuostabiai 
gitarą brazdinęs ir savos kūry-
bos dainas dainuojantis didžiojo 
miesto kultūros atstovas Augustas 

Lapinskas iš Vilniaus. Buvo dar ir 
daugiau kalbėtojų bei dainininkų, 
kurie jau koncertavo ne tik sceno-
je, bet ir smagiame vakarėlyje, kur 
visi pasistiprino bei sočiai paben-
dravo.

Svėdasiškių „Alaušo“ bendrijos tarybos nariai Vytautas Rimša 
ir Steponas Jakutis.

Autoriaus nuot.

Smunka. Ministro pirmininko 
Sauliaus Skvernelio populiarumas 
smunka - balandį premjerą palan-
kiai vertino 60 proc. šalies gyven-
tojų, šešiais procentiniais punktais 
mažiau nei mėnesiu anksčiau, rodo 
naujienų agentūros BNS užsakymu 
rinkos tyrimų kompanijos RAIT at-
likta apklausa. Gyventojų palanku-
mą praranda ir valdančiosios Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis 
- jo reitingas smuko nuo 51 proc. 
iki 46 proc. Reitingo viršūnėje įsi-
tvirtino prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė - ją palankiai vertina 64 proc. 
gyventojų.

Pataisos. Seimas priėmė Profe-
sionaliojo scenos meno įstatymo 
pataisas, įteisindamas galimybę 
lengviau atleisti teatrų ar koncerti-
nių įstaigų vadovus bei apriboti jų 
kadencijų skaičių. Turbūt niekam 
nekyla abejonių, kad įstatymas kur-
tas specialiai Nacionalinio operos ir 
baleto teatro vadovui Gintautui Kė-
višui, kurio niekaip neišeina atleisti, 
politikos užkulisiuose jis juokais ir 
vadinamas „Kėvišo įstatymu“ .

Šuo. Šiaulių miesto ir rajono 
policijos komisariato bendruome-
nės pareigūnai, tęsdami tradiciją 
prevencinių priemonių metu pa-
demonstruoti, kaip policijos tarny-
biniai šunys ieško narkotinių me-
džiagų, vienoje Šiaulių mokykloje, 
17-mečio moksleivio piniginėje, 
įtariama, iš tikrųjų rado kvaišalų, 
kai prie šios piniginės sustingo tar-
nybinis šuo. Pareigūnai piniginėje 
rado polietileninį maišelį su rusvos 
spalvos augalinės kilmės medžiaga, 
ir žalios spalvos tabletę. 

Pritarė. Vyriausybė pritarė idėjai 
dėl universitetų pertvarkos. Pagal 
Vyriausybės darbo grupės siūlymus, 
po reformos Vilniuje ir Kaune turėtų 
atsirasti du dideli jungtiniai universi-
tetai. Vilniaus universitetas susijung-
tų su Mykolo Romerio, ir Šiaulių 
universitetas taptų šito universiteto 
filialu. Kaune susijungtų Kauno 
technologijos, Vytauto Didžiojo, 
Aleksandro Stulginskio, Lietuvos 
sporto ir Lietuvos edukologijos uni-
versitetai. Šio universiteto dalimi 
taptų ir Viešojo saugumo akademija.  
Lietuvos muzikos ir teatro bei Vil-
niaus dailės akademijos susijungtų 
į vieną akademiją. Savarankiškais 
universitetais turėtų likti Vilniaus 
Gedimino technikos, Lietuvos svei-
katos mokslų ir Klaipėdos universi-
tetai bei Lietuvos karo akademija. 

Kalinys. Alytaus pataisos na-
muose kalinį vamzdžiu negyvai už-
daužęs 46 metų Ivanas Janovičius 
ketvirtadienį išgirdo nuosprendį - 
kalėti jam reikės iki 2039-ųjų, - rašo 
„Lietuvos rytas“. Kauno apygardos 
teismas žudikui skyrė 14 metų lais-
vės atėmimo bausmę. Įskaitant ne-
atliktą bausmę už kitą nužudymą 
vyras iš viso kalėjime praleis 22 
metus. 10 kartų už du nužudymus ir 
plėšimus teistas I. Janovičius, kilęs 
iš Švenčionių rajono, pripažintas 
pavojingu recidyvistu. 

Perlaidos. Ispanijos įstatymų lei-
dėjai ketvirtadienį nubalsavo už tai, 
kad velionio diktatoriaus generolo 
Francisco Franco (Fransisko Fran-
ko) palaikai būtų perkelti iš Žuvu-
siųjų slėnio mauzoliejaus centrinėje 
Ispanijos dalyje, nors valdančioji 
konservatyvi Liaudies partija (PP) 
ilgai tam priešinosi.

Parengta pagal BNS

„Aš visą laiką turiu viltį. 
Dvejus metus atliekų tvarkymo 
problemos sprendimas buvo 
blokuojamas ir tai patvirtino 
kai kurie politkai. Tą klausimą 
turėjome svarstyti 2015 metų 
spalio mėnesį rajono Taryboje. 
Man buvo paaiškinta, kad jei A. 
Liogė eis į Seimą, susirinks sau 
papildomų balų, o reikėjo pra-
stumti kitą asmenį. Čia yra tik 
niuansai, niekurt aš nėjau, tik 
gaila, kad dvejus metus prara-
dome. Visi deklaruojame, kad 
ateiname dirbti rajono labui, 
o paskui susipešam ir išsilaks-
tom. 

Aš tikiuosi, kad bent ši pro-
blema pajudės iš mirties rato. 
Dabar belieka priimti politinį 
sprendimą. Išvados yra pa-
teiktos merui, rajono Tarybos 
nariams, savivaldybės admi-
nistracijai, kur aiškiai įvardin-
tos problemos ir tai, ką turime 
padaryti. 

Tikiuosi konstruktyvaus savi-
valdybės administracijos darbo 
šiuo klausimu ir sprendimų tei-
kimo rajono Tarybai“, - prista-
tydamas darbo grupės pareng-

Atliekų tvarkymo problemos 
sprendimas buvo blokuojamas

„ANYKŠTA“ TV  kalbino visuomeninio rinkimų komiteto „A. 
Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“ atstovą rajono Taryboje 
Arūną Liogę, kuris yra darbo grupės, rengusios siūlymus dėl ko-
munalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, vadovas.

Rajono Tarybos narys Arū-
nas Liogė apgailestauja, 
kad dėl politikų ambicijų 
atliekų tvarkymo klausimus 
rajone spręsti delsiama.

Pasak Gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės viešosios bibliotekos direktorės 
Rimos Maselytės, visi  pretendentai 
buvo verti apdovanojimo, todėl ko-
misijai teko paplušėti išrenkant po 
vieną laureatą trijose kategorijose. 

Anykštėnė R. Miškinienė nuga-
lėjo Panevėžio regiono mokyklų 
bibliotekų (išskyrus aukštąsias) ka-
tegorijoje. 

Laureatė garsėja iniciatyvomis, 
kūrybiniais sumanymais, darbu su 
jaunais žmonėmis, puikiai įsilieja 
į Anykščių krašto kultūros gyveni-
mą. 

Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės–Bitės bibliotekos 
pranešime spaudai apie laureatę 
rašoma: „Ji mano, kad skaitymą 
galima skatinti per kino meną. Jau 
šešerius metus bibliotekininkė va-
dovauja gimnazijoje veikiančiam 
Kino klubui, kuriame plačiai iš-
vystyta edukacinė veikla kartu su 
kino profesionalais, sukurta per 50 
trumpametražių filmų, dalyvaujama 
prancūzų vykdomame tarptautinia-
me kino edukacijos projekte“. 

R. Miškinienę pasveikinti atvyko 
Anykščių rajono vicemeras Sigutis 
Obelevičius, gausus būrys kolegų, 
bičiulių. 

Nominacija pavadinta „Ad astra“ 
pagal Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
to paties pavadinimo romaną, kurio 

„Ad astra“ apdovanojimą 
pelnė anykštėnė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibli-

oteka įsteigė nominacijas „Ad astra“, skirtas įvertinti išskirtinius 
Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojus, dirbančius kūrybiš-
kai, inovatyviai.

Tarp nominantų yra ir anykštėnė, J. Biliūno gimnazijos bibli-
otekos vedėja, Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatė 
Renata Miškinienė. 

Anykščių J. Biliūno gimna-
zijos bibliotekos vedėją Re-
natą Miškinienė įvertino ir 
kolegos iš Panevėžio. 

Arūno REVOTO nuotr.

Pušys. Gegužės 8-ąją gautas 
vyro (g. 1933 m.) gyv. Anykš-
čiuose, Kvarco g., pareiškimas, 
kad 2017-05-07, apie 18 val., at-
vykęs į jam priklausantį mišką, 
esantį  Svėdasų sen. Čiukų k., pa-
stebėjo, kad nupjauta ir pavogta 
10 sausų pušų. Žala nustatinėja-
ma. Įtariamas nusikalstamos vei-
kos padarymu sūnėnas (g. 1966 
m.), gyvenantis Čiukų kaime, po 
apklausos paleistas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Bomba. Utenos apskrities vy-
riausiasis policijos komisariatas 
praneša, kad pirmadienį Kavars-
ke rasta aviacinė kasetinė bomba. 
Bomba rasta J. Tumo-Vaižganto g. 
20, prie upelio. Sprogmuo sunai-
kintas vietoje.

Partrenkė. Gegužės 11-ąją  
gautas Anykščių rajono policijos 
komisariato veiklos skyriaus vyr. 
tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad 
15 val.54 min. Anykščių rajone, 
kelio Čekonys – Debeikiai - Žalio-
ji 11 km, blaivus  vyras (g. 1945 

m.), gyvenantis Anykščių seniūni-
jos Ažupiečių kaime, vairuodamas 
automobilį „Citroen Berlingo“, 
partrenkė staiga į važiuojamąją 
kelio dalį išbėgusį vyrą (g. 1978 
m.), gyvenantį Aknystų kaime. 
Nukentėjusysis dėl galvos sme-
genų sukrėtimo, fragmentinio kai-
rės kojos blauzdos kaulo lūžio su 
poslinkiu paguldytas į Panevėžio 
Respublikinės ligoninės traumato-
logijos skyrių. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Mušė. Gegužės 11-ąją gautas 

Anykščių rajono policijos komisa-
riato reagavimo skyriaus vyr. pa-
trulio tarnybinis pranešimas, kad 
apie 20 val. namuose, esančiuose 
Troškūnų sen., Surdegio kaime, 
Sodų g., neblaivus (nustatytas 2,10 
prom. girtumas) vyras (g. 1981 
m.) konflikto metu naudojo fizinį 
smurtą prieš neblaivią (nustatytas 
1,16 prom. girtumas) žmoną (g. 
1974 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos apskrities VPK 
areštinę.

pagrindinės herojės Elzės kilni dva-
sia, tarnystė tautai, kultūrai, žmo-
gui atspindi tuos principus, kuriais 
vadovavosi  Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė. 

Nominantams buvo įteiktas žen-
klas „Ad astra“, sukurtas iš sidabro 
ir rodolito. Ženklo autorius - skulp-
torius Alfridas Pajuodis.

tas išvadas bei sūlymus dėl 
komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos tobulinimo, sakė A. 
Liogė.

A. Liogę kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Rober-
tas Aleksiejūnas. Interviu ga-
lite pamatyti apsilankę portale 
anyksta.lt
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

(Atkelta iš 1 p.)

Ką Jums 
reiškia 
Gegužės 
9-oji?

(Atkelta iš 1 p.)

Rima LESNIKAUSKIENĖ, 
anykštėnė:

- Tai atmintis, nepamirštama is-
torinė diena. Tai pagerbimas karo 
veteranų, kurie dar gyvi, ir prisimi-
nimas tų, kurie žuvo. Juk per An-
trąjį pasaulinį karą žuvo 27 milijo-
nai žmonių, daugiau kaip 900 žuvo 
vaduodami Anykščius. Dirbdama 
mokykloje apie tai pasakojau mo-
kiniams, tvarkydavome karių ka-
pines, kviesdavom į susitikimus 
gyvus baisių karo dienų dalyvius, 
karo veteranus Korol – Megkovą, 
Sonią Čeponienę, Jakovą Kren-
gauską. Rašėme laiškus žuvusiųjų 
artimiesiems. Gaudavome ne tik 
padėkas, bet ir atvykdavo karių 
motinos su ašaromis akyse aplan-
kyti tų kapelių, kur amžiams atgu-
lė jų sūnūs. Ne veltui sakoma, kad 
jei negerbsim praeities, neturėsim 
ateities. O kokia dabartis – mato-
me...

Onutė MARTINKĖNIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Pergalės diena, Europos diena, 
tačiau šių dienų aš nešvenčiu. Man 
tai eilinė diena. Einu į renginius, 
parodas, skaitau knygas.

Aleksejus DORONINAS, 
Anykščių miesto gyventojas:

- Aiškus dalykas. Gegužės  9–oji 
- Pergalės diena, šventė, kai vokie-
čius iš Rusijos išvarė. Kur čia neži-
nosi!? Mano tėvukui teko kariaut, 
betgi ne savo noru. Laimingas 
žmogus, dar šiandien gyvas. 

Skaitytojas stebėjosi, kad niekas 
jo neinformavo apie naują mokes-
tį: „Niekas apie tai neperspėjo, 
nieko apie naują mokestį nežino-
jau. Visą gyvenimą ūkininkavau, 
dirbau. Aš šokiruotas. Kaip man 
dabar Lietuvą mylėti? Ar neaišku, 
kodėl žmonės bėga iš Lietuvos... 
Kaip nebėgs. Pas mus privilegijuo-
ti yra tik milijardieriai ir prekybos 
centrai. Paprastą žmogų lengva nu-
skriausti”.

Žurnalistui paskambinus ben-
druoju Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos telefonu, juo atsiliepusi 
darbuotoja paaiškino, kad 2014 
metais nustatyta nepamokestina-
ma metinių palūkanų riba buvo 10 
000 litų, 2015-aisias – 3 000 eurų, 
o jau 2016 - aisiais – 500 eurų. Tai-
gi, visi, kam už indėlius bankuose 
per 2016-iuosius „prikapsėjo“ 500 
eurų ir daugiau, privalo nuo gau-
tos sumos valstybei susimokėti 15 

Pensininkas jaučiasi apvogtas valstybės

proc. pajamų mokesčių. 

Informacija apie įstatymų 
pasikeitimus – ne bankų 
reikalas

Komentaro apie debeikiečio pa-
lūkanų apmokestinimą paprašėme 
Anykščių kredito unijos Valdy-
bos pirmininkės, Administracijos 
vadovės Birutės Visminienės. Ji 
„Anykštai“ sakė: „Viena iš nariui 
teikiamų paslaugų yra indėlių pri-
ėmimas. Pasirašant indėlio sutartį 
su nariu yra nurodomos šalių teisės 
ir įsipareigojimai. Kredito unija iš 
aštuonių sutartyje nurodomų įsipa-
reigojimų, kaip vieną jų, privalo 
garantuoti Unijoje padėtų indėlių 
saugumą ir, siekdama užtikrinti 
indėlių grąžinimą, drausti Unijoje 
padėtus indėlius Lietuvos Respu-
blikos įstatymų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis. Indėliai yra draudžiami 
ir tokia informacija indėlininkui 

yra suteikiama. Tačiau kredito įs-
taiga jokiu nutarimu neįpareigota 
teikti informaciją ir/ar komentarus 
apie keičiamas Gyventojų pajamų 
mokesčių įstatymo (GPMĮ) nuos-
tatas, t.y. apie palūkanų, gautų už 
turimus indėlius, apmokestinimą ir 
ribas. Tokia teisė suteikta Valsty-
binei mokesčių inspekcijai (VMI) 
prie Finansų ministerijos.

Kiek žmonių palietė GPMĮ pa-
keitimas dėl apmokestinamų gau-
namų palūkanų ribos už indėlius, 
reikėtų kreiptis į VMI. Kredito 
unija saugo savo narių privatumą ir 
tokios informacijos viešoje erdvėje 
neteikia.“

Kvepia lobizmu

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša „Anykštai“ sakė 
prisimena, kaip buvo keičiamas 
Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymas. Sprendimas priimtas 2012-
2016 metų kadencijos Seime, 
Vyriausybei vadovaujant Algirdui 
Butkevičiui. „Nežinau, kuo jie rem-
damiesi šitai padarė. Bankų palūka-
nos yra labai mažos, suprasčiau jei 
palūkanos būtų kaip palūkanos. Ko 
gero, čia buvo kažkokie lobistiniai 
niuansai“, – svarstė S. Jovaiša. Jis 
teigė, jog įstatymo pataisai, kuria 
sumažinta neapmokestinamų banko 
palūkanų norma, nepritarė.

Dėl gyventojų informavimo apie 
besikeičiančius įstatymus S. Jovaiša 
dėstė, kad ypač šios kadencijos Sei-
me „bus daug įstatymų, kurie gali 
visiems nepatikti“, tačiau jis aiškino, 
kad visų gyventojų apie visas įstaty-
mų pataisas nepavyks informuosi ir 
tikrai visiems nepavyks įtikti.    

Seimo narys Sergejus Jovai-
ša mano, jog neapmokesti-
namos palūkanų normos su-
mažinimas slepia kažkieno 
interesus. 

Anykščių kredito unijos vadovė 
Birutė Visminienė sako,  kesčių 
įstatymus gyventojus turėtų in-
formuoti Valstybinė mokesčių 
inspekcija, o ne bankai.

Savivaldybė nesusitvarko 
su savo įstaiga
Tačiau antrąją vietą konkurse už-

ėmęs laikinasis VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktorius 
Vismantas Užalinskas konkurso re-
zultatus apskundė teismui ir tokiu 
būdu jis pratęsė savo vadovavimo 
įstaigai laiką.  Vilniaus miesto apylin-
kės teismo sprendimas per 30 dienų 
gali būti apskųstas aukštesnės instan-
cijos teismui. Tačiau panašu, kad bent 
jau artimiausiu metu Ž. Kvedaras į 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis“ vadovo kėdę nesės.

Apkaltino plagijavimu 

Panevėžio portalas sekunde.lt (Inga 
KONTRIMAVIČIŪTĖ; „Siauruko 
šeimininkės parklupdytos teisme“) 
nagrinėdamas teismo panaikintą 
konkursą rašo, jog jo nugalėtojas Ž. 
Kvedaras apkaltintas įstaigos veiklos 
plano plagijavimu. 

„Teismas atkreipė dėmesį, kad 
laimėtojo Ž. Kvedaro komisijai pa-
teiktas veiklos planas labai panašus 
į parengtąjį V. Užalinsko. Jame netgi 
sutapo kai kurios klaidos. Kad įstai-
gos veiklos viziją Ž. Kvedaras galėjo 
nuplagijuoti, V. Užalinskas teigia pa-
stebėjęs tik tuomet, kai teismas jam 
leido susipažinti su bylos medžiaga. 
„Veiklos planas nėra visas nupiltas, 
bet kai kurie jo punktai nurašyti kone 
pažodžiui. Tikriausiai komisijos na-
riai dėl to man ir nenorėjo duoti susi-
pažinti su konkurso medžiaga“, – įta-
ria V. Užalinskas. Plagijavimu įtartas 

Ž. Kvedaras, teisme sulaukęs klau-
simo apie nusirašinėjimą, pareiškė, 
kad galėjo būti ir atvirkščiai – tai V. 
Užalinskas nusižiūrėjęs jo darbą. Vis 
dėlto pastarasis trejų metų strateginės 
veiklos planą „siauruko dalininkams“ 
buvo pateikęs dar pernai pavasarį, vos 
paskirtas laikinuoju įstaigos vadovu, 
o konkursas į direktoriaus vietą vyko 
gerokai vėliau – pernai rugpjūtį. Iš to 
V. Užalinskas spėja, kad Ž. Kvedarui 
ruoštis kovai dėl direktoriaus vietos 
galėjo padėti ir patys dalininkai, gal-
būt įteikę jam laikinojo direktoriaus 
parengtą įstaigos darbo viziją. 

Jei teismo sprendimas nebus ap-
skųstas, Susisiekimo ministerija ir 
Anykščių savivaldybė bus priverstos 
iš naujo skelbti konkursą „siauruko“ 
direktoriaus vietai užimti. Su dalinin-
kėmis besibylinėjantis V. Užalinskas 
neslepia nusiteikęs jame vėl dalyvau-
ti. „Susisiekimo ministerijoje darbuo-
tojų, kurie pernai sprendė siauruko 
klausimus, nebėra. Su dabartiniais 
sutariame puikiai, mūsų vizijos, kaip 
turi dirbti siaurukas, sutampa“, – 
mano laikinasis įstaigos vadovas.“ – 
rašo sekundė.lt

Ir Panevėžio apylinkės 
teismas turi darbo

Laikinasis VšĮ „Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ direktorius V. Uža-
linskas per metus gavo dvi nuobaudas 
dėl kurių panaikinimo kreipėsi į Pane-
vėžio rajono apylinkės teismą. 

Pastaba laikinajam direktoriui pa-

reikšta už tai, kad jis nurodė kelio 
priežiūros vadovui atsiųsti pagalbinį 
darbininką iš Anykščių tvarkyti siau-
ruko Panevėžio rajono teritorijoje. 

Antroji nuobauda – papeikimas 
V. Užalinskui skirtas už tai, kad jis 
Gintarą Šileikį iš Kultūros turizmo 
padalinio vadovo pareigų perkėlė į 
dar neegzistavusias Kelionių organi-
zavimo skyriaus vadovo pareigas ir 
jam mokėjo atlyginimą. 

„Dalininkai įvesti naują valdymo 
struktūrą „siauruke“ buvo numatę 
nuo praėjusių metų rugpjūčio, tačiau 
G. Šileikį įdarbinti naujose pareigose 
laikinasis vadovas nusprendė dviem 
mėnesiais anksčiau. Dalininkai pa-
reikalavo, kad V. Užalinskas dar ir 
atlygintų esą patirtą žalą: grąžintų 
įstaigai per anksti įdarbintam G. Ši-
leikiui išmokėtą atlyginimą –1 451 
eurą. V. Užalinskas tikina net neturin-
tis abejonių, kad laimės ir šį teismą. 
Jis tikina nepadaręs nė vieno iš jam 
primestų nusižengimų: rūpinosi tvar-
kyti visą siaurojo geležinkelio ruožą 
nuo Panevėžio iki Anykščių, o G. 
Šileikį iš padalinio į skyriaus vado-
vus perkėlė prieš tai pasikonsultavęs 
su Darbo inspekcija.   V. Užalinskas 
mano nuobaudas pelnęs ne dėl to, kad 
blogai būtų dirbęs. Esą taip Anykščių 
valdžia galėjo siekti, kad šis nebesi-
bylinėtų teisme dėl konkurso į siau-
rojo geležinkelio įstaigos direktoriaus 
vietą. „Tos nuobaudos greičiausiai 
buvo spaudimas man, kad atsiimčiau 
iš teismo dokumentus“, – įtaria V. 
Užalinskas.“ – rašo sekundė.lt 

Šiaip ereliai iš esmės nėra 
kūdrų mėgėjai 

Vytautas VALIUŠIS, kerami-
kas, keramikos muziejaus įkūrė-
jas, apie savo vietą: 

„Verta sustoti ir pagalvoti, kas tu 
esi – žąsinas ar erelis? O atsakius 
sau į šį klausimą, prisiminti, kad 
žąsinai ir ereliai vienoje kūdroje 
nesimaudo.“

Ypač nepatrauklus 
Baudžiamasis kodeksas

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys, apie įstatymus: 

„Bus daug įstatymų, kurie gali 
visiems nepatikti“.

Šiluma pokaryje tikrai 
buvo pigesnė…

Vytautas LAURINAVIČIUS, 
buvęs Anykščių karinio komi-
sariato vadovas, apie situaciją 
Lietuvoje: 

„Dabar Lietuvoje padėtis baises-
nė nei po karo.”

Tai sakot svetimam krašte 
pranašu nebūsi?

 Antanas BAURA, išrinktasis 
Seimo narys, apie rinkimų rezul-
tatus: 

„Praktiškai tokio rezultato ir ti-
kėjausi. Savo krašte esu žinomas ir 
pažįstamas, žinojo žmonės mano 
darbus.”

Deja, tą kartą grožis 
pareikalavo aukų

 KRIVICKAS, rinkimus pra-
laimėjęs kandidatas, apie tai, kad 
paprastai anykštėnai balsuoja už 
vietinius politikus: 

„Išskyrus Gretos Kildišienės 
atvejį, anykštėnai balsavo už vie-
tinius ir šitas faktorius buvo labai 
stiprus.”

Pavyzdžiui, Anglijos karalienė
taip pat - ne mergaitė. 
Ir nieko, karaliauja…

Arūnas LIOGĖ, nepartinis 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie tai, kad Kristupo Krivicko 
agitacija rinktis jaunos kartos 
politiką buvo įžeidi:  

„Didelė dalis rinkėjų yra A. Bau-
ros amžiaus arba vyresni. Manau, 
kai kas šitą agitaciją apie amžių 
priėmė asmeniškai, asmeniškai įsi-
žeidė.” 

Čia dar ir dėl to, kad žmonės 
sensta, sveikatos mažėja

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
buvęs Anykščių rajono mero pa-
tarėjas, apie tai, kodėl antrajame 
rinkimų ture buvo labai žemas 
rinkėjų aktyvumas: 

„Žmonės yra labai nusivylę po-
litikais, nes mato, kad viskas eina 
tik blogyn.” 
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Anykščių kraštas žymiai 
aktorei buvo kūrybos startas

Iš Anykščių kilusi aktorė, šokėja, ,,Sidabrinės gervės“ laureatė 
Dalia Michelevičiūtė apie Anykščių kraštą visada atsiliepia itin 
šiltai. Aktorė sakė, jog anykštėnai išsiskiria vaišingumu ir svetin-
gumu, dėl to dar ir dabar vasaras ne tik Lietuvoje puikiai žinoma 
menininkė (aktorė gastroliuoja ne tik po įvairias Europos, bet ir 
Amerikos šalis) leidžia šalia Anykščių – Liudiškių kaime, iš kur 
kilo jos mama.

- Kokie žodžiai Jums pirmiausiai 
ateina į galvą išgirdus Anykščių 
miesto pavadinimą? Kokias emo-
cijas Jums kelia žodis Anykščiai? 
Kokios Anykščių vietos Jums pa-
čios brangiausios?

- Išgirdus Anykščių miestelio pava-
dinimą, pirmiausia prieš akis ir vaiz-
duotėje iškyla Liudiškių kaimas ir šv. 
Mato Evangelisto dvibokštės bažny-
čios siluetas, kurioje buvau krikštyta 
1967 m. birželio 24,  Šv. Jono dieną, 
2 mėnesiai po gimimo.

- Vasara, Liudiškiai, darbas, bažny-
čia. Štai tokia vaikystės „romantika“.

Kai kiek paaugome, mudu su 
broliu Raimundu birželio mėnesio 
pirmomis dienomis atveždavo ir 
palikdavo kaime iki rugpjūčio 30 d. 
Mat gyvenome iki 1977 m. Alytuje. 
Tik po to persikėlėme į Anykščius, 
mamytės Emilijos gimtinę. Ji kilusi 
iš Liudiškių kaimo, tėvelis – iš Kau-
no. Aš de facto gimusi Kaune, tačiau 
pagal mamytę, galima sakyti, esu 
anykštėnė. Tos pašvęstosios vasaros 

buvo mūsų darbelių vasaros – padėk 
močiutei! Dirbom visus ūkio darbus 
nuo sėjos iki šienapjūtės, rugiapjūtės. 
O sekmadieniais – bažnyčia, poilsis. 
Laukdavom mokslo metų, sekma-
dienių ir lietaus, kad galėtume pail-
sėti. Dabar esu dėkinga, kad mus taip 
pratino prie darbo, išmokome dirbti 
visus kaimo darbus.

- Esate kilusi iš Anykščių, gydy-
tojų šeimos, Anykščiuose baigėte 
mokyklą, šokote pramoginių šokių 
kolektyve ,,Verpetas“, vaidinote 
Anykščių kultūros centre, todėl 
nuo vaikystės pažinojote daug 
anykštėnų. Ar draugystės saitai su 
jais yra išlikę? Ar dažnai sugrįžtate 
į Anykščius?

- Mamytė buvo gydytoja, šokėja, 
dainininkė. Tėtis – akordeono moky-
tojas, fotografas. Pagal mamytę esu 
anykštėnė ir nuo 1977 iki 1985 metų 
gyvenau Anykščių miestelyje. Šokiai 
buvo neatsiejama mano gyvenimo 
dalis, po to teatras. Su bendraklasiais 
ir buvusiais šokėjais draugaujame, 
susitinkame iki šiol. Taip pat su savo 
pirmuoju režisieriumi Arvydu Nava-
linsku, šokių mokytojais Stase Bile-
vičiene, Juozu Pratkeliu. Kai mamytė 
iškeliavo pas Viešpatį, Anykščius 
aplankau rečiau. Tačiau labai džiau-
giuosi, kai muziejus, kultūros, sakra-
linio meno centrai, biblioteka ar kitos 
kultūros įstaigos pakviečia paskaityti 
poeziją ar dalyvauti koncerte su kitais 
atlikėjais ir stengiuosi lankyti savo 
Krikšto mamą Eleonorą Kavoliūnienę 
(87 m.) bei artimųjų kapelius. O vasa-
romis su brolio šeima leidžiame laiką 
Liudiškių kaime. Iš tiesų pažįstu daug 
žmonių, su kuriais visada labai miela 
susitikti.

- Kaip manote, ar anykštėnams 
būdingos kokios nors charakterio 
ar būdo savybės, kurios juos išskir-
tų iš kitų Lietuvos regionų gyvento-
jų? Ar egzistuoja toks dalykas kaip 

„anykštėniška natūra“? Gal pami-
nėtumėte anykštėnus, kurie Jums 
padarė didelę įtaką kaip žmogui, 
menininkei? Kokia tai buvo įtaka, 
ko iš jų išmokote?

- Taip, anykštėnai, iš tiesų išsiskiria 
nuoširdumu bei vaišingumu. Jie labai 
draugiški. Tačiau, kaip ir visi maži 
miesteliai, turi ir kitokių bruožų. Tai 
šių miestelių žavesys. Kai atvykstu į 
Anykščius, pirmiausia krenta į akis 
žmonių žvilgsnių intensyvumas. Akių 
žvilgsnis labai skvarbus, pasiliekantis 
ties tavimi. Žmonės skaito kitų vei-
duose jų gyvenimų istoriją. Ir tai ne 
todėl, kad mane galbūt atpažįsta, nors 
esu ir be grimo ir atrodau kaip tikra 
kaimo moterėlė, tačiau todėl, kad jie 
taip gyvena. Jiems rūpi tavo gyve-
nimas. Tas rūpestis turi įvairiausių 
spalvų - ir smalsumo, ir meilės. Tai 
labai įdomu, taip pat gali trikdyti, jei 
nesi įpratęs. Taip elgiasi dažniausiai 
vyresni žmonės, ne jaunimas. Jiems 
pakanka savęs pačių.

Man įtaką padarė režisierius A. Na-
valinskas, literatūros ir kalbos moky-
tojai V. Balčiūnas ir O. Jakimavičie-
nė, kurie recenzavo mano pirmuosius 
poezijos ir prozos kūrinėlius. Ir, aišku, 
mama, kurią vadinu savo žemiškuoju 
Angelu, savo nuolankumu ir meile, 
tiesos pajauta, giliu tikėjimu ir nuo-
širdumu.

- Gal galite pasidalinti kokiu nors 
prisiminimu, kuris Jums visada sie-
sis būtent su šiuo kraštu, ar patirti-
mi, kurią galėjote įgyti tik gyvenda-
ma Anykščiuose ir niekur kitur?

- Vienas vienintelis toks prisimi-
nimas neiškyla. Tačiau atmintis tapo 
Anykščių karšto peizažus ir gamtą, 
saulėlydžius ir saulėtekius... Didįjį 
posūkį į Liudiškių kaimą, žemuogių 
pievelę, „sodžialką“, senąjį šulinį, 
močiutės veidas, mamos akys, šypse-
na, rankos... Šieno kvapas, šilta kros-
nis, karvės mūkimas, paukščių čiul-

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Naujo Seimo nario rinkimai 
Anykščių-Panevėžio apygardoje 
buvo patikrinimas, kiek mumyse yra 
Bauros. Dvidešimt metų mirkdamas 
Anykščių politikoje, manau, turiu tei-
sę konstatuoti, kad idėjinė-vertybinė 
politika mūsų krašte išnyko pasitrau-
kus Sauliui Nefui ir Leonui Alesion-
kai. Jei atsiranda kažkokie politinės 
kovos židiniai, jie nieko bendro su 
politika neturi. Tik pragmatizmas 
arba nuskriaustųjų pyktis.

Labai aiškią ideologiją įžvelgiu 
medinės pilies statybose. Kokios ide-
ologinės pakraipos žmogus galėtų 
jos statyboms už rajono biudžeto 
pinigus pritarti? Arba ultrapatriotas, 
arba komunistas. Tikram patriotui 
pinigai yra šiukšlės, apie kurias 
neverta net kalbėti. Jis vardan pilies 
gali atsisakyti savo pensijos. Ką 

ten pensijos. Jis parduotų Smeto-
nos laikais išleistą Adolfo Šapokos 
istoriją ir pinigus paaukotų piliai. 
Komunistui savo ruožtu „dzin“ už 
kokius pinigus statysime pilį, pinigai 
valdiški, taigi kaip ir niekieno... Ka-
dangi niekas iš politikų Anykščiuose 
dėl pilies netriukšmauja, atrodytų, 
jog visi mūsų politikuotojai yra 
kraštutinių pažiūrų veikėjai. Tačiau 
nė velnio – visi yra per patį vidurį, 
kur šilta, patogu ir neskausminga. 
Totalus konformizmas. 

„Dviračio žinių“ peliukai vis 
klausia: „Kas ta Baura?“, šalies 
mastu mūsų naujas-senas Seimo 
narys nėra didžiai žinomas. Tačiau 
visai nesvarbu, ką apie Antaną Bau-
rą mano Gargždų, Skuodo ir Šakių 
gyventojai, juolab kad nieko jie apie 
jį nemano. Svarbiausia, jog mes 
žinome, kad jis geras, patogus, mūsų 
„chebros“ žmogus, ir taškas.

Televizijos žvaigždė, Lietuvos 
centro partijos kandidatas Kristu-
pas Krivickas antrajame ture buvo 
pasmerktas pralaimėjimui. Mano 
supratimu, jo antrojo turo rinkiminė 
kampanija buvo nevykusi, pasirink-
tas tarpinis variantas tarp pozityvo 
ir agresijos, sakyčiau, erzinimo stra-
tegija. „A. Bauros sūnus tais metais, 
kai A. Baura tapo Seimo nariu, gavo 
per 40 tūkst. eurų išmoką; A. Baura 
– senas senos kartos politikas, buvęs 
komunistu; A. Baura yra sakęs, 
kad visai nebenori į Seimą“, – kokį 
grįžtamąjį ryšį, naudą K. Krivickui 

davė šie jo teiginiai? Tikėtina, kad 
nemaža dalis A. Bauros rinkėjų – 
jo bendraamžiai ir taip pat buvę 
komunistai. Kita vertus, A. Baura 
nesigynė buvęs komunistu, o ir savo 
amžiaus nuo rinkėjų nenuslėpė. 
Kalbant apie sūnaus išmokas, gali 
būti, jog dalis žmonių, kurie 40 tūkst. 
eurų matė tik filmuose, supyko ant 
A. Bauros. Nėra svarbu legaliai ar  
nelegaliai jo sūnus išmokas gavo – 
gavo, vadinasi, yra vagis... Tačiau 
kiek sveikiau mąstantys turėtų 
galvoti, jog projektus rašyti, įvairias 
paraiškas fondams teikti privalo visi, 
kas tik turi galimybę, juk tai būdas 
išlikti rinkoje. 

K. Krivickas prieš antrąjį rinkimų 
turą galėjo trykšti pozityvu ir skleisti 
vien gėrį ir apie save, ir apie A. Bau-
rą. Rinkėjų būtų neįerzinęs, tačiau ir 
tokiu atveju būtų išėjęs šnipštas, nes 
A. Baura vis tiek savesnis, artimes-
nis... Abejoju, ar ir rimtų komproma-
tų (menamų ar realių) tempimas ant 
A. Bauros būtų padėjęs. K. Krivicko 
antrasis turas – situacija be išeities, 
na, nieko jis negalėjo padaryti.

Labai aiškiai matau du A. Bauras. 
Vienas jų – labai puikus Seimo narys 
- rinkėjo tarnas. Jis neabejotinai ma-
lonus žmogus, kuris stengiasi išgirsti 
kiekvieną rinkėją, bando išspręsti 
kiekvieno žmogaus asmenines 
problemas. Kitas A. Baura – žmogus 
be ideologijos, be pažiūrų ir be 
stuburo. Reikia kovoti su alkoholiu? 
Reikia! O kodėl ankstesnėse Seimo 

kadencijose nekovojote? Todėl, kad 
Seime nebuvo Ramūno...  Reikia 
Anykščiams medinės pilies? Žinoma, 
reikia, nes ... kuriems galams su 
meru Kęstučiu Tubiu pyktis. Kas 
turėtų nutikti, kad A. Baura Seime iš 
pozicijos pereitų į opoziciją? Nesu-
galvoju. Neturiu tiek fantazijos.   

Charakteringai visi vietiniai 
Anykščių politikai prieš antrąjį turą 
susivienijo už A. Baurą. Na, akivaiz-
džiai visi norėjo, kad A. Baura būtų 
išrinktas. Net ir tie, kurie viešai jam 
paramos nepareiškė. Teoriškai merui 
K. Tubiui ir vicemerui Sigučiui 
Obelevičiui naudingiau, kad Seime 
dirbtų žmogus, kuris yra pozicijoje 
ir kuris prieis prie ministrų. Tačiau 
praktiškai ir rajono vadovams, ir 
opozicijoje esantiems liberalams bei 
socdemams A. Bauros patekimas 
į Seimą yra elementarus varžovo 
atsikratymas. Dabar jau ramu, 
savivaldos rinkimuose A. Baura 
nedalyvaus, į merus nekandidatuos. 

Švilpt ant idėjų ir ideologi-
jos. Darbas, tiktai darbas ir dar 
kartą darbas. Visa mūsų regioninė 
politika – tai statybininkų kova su 
„prarabais“. Architekto būtinybę 
mes priimam, bet kai projektas yra, 
mes geriau žinome, kaip mūryti, nei 
darbų vykdytojai, kurie paprastai 
yra visiški kretinai. Gal todėl niekas 
ir nebesiima pikto „prarabo“ 
vaidmens.

Apie buvusią mūsų Seimo narę 
Gretą Kildišienę turiu savo nuomonę 

ir, mano nuomone, ji nuomonę 
turėjo. 

Labai aiškią nuomonę turėjo 
ir kandidatas K. Krivickas. „Kas 
nemoka rusiškai – tą Kalašnikovas 
išmokys“, – esu vieno ruso karininko 
nuomonę girdėjęs Padniestrėje. 
Kažkaip emociškai panašiai skam-
bėjo K. Krivicko pozicija apie mūsų 
šalyje vykstančius reiškinius... 

Lyg ir fenomenas, kad į antrąjį 
turą pateko didžiausias rėksnys ir 
geriausias diplomatas. Du kraštu-
tinumai... Tačiau revoliucionierius 
susirinko savąjį revoliucingąjį 
elektoratą, o A. Baurą rėmė tie, kurie 
žino, jog svarbiausia – prisitaikyti. 
A. Bauroje yra daugiau Bauros nei 
Pakeltyje, Stundyje ir Kontrimienė-
je... Todėl jis ir laimėjo.  

Ir viskas su tuo mūsų A. Baura 
yra tvarkoje. Ne jis čia problema. 
Jis - tik veidrodis. Problema totalus 
rajono „baurizmas“ nuo rinkėjų iki 
vietinių politikų.

Dėl to mes turėsime ne tik medinę 
pilį, bet ir metro į Viešintų pusę... 
Rinkėjai mėgsta linkusius prisitaikyti 
politikus. Rinkėjų žodis šventas - jei 
tik rajonui bus geriau, tegul mus K. 
Tubis valdo dekretais. Kita vertus, 
gal K. Tubio bijoti ir nederėtų, mat 
jis pats sau yra priešas. Dėl lyderio 
(jei norit - diktatoriaus) savybių jis 
negali normaliai įsilieti į „chebrą“.  
„Chebra“ kenčia sukandus dantis, 
bet kai bus proga, visi susivienys 
kaip prieš K. Krivicką...

Iš Anykščių kilusi aktorė, šokėja, ,,Sidabrinės gervės“ laurea-
tė Dalia Michelevičiūtė šiltai prisimena savo literūros ir kalbos 
mokytojus.

bėjimas, vyturėliai... Šis paveikslas 
begalinis ir niekados nebus užbaigtas 
iki paskutinio atodūsio.

- Anykščius dažnai vadina litera-
tūros ir kultūros miestu, nes iš čia 
kilo daug žymių kultūros žmonių? 
Kurių iš anykštėnų klasikų kūryba 
Jums yra artimiausia? Kokio vie-
tinio kūrėjo palikimą laikote reikš-
mingiausiu, padariusiu didžiausią 
įtaką istorijos, kultūros ir meno 
raidai?

- Niekada nesiryžčiau  išskirti vie-
no kūrėjo. Visi jie savaip prisidėjo 
prie šio krašto unikalumo. A. Bara-
nausko, J. Biliūno daug kūrinių kaž-
kada mokėjau atmintinai. Žaviuosi ir 
Vaižgantu, ir visais kitais Anykščių 
krašto kūrėjais, ne tik rašytojais. Bė-
gant laikui jų kūryba vis supulsuoja 
nauja gyvybe ir aktualumu.

- Jūs skaitote poeziją. Per Anykš-
čių miesto šventę anykštėnai girdė-
jo Jūsų skaitomas Nobelio premi-
jos laureatės Vislavos Šimborskos 
eiles. Ar į savo skaitomų kūrinių 
repertuarą esate įtraukusi kurių 
nors Anykščių poetų ir rašytojų: 
Antano Baranausko, Jono Biliūno, 
Antano Drilingos – kūrybos?

- Koncertuose skaitau ir A. Bara-
nauską, ir J. Biliūną ir kt.

- Kokie artimiausi Jūsų kūrybos 
planai, projektai?

- Neseniai Lietuvos Nacionalinia-
me Dramos Teatre  įvyko premjera P. 
Klodelio „Apreiškimas Marijai“, rež. 
J. Vaitkus. Labai kviesčiau į šį spekta-
klį. O ateities planai dar kristalizuoja-
si. Kartais reikia ir tylos, kad subręstų 
kokia nauja mintis. Į žemę krentantis 
grūdas turi apmirti ir tik tada duoda 
vaisių.

- Kaip manote, ar Jūsų kūrybos 
keliui turėjo įtakos tai, kad esate 
būtent iš Anykščių?

- Be abejo, sutikti žmonės, artimie-
ji, šis kraštas turėjo ženklios įtakos 
mano asmenybės brandai. Mano ke-
lias nebuvo sklandus, buvo ir maišto, 
ir nuoskaudų, ir svaigulingos laimės 
akimirkų. Tačiau toks ir yra gyveni-
mas, kupinas dramatinės įtampos tarp 
gėrio ir blogio, tarp mūsų sužeistos 
prigimties, meilės bei Dievo ilgesio.

-ANYKŠTA
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Ne molis prie puodžiaus, o 
puodžius prie molio turi taikytis

Buvo metai, kai keramikas V. 
Valiušis savo kaupiamą kolekci-
ją „eksponavo“ namuose - norint 
apžiūrėti jo „turtus“, tekdavo puo-
džiui skambinti iš anksto ir „įsipra-
šyti“ į svečius. Įsitikinęs, kad molis 
kalba, tik reikia mokėti jį prakal-
binti, eksponatų savo kolekcijai jis 
ieškojęs visur – teko ir sąvartynus 
apvažiuoti, ir visų Lietuvos regio-
nų senovines gryčias aplankyti – 
mat didžiausia tikimybė, jog senų 
puodynių, puodelių, ąsočių ras ne 
naujakurių namuose, o pas „baby-
tes“ kaimuose.

„Gimiau ant molio krūvos“, – 
mėgsta prisistatyti V. Valiušis. Ir 
senelis, ir tėvas buvę puodžiai, tad 
šis amatas karta iš kartos paveldi-
mas. Nors jaunystėje pašnekovas 
ne puodus žiesti norėjo. Traukė 
jį muzika, baigė Utenos muzikos 

Be Vytauto Valiušio humoro keramikos 
muziejus netektų šarmo

„Jeigu gyvenime nori ko nors pasiekti, prašyk ne kad tau duotų, o kad netrukdytų“, – kalba Lie-
tuvos puodžių karaliumi tituluojamas savo vardo muziejaus įkūrėjas Vytautas Valiušis. Šių metų 
pradžioje už nuopelnus menui jis gavo Vyriausybės kultūros ir meno premiją. 

Septynioliktus metus skaičiuojantis Vytauto Valiušio keramikos muziejus – vienintelis toks muzie-
jus Lietuvoje, lankytojų laukiantis vos 10 kilometrų nuo Utenos nutolusiame Leliūnų miestelyje.

mokyklą, grojo pučiamųjų orkes-
tre. 

„Tarnavau Kaliningrade, grįžęs 
iš tarnybos sovietinėje armijoje 
kuriam laikui apsistojau Kaune ir 
įsidarbinau „Jiesios“ keramikos 
gamykloje, vėliau šešerius metus 
dirbau Kauno dailės kombinate, 
kol galiausiai 1980–aisiais persi-
kėliau į Leliūnus. Darbas Kaune 
buvo geriausia amato mokykla, ne 
sausos teorinės žinios, o iš karto 
darbas su moliu. Nesu baigęs jokių 
keramikos mokslų, neturiu jokių 
diplomų, bet kai per savaitę dirbi 
90 valandų, kai nužiedi 110 „štu-
kų“ keramikos dirbinių, manau, 
jau gali vadintis profesionalu ir ne-
turėdamas diplomo. Man prireikė 
30 metų, kad išmokčiau prakalbinti 
molį. Molis nemyli, kai su juo gru-
biai elgiamasi, molis nemyli, kai 
yra daužomas, eidamas dirbti su 
moliu turi nusiplauti rankas, nega-
li būti piktas, negali niekam jausti 

pagiežos – turi būti švarus, gal tada 
ir pasiseks su moliu „susikalbėti“, 
– pasakoja V. Valiušis.

Puodams namie nebetilpus, 
atidarė muziejų

Paklaustas, kaip pavyko iš savo 
namų kolekciją perkelti į buvusios 
mokyklos pastatą, keramikas nevy-
nioja žodžių į vatą: „Geras menas 
turi turėti vietą – jo vieta gali būti 
muziejuje, gali būti pas kolekcinin-
ką, geras menas turi būti matomas. 
Todėl, kai mano surinkti kerami-
kos dirbiniai nebetilpo namuose, 
savo lėšomis suremontavau antrąjį 
buvusios mokyklos aukštą ir ten 
įrengiau ekspoziciją. Utenos me-
ras Alvydas Katinas, pamatęs, ką 
padariau, ne tik neprieštaravo, bet 
surado lėšų viso pastato remontui, 
padarė jį Utenos kraštotyros mu-
ziejaus padaliniu. 

Paskui rašėm europinius projek-
tus, jų lėšomis dar labiau gražino-
me pastatą, tvarkėme ekspozicijų 
erdves, atsirado vieta konferencijų 
salei, antrame muziejaus aukš-
te veikia ir nedidelė mano kurtos 
keramikos parduotuvėlė“, – apie 
muziejaus gimimą pasakoja jo įkū-
rėjas.

Lietuvoje parodą surengti 
sunkiau nei Prancūzijoje

V. Valiušis sako, kad lengva 
surengti puodininkystės parodas 
Prancūzijoje, Italijoje, „tačiau 
pabandyk gerą parodą padaryti 
Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje“. 
Šalyse, kuriose puodininkystė ne-
turi istorijos, neturi gilių šaknų, 
žmones į parodas pritrauksi ir su 
paprastesniais dirbiniais, bet štai 
Latvija, Lietuva – kur puodinin-
kystės istorija itin giliai įleidusi 

šaknis, kur praktiškai kiekviename 
kaime buvo bent po vieną puodžių, 
neparodysi bet ko. 

Seniausia muziejaus ekspona-
tai atkeliavę iš XIX a. pab., tačiau 
dauguma jų vis dėlto sukurti XX–
ajame amžiuje.

Apžiūrint muziejaus ekspoziciją 
labiausiai išsiskiria beržo tošimi 
apvyniotos puodynės. „Ar tai dėl 
grožio?“ – klausiu puodžiaus. 

„Aukštaitijoje, kur praktiškai 
kiekvienas diedukas ir bobutė mo-
kėjo pinti vyžas, tošimi puodynes 

vyniojo ne dėl grožio, o dėl prak-
tiškumo, kad kiek įskilęs puodas 
neleistų vandens, kad ilgiau tar-
nautų. O štai Žemaitijoje beržo to-
šimi puodų nesukdavo. Tame kraš-
te netrūko puodžių, dažnai kaimas 
ir ne po vieną jų turėjo, tad kam 
vargintis bandant išsaugoti senąjį 
puodą, kai gali nueiti pas kaimyną 
ir nusipirkti naują“, – apie vieną iš 
įdomesnių eksponatų pasakoja V. 
Valiušis.

Vytautas Valiušis jau nebežiedžia įprastų puodynių ar puodelių – naująja technika žiestos žvakidės 
kokybiškos tik tada, kai jas vartant „atsispindi vaivorykštė“.

„Gimęs ant molio krūvos“ – taip dažnai prisistato puodžius Vy-
tautas Valiušis. Muziejuje kabo ir jo šeimos nuotrauka (iš kai-
rės): Vytauto Valiušio mama Valentina, mažasis Vytukas, dėdė 
Stasys Valiušis, tėvas Aleksas ir pagalbiniai darbininkai. 

Vienas naujausių pastatų Leliūnų miestelyje – buvusi apleista 
mokykla paversta europinio lygio muziejumi. 

Vytautas Valiušis demonstruoja puodų žiedimo „įrankius“. Anykštėnams gerai žinomo keramiko a.a. Levo Bekero darbai...

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt
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Kelionė po muziejaus erdves...

Po muziejaus sales vedžiojantis 
V. Valiušis sako, kad net nepridė-
damas naujų eksponatų, senuo-
sius laikas nuo laiko išdėlioja vis 
kitaip, kad muziejų aplankiusiam 
žmogui kaskart būtų įdomu. „Tar-
kim, šiandien atvažiavo ekskur-
santai, aplankė muziejų, atvažiuos 
kitąmet – ir vėl tas pats. To negali 
būti. Galima eksponuoti tuos pa-
čius puodus, tačiau juos apsukus ar 
apkeitus vietomis – vaizdas visai 
kitoks. Jeigu lankytojas, užsukęs 
į muziejų, emocijų pagautas nesu-
šunka „o!“, vadinasi, jame kažkas 
yra negerai“, – sako Lietuvos puo-
džių karalius.

Tad keliaujant iš vienos salės 

Be Vytauto Valiušio humoro keramikos 
muziejus netektų šarmo

kitą randam vis kitokius, matyt, ne 
kartą vietomis keistus, eksponatus. 
V. Valiušis greitakalbe beria: „Pra-
dėkime nuo tradicinės taikomosios 
keramikos dirbinių: puodai, puo-
dynės, puodeliai, ąsočiai, palivonai 
(glazūruoti, žiesti, šviesių spalvų, 
2-6 litrų talpos indai. Juose lai-
kydavo uogienę, pieną ir grietinę, 
taukus – aut.past.), lauknešėliai, 
terliai, aguontrynės, dideli dube-
nys ir dubenėliai, vazos, žvakidės, 
indai grietinei atskirti ir kiti įvai-
riausių formų bei įvairiausios pa-
skirties moliniai dirbiniai.

Yra ir dekoratyvinės keramikos 
dirbinių – tai švilpynės, įvairios 
skulptūrėlės.

Šalia keramikos – ir dirbiniai iš 
medžio. Paties V. Valiušio surinkta 
didžiulių piestų kolekcija, muštau-
kės (mediniai, aukšti indai sviestui 

mušti – aut.past.). 
Ekspoziciją pagyvina paveikslai, 

medžio drožiniai.
Ne tik praeitimi alsuoja muzie-

jaus eksponatai – moderniose sti-
klinėse vitrinose eksponuojami ir 
anykštėnams puikiai pažįstamų, 
vertinamų Linos ir a.a. Levo Beke-
rų keramika. 

Pasikeitė ir paties V. Valiušio
kuriama keramika

V. Valiušio keramiką jau irgi 
galima dalinti į senąją ir naująją. 
Matyt, ne vienas anykštėnas dar 
prisimena laikus, kai V. Valiušis su 
savo žiestais puodais, puodynėmis 
stovėdavo Anykščių turguje. „Man 
„žiauriai“ patikdavo bendrauti su 
žmonėmis, pasakoti apie tuos puo-
dus, derėtis. Į Anykščius jau kuris 
laikas nebeužsuku... Bet už tai esu, 
tikriausiai, seniausias Kaziuko mu-
gės dalyvis. Kasmet ten važiuoju, 
gal tik asortimentas kiek keičiasi“, 
– sako V. Valiušis. 

Ir tikrai, tiek mugėse, tiek ir pa-
čiame muziejuje jau galima išvysti 
kitokią V. Valiušio kuriamą kera-
miką. Tai – moderniosios kerami-
kos kūriniai – žvakidės, vazos. Jis 
juodąją keramiką geba dekoruoti 
spalvota glazūra – tai itin sudė-
tinga technika, kuri paklūsta labai 
nedaugeliui. „Tai, ką žmonės pirk-
davo anksčiau: molinius puodus, 
puodynes, puodelius - to neberei-
kia, ir mano darbai pasikeitė, pri-
sitaikė prie laikmečio“, – vartyda-
mas rankose jau tik kaimo troboje 
galbūt aptinkamą puodynę, sako V. 
Valiušis.

Paklaustas, ar tokie darbai jau 
tobulumo viršūnė, V. Valiušis kal-
ba: „Meninininkas daro tai, kas jas 
išeina, o geras meistras tai, ką nori. 
Aš darau tai, ką noriu. O žodžio to-
bulumas apskritai nemėgstu. Gali 
siekti tobulumo, gali siekti idealios 
kokybės, bet pasiekti tobulumo 
neįmanoma. Tai būtų tas pats, kas 
siekti atskleisti visas paslaptis, at-
skleisi jas, bet tada ir sustosi...“

Norintiems ne tik apžiūrėti mu-
ziejaus eksponatus, bet ir patiems 
prisiliesti prie molio, yra įrengtos 
molio žiedimo ratas, molio degimo 
krosnis.

Muziejuje vyksta įvairios edu-
kacinės programos, vasaromis – 
čia suvažiuoja keramikos meistrai, 
vyksta simpoziumai, parodos. 

Apie žąsiną ir erelį

V. Valiušio keramikos muziejus 
dirba ir žiemą, ir vasarą. Ji lanko 
ir lietuviai, vis dažniau užsuka ir 
užsieniečiai.

Norintiems muziejuje ne tik ap-
žiūrėti eksponatus, bet ir smagiai 
praleisti laiką, vertą į kelią po puo-
dininkystės istoriją leistis su pačiu 
V. Valiušiu. Jis ir įdomesnę detalę 
apie vieną ar kitą eksponatą at-
skleis, humoro jausmo nepritrūks, 
o jeigu pasiseks, ir jo gyvenimiško-
sios filosofijos „perlus“ išgirsite.

Pavyzdžiui, paklaustas, ar yra 
savikritiškas savo darbams, V. Va-
liušis teigia: „Aš esu savikritiškas 
ne tik sau, bet ir kitiems. Matyda-
mas blogą darbą, tikrai nepagirsiu 
iš mandagumo. Esu dėstęs Vilniaus 
dailės akademijoje ir pastebėjau du 
dalykus – šiuolaikinis jaunimas 
tikrai yra labai gabus, apsiskaitęs, 
turintis idėjų, minčių, bet neturin-
tis laiko – jiems visko reikia čia ir 

dabar. Tai didžiulė klaida. Jeigu per 
parą dirbsi 24 valandas, nieko ne-
bus, jeigu – 25, tada galbūt kažko ir 
pasieksi. Bet taip dirbti reikės ma-
žiausiai 20 metų. Tada jau tu valdysi 
medžiagą, tada jau būsi nugalėtojas. 
Šiais laikas niekas tiek neturi laiko 
– mes norim greito rezultato, greito 
maisto, greito sekso...“

O kas gi tas antras dalykas, apie 
kurį puodžius užsiminė? „Gyveni-
me labai svarbu, kokia aplinka tave 
supa, kokias knygas skaitai, kokią 
muziką klausai, kokią aplinką kuri 
aplinka save. Verta sustoti ir pagal-
voti, kas tu esi – žąsinas ar erelis? 
O atsakius sau į šį klausimą prisi-
minti, kad žąsinai ir ereliai vieno-
je kūdroje nesimaudo“, – sako V. 
Valiušis. 

Vytauto Valiušio keramikos muziejus

Darbo laikas:  antradieniais – penktadieniais 10–18 val.,  
šeštadieniais 10–17 val.

Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai 
neaptarnaujami.

Adresas: Topolių g. 7 Leliūnai, Utenos r.
Kontaktai: (8 -389) 72947, (8-686) 22807, (8-615) 49525.

Muziejininkas Vytautas Valiušis    
Medžio triptikas „Paskutinė vakarienė“. Autorius tautodailininkas Zenonas Skinkys.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

 

Pasak keramiko, išgauti tokią formą yra be galo sudėtinga – 
minkštas molis dažnai „griūva“.

Molinių dirbinių kolekciją papildo ir medinės piestos, muštau-
kės, medžio drožiniai.

Spalvotos ir „auksinės“ vazos bei žvakidės. Pasak V. Valiušio, 
auksu spindinčiuose dirbiniuose tikrai yra gryno aukso dulkių.



2017 m. gegužės 13 d.

pirmadienis 2017 05 15

sekmadienis 2017 05 14

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Tobotai 2. 
9.25 Džiunglių knyga 2. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Planeta Žemė 2 (sub-
titruota). 
12.55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Tamsioji augalų pusė 
(subtitruota). 
13.45 Puaro 13. N-7.  
15.20 Gamtos inspektoriai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas.  
17.15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“.  
18.00 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. Laisvės 
vėliavnešiai.  
18.30 Žinios. 
19.00 Teisė žinoti.  
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. „Eurovizija“ 
2017. Post scriptum.  
21.55 D’Artanjano duktė. N-7.  
0.05 Kino žvaigždžių alėja. 
Šugarlando ekspresas. N-14.  

 
6.30 „Zigis ir Ryklys“. 

6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
 8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 
9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 „Saugokis meškinų“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Beprotiškos melodi-
jos. Triušio nuotykiai. 
11.40 Stebuklinga programėlė. 
N-7.  
13.40 Pričiupom!. N-7.  
14.10 Terminalas. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 Mes vieno kraujo. 
SUPERFINALAS.  
22.10 Organų vagys. N14.  
0.20 Kitos 48 valandos. N-7.  
2.15 Operacija „Delta farsas“ 
(k). N-7. 

 
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 „Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo“.  
12.45 „Beprotiškai įsimylėję. 
Miuziklas“.  
14.25 „Devintam danguj“. N-7  
16.15 „Ekstrasensų mūšis“. N-7  
18.00 „Raudonas kilimas“.  
18.30 „TV3 žinios“.   
19.30 „Narnijos kronikos. liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta“. N-7.  
22.25 PREMJERA „Loftas“. 
N-14. 

0.35 „Raudonosios uodegos“. 
N-14. 

 
6.30 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. II etapas. Tauragė (k).  
7.30 Sveikatos kodas. Laida apie 
sveikatą.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 „Viena už visus“. N-7.  
9.35 „Amerikos mieliausieji“.  
10.35 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“.  
12.35 Akivaizdu, bet neįtikėtina.  
13.35 Sveikinimai.  
16.15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.  
19.30 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.  
21.50 Krokodilas Dandis 2. N-7.  
0.05 „Gyvi numirėliai“. N14.  
2.00 Žmogus šešėlis. N14.  

  
6.50 „Atspėk gyvūną“.  
7.20 „Lemūrų gatvė“.  
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
9.30 „Atspėk gyvūną“.  
10.00 „Lemūrų gatvė“.  
10.30 „Būrėja“.  
11.30 „Akloji“.  
12.00 „Hemsley ir Hemsley. 
skanu ir sveika“.  
12.30 „Silvijos itališki valgiai“. 
13.00 „Mylėk savo sodą“.  
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.00 „Senojo Tilto paslaptis“. 
N-7.  
17.30 „Akloji“.  
18.00 „Būrėja“.  
18.35 Nemarus kinas. Anželika, 
angelų markizė. N-7. 1964 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Vyriausiasis inspektorius Benksas. 
Blogas berniukas. N14.  

22.55 Pražūtinga audra. N-7.  
1.25 „Karalienė Izabelė“. N14.  
2.50 Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Gabalėlis širdies. N14.  

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. Veisiejai.  
6.55 ARTi.  
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.05 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos sergė-
tojai. 
9.30 Keliaukim!  
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 V tarptautinis Jaschos 
Heifetzo smuikininkų konkursas. 
Rennosuke Fukuda. 
11.35 V tarptautinis Jaschos 
Heifetzo smuikininkų konkursas. 
Stepan Starikov. 
12.15 Fontano vaikai. N-7. 
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Dailininkės Jūratės 
Stauskaitės kūrybos vakaras.  
14.45 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 3. N-7.  
16.25 Stefanas Turčakas. Likimo 
partitūra. 
17.00 Tarptautinis poezijos fes-
tivalis „Poezijos pavasaris 2017“. 
Atidarymas.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Kino legendos. Premjera. 
Barbra Streizand. kelias į šlovę. 
1942-1984 m. ( 
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Colors of Bubbles“.  

23.15 ARTi.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Jaunasis Montalbanas 
1. N-7.  
1.50 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
2.45 IQ presingas.  

 
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 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 „Alfa“ savaitė.  
21.30 Pasienio sargyba. N-7.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 „Alfa“ savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
1.20 Ne vienas kelyje (k). 
1.55 KK2 (k). N-7.  

 
6.30 „Avarijų TV“. N-14 (kart.)  
7.30 „Beveik neįmanoma misija“. 
N-7 (kart.)  
8.30 „Nuo amato iki verslo“.  
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 misi-
ja“. N-7  
14.00 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“. N-7  
15.00 „Ledo kelias“. N-7  

16.00 „Iš peties“. N-7  
17.00 „Lietuvos krepšinio lygos 
pusfinalio rungtynės“. Tiesioginė 
transliacija. 
19.00 „Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Ispanijos 
prizo lenktynės“. Vaizdo įrašas. 
21.40 „TV3 žinios“.   
22.40 „Legendos“. N-14  
23.40 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14  
0.25 „Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai“. N-14.  
1.30 „Užtemimas“. N-14. 

 
07.25 Vantos lapas. 
08.00 Darbščios rankos, atviros 
širdys. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Girių takais. 
10.30 Ekovizija. 
10.40 0 laipsnių. 
10.45 Moterų balsas. 
11.45 Auksinė daina. 
13.45 Švytintis veidas.  
13.50 „Ilga kelionė namo“. N-7. 
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. Ne 
toks kaip kiti. 
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 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Baltoji strėlė“. N-7. 
01.10 Auksinė daina. 
02.50 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
05.50 „Gamtos magija“ . 
06.05 „24/7“. 

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
10.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2017“. Finalas. 
13.30 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 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 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Dėmesio centre.  
22.10 Kartą mano motina. N-7.  
23.15 Premjera. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7.  
0.15 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“.  
1.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.30 Teisė žinoti.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  

11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Bus visko (k).  
13.30 “Amžina meilė”. N-7. 
15.30 „PREMJERA Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo. Iki.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Delta“ būrys 2. Kolumbijos gran-
dis. N-7.  
0.30 „Kultas“. N14.  
1.25 „Judantis objektas“. N-7.  
2.15 „Begėdis“. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Hubertas ir Staleris. N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 Virtuvė. N-7.  
11.10 „Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas“. N-7 (kart.). 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7. 
13.30 „Simpsonai“. N-7. 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7. 
18.30 „TV3 žinios“.  
19.30 „Rezidentai“. N-7. 
20.00 „Pakartok!“. N-7. 
21.00 „Šviesoforas“. N-7. 
21.30 „TV3 vakaro žinios“.  
22.30 PREMJERA „Trečias 
žmogus“. N-14. 
1.15 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14. 
2.10 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14. 

 
6.40 Sveikatos ABC televitrina.  
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.  

8.05 “Voratinklis” N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.05 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 „Porininkai“. N14.  
22.55 „Krokodilas Dandis 2“. 
N-7.  
1.00 „Gyvi numirėliai“. N14.  
2.45 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“. 
 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Akloji“.  
9.25 „Būrėja“.  
10.00 Būk mano meile!. N-7.  
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 „Kung Fu Panda“.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
19.00 „Garbės reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-

rius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Nebylus liudijimas. Dvigubas 
iššūkis“. N14.  
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.  
1.05„Kas namie šeimininkas?“. 
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.22 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.15 „Vyriausiasis inspektorius 
Benksas. Blogas berniukas“. 
N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.50 Lietuva mūsų lūpose.  
8.20 Durys atsidaro.  
8.45 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas.  
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Laiko ženklai.  
18.20 Parlamentarizmas 
Lietuvos ateičiai. Steigiamasis 
Seimas.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Tarp mūsų, padavėjų. 
N-7.  
22.30 Durys atsidaro.  
22.45 Stop juosta. (kart.). 

23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Colors of Bubbles“.  
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Kelias į namus.  
5.30 Panorama.  

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

 
7.00 “Jaunasis vilkolakis”. N-7  
8.00 “Rouzvudas”. N-7 (kart.)  
9.00 „Praeities žvalgas“. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cento”. 

N-7. 
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 
12.30 “Pėdsakai”. N-7. 
13.30 „6 kadrai“. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7. 
16.00 “Kastlas”. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “CSI kriminalistai”. N-14. 
19.00 “Pėdsakai”. N-7. 
20.00 “Univeras. Naujas bendri-
kas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 „Farai“. N-7. 
23.00 PREMJERA „Paktas 
2“. S. 
0.55 „Kobra 11“. N-7 (kart.). 
1.55 „Daktaras Hausas“. N-14. 

 
07.10 Vantos lapas. 
07.40 Kaimo akademija. 
08.10 Moterų balsas. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris.. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Detektyvas Linlis“ N-7.
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Gluchariovas“. N-7. 
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.55 Stilius. 
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. Rezistentai. 
N-14.  
0.20 Stilius.  
1.10 Komisaras Reksas 13. 
N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7.  

13.30 “Amžina meilė”. N-7. 
15.30 „PREMJERA Dvi širdys“ 
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 
Baudėjas. N14.  
0.45 „Kultas“. N14.  
1.40 „Judantis objektas“. N-7.  
2.30 „Begėdis“. 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 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7.  
12.05 „Pakartok!“.  N-7.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. 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 „Bruklino taksi“. N-7. 
1.35 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14. 
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” 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Pasienio sargyba. N-7.  
21.00 „Ilgiausias jardas“. N-7.  
23.15 „Porininkai“. N14.  
1.05 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
1.55 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
2.45 „Penktoji pavara“.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Akloji“.  
9.25 „Būrėja“.  
10.00 Būk mano meile!. N-7.  
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 „Kung Fu Panda“.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  

19.00 „Garbės reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Nebylus liudijimas. Periferinis 
regėjimas“. N14.  
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.  
1.00 „Kas namie šeimininkas?“. 
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.10 „Nebylus liudijimas. 
Dvigubas iššūkis. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko ženklai.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.50 Euromaxx.  
8.20 Stambiu planu.  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“.  
13.00 Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2017“.  
14.35 Kino legendos. Barbra 
Streizand. kelias į šlovę. 1942-
1984 m.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.15 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.20 Premjera. Klintonas. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 D’Artanjano duktė. N-7.  
23.05 Prisiminkime.  

23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras.  
1.20 Prisiminkime.  
1.30 Durys atsidaro.  
1.55 Laba diena, Lietuva.  
3.40 Linija, spalva, forma.  
4.05 Parlamentarizmas 
Lietuvos ateičiai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.30 Tauro ragas (k). N-7.  
12.55 24 valandos (k). N-7.  
13.40 Autopilotas (k).  
14.10 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 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 (kart.)  
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cento”. 
N-7. 
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 
12.30 “Pėdsakai”. N-7. 
13.30  “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 

14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7. 
16.00 “Kastlas”. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 „Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Klaipėdos „Neptūnas“ 
- Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija. 
20.00 “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 „Nevaldoma grėsmė“. 
N-14. 
0.00 „Kobra 11“. N-7 (kart.). 
1.00 „Daktaras Hausas“. N-14. 
1.50 „Nematoma riba“. N-14. 

 
06.30 „Jaunikliai“.  
07.10 Nuoga tiesa.  
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas. 
00.45 „Gaujos“. N-7. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Gluchariovas“. N-7. 
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7.

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Emigrantai.  
11.50 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 Premjera. Dasleriai. 
Amžini varžovai. N-7.  
0.30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
1.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7.  
13.30 “Amžina meilė”. N-7. 

15.30 „PREMJERA Dvi širdys“ 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Tik nesijuok. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Jaunatis. N14.  
0.55 „Kultas“. N14.  
1.45 „Judantis objektas“. N-7.  
2.35 „Begėdis“. 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 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7.  
12.05 „Prieš srovę“.  N-7.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. 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 „Ugnis ir ledas“. N-14. 
0.15 „Bruklino taksi“. N-7. 
1.20 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14. 
2.10 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14. 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  

8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.10 „Paskutinis faras“. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Pagalbos skambutis. N-7.  
21.00 „Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija“. N-7.  
0.25 „Ilgiausias jardas“. N-7.  
2.20 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.10 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
3.55 „Penktoji pavara“.  

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Akloji“.  
9.25 „Būrėja“.  
10.00 Būk mano meile!. N-7.  
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 „Kung Fu Panda“.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
19.00 „Garbės reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-

rius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
„Nebylus liudijimas. Saugu“. N14.  
23.10 „Be kaltės kalta“. N-7.  
1.00 „Kas namie šeimininkas?“. 
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.10 „Nebylus liudijimas. 
Periferinis regėjimas.. N14. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Klintonas (kart.). 
13.05 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.05 Mažesnieji broliai.  
14.40 Durys atsidaro.  
14.55 Stefanas Turčakas. 
Likimo partitūra (kart.). 
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 Juodoji gėlė. N-7.  
18.15 Poezija.  
18.20 Kim Čong Inas. Neskelbta 
biografija. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Premjera. Šimtas reginių 
senoviniame mieste. 
20.15 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2017.  
21.00 Elito kinas. Premjera. 
Tūkstantis ir viena naktis. III dalis. 
Pakerėtoji. N-14.  

23.00 DW naujienos rusų kalba. 
23.15 Dabar pasaulyje.  
23.45 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“. 
0.35 Euromaxx.  
1.05 Premjera. Begalinis kori-
dorius. 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Kleopatra (k). 
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Ne vienas kelyje (k).  
13.15 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 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 (kart.)  
9.00 „Lietuvos mokyklų žaidy-
nės“. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cento”. 
N-7. 
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 
12.30 “Pėdsakai”. N-7. 
13.30  “Univeras. Naujas bendri-

kas”. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7. 
16.00 “Kastlas”. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 „Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“. Tiesioginė transliacija. 
20.00 “Univeras. Naujas bendri-
kas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 „Sniego traukinys“. N-14. 
0.35 „Kobra 11“. N-7 (kart.). 
1.30 „Daktaras Hausas“. N-14. 

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Auksinė daina. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
21.30 Moterų balsas.  
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7. 
00.45 „Gaujos“. N-7. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Gluchariovas“. N-7. 
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.20 „Bekraštė Kanada“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Gyvenimas.  
11.55 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 Premjera. Greiti ir įsiutę. 
N-14.  
23.20 Premjera. Jautis ir kaimie-
tė. N-14.  
1.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.10 Legendos.  
5.05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
5.30 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7.  
13.30 “Amžina meilė”. N-7. 
15.30 „PREMJERA Dvi širdys“ 

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 
Misija „Neįmanoma“. N-7.  
0.30 „Kultas“. N14.  
1.25 „Judantis objektas“. N-7. 
2.15 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  
2.40 Alchemija. VDU karta.  
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 „Paskutinis iš Magikianų“. 
N-7.  
12.05 „Gero vakaro šou“.   N-7.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. 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 PREMJERA „Purvini 
pinigai“. N-14. 
0.45 „Bruklino taksi“. N-7. 
1.35 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14. 
2.30 „Apsukrios kambarinės“. 
N-14. 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  

7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.10 „Paskutinis faras“. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 „Lemiamos lenktynės“. 
N14.  
22.55 „Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija“. N-7.  
2.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
3.00 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
3.50 „Diagnozė - žmogžudystė“. 
N-7.

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Akloji“.  
9.25 „Būrėja“.  
10.00 Būk mano meile!. N-7.  
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teori-
ja”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 „Kung Fu Panda“.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  

19.00 „Garbės reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO VAKARAS. 
PREMJERA „Nusikaltimo vieta 
- Kelnas. Tik nereikia policijos“. 
N-7.  
22.55 „Be kaltės kalta“. N-7. 
0.45 „Kas namie šeimininkas?“  
1.35 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.20 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.05 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.00 „Nebylus liudijimas. Saugu“. 
N14.

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.50 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Smarkuolis Tašis (kart.). 
8.00 Parlamentarizmas Lietuvos 
ateičiai.  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Kim Čong Inas. Neskelbta 
biografija (kart.). 
13.05 Mokslo sriuba.  
13.20 LRT studija Vilniaus kny-
gų mugėje 2017.  
14.10 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016“.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 8. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akademija.  
18.10 Poezija.  
18.15 Medičiai, Florencijos 
valdovai. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Aktorės Reginos 
Varnaitės 90-mečiui. Velnio nuo-

taka. 1974 m. 
22.15 Aktorės Reginos 
Varnaitės 90-mečiui. Legendos.  
23.00 ARTi.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Dasleriai. Amžini varžovai. 
N-7.  
1.30 Kelias į namus. (kart.). 
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta. (kart.). 
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Autopilotas (k).  
13.00 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Kleopatra (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 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 (kart.)  
9.00 „Vienam gale kablys“. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cento”. 
N-7. 
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 
12.30 “Pėdsakai”. N-7. 

13.30  “Univeras. Naujas bendri-
kas”. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7. 
16.00 “Kastlas”. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 “CSI kriminalistai”. N-14. 
19.00 “Pėdsakai”. N-7. 
20.00 “Univeras. Naujas bendri-
kas”. N-7. 
21.00 “Naša Raša”. N-14. 
22.00 „Pompėja“. N-14. 
0.10 „Kobra 11“. N-7 (kart.). 
1.10 „Daktaras Hausas“. N-14. 
2.00 „Nematoma riba“. N-14.

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Patriotai. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.50 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
21.30 „24/7“.  
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
1.50 Reporteris.  
02.35 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Gluchariovas“. N-7. 
04.25 „Laiptai į dangų“. N-7. 
05.20 „Bekraštė Kanada“.

 
 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. HD. 
9.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.00 Specialus tyrimas.  
11.50 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Žinios. 
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 3. N-7.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.29 Loterija „Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Grendelis. N-7.  
0.15 Karinės paslaptys.  
1.10 Komisaras Reksas 13. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.10 Istorijos detektyvai.  
4.05 Emigrantai.  
5.10 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai“.  

  
6.40 “Didysis žvejys”. 
7.05 „Zigis ir Ryklys“. 
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Nuo... Iki... (k). 
13.30 “Amžina meilė”. N-7. 
15.30 „PREMJERA Dvi širdys“ 

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 PREMJERA Ugnies 
žiedas. 
23.30 Nužudyti Bilą. 1 dalis. 
N14.  
1.40 Misija „Neįmanoma“ (k). 
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 „Paskutinis iš 
Magikianų“. N-7.  
12.05 „Farai“. N-7.  
13.00 “Kempiniukas 
Plačiakelnis”. N-7. 
13.30 “Simpsonai”. N-7. 
14.30 “Pažadėtoji”. N-7. 
15.30 „Pamilti vėl“. N-7. 
16.30 “TV Pagalba”. N-7. 
18.30 TV3 žinios.   
19.30 „Princesė ir varlius “. 
21.30 „Parkeris“. N-14. 
23.55 „Juodabarzdis“. N-7. 
1.35 „Kalėjimo bėgliai“. N-14 
(kart.). 
2.30 „24 valandos. Palikimas“. 
N-14 (kart.).
 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
7.55 „Kvapų detektyvas“. N-7. 
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 „Šuo“. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  

14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Šuo“. N-7.  
19.30 „Amerikietiškos imty-
nės“. N-7.  
21.30 „Tikras teisingumas 2. 
Vienas šūvis - viena gyvybė“. 
N14.  
23.20 „Lemiamos lenktynės“. 
N14.  
1.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“. 
N-7.  
2.00 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
2.50 „Tikras teisingumas 2. 
Vienas šūvis - viena gyvybė“. 
N14. 
 

  
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
7.50 „Kas namie šeimininkas?“  
8.50 „Akloji“.  
9.25 „Būrėja“.  
10.00 Būk mano meile!. N-7.  
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 „Žmogus-voras“.  
15.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 „Kung Fu Panda“.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
19.00 „Garbės reikalas“. 
20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“. N-7. 
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
„Brokenvudo paslaptys. 
Juodasis našlys“. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
„Miestas prie jūros“. N14.  
1.00 „Kas namie šeiminin-
kas?“. 
1.50 „CSI. Niujorkas“. N-7.  
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.  
3.20 „Policija ir Ko“. N-7.  
4.10 „Nusikaltimo vieta - 
Kelnas. Tik nereikia policijos“. 
N-7.
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.50 Rojus Lietuvoj.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. 
(kart.). 
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Dailininkės Jūratės 
Stauskaitės kūrybos vakaras.  
13.20 Gimtoji žemė.  
13.45 Atspindžiai.  
14.15 Kelias į namus. (kart.). 
14.45 Nes man tai rūpi.  
15.30 Rojus Lietuvoj.  
16.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  
18.15 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 3. N-7.  
20.00 Muzika gyvai.  
21.45 Jautis ir kaimietė. N-14.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  

24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akademija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Keliaukim!  
4.15 Legendos. (kart.). 
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Nuo. Iki.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Žana d’Ark. 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 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 (kart.)  
9.00 „Nuo amato iki verslo“. 
9.30 “CSI kriminalistai”. N-14 
(kart.). 
10.30 “Dvi merginos be cento”. 
N-7. 
11.30 “Kastlas”. N-7 (kart.). 
12.30 “Pėdsakai”. N-7. 
13.30  “Univeras. Naujas ben-
drikas”. N-7. 
14.30 “Teleparduotuvė”. 
15.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7. 

16.00 “Kastlas”. N-7. 
17.00 “Kobra 11”. N-7. 
18.00 „Lietuvos krepšinio ly-
gos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ 
- Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija. 
20.00 „Farai“. N-7. 
21.30 „TV3 žinios“.  
22.30 „Dvylika“. N-14. 
0.20 „Kobra 11“. N-7 (kart.). 
1.20 „Nematoma riba“. N-14.  

 
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Šiandien kimba“. 
08.10 „Pakalbėsim, kai grįši“. 
09.10 „Neišsižadėk“. N-7. 
10.20 „Delta“. N-7. 
11.25 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
12.30 „Bitininkas“. N-7.
13.35 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Delta“. N-7. 
16.00 Žinios.
16.50 Švytintis veidas. 
16.55 „Likimo melodija“. N-7. 
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 “Bitininkas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7. 
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Apleista kasykla“. S. 
01.10 „Mirtinas numeris“. 
N-14. 
02.55 „Apleista kasykla“. S. 
04.25 „Mirtinas numeris“. 
N-14. 
06.00 „Vandenyno milžinai“. 
N-7. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 2. 
7.25 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
7.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga 2. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Maži, bet ypatingi. 
vorai (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Biomimikrija (subti-
truota). 
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. Tik 40. N-14.  
1.00 Greiti ir įsiutę. N-14.  
2.45 Pasaulio dokumentika.  
4.25 Džesika Flečer 2. N-7.  

 
6.30 „Zigis ir Ryklys“. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
 8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 

8.35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Saugokis meškinų“. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Pelenė iš Laukinių 
Vakarų. 
11.35 Kapitonas Kardadantis. 
N-7.  
13.30 Auklės dienoraštis. N-7.  
15.35 Tėtušiai. N-7.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.   
19.30 SUPERKINAS 
Simarono žirgas. 
21.10 Didžiosios motušės 
namai. N-7.  
23.15 Skautai prieš zombius. 
N14.  
1.05 Ugnies žiedas. 

 
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 PREMJERA „Mėnesių 
valdovai“. N-7. 
13.05 „L.O.L.“. N-7. 
15.00 „Polė“. 
16.45 „Ekstrasensų mūšis“. 
N-7. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai. Žaibo vagis“. 
N-7. 
21.55 „Brėkštanti aušra. 1 
dalis“. N-14. 
0.10 PREMJERA „Gili aistros 
jūra“. N-14. 
2.05 „Parkeris“. N-14 (kart.). 

 

6.15 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Amerikos mieliausieji“.  
11.00 Baltijos galiūnų čempio-
nato III etapas. Telšiai.  
12.05 „Foilo karas. Arimų 
kariai“. N-7.  
14.10 „Žiniuonis“. 
15.15 „PREMJERA Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“.  
16.15 „Kas žudikas?“ N-7.  
17.25 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
18.30 „Paskutinis faras“. N-7.  
19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji.  
22.05 MANO HEROJUS 
„Mirtinoji“. N14.  
23.55 AŠTRUS KINAS 
„Paranormalūs reiškiniai. 
Vaiduoklio dimensija“. N14. 
1.40 „Karo vilkai. Likvidatoriai 
IV“. N14.  
3.15 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji (k).

  
6.50 „Atspėk gyvūną“.  
7.20 „Lemūrų gatvė“.  
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7.  
9.30 „Atspėk gyvūną“.  
10.00 „Lemūrų gatvė“.  
10.30 „Būrėja“.  
11.30 „Akloji“.  
12.00 „Hemsley ir Hemsley. 
skanu ir sveika“.  
12.30 „Silvijos itališki valgiai“. 
13.00 „Sodininkų pasaulis“.  
14.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
15.10 „Senjora“. N-7.  
16.45 „Akloji“.  
17.45 „Būrėja“.  
18.55 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. Kas pergy-
vens mus? “. N14.  
22.55 „Karalienė Izabelė“. 
N14.  
0.30 „Miestas prie jūros“. N14.  
2.25 „Brokenvudo paslaptys. 
Juodasis našlys“. N14.  
4.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.  
4.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7. 
 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
11.00 Muzikos talentų lyga 
2017. 6 d. 
12.30 Muškietininkai 3. N-7.  
13.30 Premjera. Jaunasis 
Montalbanas 1. N-7.  
15.30 Juodoji gėlė. N-7.  
16.20 Knygnešiai. 
17.35 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2016 „Viskas yra gerai“.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. 
21.00 Aktoriaus Ferdinando 
Jakšio 80-mečiui. Moljeras. 
Skapeno klastos.  
22.45 Mokslo sriuba.  
23.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Baimė ir neapykanta 
Las Vegase. 
1.00 Dabar pasaulyje.  
1.30 Elito kinas. Tūkstantis ir 
viena naktis. III dalis. N-14.  
3.30 ARTS21.  
3.55 Durys atsidaro. Viena 

istorija. (kart.). 
4.10 Stop juosta. (kart.). 
4.40 Laiko ženklai.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė. 
6.30 Info diena (k). 
10.30 Info diena (k). 
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.30 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Žana d’Ark (k). N-7.  
20.30 Nuo. Iki. (k).  
21.25 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta.  
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).

 
6.25 „Ledo kelias“. N-7 (kart.). 
7.30 „Beveik neįmanoma 
misija“. N-7 (kart.). 
8.30 „Vienam gale kablys“.  
9.00 „NT žinios“.  
9.30 „Lietuvos mokyklų žai-
dynės“.  
10.00 „Iš peties“. N-7 (kart.). 
11.00 „Nepaprastos lenkty-
nės“. N-7. 
12.00 „Avarijų TV“  
13.00 „Beveik neįmanoma 
misija“. N-7. 
14.00 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“. N-7. 
15.00 „Ledo kelias“. N-7. 
16.00 „Iš peties“. N-7. 
17.00 „Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Panevėžio 

„Lietkabelis“. Tiesioginė trans-
liacija. 
19.00 „Deividas Bleinas. Už 
magijos ribų“. N-7. 
20.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“.N-7. 
20.15 „IIHF pasaulio ledo 
ritulio čempionatas. Pusfinalio 
rungtynės“.  
22.30 „X Faktorius“.  
1.00 „Dvylika“. N-14 (kart.). 

 
07.25 „Laukinė Australija“. 
08.00 Auginantiems savo 
kraštą. 
08.30 Girių takais. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę.  
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Visatos stebuklai“. 
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7. 
12.55 Švytintis veidas. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
15.00 „Sparnuočių gyveni-
mas. Signalai ir giesmės“. 
16.00 Žinios. 
16.20 Skinsiu raudoną rožę. 
17.00 „Sumaniausi gyvūnai“. 
N-7. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
18.53 Orai. 
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 gyveni-
mas. Signalai ir giesmės“.. 
03.45 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
05.15 „Jaunikliai“. 

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

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.
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Lietuvoje tėra likę penki kar-
todromai ir Anykščių vertinamas 
kaip vienas geriausių Lietuvoje, 
tad neatsitiktinai šių metų sezo-
nas startavo būtent Anykščiuo-

Lietuvos kartingų čempionatą stebėjo 
pakibę ant atitvaro

Praeitą savaitgalį Anykščių kartodromas gaudė nuo besitreniruojančių sportininkų, o sekmadienį 
vyko Lietuvos kartingų federacijos čempionato pirmo etapo varžybos. 

Lietuvos kartingų federacija ir sportininkai labai gerai atsiliepė apie trasą, tačiau keikė dulkes, 
kurios kartodromą pasiekė nuo netoliese esančio žvyrkelio. Kai kurie žiūrovai kvapą gniaužiančius 
startus stebėjo pakibę ant atitvaro.

nikos sporto klubo „Motorspor-
tas”, kurio vadovas yra automo-
bilių sporto meistras, kartingų 
sporto entuziastas Romualdas 
Vitkus. „Mane maloniai nuste-
bino varžybų stebėti atėjusi šilta 
ir supratinga publika. Puikioje 
vietoje ir gerai įrengtas Anykščių 
kartodromas yra vienas geriausių 
Lietuvoje, tačiau iki tarptautinių 
standartų dar reikėtų gerokai pa-
sitempti. Deja, Lietuvoje nė vie-
nas kartodromas tokio sertifikato 
neturi, - pastebėjo V. Jonušis.  – 
Jį gavusiam kartodromui iš kar-
to atsirastų didelis tarptautinių 
varžybų krūvis, nes kaimyninėse 
valstybėse sertifikatus turintys 
kartodromai perpildyti. Manau, 
Anykščiai realus pretendentas 
tokį sertifikatą gauti. Tai pri-
trauktų kartingų sporto šventes 
su šimtu ir daugiau aukštos kva-
lifikacijos sportininkų, šimtais, 
gal ir tūkstančiais sirgalių. Turiu 
pastebėti ir keletą problemų. Vie-
na jų - šalia kartodromo esantis 
žvyrkelis, kuriuo lėkdami auto-
mobiliai, ypač jeigu pučia vaka-
ris, dulkėmis nukloja sportininkų 
palapinių miestelį ir kartodromo 

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumeratos kainos

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

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus 
g. 29),  pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,   

www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt.    
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

3 mėn. 6 mėn. 
EUR EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00

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

12.00 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF 
formatu)

8.69 17.38

3 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
6.00

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

se.  Etapo varžybose dalyvavo 
24 kartingininkai, lenktyniavę 
„Mini“, „Micro“ ir suaugusiųjų 
ypač galingoje „KZ2“ klasėse. 

Prieš varžybas sportininkai 
dvi dienas kartodrome trenira-
vosi. Nugalėtojais savo klasė-
se tapo Dovydas Gudelevičius, 
Feropontas Barinovas ir Justas 
Jonušis. Galingiausioje klasėje 
lenktyniavo 1962 – aisiais gimęs 
kaunietis Arvydas Bartusevičius. 
Jam šie metai jubiliejiniai – 50 
metų, kai prie kartingo vairo... 
Kadaise kartingo tradicijomis ir 
pergalėmis šalies čempionatuose 
garsėję anykštėnai varžybose ne-
dalyvavo. 

Ant podiumo sportininkai vie-
toj šampano gavo Anykščių kraš-
to obuolių sulčių ir jomis labai 
pradžiugino juos į varžybas atly-
dėjusius artimuosius ir draugus.

Pasak Lietuvos kartingų fede-
racijos prezidento Valdo Jonušio, 
Anykščių kartodromas yra vienas 
iš geriausių Lietuvoje, geros kon-
figūracijos, greitas, dinamiškas, 
patogus teisėjams, nes įrengti 
bokšteliai, ir, bene svarbiausia, 
gerai prižiūrimas Anykščių tech-

trasą. Sportininkams tai kelia ne-
mažai problemų, dulkėmis užneš-
ta asfalto danga tampa slidi, dėl 
dulkių nukenčia brangūs kartin-
gai, genda varikliai, grandinės“.

Apie šią ir šiuolaikinių reika-
lavimų neatitinkančią žiūrovų 
tribūną ne kartą yra užsiminęs 
„Motorsporto“ klubo vadovas 
Romualdas Vitkus. „Taspusantro 
kilometro  kelias jungia Anykščių 
– Ukmergės ir Anykščių – Pane-
vėžio kelius per Vėjališkių kaimą. 
Tai savotiškas apvažiavimas va-
žiuojantiems iš Ukmergės ir no-
rintiems tęsti kelionę Panevėžio ir 
Kupiškio kryptimi, - pastebėjo R. 
Vitkus. - Jei tas kelio gabaliukas 
būtų asfaltuotas, jis ne tik nekeltų 
dulkių kartodromui, tačiau atliktų 
apvažiavimo funkciją ir vairuoto-
jams sutaupytų laiko, sutrumpintų 
kelionę. Jeigu mes varžybų ir tre-
niruočių dienomis pastatome greitį 
iki 30 km per valandą ribojančius 
kelio ženklus, niekas jų nepaiso, 
lekia kaip lėkę. Kartais dulkėmis 
springsta ir pramoginiais kartin-
gais pasivažinėti atvykę poilsiau-
tojai. Apie būtinybę asfaltuoti šį 
kelią kalbama jau seniai, tačiau 
kalbos ir lieka kalbomis“. 

Dar viena Anykščių kartodro-
mo problema – žiūrovų tribūna. 
Kartodromas veikia nuo 1990 
metų ir tribūna nė karto neatnau-
jinta. Pasak R. Vitkaus, varžybas 
žiūrovai gali stebėti tik stovėda-

mi, nes tėra betoninis pagrindas 
be suolų, - sakė kartodromo va-
dovas. – Galinė tribūnos siena 
įskilusi, pasvirusi, reikia ją su-
tvirtinti atramomis ir tuo pačiu 
paaukštinti žiūrovų tribūną, tuo-
met jie varžybas galėtų stebėti 
sėdėdami. Tačiau šiam sumany-
mui įgyvendinti nėra lėšų ir net 
projekto“. 

Kartingų federacijos preziden-
tas V. Jonušis išreiškė viltį Lie-
tuvos kartingo čempionatuose 
sulaukti Anykščių krašto sporti-
ninkų. „Galėtų suburti komandą, 
yra kur treniruotis, ir dalyvauti“, 
- sakė kartingų federacijos prezi-
dentas.  Tačiau, pasak R.Vitkaus, 
šalies kartingų čempionate daly-
vavęs Rimvydas Kugys patyrė 
traumą, o daugiau norinčių ir ga-
linčių dalyvauti neatsiranda. „Šis 
sportas, kaip ir visi techniniai, 
yra brangus. Entuziazmo neuž-
tenka. Kartingas lenktynėms kai-
nuoja apie 5000 eurų, reikia lėšų 
degalams, padangoms, - vardino 
R. Vitkus, pastebėjęs, kad kar-
todrome yra trys dešimtys pra-
moginių kartingų, tačiau šalies 
ar tarptautinio mąsto varžyboms 
jie netinka.  – Didžioji dalis kar-
tingo meistrų čempionatuose ir 
tarptautinėse varžybose važiuoja 
už savo arba rėmėjų lėšas, tačiau 
ir aš neprarandu vilties, kad kas 
nors iš Anykščių jaunimo užsi-
degs šiuo sportu“.

Anykščių technikos sporto 
klubo „Motorsportas“ vado-
vas Romualdas Vitkus mano, 
kad Anykščių kartodromui 
realu siekti tarptautinio ser-
tifikato, tačiau dėl to reikia 
padaryti nemažai darbų. 

Šalies kartingo čempionato varžybos galingiausioje klasėje dovanojo kvapą gniaužiančių akimir-
kų.  Žiūrovai kartingo čempionato varžybas stebėjo stovėdami prie atitvaro. 

Kaunietis Arvydas Bartusevičius šalies čempionate lenktyniavo 
galingiausioje KZ 2 klasėje. Kartingas jo gyvenimo dalis jau 50 
metų...

Autoriaus nuotr. 
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Pasak gamtos reiškinius re-
gistruojančio Rubikių kaimo gy-
ventojo Alvydo Diečkaus, šalnos 
ir sniegas gegužės mėnesį nėra 
retas dalykas, tačiau šiemet la-
bai anktyva perkūnija pranašauja 
prastus metus. „Šiemet griaustinis 
nugriaudė balandžio antrąją “ant 
pilko miško”, o tai pagal senų 
žmonių pranašystes lemia prastus 
metus, - sakė A. Diečkus. – Savai-
me suprantama, šalnos, kai tempe-
ratūra dirvos paviršiuje nukrito iki 
5 laipsnių šalčio, sulėtino augalų 
vegetaciją, neturėsime ankstyvų 
braškių, ankstyvų bulvių, kurios 
jau turėjo žydėti, tačiau didelių 
nuostolių neturėtų būti. Nukentėjo 
slyvos, vyšnios, kurių dalis prieš 
šias šalnas spėjo pražysti. 

Orų gegužės mėnesį būta viso-
kių. Antai labai šaltas šis mėnuo 
buvo 1957– aisiais, 1992–aisiais. 

Pasnigo ir naktį spaudė 3 laipsnių 
šaltukas 2000-ųjų gegužės 12-ąją, 
2004-ųjų gegužės 14-ąją naktį 
buvo 4 laipsniai šalčio, tuomet 
stipriai nukentėjo žydėti pradėję 
vaismedžiai. 

Tačiau būta ir nepaparastai šiltų 
gegužės mėnesių. 1979 m. gegužės 
12-osios naktį temperatūra siekė 
15 laipsnių šilumos, o dieną termo-
metro stulpelis pakilo iki 25  šilu-
mos, o 1993-ųjų gegužės 13 dieną 
termometro stulpelis buvo pakilęs 
net iki 28 laipsnių karščio. Įdomus 
buvo 2002 metų gegužės vidurys. 
Tuomet gegužės 20-ąją spustelėjęs 
3 laipsnių šaltukas nusvilino vais-
medžius, tačiau dieną temperatūra 
siekė 25 laipsnius šilumos. 

Šalnų pasitaiko net vasaros pra-
džioje, birželio mėnesį. Antai 2000 
-ųjų birželio mėnesio 19 dieną slės-
nesnėse vietose apšalo bulvės“. 

Pasak mūsų kraštietės klimato-
logės Audronės Galvonaitės, tokie 
ekstremalūs gamtos reiškiniai, kai 
sninga gegužės mėnesį, yra susiję 
su klimato kaita ir ateityje jie gali-
mai dažnės. Klimatologų nuomone, 
dabar gegužės mėnesį pasninga kas 
5 – 6 metai. Tikėtina, kad šiemet 
gegužės mėnesio vidutinė tempera-
tūra bus pora laipsnių žemesnė už 
įprastinę. 

Pažvelgus į kelių savaičių orų 
prognozę, jeigu sinoptikai neapsi-
riks, penktadienio naktis turėtų būti 
paskutinė, kurią lydės šalnos. Orai 
po truputėlį šils ir naktimis tempe-
ratūra bus teigiama, tačiau sieks tik 
4 – 6 laipsnius šilumos, tad vieto-
mis šalnų dar gali pasitaikyti.

 Dienomis ji bus apie 13 – 17 
laipsmių ir tik kitą penktadienį ir 
šeštadienį pasieks 20 laipsnių šilu-
mos.

Sniegas gegužę jau neturėtų stebinti...
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Antradienį sniege skendo Žemaitija, o vakare pasnigo ir Anykščiuose. Sniegas pavėsyje išsilaikė 
iki vakaro, o naktį į ketvirtadienį spustelėjęs 4- 6 laipsnių šaltukas nusvarino tulpių žiedus. 

Pasak meteorologų, toks permainingas ir šaltas oras gegužės mėnesį - ne išimtis, šaltų naktų ir die-
nų būta ir anksčiau, juolab neaišku, kokie orai laukia ateityje. Žemės ūkio specialistai teigia, kad šis 
šaltukas didelių nuostolių dar nepridarė, tik sulėtino augalų vegetaciją. Akivaizdu, kad nukentėjo 
žydėti pradėjusios vyšnios, slyvos, egzotiniai augalai. 

Trečiadienio rytą tulpės išdidžiai švietė raudoniu iš po sniego, 
tačiau ketvirtadienio ryto šaltis jų žiedus nusvarino.

Baltas sniegas dera prie raktažolių geltonio...

Ką tik išsprogusius medžių lapelius padengė sniegas. 

Sodininkų laimei obelys pražysti nespėjo. 
Autoriaus nuotr.   

Sprendžia 
demografines problemasJaukinasi Vokietiją

Sekėjus „Facebook“ tinkle laikas 
nuo laiko nuotraukomis pradžiugina 
plaukiko Giedriaus Titenio žmona 
Arminta Titenė, kuri kartu su vyru 
dabar gyvena Vokietijoje. Kaip ten 

jai sekasi ir apie ką galvoja, A.Titenė 
retai išsiduoda, aišku tik tiek, kad 
Vokietijoje gegužės pradžioje, kai 
A.Titenė šventė gimtadienį, buvo 
gerokai šilčiau nei pas mus.  

Anykščių rajono tarybos na-
rys, „darbietis“ Vaidutis Zlatkus 
nesėdi be darbo ir sprendžia ra-
jono demografines problemas. 
Jis daro viską, kad pritrauktų į 
rajoną naujų gyventojų. 

Šį pavasarį jis asmeniškai įkė-
lė į medį inkilą. „Nemokamas 
vieno kambario butas įrengtas“,- 
„Facebook“ vyro pastangas įver-
tino jo žmona Žydrė Zlatkuvie-
nė. 

tinklas
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šiupinys

Katarakta – kokia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai akies viduje esan-

tis lęšiukas drumstėja. Pradinėse stadijose 
katarakta gali nesukelti regėjimo problemų, 
tačiau su metais drumstys ryškėja, plečiasi, 
kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą. 
Sergant katarakta silpnėja matymo ryšku-
mas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi 
žiūrint pro rūką. Drumstėdamas lęšiukas 
iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis maty-
mas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų 
matymas nepagerėja. Ligai progresuojant 
regėjimas silpnėja, atskiriama tik šviesa nuo 
tamsos ar visiškai apankama.
Kada  reikėtų  kreiptis  į  specia-

listą?
Pastebėjus palaipsniui silpstantį regėjimą, 

lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pilna-
verčiam gyvenimui, darbinei veiklai – reikėtų 
nedelsti ir kreiptis į specialistą. 
Kaip katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – 

operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant 
dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką mikrochi-
rurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje 
pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas su-
drumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuo-
jamas dirbtinis. Kataraktos operacija yra 
neskausminga procedūra, dažniausiai atlie-
kama naudojant vietinę nejautrą. Operacija 
trunka apie 30 minučių, po operacijos ne-

reikalingas stacionarus gydymas, pacientai 
gali vykti namo. 
Ar delsimas turi įtakos operaci-

jos rezultatams?
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius 

rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. 
Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pra-
dinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. 
Subrendusios kataraktos operacija – tech-
niškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per 
ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progre-
suojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama 
susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, 
regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruo-

šiantis  kataraktos  operacijai  ir 
kokių rezultatų galima tikėtis?  

Sėkmingas operacijos rezultatas priklau-
so nuo daugelio veiksnių: naudojamos 
mikrochirurginės įrangos, pasirinkto lęšiu-
ko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo 
meistriškumo. Jeigu nėra kitų akies, sis-
teminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai 
staigus regėjimo pagerėjimas pastebimas 
pirmomis dienomis po operacijos, tačiau 
galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir 
keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai 
laiku atkreiptų dėmesį į pirminius ligos po-
žymius, neleistų kataraktai progresuoti iki 
aklumo.                                Užsak. Nr. 614

Katarakta – liga kelianti pavojų regėjimui
Akies  lęšiukas  savo  funkcijas  atlieka  gerai  tik  tada,  kai  jis  yra 

skaidrus, tačiau yra tokių akių ligų, kurios trukdo lęšiukui tinkamai 
funkcionuoti. Viena iš jų – katarakta. Kas tai per liga? Kada reiktų 
susirūpinti? Kaip gydyti kataraktą?

Modernios ir saugios operacijos.

Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydy-
tojų meistriškumą bei naujas technologijas. Kataraktą operuoja 
savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios 
kvalifikacijos specialistas, kuriam kataraktos operacija – kasdie-
nybė. Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai aprūpinti moder-
nia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. 
Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos 
pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacien-
tai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant 
ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja. 

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

priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės 
pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. 
www.akiuchirurgija.lt

Briuselyje yra nežinančių, kad buvo 
Antrasis pasaulinis karas
Gegužės 9–ąją  į Anykščių karių kapines susirinko šiek tiek dau-

giau kaip dvi dešimtys anykštėnų pagerbti Antrojo pasaulinio karo 
aukų atminimo. Veteranės Sonios Čeponienės dukra Zoja Suleima-
nova dėl šio minėjimo atvyko iš Briuselio, dalyvavo garbaus am-
žiaus Karo veteranų tarybos pirmininkas Vincas Radušis. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Žuvusiųjų karių atminimas buvo 
pagerbtas tylos minute. Pasak ta-
rybiniais metais buvusio Anykščių 
karinio komisariato vadovo Vytauto 
Laurinavičiaus, nuo Antrojo pasauli-
nio karo pabaigos praėjo jau 72 me-
tai ir jau beveik nebeliko karo baisu-
mų liudininkų. „Milijonus gyvybių 
nusinešęs karas tautoms buvo pa-
moka, kad karu problemos nespren-
džiamos, tačiau ir šiuo metu dauge-
lyje pasaulio vietų vyksta kariniai 
konfliktai, - sakė V. Laurinavičius. 
– Mes, karo veteranai, reikalaujame, 
kad žodis „karas“ būtų išbrauktas iš 
žodyno“. 

 V. Laurinavičius  negailėjo kriti-
kos dabartinei Lietuvos valdžiai, nes, 
pasak jo, „dabar Lietuvoje padėtis 
baisesnė nei po karo“ dėl šalį palie-
kančių emigrantų, nusikalstamumo, 
skurdo ir ginklavimosi. 

Į renginį iš Briuselio atvykusi am-
žinybėn išėjusios anykštėnės karo ve-
teranės Sonios Čeponienės dukra Z. 
Suleimanova pastebėjo, kad Briusely-
je jau yra žmonių, kurie išvis nežino, 
kad buvo Antrasis pasaulinis karas. 
„Kai pasakau, kad važiuoju į Lietuvą 
pagerbti karo veteranės savo motinos 

atminimo, jie nusistebi ir klausia, ar 
toks karas buvo, ar yra liudininkų, - 
sakė Z. Suleimanova. -  Mano mama 
buvo iš 12–os asmenų šeimos, o po 
karo liko tik keturi. Mano protėviai 
Anykščiuose apsigyveno gal prieš 
400 metų, tad mano tėvynė čia, nors 
su šeima ir gyvenu Briuselyje“.  

Z. Suleimanova padėkojo susi-
rinkusiems už atminties saugojimą, 
pastebėjo, kad ją labai skaudina me-
las, kai kurių sutiktų žmonių skersi 
žvilgsniai, nepagarba kovojusiems 
prieš fašizmą ir žuvusiems.

Socialdemokratė Rima Lesnikau-
sienė prisiminė, kad prieš ketverius 
metus jos ir moterų tarybos savival-
dybei parašytas projektas dėl karo ve-
teranų atminimo buvo atmestas kaip 
nesurinkęs reikiamo balų skaičiaus. 
Pasak jos, 1995–aisias karo veteranų 
rajone buvo per 200, o šiandien gyvų 
tik 4 telikę.

Susirinkusieji karių kapus papuošė 
gėlėmis. 

Prieš minėjimą Anykščiuose buvo 
pagerbti žuvusieji Kurklių karių kapi-
nėse, tačiau nors buvo skelbta spau-
doje, į paminėjimą neatėjo nė vienas 
kurklietis. 

Iš Briuselio pagerbti motinos atminimą atvykusią Zoją Suleima-
novą skaudina žmonių požiūris į žuvusius Antrajame pasauli-
niame kare bei dar gyvus karo veteranus. 

Šiek tiek daugiau kaip dvi dešimtys anykštėnų pagerbė žuvusių Antrojo pasaulinio karo karių atminimą.                    Autoriaus nuotr.  

Turas. Iš Anykščių krašto kilusi 
rašytoja Jurga Žąsinaitė baigė savo 
naujosios knygos „Azuritijos kar-
dinolai“ pristatymo  maratoną per 
Lietuvą. Paskutinis susitikimas su 
skaitytojais vyko šią savaitę  Kau-
ne. 

Treti. Britanijos lietuvių krep-
šinio lygoje (BLKL) sužaisti su-
sitikimai, po kurių paaiškėjo A13 
Steel taurės laimėtojai. Anykštėnai 
pralaimėjo pusfinalį ir dėl trečiosios 
vietos grūmėsi su „Seciro“ BC. Šią 
komandą anykštėnai įveikė, tad už-
ėmė trečiąją vietą. „Anykščių“ va-
dovas Dalius Sližys teigia abejojan-
tis, ar kitam sezonui rinks komandą, 
nes toks rezultatas netenkina nei jo, 
nei komandos rėmėjų. 

Konkursas. Kauno viešojoje bi-
bliotekoje gegužės 6 dieną  vyko 
jau tryliktasis respublikinis poeto, 
tautodailininko, klieriko Karolio 
Širvinsko vardo poezijos konkur-
sas „Baltojo balandžio sugrįžimas”.  
Dalyvavo apie 40 rašančių eilėraš-
čius žmonių iš visos Lietuvos. Šie-
met konkurso laureate tapo poetė iš 
Radviliškio, tad „Baltasis balandis“ 
kitais metais nusileis šiame mieste. 

Teatras. Vakar, šiandien ir gegu-
žės 28-ąją  Aukštaitijos siaurajame 
geležinkelyje (Geležinkelio gatvė 
23; Panevėžys) rodomas Jaceko 
Glombo spektaklis „Stotelė“ – vie-
nos dalies linksmai graudi istorija. 
Spektaklių pradžia – 18 valandą.

Istorikas. Seimas pritarė projek-
tui, kuris leistų nelietuviškas raides 
pagrindiniame paso puslapyje ir 
viršutinėje asmens tapatybės kor-
telės pusėje. Iš Anykščių kilęs is-
torikas Tomas Baranauskas sako 
nepamenantis atvejo, kad tauta įsi-
leistų svetimas raides. „Valstiečiai“ 
į rinkimus ėjo su iniciatyva, kad ne-
būtų pažeidžiama lietuviška abėcė-
lė, kad nelietuviškos raidės būtų tik 
papildomų įrašų puslapiuose. Rin-
ko parašus, skelbė tą idėją ir su ja 
laimėjo rinkimus. O keisti poziciją 
po rinkimų yra visiškas akibrokštas 
ir blogas precedentas”, - priminė T. 
Baranauskas.

Rezultatai. Į pirmąjį šių metų 
Panevėžio teritorinės ligonių kasos 
stebėtojų tarybos posėdį jos nariai, 
kaip kasmet, susirinko susipažinti su 
einamųjų metų sutarčių, pasirašytų 
tarp Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos ir asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų, sudarymo aktualijomis, 
Panevėžio teritorinės ligonių kasos 
2016 metų Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto vykdymo 
ir finansinėmis ataskaitomis, įstai-
gos išlaidų sąmata ir pareigybėmis, 
asmens sveikatos priežiūros įmonių  
finansinės veiklos analizės rezul-
tatais. Posėdyje konstatuota, kad 
Anykščių, Ignalinos ir Biržų rajonų 
ligoninių finansiniai rezultatai yra 
neigiami ir blogėja antrus metus iš 
eilės.

Vaikams. Penktadienį Šeimyniš-
kėlių piliakalnio istorinio komplek-
so papilio kiemelyje A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinis muziejus surengė istorijos 
šventę kone 300 pradinių klasių 
moksleivių iš Anykščių mokyklų. 
Šventės metu buvo galima susipa-
žinti su viduramžių amatais, paty-
rinėti archeologinėje perkasoje, ap-
lankyti bokšto ekspoziciją, pažaisti 
viduramžių žaidimus, pašaudyti iš 
lankų, dalyvauti virvės traukimo ir 
kitokiose varžybose.
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įvairūs

 Iš nuotraukos UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai), darome portretus 

laidotuvėms (iki A4 formato).  
Nuotraukos su rėmeliais  kaina – 15 eurų.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos 
ir geodezijos skyrius atlieka sklypo projektiniu   Nr. 436  suprojek-
tuoto  Vidos Marijonos Alenčikienės vardu Jovarų kaime Troškūnų  
sen., Anykščių  raj. kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti 
gretimo sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3468/0001:38 savininką Audrių 
Varslavėną ar jo įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 10 dienų 
nuo paskelbimo spaudoje. Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti 
adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 626 36379 
el. p. zita.dikciene@vzf.lt

Didieji  mėsiniai kalakutai ! 

Gegužės mėn. 17 d. (trečiadie-
nį) prekiausime paaugintais an-
glų veislės Big-6 rūšiuotais mė-
siniais kalakutais, pardavinėsime 
paaugintus 2-3 savaičių COOB 
mėsinius broilerius viščiukus, 
vienadienius mėsinius ir dede-
klių viščiukus, mėsinius ančiukus 
ir žąsiukus, 2-3-4-5-6 mėnesių 
vištaites. Prekiausime lesalais. 
Žemieji Svirniai 8.30, Kavarskas 
8.45, Janušava 8.55, Šeriai 
9.10, Staškūniškis 9.25, Kurkliai 
II 9.40, Kurkliai 9.55, Šlavėnai 
10.10, Anykščiai (ūk. turg.) 10.30, 
Katlėriai 10.50, Skiemonys 11.05, 
Mačionys 11.25, Burbiškis 11.40, 
Rubikiai 11.55, Debeikiai 12.10, 
Aknystos 12.20, Šventupys 
12.30, Svėdasai 12.45, Daujočiai 
12.55, Mickūnai 13.10, Naujieji 
Elmininkai 13.25, Kuniškiai 
13.45, Andrioniškis 14.00, 
Viešintos 14.20, Surdegis 14.40, 
Troškūnai 14.55, Vaidlonys 
15.05, Laukagaliai 15.20, Traupis 
15.30, Levaniškiai 15.40. 

Tel. (8-699) 12631.

Kavarsko paukštynas
PARDUODA:

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, dede-

kles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Gegužės 18 d. (ketvir-
tadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, bal-
tomis, 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, Staškūniškyje 14.40, Kurkliuose 
14.50, Šlavėnuose 15.00, Ažuožeriuose 15.15, 
Kavarske 15.25, Janušavoje 15.35, Pienionyse 15.40, 
Repšėnuose 15.45, Traupyje 15.55, Laukagaliuose 
16.05, Troškūnuose 16.15, Vašokėnuose 16.30, 
Surdegyje 16.40, Raguvėlėje 17.00, Levaniškyje 17.20

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS! 
Gegužės 14 d. (sekmadienį),  prekiaus 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis 
(olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 
Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų. Jei vė-
luosime, prašome palaukti Tel. (8-608) 69189. 
Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 
7.15, Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

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

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.

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

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

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

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

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

parduoda
 
Vieno kambario butą Ramybės 

mikrorajone (28 kv. m, IV aukštas, 
su baldais, tvarkingas, nėra balko-
no) arba keičia į 1,5 kambario butą.

Tel. (8-606) 22504.

Dviejų kambarių 50,2 kv.m 
butą Ramybės mikrorajone, 
Statybininku g., 4 a., didelis įsti-
klintas balkonas, rūsys.

Tel. (8-610) 03578.

63 kv. m butą Vytauto g., 
Kupiškyje (I a.). Galima pritaikyti 
komercinei veiklai. 

Tel. (8-687) 41054.

Kuras

Įvairias malkas, turi uosinių. 
Veža miškavežiu po 30 erdm. 

Tel. (8-648) 84052.

Skaldytas malkas, briketus, 
medžio granules. Pristato. 

Tel. (8-607) 99455.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Medienos atraižas pakais ir 
supjautas. Malkas kaladėmis. 

Tel. (8-629) 76267.

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

Tel.(8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

Kita

D. Lingienės ūkyje Anykščių rajone 
- įvairių veislių braškių ir žemuogių 
daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Karvę.
Tel. (8-646) 07439.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža.

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

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,44 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

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

Savos gamybos traktoriuką su 
kabina ir medinę valtį. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-696) 87701.

Grėblį vartytuvą DOBILAS 3. 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8–688) 78793.

Šienapjoves, purkštuvus, 
grėblius - vartytuvus, lėkštinius 
skutikus, kultivatorius, frezus, va-
gotuvus, bulvių kasamąsias, krau-
tuvus, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

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

Tel. (8-630) 10200.

Išnuomojamos komercinės pa-
skirties patalpos Anykščių miesto 
centre.

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

Brangiai perka, nuomojasi žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties žemę Troškūnų sen. 
(Smelynė, Vašuokėnai, Umėnai ir 
t. t.).

Tel. (8-602) 26557.

Ūkininkas Debeikių seniūnijoje 
išsinuomoja žemės ūkio paskirties 
sklypus, gali būti apleisti.

Tel. (8-650) 87570.

Atiduoda plytas išsiardymui. 
Tel. (8-699) 14451 .

Baldų gamyba

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpy-
klas, valymo įrenginius. Mini eks-
kavatoriumi kasa vandens šulinius 
iki 7 rentinių, tranšėjas vandentie-
kiui, jungia hidroforus. Parduoda 
rentinius, atveža.

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

Parama “Bendradarbiavimui” iki 
90 000 Eur smulkiems ūkiams, la-
bai mažoms įmonėms, smulkiems 
miško valdytojams. Rengia paraiš-
kas.

Tel. (8-673) 88712.

Meistras projektuoja ir gamina laip-
tus ir visų tipų baldus iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Gamina šarvuotas duris, garažo 
vartus, kalviškas tvoras, kiemo var-
tus.

Tel. (8-647) 87625.

Plytelių klijavimas, glaistymas, da-
žymas, gipso plokščių montavimas, 
parketlenčių, laminato montavimas 
ir kiti darbai.

Tel. (8-688) 02158.

Dažo namus. Greitai, pigiai, ga-
rantija.

F. Dailus namas, 
Tel. (8-679) 90305.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus ir pataria in-
terjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Vidaus ir lauko apdaila, gipso 
montavimas, laminatas, dailylentės, 
dažymas.

Tel. (8-676) 48336.

Atlieka apdailos, gerbūvio tvarky-
mo, santechnikos, elektros instalia-
cijos ir kitus darbus.

Tel. (8-602) 77022.

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

Tel.: (8-698) 47767, 
(8-682) 37022.

Dengia, remontuoja stogus, sata-
to pavėsines, malkines, priestatus, 
terasas ir t. t. Atlieka skardinimo 
darbus. Pasirūpina medžiagomis.

Tel. (8-600) 78285.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Žolės ir vejos pjovimas trimeriu ir 
vejapjove. Pastovi sodybų priežiū-
ra ir kiti darbai.

Tel. (8-600) 82070.

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

Tel. (8-656) 77315.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Smulkina žolę: Anykščių raj., 
Skiemonių sen., Katlėrių sen., 
Molėtų raj., Alantos sen., Utenos 
raj., Leliūnuose. 

Tel. (8-630) 10200.

Sutvarko apleistą žemę: iškerta 
ir išveža želdinius.

Tel. (8-687) 59061.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildo-
mus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. gegužės 16 d. 17 val. 
Dėl  A1, A2, A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 
72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.

Nuoširdžiai dėkojame UAB “Anykščių komunalinis ūkis” 
laidojimo namų darbuotojai St. Šereikienei, Viešintų bažny-
čios kunigui Virginijui Taučkėlai, Mildutei ir Jonui Kniburiams, 
kaimynams ir visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę ke-
lionę mylimą tetą Onutę MARCINKEVIČIŪTĘ.

S. ir J. BILIŪNAI
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siūlo darbą

Nuo 1998 m. sėkmingai dirbanti įmonė ieško  
buhalterio(-ės)    arba  įmonės,  atliekančios 
buhalterinę  apskaitą. 

Jei  turite buhalterinį išsilavinimą, ne ma-
žesnę kaip 2 m. buhalterinę darbo patirtį, 
mokate dirbti su apskaitos programa „Rivilė“, 
Microsoft Office programiniu paketu, kviečiame įsilieti į mūsų gretas. 
Siekiame, kad pas mus dirbtų žmonės, kurie nesitenkina eiliniu rezul-
tatu ir darbščiai bei atsakingai siekia nuolatinio tobulėjimo. Bendrovė 
suteikia visas socialines garantijas, karjeros galimybes, konkurencin-
gą ir nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. 

Siųskite savo CV adresu: info@zalaarms.lt,  tel. (8-699) 14451.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

(8-687) 93058, (8-616) 25401. PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

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

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

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

SUPERKAME SRAIGES
Didesnį kiekį paimame 

iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai, 
Tel. (8-601) 21323.

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 

Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI.

Pasiimame patys, atsiskaitome 
iš karto, sutvarkome dokumentus. 

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS. 
Tel.: (8-647) 87959.

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“ 

IEŠKO AUTOVEŽIŲ IR 
VILKIKŲ 

VAIRUOTOJŲ DARBUI 
EUROPOJE!!!

 Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos 

ir 95 kodo-APMOKAME vaira-
vimo kursus!!!

*Neturinčius vairavimo patir-
ties – APMOKOME!!!

Mob.: +370 671 15152

STATKORPAS AB 
SIŪLO DARBĄ

   
ELEKTROMONTUOTOJAMS

Kabelinių, oro linijų montavi-
mo darbams atlikti formuojama 
(4-5 žmonių) brigada.

 Reikalavimai:
- turėti profesinę kvalifikaciją 

ar elektrotechninį išsilavinimą;
- pageidautina darbo patirtis.
 

Informacija tel. 8-612-14884.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti 
el.p.: statkorpas@zilinskis.com

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. Klientui pa-
geidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-622) 60349, (8-699) 
60871.

Nekilnojamsis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Įvairų mišką su žeme arba bir-
žes išsikirsti. Sąžiningai įverti-
na ir sumoka.

Tel. (8-605) 27002.

Skubiai - sodybą, namą, pas-
tatą ar didesnį žemės skly-
pą. Siūlyti įvairius variantus. 
Žinantys siūlykite. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592. 

Garažą “Šaltupio” bendrijoje 
(Ažupiečiai). 2000 - 3000 Eur.

Tel. (8-616) 02412.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir iš-
sikirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Automobiliai, ž. ū. technika

Brangiai - įvairių markių au-
tomobilius. Gali būti su defek-
tais, nevažiuojantys. Atsiskaito 
vietoje, sutvarko dokumentus, 
pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Įmonė - automobilius, mikro-
autobusus, visureigius, atsi-
skaito iš karto, sutvarko visus 
dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Skubiai - automobilius visą 
parą.

Tel. (8-621) 60671.

Kombainus, automobilius, au-
tobusus, sunkvežimius, trakto-
rius, įvairią techniką. 

Tel. (8-633) 60143.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Kita

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grū-
dus. 

Tel. (8-686) 11232.

A U T O M O B I L I Ų 
S U P I R K I M A S

Tel. (8-614) 14777.

Kavinė ieško baro, virtuvės 
darbuotojų, maisto išvežiotojų. 
Suteikia visas socialines garan-
tijas, laiku mokamą darbo užmo-
kestį ir priedus. 

Tel. (8-626) 98328.

ŽŪB “Elma” reikalinga buhalterė.
Tel. (8-682) 97420.
  
UAB „Anrestas“ reikalingi tinkuo-

tojai, gipso montuotojai, plytelių 
klijuotojai, dažytojai, fasado šiltin-
tojai.

Gegužės g. 14, Anykščiai. 
Tel. (8-381) 52500.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė ir globaliniai 
klimato pokyčiai

mėnulis
gegužės 13 -15 d. - pilnatis.

oras

3

13

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

Tautmilas, Alvydė, Milda.

šiandien

gegužės 14 d.

gegužės 15 d.

Izidorius, Sofija, Algedas, 
Jaunutė, Zofija.

vardadieniai

Pasirinkę hibridinio tipo in-
terneto sprendimą „Telia“ verslo 
klientai kartu su kur kas didesne 
interneto sparta ir neribotais duo-
menimis gauna DSL garantuojamą 
ryšio stabilumą ir patikimumą. Šis 
sprendimas leidžia duomenų per-
davimo spartą padidinti iki 100 
Mb/s, nes plačiajuosčio interneto 
greitį sustiprina „Telia“ 4G inter-
netas. Lietuva yra pasaulio lyde-
rių trejetuke kartu su Vokietija ir 
Belgija, kur veikia hibridinio tipo 
internetas.

„Ten, kur šiuo metu dar nėra 
šviesolaidžio ryšio, o augančiam 
verslui reikia užtikrinto interneto, 
DSL garantuojamas stabilumas ir 
hibridinio tipo interneto paslauga 
suteiks daugiau greičio ir garan-
tuos patikimą interneto veikimą 
tada, kada jo labiausiai reikia, pa-

vyzdžiui, pasiekiant duomenis de-
besų platformose“, – sako „Telia“ 
verslo klientų padalinio vadovas 
Mindaugas Ubartas. 

Kartu su hibridinio tipo internetu 
„Telia“ verslo klientai ir toliau ga-
lės užsisakyti papildomas paslau-
gas, tokias kaip statinis IP adresas 
ar tinklo perimetro apsauga nuo 
kibernetinių grėsmių. 

Hibridinio tipo interneto spren-
dimas ypač aktualus toms įmo-
nėms, kurios negali naudotis 
šviesolaidžiu, pavyzdžiui, pramo-
ninėse teritorijose ar tolimesnėse 
gyvenvietėse. Tiek plačiajuostis, 
tiek hibridinio tipo internetas, su-
teikia galimybę naudotis neribotu 
duomenų kiekiu ir išvengti vien 
tik mobiliajam internetui būdingų 
greičio svyravimų. Hibridinio tipo 
internetas verslui kainuoja tik 35 

„Telia“ hibridinio tipo internetas 
suteiks spartos verslui
Lietuvos įmonės, kurios naudojasi plačiajuosčiu (DSL) inter-

netu, vis labiau susiduria su didesnės spartos poreikiu. Suteik-
dama daugiau galimybių verslui „Telia“ viena pirmųjų pasauly-
je pristato  hibridinio tipo interneto sprendimą, kuris apjungia 
plačiausią ir sparčiausią 4G ryšį Lietuvoje ir daugelį šalies vietų 
pasiekiantį plačiajuosčio (DSL) interneto tinklą.

eurus per mėnesį be PVM.  
Be to, nuo šiol visoms įmonėms, 

kurių biuruose mobiliojo interneto 
greitaveika nesiekia 15 Mb/s, „Te-
lia“ įrengia ryšio stiprinimo spren-
dimus – antenas. Šios antenos ne 
tik leidžia padidinti duomenų siun-
timo spartą, bet ir padidina mobi-
liojo ryšio stabilumą net ir esant 
nepalankioms oro sąlygoms.

Suprasdami šiuolaikinio verslo 
tempą, įmonėms, kurioms įrenginė-

jamas šviesolaidinis internetas, jau 
nuo pirmos dienos suteikiame laiki-
ną sprendimą, kuris leidžia naudotis 
sparčiu internetu naudojant „Telia“ 
4G+ ryšio technologiją. 

Daugiau informacijos apie ak-
tualiausius pasiūlymus verslui ga-
lima rasti internete telia.lt/verslui, 
artimiausiame „Telia“ salone arba 
paskambinus verslo klientų aptar-
navimo telefonu 1816.    

Užsak. Nr. 612

Balta balta, kur dairais
Tais gegužės vakarais,
Galvonaitė netgi žada
Mums lijundrą ar net ledą.

Vos svogūnus sukišau – 
Ir prisnigo tuoj, prašau...
Ir staiga atvėso oras,
Įsisiautėjo ciklonas.

Snaigės taikosi vis leistis
Klimatas nustojo keistis
Anglai dreba – dangus švino,
O prancūzai liks be vyno. 

Šąla nosis, grumba rankos,
Sniego trauksime patrankas...
Ir ant Kalitos šlaitų 
Bus ir žalia, ir slidu.

Sigutis OBELEVIČIUS

Gėlynuose, juolab botanikos so-
duose – žiedų jūra, vienus svogū-
ninius augalus keičia kiti, peržydė-
jusias japonines vyšnias (sakuras) 
keičia magnolijų, trešnių žiedai, 
žydi narcizai, hiacintai ir kiti auga-
lai, pievas geltonai nudažo kiaulpie-
nės. Tačiau gegužės pradžia – tulpių 
karaliavimo metas.

Nors tulpės laikomos Olandijos 
valstybės simboliu, matyt, dėl ten 
vykstančių tulpių festivalių, bet 
daugumos tulpių tėvynė yra Pamyro 
ir Hindukušo kalnai, Vidurinės Azi-
jos stepės. Gėlynuose ir darželiuose 
paprastai auginamos žmogaus su-
kurtos darželinės tulpės (Tulipa x 
gesneriana). Šios gėlės yra Turkijos 
bei Irano nacionaliniai augalai. Da-
bar žinoma apie 3000 tulpių veislių. 

Gėlių karalienės - tulpės

Kad susigaudytume tulpių įvairo-
vėje, veislės yra skirstomos į 15-16 
grupių. 15 grupei priskiriamos lau-
kinės tulpės (Tulipa botanica), ku-
rių priskaičiuojama apie 100 rūšių 
ir kelios dešimtys veislių. Vienos 
iš ankstyviausių šios grupės tulpių 
– turkestaninė tulpė, mūsų senuose 
parkuose yra sulaukėjusių girinių 
tulpių. Kai kurie gėlininkystės auto-

ritetai išskiria 16-ą grupę, neseniai 
atsiradusias kekiažiedes tulpes. 

Pirmajai grupei priskiriamos pa-
prastos ankstyvosios tulpės (pasau-
lyje yra apie 140 veislių), 2 grupei – 
pilnavidurės ankstyvosios (apie 130 
veislių), išsiskiria „Monte Carlo“. 
Anksti žydi ir iš Vidurinės Azijos 
kilusios žemaūgės Kaufmano (12 
gr.) (apie 60 veislių). 13 gr. Fosterio 

(apie 80 veislių) bei 14 gr. Greigo 
hibridinės (apie 80 veislių). Neretai 
šių tulpių lapai būna margi.Viduti-
nio ankstyvumo tulpėmis laikomos 
3 gr. Triumfo tulpės (jų yra 513 
veislių) ir Olandijoje 1944 metais 
sukurtos vislios, pražydinimui nau-
dojamos Darvino hibridinės tulpės 
(4 gr.) (apie 115 veislių). 

Likusių grupių tulpės laikomos 
vėlyvomis. Tai paprastos vėlyvo-
sios (paprastai aukštos, tvirtos tul-
pės) (5 gr.) (jų yra 525 veislės), ele-
gantiškos lelijažiedės (6 gr.) (apie 
60 veislių), 1930 metais sukurtos 
karpytais vainiklapiais šerkšnoto-
sios tulpės (7 gr.), (apie 50 veislių) 
Tik 1981 metais į atskirą grupę 
išskirtos žaliažiedės tulpės (8 gr.). 
Iki šiol sukurta nedaug (20) jų 
veislių. Mažiausiai išlikusių (vos 
kelios), margais, panašiais į vi-
rusuotų tulpių žiedais Rembranto 
(9 gr.) tulpės. 10 gr. priskiriamos 
labai dekoratyvios, įmantrios spal-
vos žiedais papūginės tulpės (apie 
80 veislių). 11 grupei priskiriamos 
bene pačios vėlyviausios vėlyvo-
sios pilnavidurės tulpės (pasaulyje 
žinoma per 80 veislių, pvz. seno-
vinė „Miranda“).

Žaliažiedė tulpė. 

Ankstyva pilnavidurė tulpė. 

Darvino hibridinė tulpė

Fosterio princesė.
Žygimanto OBELEVIČIAUS nuotr.


