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asmenukė
Apie teisę būti 
pamirštam

Europos komisija paskelbė 
naujas duomenų apsaugos gai-
res: piliečiui suteikiama teisė 
gauti informaciją ir teisė būti 
pamirštam. 

Nesu tikra, ar greitai pavyks 
įgyvendinti piliečių teisę žinoti, 
tačiau teise būti pamirštam žie-
momis Anykščiuose naudojasi 
visų atokių sodybų gyventojai.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

5 psl. 13 psl.

Profesionalus siuvimas, taisymas, 
persiuvimas.

            Dirbame nuo 8.00 iki 18.00 val. 
	 	 										7	dienas	per	savaitę.

   A. Baranausko a. 14 a,   
	 	 	 Anykščiai	(įėjimas	per	bromą).

    Tel. (8-601) 40016.

Organizuojami	siuvimo	kursai.

Piktagalio grūdų elevatoriuje valomi ir džiovinami „Agrokoncerno“ įmonių bei ūkininkų grūdai.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Žiniasklaidoje ir socialiniuose 
tinkluose pastaruoju metu ak-
tyviai eksploatuojama Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
pirmininko, didžiausios Seimo 
frakcijos vadovo Ramūno Kar-
bauskio verslo korta. Neva jo 
„Agrokoncernas“ ir pats politikas 
yra nedori - ūkininkus nuo žemės 
veja, darbuotojus išnaudoja. 

„Agrokoncernas“ turi verslo 
interesų ir Anykščiuose. Koncer-
nas valdo UAB „Anykščių agro-
centras“, žemės ūkio bendrovę 
„Elma“ bei Burbiškio agroserviso 
kooperatyvą. Dabartinio Seimo 
narys Antanas Baura nesikrato 
piršlio rolės - jam aktyviai tar-
pininkaujant „Agrokoncernas“ 
įsigijo bankrutuojančios „Jaros“ 
grupės įmones UAB „Anykš-
čių agrocentras“ bei žemės ūkio 
bendrovę „Elma“. Vėliau iš paji-
ninkų buvo nupirktas Burbiškio 
agroserviso koo-
peratyvas.

Anykštėnams sunku įrodyti, kad 
Ramūnas Karbauskis – baubas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių seniūnijoje kilo antras žmonių 
aukų pareikalavęs gaisras

Sausio 22 dieną, pirmadienį, 
Anykščių seniūnijos Klevėnų 
kaime per gaisrą žuvo vyras. Tai 
jau antras šiemet gaisras Anykš-
čių rajone, pareikalavęs aukų. 

Sausio 7 dieną Anykščių se-
niūnijos Rubikių kaime užsi-
degus mediniam namui, gaisro 
liepsnose žuvo 60-metis vyras.

Manoma, kad tragiškai pasibaigęs gaisras kilo dėl elektros insta-
liacijos gedimų arba nuo krosnies.

Bendrajame pagalbos centre 
apie 13.11 val.buvo gautas prane-
šimas, kad atvira liepsna dega vie-
no aukšto medinis namas su mūri-
niu priestatu. Apie gaisrą pranešė 
jį pamatę šalimais esančiu keliu 
važiavę žmonės.

Pasėjo 
kukurūzus, 
o užaugo 
verslas

1000 ąžuolų giria 
nesužaliavo dėl 
rajono vadovų 
neapdairumo

Sąskaitos už 
šilumą sausį 
bus didesnės

Anykščiuose - 
įžūlus plėšimas

Upė. Prieš savaitę prasidėjus 
šalčiams ir ižui užkimšus upės 
vagą, Šventoji žemiau Anykščių 
užtvankos buvo pakilusi 210 cm. 
Prasidėjus staigiam atlydžiui upės 
vandens lygis vakar buvo gero-
kai žemesnis nei prieš savaitę. Iki 
pirmojo šių metų potvynio lygio 
Šventajai žemiau užtvankos trūko 
bent pusmetrio. Užtvankos šliuzai 
nuleisti 20-30 cm žemiau nei buvo 
prieš savaitę. 

Turistai. Lajų taką adminis-
truojančio Anykščių regioninio 
parko direktorius Kęstutis Šerepka 
„Anykštai“ sakė, jog sausis - pats 
prasčiausias mėnuo Lajų takui. 
Praėjusią savaitę sulaukta 600 lan-
kytojų, taigi beveik po 100 lanky-
tojų kiekvieną dieną. Po Lajų tako 
apgulties 2016-aisiais, jo atidary-
mo metais, turistų susidomėjimas 
šiuo statiniu palaipsniui mažėja, 
tačiau vis tiek Lajų takas lieka la-
biausiai rajone lankomu objektu. 
Pagal ES reikalavimus, iki 2021 
metų Lajų tako negalima paversti 
komerciniu objektu, iš jo lankytojų 
imamas tik simbolinis euras.

Trasa. Anykščių rajono Tarybos 
nariui, liberalui Lukui Pakelčiui 
priklausančioje Mickūnų moto-
kroso trasoje birželį bus surengtos 
Lietuvos motociklų federacijos 
„Lietuvos taurės“ antrojo etapo 
varžybos. Plačiau apie tai – kituose 
„Anykštos“ numeriuose.

Vanduo. UAB „Anykščių van-
denys“ vartotojams, kuriems dėl 
techninių ir kitų priežasčių nėra 
galimybės įrengti atsiskaitomųjų 
geriamojo vandens apskaitos prie-
taisų, nustatė vidutinį suvartojamo 
geriamojo vandens kiekį (normą) 
- 2,01 kub. m. vienam gyventojui 
per mėnesį.

Prezidentas. Sausio 19 dieną  
futbolo sporto klubas „Anykščiai“ 
išsirinko naująjį prezidentą. Juo 
ateinančiai dviejų metų kadencijai 
tapo praeityje klubui vadovavęs 
Valdemaras Burauskas.

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasveikin-
ti savo artimuosius vestuvių, jubi-
liejų ar kitomis progomis. Sveiki-
nimo kaina – 20 eurų.
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spektras

Taupyk 50 proc.!
Akcija!

Kupiškio	autobuso,	iš-
vykstančio	iš	Viešintų	į	
Anykščius	6.50	val.,	
bilietų	kainos:
iš	Viešintų	1	Eur,	

Didžiuliškių	0,70	Eur,	
Andrioniškio	0,50	Eur.	
Atgal	grįžta	15	val.

Pasak V. Vaičiulio, sausio mėne-
sį 1 kWh kainuos 6,7 cento, gruo-
džio mėnesį 1 kWh kaina buvo 
šiek tiek didesnė – 6,78 cento.

„Nors kilovatvalandės kaina 
sausį šiek tiek mažesnė, bet suvar-
totos šilumos kiekis bus didesnis 

dėl žemesnės oro temperatūros, 
tad gyventojus turėtų pasiekti ir 
didesnės sąskaitos už šilumą“ – 
„Anykštai“ sakė V. Vaičiulis.

Paklaustas, ar gerokai atša-
lus orams, nesulaukia gyventojų 
skundų dėl per žemos temperatū-

Sąskaitos už šilumą sausį 
bus didesnės

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Ieva Gražytė teigė, jog 2017 m. spalio – 
gruodžio mėn. kompensacijas už šildymą Anykščių mieste gavo 2 
971 gyventojai. Per tą patį laikotarpį 2016 m. kompensacijos už 
šildymą buvo suteiktos 2 249 gyventojams.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis paklaus-
tas apie preliminarias sausio mėnesio sąskaitas už šilumą teigė, kad 
gyventojai turėtų mokėti šiek tiek brangiau nei gruodžio mėnesį.

ros butuose, UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius sakė, kad skun-
dų praktiškai nebėra. Daugiausia 
jų buvę iš „probleminių“ daugia-
bučių Šviesos, Vilniaus, Mindau-
go gatvėse, kur šilumą „rydavę“ 
kiauri butų langai, nešiltintos 
sienos ir t.t. Renovavus dalį tokių 
namų, skundai dėl šalčio, pasak 
direktoriaus, praktiškai baigėsi.

„Nors renovuotuose namuose 
gyvenantys žmonės paskolą ban-
kui už renovaciją moka kiekvieną 
mėnesį, o šildymas kainuoja tik 
žiemą, tačiau, manau, psicholo-
giškai žmonėms geriau gauti ma-
žesnę sąskaitą už šilumą. Be to, 
tapo kur kas komfortiškiau gy-

venti“ – kalbėjo V. Vaičiulis.
Direktorius kalbėjo, kad anks-

čiau nerenovuotų namų gyven-
tojai skųsdavosi ir per maža 
temperatūra bute, ir didelėmis 
sąskaitomis už šildymą. „Ga-
lėčiau sakyti, jog mes patiriam 
nuostolį, nes parduodam mažiau 
šiluminės energijos, tačiau, kai 
namai sutvarkyti, natūralu, jog 
palaikyti komfortabiliai šilumai 
bute užtenka mažiau šiluminės 
energijos – juk viskas visur san-
daru“ – sakė UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius. 

Pasak direktoriaus, bute turėtų 
būti ne mažiau kaip 18 laipsnių 
šilumos.

Suomijoje kartu su kolegomis iš 
Italijos, Latvijos, Graikijos, Pran-
cūzijos, Portugalijos, Slovakijos 
ir Lenkijos susipažinome su ly-
derystės principais, problemomis, 
pavojais. 

Įdomu buvo susipažinti su Suo-
mijos švietimo sistema, nes suo-
mių ugdymo rezultatai yra aukšti 
ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. 
Suomių mokytojai yra visiškai at-
sakingi už savo darbą – jokios 
kontrolės iš aukštesnių institucijų  
nėra. Tiesa, kaip sakė mokyklos di-
rektorius Esa Raty, visos pamokos 
atviros – kolegos, tėvai gali ateiti 
ir stebėti pamoką. Reikalavimai 
ugdymo procesui vienodi visoje 
šalyje, todėl ir siektinas rezultatas 
vienodas. 

Mokytojus samdo savivaldybė, 
apmokėjimas etatinis. Mokytojo 
profesija gerbiama, prestižinė. Štai 
2017 metais stojimo į pradinių klasių 
mokytojų specialybę konkursas buvo 
beveik 12 kandidatų į vieną vietą.

Lankėmės vidurinėje Joensuun 
Yhteiskoulun bei pradinėje Kar-
hunmaaki mokyklose. Stebino ir 
žavėjo atsakingas požiūris į savo 
darbą – mokiniai, mokytojai, at-
rodo, net nekreipė dėmesio į mus, 
besidominčius jų veiklomis. Ben-
dravome per pertraukas, po pamo-
kų, nes pamoka – šventas dalykas. 
Suomijos mokytojai ir mokiniai 
turi puikias darbo sąlygas. Ko gero, 
viena iš sėkmingų rezultatų prie-
žasčių – pasitikėjimas ir žinojimas, 
ką darai ir kodėl darai. Programos 

Suomijoje į mokytojo vietą 
dvylika kandidatų

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pedagogų 
komanda dalyvauja programos Erasmus + KA1 veiksmo projekte 
„Mokinio atsiskleidimas per mokytojo meistriškumą“, skirtame 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Šios mokyklos mokytojos 
Renata Stražinskienė ir Dangira Nefienė dalyvavo mokymuose 
Karelijos Joensuu mieste Suomijoje.  

keičiamos kas 10 metų, išsiaiški-
nus pliusus ir minusus. Vaikai nuo 
mažų dienų skatinami būti atsakin-
gi už savo gyvenimą – daug dalykų 
gali padaryti patys. Ikimokyklinu-
kai išmoksta skaityti ir mokyklinio 

gyvenimo tvarkos. Vyresniųjų kla-
sių mokiniai turi susirinkti nustaty-
tą kreditų skaičių per trejus metus. 
Mokykla testus užsisako, už juos 
moka, gauna centralizuotai. Taip 
pamatuojamos mokinių žinios.

Nukentėjusioji policijai pranešė, 
kad apie 19.10 val. iš nugaros pri-
bėgo nepažįstamas vyriškis. Plėši-
kas delnu uždengė moteriai burną 
ir į akis kelis kartus papurškė dujų 

bei iš rankos pagriebęs rankinę su 
daiktais pabėgo. 

Rankinėje buvo piniginė su raktais 
ir akiniais, mobiliojo ryšio telefonas, 
200 eurų, asmens tapatybės kortelė, 

Renata STRAžINSKIENĖ 
ir Dangira NEfIENĖ

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV kalbi-
no Anykščių rajono Tarybos 
narį, socialdemokratą Dainių 
Žiogelį.

„Man tokie dalykai jau yra ne-
suprantami. Gal žurnalistai kai 
kuriuos klausimus pakomentuoja 
„karščiau“, bet gyvenant tokiais 
demokratiniais laikais, kovoti su 
žiniasklaida... Žiūriu, kad tai jau 
vyksta ir Vilniuje, centrinėje val-
džioje, ir mane tai šiek tiek jau 
neramina“, - paklaustas, kaip ver-

Valdančiųjų veiksmai opoziciją 
ir stebina, ir neramina

tina tai, kad Anykščių rajono val-
džia žurnalistams paskutinį kartą 
leido dalyvauti tik dalyje seniūnų 
sueigos, įvertino D.Žiogelis.

Anykščių rajono savivaldybėje 
e-demokratijos priemonių įdiegi-
mui prieš keletą metų išleista 173 
596 Lt, tačiau jomis pernai nepa-
sinaudojo nei vienas gyventojas. 
D.Žiogelis sakė, kad tai nestebi-
na, kuomet šiuolaikinėmis prie-
monėmis nesinaudoja net patys 
rajono vadovai.

Prie modernaus mokyklos pastato net žiemą netrūksta dviračių.
Autorių nuotr.

Anykščių rajono Tarybos 
narys Dainius Žiogelis 
kalbėjo, kad nuo Naujų-
jų metų veiklą pradėjus 
Anykščių turizmo informa-
cijos ir verslo centrui, įstai-
goje nėra specialistų, kurie 
dirbtų su verslu.

„Dar matau savivaldybės doku-
mentus vizuotus ranka ir tai mane 
stebina“, - sakė D.Žiogelis.

D.Žiogelis taip pat pasidalijo 
savo įžvalgomis apie sporto ir pra-
mogų centro „Kalita“ veiklą, įver-
tino besitęsiančią nežinią dėl VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ ateities, kalbėjo apie 2018 
metų rajono biudžeto projektą.

D.Žiogelį kalbino portalo anyks-
ta.lt redaktorius Robertas Aleksie-
jūnas.

Anykščiuose - įžūlus plėšimas
Antradienį Anykščiuose, praktiškai miesto centre, Gėlių gatvė-

je, įžūliai apiplėšta 1965 metais gimusi moteris.
banko kortelė, nuolaidų kortelės. Įta-
riamasis nėra nustatytas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė 
Aušra Staškevičienė „Anykštai“ 
sakė, jog paskutiniais metais tokio 
pobūdžio plėšimų Anykščiuose 
nebuvo. Tačiau, pasak pareigūnės, 

Lietuvoje tokių, lyg ir devyniasde-
šimtųjų stiliaus nusikaltimų, ir šiais 
laikais kartkartėmis pasitaiko.

Neatmestina versija, kad bandy-
tas yra ne vietinis, gali būti, jog į 
Anykščius užsuko vadinamieji 
„gastrolieriai“. 

-ANYKŠTA 

Konsulatas. Švedijos Linšiopingo 
mieste iškilmingai atidarytas aštuntasis 
Lietuvos garbės konsulatas šioje šaly-
je. Garbės konsulu paskirtas Ulrikas 
Lindbladas, jam priskirta konsulinė 
apygarda apima Esterjotlando apskritį, 
pranešė Užsienio reikalų ministerija. 
Trečiadienį per atidarymo ceremoniją 
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Algi-
mantas Rimkūnas pažymėjo, kad gar-
bės konsulato atidarymas Linšiopinge, 
garsėjančiame čia veikiančia SAAB 
korporacija ir kitomis modernių tech-
nologijų kūrimo srityje dirbančiomis 
kompanijomis bei universitetu, suda-
rys geras bendradarbiavimo su Lietu-
vos įmonėmis bei mokslo įstaigomis 
sąlygas. Nuo 1992 metų Linšiopingas 
yra susigiminiavęs su Kaunu.

Kvotos. Europos Sąjungai (ES) ren-
giantis keisti prieglobsčio suteikimo 
sistemą, Lietuva išlieka rytinių Ben-
drijos šalių klube, nepritariančiam au-
tomatiniam pabėgėlių paskirstymui po 
valstybes nares. Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje neformaliame ES vidaus rei-
kalų ministrų susitikime ketvirtadienį 
dalyvavęs Lietuvos ministras Eimutis 
Misiūnas sako, kad šalys turėtų sava-
rankiškai spręsti dėl migrantų priėmi-
mo, jeigu krizės atveju Bendrijai tektų 
vėl dalytis pabėgėlių našta. „Lietuva 
toliau laikosi savo pozicijos, kad neturi 
būti jokio automatizmo, kad šalės na-
rės turi solidariai ir savanoriškai pačios 
apsispręsti dėl priimamų pabėgėlių“, – 
teigė E. Misiūnas.

Prezidentė. Pasaulio ekonomikos 
forume Davose dalyvaujanti prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė paragino 
Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą 
Trumpą neatsiskirti nuo užsienio par-
tnerių Europoje. „Sveiki atvykę į Eu-
ropą, visada sveikiname mūsų transa-
tlantinį draugą ir nebūkite atsiskyrę“, 
–sakė D. Grybauskaitė, paklausta, ko-
kia būtų jos žinutė D. Trumpui. Mūsų 
šalies vadovė teigė, jog santykiai tarp 
Europos ir JAV yra geresni, skirtingai 
nei galėtų atrodyti iš JAV prezidento 
retorikos.

Gimtadienis. 695-ąjį gimtadienį 
ketvirtadienį minintis Vilnius šia proga 
sulaukė dovanų iš Latvijos ir Kauno. 
Vilniaus paveikslų galerijoje ketvir-
tadienį pradėtas eksponuoti iš Rygos 
atvežtas Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino laiškas, kuris buvo pa-
sirašytas 1323 metų sausio 25 dieną – 
šis dokumentas yra pirmasis rašytinis 
šaltinis, kur paminėta šalies sostinė. 
Tuo metu Kaune savaitės pabaigoje 
laukiama šimtų vilniečių, čia vietiniai 
rengiasi pavaišinti juos vakariene.

Vagystė. Vilkaviškio rajone iš namo 
pavogtas seifas su 9 tūkst. eurų, prane-
šė policija. Vagystę ketvirtadienio va-
karą apie 20.10 val. pastebėjo 46 metų 
vyras. Grįžęs į savo namus Šeimenos 
seniūnijoje Masikvietiškių kaime, jis 
pamatė, jog sugadinus gyvenamojo 
namo lauko duris, patekta į namo vidų. 
Dingo seifas, kuriame buvo didelė pi-
nigų suma ir įvairūs dokumentai.
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

Sausio 25 –ąją 
buvo 
pusiaužiemis. 
Ar tikitės, jog 
žiema dar 
parodys 
„ragus“?

Kalbino Daiva GOŠTAUTAITĖ Rajono Tarybos posėdis prasidėjo 
kiek netikėtu liberalo Mindaugo Sar-
gūno pasiūlymu rajono merui Kęstu-
čiui Tubiui.

Rajono Tarybos nariams prabal-
savus už posėdžio darbotvarkę, bal-
sus skaičiuojantis M.Sargūnas su-
sipainiojo. Jį suskubo taisyti meras 
K.Tubis.

„25 – 3 =22”, - puikias matemati-
kos žinias demonstravo K.Tubis.

„Gal meras nori ir daugiau paskai-
čiuot? Aš su mielu noru perleisčiau“, 
- juokais pasiūlė M.Sargūnas.

Priminsime, kad Anykščių rajono 
savivaldybė yra nusprendusi įsigyti 
brangią, kelias dešimtis tūkstančių 
eurų kainuojančią  elektroninė balsų 
skaičiavimo įrangą, tačiau kol kas ji 
posėdžių salėje vis dar nesumontuota. 
Tarp pretendentų savivaldybei tiekti 
įrangą - UAB „Muzikos ekspresas“,  
kurios vadovas Liudas Vaštakas ke-
letą metų buvo UAB „Atvirai“, ku-
riai priklauso „Nykščiai“ ir „Šilelis“, 
akcininku.

Dar vienas netikėtumas posėdžio 
metu – nežinia iš kur darbotvarkėje 
atsiradęs sprendimo projektas dėl 
Anykščių švietimo pagalbos tarny-
bos leistino darbuotojų skaičiaus. Ki-
lus šurmuliui, po gan netrumpų dis-
kusijų išsiaiškinta, kad šio sprendimo 
projekto apskritai darbotvarkėje net 
neturėjo būti...

Anykščių rajono Taryba patvirtino 
naują savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo Ramū-
no Blazarėno darbo grafiką. Pagal 
naują grafiką jis darbą pradės 7. 45 
val., o antradienį ir trečiadienį sa-
vivaldybėje pasiliks kiek ilgiau nei 
visi kiti darbuotojai. Už tai antradie-
nį ir trečiadienį, po pietų į darbą jis 
grįš tik 14 valandą. Priminsime, kad 
R.Blazarėnas papildomai dar dirba 
Anykščių technologijos mokyklos 
mokytoju. Savivaldybės administra-
cijos direktorius A.Gališanka sakė, 
kad toks R.Blazarėno darbo grafikas 
tvirtinamas pirmiesiems trims šių 
metų mėnesiams. Skirtingai nei pir-

Tarybos posėdyje nuobodu 
buvo net patiems politikams
„Neįdomus posėdis“, - ketvirtadienį palikdamas savivaldybės 

posėdžių salę, kurioje vyko 36-asis Anykščių rajono Tarybos po-
sėdis, replikavo mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius. Didžiąją 
posėdžio darbotvarkės dalį šįsyk sudarė įvairių biudžetinių įstai-
gų nuostatų tvirtinimas, turto įstaigoms perdavimo ir kiti techni-
niai klausimai.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

mą kartą, kai sprendimo projektas dėl 
papildomo R.Blazarėno darbo grafi-
ko atsidūrė rajono Tarybos posėdyje, 
šį kartą niekam iš politikų nebekilo 
jokių klausimų. Tiesa, balsuodami 
šiuo klausimu, du socialdemokratai 
susilaikė.

Rajono Taryba pritarė Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos, 
kartu su projekto partneriu – UAB 
„Transporto centras“, kuri nuo šių 
metų pradžios rajone aptarnauja vie-
tinio susisiekimo maršrutus, teikiamo 
projekto „Viešojo transporto prie-
monių parko atnaujinimas Anykščių 
rajono savivaldybėje“ įgyvendini-
mui. Projekto metu ketinama atnau-
jinti Anykščių rajono savivaldybės 
viešojo transporto priemonių parką, 
įsigyjant dvi draugiškas aplinkai vie-
šojo transporto priemones. Sėkmės 
atveju, transporto priemonių įsigiji-
mas didžiąja dalimi būtų finansuotas 
iš Europos Sąjungos fondų. Bendra 
projekto vertė siekia 270 589 Eur, sa-
vivaldybei tektų pridėti 40 589 Eur iš 
rajono biudžeto.

Rajono Tarybos nariams pristatyta 
Anykščių rajono energetinio efek-
tyvumo didinimo daugiabučiuose 
namuose programos įgyvendinimo 
ataskaitos. Pristatymo metu paaiš-
kėjo, kad daugiabučių renovacija 
Anykščiuose vėl ima strigti.

„Kodėl nejuda Pušyno mikrorajo-
no daugiabučių renovacija, kur čia 
problema?“, - domėjosi rajono Tary-
bos narys Arūnas Liogė.

Ataskaitas pristatęs Statybos sky-
riaus vyriausiasis specialistas Valenti-
nas Vitkūnas aiškino, kad to priežas-
tys esą nėra informacijos stoka – apie 
galimybes dalyvauti renovacijos pro-
cesuose gyventojai informuoti vietos 
spaudoje bei Anykščių kultūros cen-
tre surengto susirinkimo metu.

Rajono meras K.Tubis prasitarė, 
kad su Pušyno mikrorajono gyven-
tojais dėl daugiabučių renovacijos 
netgi kyla konfliktų.

„Yra žmonių, kurie kategoriškai 
prieš renovaciją nusistatę. Buvo net 

skundų dėl mūsų darbuotojų, kurie 
įtikinėja renovuotis. Visokių dalykų 
būna. Žmonės galvoja labai nevieno-
dai, įvairiai“, - sakė K.Tubis.

Kaip visuomet, rajono Tarybos 
posėdžio pabaigoje informaciją apie 
savivaldybės administracijos darbą 
pateikė savivaldybės administracijos 
direktorius A.Gališanka. Jis pasako-
jo, kad vis dar tęsiasi pozicijų dėl VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 
su Susisiekimo ministerija derini-
mas, kurios abiejų dalininkų visiškai 
skirtingos. A.Gališanka prasitarė, 
kad iš Susisiekimo ministerijos gau-
tas raštas, su kurio turiniu susipažinti 
panoro rajono Tarybos narys, libera-
las Saulius Rasalas.

Klausimų ir pastabų savival-
dybės administracijos direktoriui 
A.Gališankai turėjo rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis. Jis priekaištavo, kad at-
naujintoje Anykščių rajono savival-
dybės interneto svetainėje trūksta 
dalies ankstesnių metų dokumentų. 
Beje, nors A.Gališanka Tarybos na-
riams ir gyrė atnaujintą savivaldybės 
interneto svetainę, prieš pat posėdį 
joje pasirodė pranešimas, kad posė-
džio transliacijos interesantams teks 
ieškoti senojoje svetainės versijoje.

Nuo šių metų pradžios veiklą pra-
dėjus naujam, po reorganizacijos 
atsiradusiam dariniui – Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos cen-
trui, D.Žiogelis teiravosi, kurios iš 
anksčiau veikusių įstaigų – Anykš-
čių turizmo informacijos centro ar 
Anykščių verslo informacinio centro 
įkainiais remdamasis paslaugas teikia 
pramogų ir sporto centras „Kalita“.

„Realiai jie neteisėtą veiklą vykdo, 
nes tie įkainiai nėra patvirtinti“, - sa-
vivaldybės administracijos direktorių 
A.Gališanką perspėjo D.Žiogelis.

„Būtume tikrai nespėję į šitą Ta-
rybos posėdį. Administracija gavo 
prašymą, nagrinėjo, bet į šitą posėdį 
nespėjo pateikti. Bus teikiama vasa-
rio mėnesio posėdžiui. Aš nežinau, 
ar čia galima sakyti, kad nelegali vei-
kla“, - teisinosi A.Gališanka.

„Na, teisiniai dalykai pas mus da-
bar tokie...“, - į A.Gališankos pasitei-
sinimą reagavo D.Žiogelis.

Anykščių seniūnijoje kilo antras žmonių 
aukų pareikalavęs gaisras

Tai, kad kilo gaisras, už 300 
metrų gyvenantis kaimynas pa-
stebėjo tik tada, kai gaisro gesinti 
atskubėjo ugniagesiai. 13.46 val. 
lokalizavus gaisrą ir ugniagesiams 
gelbėtojams atliekant žvalgybą, 
viename iš kambarių buvo rastas 
stipriai apdegęs namo savininko 
(gimusio 1938 m.) kūnas. Gaisro 
metu sudegė namo stogas, išdegė 
pastato vidus. Gaisro aplinkybės 
tiriamos. Manoma, kad gaisras ga-
lėjo kilti dėl elektros instaliacijos 
gedimo arba nuo krosnies.

Gaisre žuvęs vyras savo gyvena-
mąją vietą buvo deklaravęs Utenos 
rajone. Pastaruosius ketverius metus 
Klevėnų kame gyveno vienas. Pasak 

Anykščių seniūnijos seniūno Euge-
nijaus Pajarsko, vyras nerūkė, nepik-
tnaudžiavo alkoholiniais gėrimais

Reaguojant į išaugusių nelaimių 
skaičių, antradienį Anykščių rajo-
no savivaldybėje organizuotas pa-
sitarimas su Anykščių priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos vyriausiąja 
specialiste Daina Bradauskiene, 
laikinai pavaduojančia viršinin-
ką Saulių Slavinską, ir Anykščių 
rajono ugniagesių tarnybos va-
dovu Valdu Tereškevičiumi. Šio 
susitikimo tikslas buvo ne tik ap-
tarti esamą gaisringumo situaciją 
Anykščių rajone, bet ir imtis visų 
įmanomų priemonių, kad aukų 
pareikalavusios nelaimės daugiau 
nepasikartotų.

Nuo vasario iki gruodžio mėne-
sio rajone vyks akcija „Kūrenkime 
saugiai“, kurios metu tikimasi ap-
lankyti net 1200 namų, gyvento-
jams ne tik papasakoti apie saugų 
krosnių kūrenimą, bet ir įspėti apie 
nemalonumus, kurie gali kilti tin-
kamai neišvalius dūmtraukių, neat-
likus krosnių remonto. Šias akcijas 
vykdyti padės ir rajono seniūnijų 
socialiniai darbuotojai. Informuo-
jant žmones, prie jų bus prašoma 
prisidėti ir policijos  pareigūnų.

Anykščių mieste ir rajone esan-
čiuose socialiniuose būstuose, ato-
kiose sodybose savivaldybė žada 
įrengti 130 priešdūminių jutiklių, 
kurie, ištikus nelaimei, padės grei-
čiau reaguoti ir išgelbėti gyvybes.

Stasys STEPONĖNAS, Skiemo-
nių seniūnijos seniūnas:

- Ragų, jau tikriausiai nebeparo-
dys, bet ragelius dar gali. Aišku, kad 
nesidžiaugiu tokia žiema, ir pirmiau-
siai galvoju apie seniūnijos kelius. 
Vasarą, rudenį pakako lietaus, bet, 
pasirodo, ir žiema vandens negaili, 
jeigu dar savaitę palis, turėsim didelių 
problemų.

Inga ŽUKAUSKIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės ekologė:

- Kaip tik žiūrėjom prognozės ir 
kitam savaitgaliui dar praneša 13 
laipsnių šalčio, aišku, paskui vėl pro-
gnozuoja atšilimą. Dabar žiūrint pro 
langą šiek tiek liūdna... Labai džiau-
giausi, kai praėjęs savaitgalis buvo 
šaltas, baltas, kai žemė buvo nuklota 
sniegu. Aš tikiuosi, kad gal dar pasku-
tinis žiemos mėnuo – vasaris – pasi-
taisys. 

Jolanta PUPKIENĖ, Anykščių 
kultūros centro Troškūnų skyriaus 
režisierė:

- Aš galiu pasakyti, kaip tokia 
žiema veikia kūrybą... Man tai kelia 
daugiau neigiamų emocijų, sunkiau 
veikia psichologiškai. Kai už lango 
matai baltą žiemą, yra šaltuko, o jei 
dar saulė išlenda, iš karto nuotaika 
yra geresnė. Na, aš dar tikiuosi, kad 
žiemos nors kažkiek bus.

Pradžioje žemė tylėjo 
kaip žemė, paskui prisipažino 
esanti žemės ūkio paskirties

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono meras, apie tai, kodėl parko 
sodinti negalima ten, kur anks-
čiau nuspręsta: 

„Lietuvos verslo konfederacijos 
parkui siūlytas plotas šalia Šeimy-
niškėlių piliakalnio – žemės ūkio 
paskirties žemė, todėl šioje terito-
rijoje parko Anykščių rajono savi-
valdybė įrengti nesiruošia“

Bet kai kaimyno tvartas 
dega, juk gražu?

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, tų, kurie keikia tris bendro-
ves Anykščių rajone valdančio 
Ramūno Karbauskio „Agrokon-
cerną“, klausė: 

„Noriu paklausti visų, kas užan-
ty laiko akmenį: ar gerai, kad iš-
saugotos darbo vietos? Geriau 
būtų, jei žmonės neturėtų darbo? 
Jei laukai dirvonuotų?”

Dabar Kavarskas ant bangos!

Deividas DILYS, verslininkas, 
apie reklamos reikšmę:  

„Reklamos požiūriu, labai buvo 
naudingas skandalas, kai kažkas 
ministro vaikus bandė vasaros ro-
gutėmis pavėžinti be eilės. Susi-
domėjimas rogutėmis, tuo pačiu ir 
kitomis pramogomis Anykščiuose, 
smarkiai išaugo“.

Taip kol išeina iš nerūkymo
zonos ir parūko...

Angelija BALTUŠIENĖ, gy-
dytoja, apie rūkančių nerūkymo 
zonoje kontroliavimą: 

„Leidžiu sau žmogų pavedėti iki 
užrašo ir pasižiūrėti, kad čia yra 
nerūkymo zona“.

Niekas net neįtaria, kokį 
Jūs patarėją turit omenyje...

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas, apie rūkalių problemas: 

„Kur dėtis rūkančiajam? Na-
muose - žmona neleidžia, balko-
ne - kaimynai mato, mieste - koks 
nors patarėjas stebi“.

Išeina, kad gyvatė nėra 
pasiutęs žaltys?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos viršininkas, apie 
pasiutligę: 

„Esu girdėjęs „pasakų“, kad pa-
siutlige gali užkrėsti ir gyvatė... 
Tikrai taip nėra, nei gyvatės, nei 
driežai, nei varlės pasiutligės ne-
platina“.

Piktas V.Čerčilis būtų 
sunaikinęs ir sąjungininkus!

Dainius ŽIČKUS, anykštėnas, 
apie rūkymą: 

„Pats nerūkau, tačiau gerbiu kie-
kvieno rūkoriaus teisę į gyvenimą. 
Lygiai taip pat manęs nedomina 
nusipenėję saldumynų gerbėjai. 
Jeigu iš V.Čerčilio lemiamu mo-
mentu būtų atimtas cigaras, pasau-
lis būtų kitoks...“
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Prieš dvejus metus Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cija parengė, o Anykščių rajono 
Taryba patvirtino labai rimtą 
dokumentą – „Pasiūlymą suteikti 
kurorto statusą Anykščių mies-
tui“. Šio dokumento pagrindinis 
tikslas buvo įtikinti aukštus šalies 
valdininkus, kad Anykščiai jau 
yra pasiruošę tapti kurortu (dabar 
Anykščiai yra kurortinė teritori-
ja).

Paradoksas, tačiau prabėgus 
mažiau nei dvejiems metams 
po šio dokumento parengimo, jį 
vartant sunku sulaikyti šypseną. 
Ir čia aiškėja, kaip svarbu esant 
valdžioje „įsijungti fantaziją“ 
(čia savivaldybės vyriausioji 
specialistė kultūrai ir turizmui Au-
dronė Pajarskienė taip vis ragina 
seniūnus sueigose) ir „kabinti 
makaronus“.

Minėtame dokumente išvardinta 
visa eilė kriterijų, pagal kuriuos 
Anykščiai lyg ir turėtų atitikti ku-
rorto statuso verto miesto vardą. 
Ir kol kas tai padaryti labiausiai 
sekasi dėl gaivaus Anykščių 
šilelio oro, kuris neviršija leistinų 
koncentracijų. Įdomiausia dalis – 
apie verslo planus.

Cituoju: „Šia vasarą, šalia 
Šventosios upės kairiojo kranto, 
šalia miesto parko, j. jablonskio 
g., Anykščių mieste, atsidarys 
„Ekologinis šeimos apiterapijos 
ir edukacijos centras“, kuris 
svečiams ir miesto gyventojams 
suteiks šiuolaikines sveikatinimo 
ir rekreacijos paslaugas naudo-
jant medų ir kitus bitininkystės 
produktus, sveikatos išsaugojimo 
ir stiprinimo metodikas. Naujai 
atsidarysiantis centras pagerins 
gyventojų ir svečių aktyvaus ir 
netradicinio poilsio basę, suku-
riant papildomą – sąlyginai naują 
užimtumo formą Anykščių mieste 
taip praplečiant infrastruktūrą, 
reikalingą kurorto gydomųjų 
veiksnių naudojimui. Viename iš 
naujosios ligoninės korpusų pla-
nuojama atidaryti apie 250 vietų 
reabilitacijos centrą (parengtas 
techninis projektas). Buvusiame 
policijos pastate, Biliūno g. 17, 
planuojama atidaryti SPA centrą 
jaunoms šeimoms (parengtas 
techninis projektas). Prie Rubikių 
ežero veikiantis viešbutis „Gra-
diali“ planuoja statyti SPA zoną. 
Senoje miesto ligoninėje pla-
nuojama atidaryti reabilitacijos 
centrą.“

Šiandien viename iš naujo-
sios ligoninės korpusų ir toliau 
švilpauja vėjai, senosios ligoninės 
patalpose „reabilitacijos centrą“ 
atsidarę benamiai, o buvusiame 
policijos komisariato kieme riog-
so šiukšlynas...

Tai, kad šiandien turime tai, ką 
turime, visai natūralus dalykas. 
Prieš rinkimus lengviausia garsiai 
šaukti apie naujų darbo vietų 
kūrimą, tačiau paprasčiausias 
pavyzdys rodo, kad su versli-
ninkais rajono valdžia nepajėgi 

įgyvendinti ir kur kas paprastes-
nių projektų.

Prieš dvejus metus, lygiai tuo 
pačiu metu, kai gimė „pasiūlymas 
kurorto statusą suteikti Anykš-
čių miestui“, Anykščių rajono 
savivaldybė garsiai apsiskelbė, 
kad Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga Anykščiuose bus 
pasodinta 1000 ąžuolų giria. ją 
planuota sodinti šalia Šeimyniškė-
lių piliakalnio, 
ant kurio no-
rima pastatyti 
medinę pilį. 
Projektą „Lie-
tuvos verslo 
ąžuolų girios“ 
savivaldybė 
ruošėsi įgyven-
dinti su labai 
rimtais partneriais – solidžius 
šalies verslininkus vienijančia 
Lietuvos verslo konfederacija. 
Ąžuolų sodinukų būtų parūpinusi 
Lietuvos miško savininkų asoci-
acija, kurios valdybos narys yra 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis. Tačiau sumanyta akcija 
numirė vos užgimusi, o iš rajono 
mero K.Tubio atskriejo gan 
keistas paaiškinimas, kodėl gi taip 
nutiko: „Lietuvos verslo konfede-
racijos parkui siūlytas plotas šalia 
Šeimyniškėlių piliakalnio – žemės 
ūkio paskirties žemė, todėl šioje 
teritorijoje parko Anykščių rajono 
savivaldybė įrengti nesiruošia.“

„Atvažiavo iškilūs verslininkai 
ir tikėjosi, kad rajonas turi tikrą 
šeimininką, kuris žino, kur galima 
sodinti mišką“, - mero veiks-
mais stebėjosi portalo anyksta.
lt skaitytojai. Kiti netgi ragino 
pradėti specialų tyrimą, koks buvo 
pradėtas dėl Anykščių rajono 
Tarybos nario Luko Pakelčio val-

domos Mickūnų motociklų trasos 
ir iš kurio, kaip vėliau išsireiškė 
L.Pakeltis, gavosi tik „pirstelėji-
mas“. O gal kažkas slapta pakeitė 
nužiūrėtos ąžuolų giriai žemės 
paskirtį?

Tai viso labo ąžuolų giria, kuri 
galėjo tapti gražiu Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečio akcentu 
ir bendradarbiavimo su žino-
mais šalies verslininkais ženklu. 

Šiandien tai 
anykštėnams 
skamba lyg 
perspėjimas, 
kad tas prieš 
savivaldos 
rinkimus ža-
dėtasis „naujų 
darbo vietų 
kūrimas“, kaž-

kam per sunkiai įgyvendinamas 
reikalas.

Šioje vietoje rajono merui 
K.Tubiui patarti galėjo ekonomi-
kos srityje patarinėjantis buvęs 
gyvulininkystės įrangos vadybi-
ninkas Dominykas Tutkus. Gaila, 
tačiau ir jis prieš keletą savaičių 
„Anykštai“ tegalėjo pasakyti, kad 
Anykščiuose uždarinėjamos par-
duotuvės jį nuteikia „liūdnokai“.

Visa virtinė nesėkmių su verslo 
plėtra Anykščiuose, tikėkimės, ra-
jono valdžiai „nepakirps sparnų“. 
Savivaldybėje tikrai netrūksta 
kūrybingų asmenybių, kurios stra-
teginių dokumentų puslapiuose 
suplanuos dar ne vieno būrius tu-
ristų viliojančių centrų atidarymų. 
Galų gale, turime ir perspektyvių 
vietinių firmų, kurios už rajono 
biudžeto pinigus vienu metu geba 
ir strategijas kurti, ir savivaldybės 
automobilius taisyti...

O „žemėj Lietuvos, ąžuolai 
žaliuos!“

...viename iš naujosios 
ligoninės korpusų ir to-
liau švilpauja vėjai, seno-
sios ligoninės patalpose 
„reabilitacijos centrą“ at-
sidarę benamiai...

„Visus praėjusius metus 
drauge su komanda lankėme 
seniūnijas, dalyvavome įvai-
riuose susitikimuose, bendra-
vome su rajono gyventojais 
ir į jų išsakytus pastebėjimus, 
prašymus tikrai atsižvelgėme 
rengdami šių metų biudže-
to projektą. Svarbiausia, kad  
Anykščių rajone gyventi būtų 
dar patogiau, saugiau ir tie-
siog maloniau“, - sakė Anykš-
čių rajono savivaldybės meras 
Kęstutis Tubis. 

Šiais, kaip ir praėjusiais 
metais, patvirtinus biudžetą 
Anykščių rajono savivaldybė 
grąžins dalį kredito ir sutau-
pys per 3 tūkst. Eur. Šios lė-
šos bus panaudojamos kitiems 
Anykščių rajono gyventojų 
poreikiams.

2017 m. biudžetas buvo 
įgyvendintas 102 proc., gauta 
566,6 tūkst. Eur viršplaninių 
lėšų. 2018 m. biudžetas teikia-
mas subalansuotas, daugeliui 

sričių skiriamas finansavimas 
didėja. Šiais metais itin dide-
lį dėmesį planuojama skirti 
seniūnijų gatvių ir teritorijų 
apšvietimo tinklų rekonstruk-
cijai ir plėtrai. Šiais metais 
šiai programai numatyta 70 
tūkst. Eur. Anykščių rajono 
savivaldybės vietinės reikš-
mės kelių ir gatvių remontui 
ir rekonstrukcijai numatyta 
skirti net 380 tūkst. Eur, o vie-
tinės reikšmės kelių ir gatvių 
plėtrai – 69 tūkst. Eur daugiau 
nei praėjusiais metais – 90 
tūkst. Eur. Melioracijos vei-
klai Anykščių rajone numaty-
ta 50 tūkst. Eur – 37 tūkst. Eur 
daugiau nei 2017 m.

Efektyviai įgyvendinus biu-
džete planuojamas veiklas pa-
gerės Anykščių rajono švieti-
mo pastatų kokybė – švietimo 
objektų remontui ir pritaiky-
mui kokybiškai veiklai numa-
tyti 163,4 tūkst. Eur. Daugiau 
lėšų skirta ir vaikų užimtumo 

Didėjantis Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetas: kas planuojama 2018-iesiems?
2018 metų vasario 8 dieną vyksiančio 37-ojo Anykščių ra-

jono savivaldybės tarybos posėdžio metu bus tvirtinamas 
2018 m. Anykščių rajono savivaldybės biudžetas. Šiais me-
tais projektinis biudžetas – 192,6 tūkstančių eurų didesnis 
už 2017 m. Iš viso 2018 m. Anykščių rajono savivaldybės 
biudžete – 24748,2 tūkst. Eur. 

didinimui, studentų skatini-
mui, olimpiadų, konkursų, 
renginių organizavimui bei 
kelionių išlaidų kompensavi-
mui, tradicinių sporto renginių 
įgyvendinimui, atvirų jaunimo 
erdvių veiklos užtikrinimui.

Smulkaus ir vidutinio vers-
lo skatinimui Anykščių rajono 
savivaldybės 2018 m. biu-
džete numatyti 45 tūkst. Eur, 
socialinio, bendruomeninio 
ir kitų verslo rūšių, įgyven-
dinant bendruomenių inicia-
tyvas, skatinimui – dvigubai 
daugiau nei praėjusiais metais 
– 20 tūkst. Eur. 

Siekiant kuo detaliau prista-

Anykščių rajono savivaldybė skelbia Anykščių ra-
jono savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą. Nuo 
sausio 23 d. jį galite rasti internetiniame tinklalapyje 
www.anyksciai.lt. Gyventojai ar juridiniai asmenys pas-
tabas ir pasiūlymus gali pateikti iki 2018 m. sausio 30 
d. elektroniniu paštu danuta.gruzinskiene@anyksciai.lt 
arba tel. (8 381) 5 80 86.

2018 m. vasario 8 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 37-asis posėdis. Tary-
bos posėdis vyks Anykščių rajono savivaldybės salėje. 
Jungtinis komitetų posėdis vyks 2018 m. vasario 6 d. 10 
val. (antradienį).

tyti 2018 m. Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto projek-
tą, 2018 m. sausio 29 d., 17 
val., Anykščių kultūros centre 
biudžeto projekto pristatymas 
vyks Anykščių rajono įstai-
gų vadovams ir verslo atsto-
vams. Sausio 30 d., 14 val., 
Anykščių rajono savivaldybės 
posėdžių salėje (III a.) vyks 
pristatymas sporto bendruo-
menei, sausio 31 d., 15 val. – 
nevyriausybinių organizacijų 
ir bendruomenių atstovams 
(taip pat Anykščių rajono sa-
vivaldybės posėdžių salėje).

Užsak.Nr 86

šiupinys
Slidinėja. Penktadienį dar nebuvo 

nuplautas sniegas nuo Kalitos kalno 
ir slidininkai lietingu oru galėjo va-
žinėtis nuo kalno. Pramogų ir spor-
to centro „Kalita“ vadovas Valdas 
Skliaustys vylėsi, kad slidinėti bus 
galima ir savaitgalį. Ateinančios sa-
vaitės antroje pusėje prognozuoja-
mas atšalimas, galbūt šį kartą visas 
sniegas nuo kalno ir nebus nuplautas 
lietaus.   

Protai. Antradienį Anykščių bi-
bliotekoje prasidėjo „Auksinio pro-
to“ žaidimai. Pirmąjį turnyrą laimėjo 
„Nikė“, surinkusi 64 taškus. Antrąją 
vietą užėmė „Šį kartą“ (62 tšk.), tre-
čiąją – „Varpas“ (58 tšk.), ketvirtą-
ją – „Dzajana“ (50 tšk.), penktąją 
– „Durnių laivas skęsta lėtai“ (46 
tšk.). Lietuvoje pirmasis žaidimas 
surengtas prieš savaitę, tačiau tada 
turnyras Anykščiuose nevyko, o dvi 
mūsų komandos „Varpas“ ir „Nikė“ 
žaidė „išvykoje“ Kamajuose. 

Perspėjimas. Šią savaitę Anykš-
čių rajono mokyklose lankėsi Lie-
tuvos blaivybės draugijos „Baltų 
ainiai” Klaipėdos padalinio pirmi-
ninkas Artūras Šiukšta. Svečias iš-
reiškė didelį nerimą, kad Lietuvoje 
dideliu mastu sparčiai plinta vaikų 
alkoholizmas.

Pareigos. Traupio bendruomenės  
pirmininke tapo Traupio pagrindi-
nės mokyklos mokytoja, Anykščių 
rajono mero pavaduotojo Sigučio 
Obelevičiaus žmona Alytė Obelevi-
čienė. Iki šiol bendruomenei vado-
vavo Janina Savickienė, iš pareigų 
ji nusprendė pasitraukti savo noru. 
Bendruomenė gyvuoja jau penkio-
liktuosius metus.

Biudžetas. Anykščių rajono sa-
vivaldybė paviešino 2018-ųjų metų 
rajono biudžeto projektą. Rajono 
Tarybai pateiktame sprendimo pro-
jekte yra numatyta, kad 2018 metų 
biudžetas sieks 24 748 200 Eur (per-
nai – 24 555 600 Eur). 

Kalendorius. Profesorius Os-
valdas Janonis parengė 2018 metų 
Surdegio kalendorių. Jame pateik-
tos miestelio sukaktys, susijusios 
su istoriniais įvykiais, kraštiečiais, 
vienuolynu ir kitų daug vertų prisi-
minimo jubiliejų ir datų.

Paroda. Į tarptautinę turizmo, 
kelionių ir aktyvaus laisvalaikio 
parodą „Adventur“ Vilniuje išvy-
ko gausios savivaldybės pajėgos 
–meras Kęstutis Tubis, mero pa-
vaduotojas Sigutis Obelevičius ir 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas.

Fotoarchyvas. Pirmieji ekspona-
tai, Lietuvos Respublikos 100-me-
čio 2018-aisiais metais, papildę A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukaus-
ko memorialinio muziejaus fondus, 
– tai anykštėno mokytojo Antano 
Puodžiūno (1930–2017) fotoarchy-
vas. Žinomo fotografijos mėgėjo, 
fiksavusio daugiausiai XX a. antro-
sios pusės Anykščių krašto švietimo 
ir kultūros istoriją, sukauptą vaizdų 
turtą – pilną lagaminą nuotraukų ir 
dėžę su tūkstančiais negatyvų – mu-
ziejui perdavė jo žmona mokytoja 
Teresė Laimutė Puodžiūnienė.

Užjaučia. Išspausdinti užuojau-
tą „Anykštos“ laikraštyje kainuoja 
15 eurų, užuojauta-nekrologas arba 
informacija apie laidotuves - (1 
kv.cm). 0,5 euro.
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Darbas slaugytojams Vokietijoje! 

 Legalus ir patikimas darbas Vokietijoje, 
pagalba tvarkant visus dokumentus, 
 Galimybė pasirinkti užsakovą bei aptarti sąlygas, 
 Vokiečių kalbos kursai ir slaugos mokymai,
 Nemokamas pragyvenimas darbo metu 

šeimoje, sveikatos ir civilinės atsakomybės draudimas, 
 Kelionės išlaidų kompensavimas ir jokių tarpininkavimo 

ar registracijos mokesčių.
Reikalavimai: 
Paslaugumas, patirtis slaugos srityje, vokiečių kalbos žinios. 
Tel.: 8 37 242 522, info@hausengel.lt

Ąžuolų girios sodinimą 
patvirtino parašais

2016 metais Anykščių rajono sa-
vivaldybė apie Anykščių pašonėje 
sumanytą sodinti 1000 ąžuolų girią 
išplatino štai tokio turinio pranešimą: 
„Balandžio 14 dieną, ketvirtadienį, 
Anykščiuose lankėsi Lietuvos verslo 
konfederacijos (LVK) atstovai, kurie 
aptarė kartu su Lietuvos miško savi-
ninkų asociacija ir Anykščių rajono 
savivaldybe plėtojamą „Lietuvos 

verslo ąžuolų girios“ projektą.
Susitikimą pradėję Anykščių ra-

jono savivaldybės mero Kęstučio 
Tubio kabinete, vėliau LVK atstovai 
susitiko su Anykščių vadovų klubo, 
biudžeto, ekonomikos ir kaimo rei-
kalų komiteto, Anykščių rajono sa-
vivaldybės tarybos nariais, pristatė 
LVK veiklą, konfederacijos kuruoja-
mus projektus bei iniciatyvas.

Apsilankymo metu taip pat buvo 
apžiūrėti sklypai, kuriuose galė-
tų būti sodinama „Lietuvos verslo 

1000 ąžuolų giria nesužaliavo dėl 
rajono vadovų neapdairumo

ąžuolų giria“, pasirašytas susitari-
mas dėl projekto.

„Lietuvos verslo ąžuolų giria“ – 
tai nacionalinis projektas, skirtas 
Lietuvos Valstybingumo atkūrimo 
100-mečiui paminėti. Ąžuolas – tai 
sakralumo, stiprybės ir vienybės 
simbolis, todėl Valstybei reikšminga 
proga iki jubiliejinių 2018 metų bus 
pasodinta 1000 šių medžių giria“.

Girios  sodinti nebesiruošia

„Anykštai“ nusprendus pasidomėti, 
kodėl nesodinama žadėtoji ąžuolų gi-
ria, situaciją pakomentavo Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis, kuris, 
beje, yra vienos iš planuotos akcijos 
partnerių - Lietuvos miško savininkų 
asociacijos - valdybos narys.

„Lietuvos verslo konfederacijos 
parkui siūlytas plotas šalia Šeimy-
niškėlių piliakalnio – žemės ūkio 
paskirties žemė, todėl šioje terito-
rijoje parko Anykščių rajono savi-
valdybė įrengti nesiruošia“, - lako-
niškai „Anykštai“ paaiškino meras 
K.Tubis.

Gaivins apleistą parką mieste

Greičiausiai, norėdamas nukreipti 
dėmesį dėl nepavykusio „Lietuvos 
verslo girios“ projekto, kuris, beje, 
rajonui galėjo atnešti ir ekonomi-
nės naudos, mat projekte dalyvauja 
stipriausius šalies verslininkus vie-
nijančios Lietuvos verslo konfede-
racijos nariai, ąžuolų girią rajono 
meras K.Tubis pažadėjo pasodinti 
kitoje vietoje. Meras informavo, 
kad Anykščių rajono savivaldybė 
žada naujam gyvenimui prikelti  
prieš 17 metų mieste pradėtą so-
dinti Karaliaus Mindaugo ąžuolyno 
parką. K. Tubis „Anykštą“ infor-
mavo, kad šiuo metu yra pradėtos 
sklypo formavimo procedūros. 
Žadama, kad parkas bus pritaikytas 
pažinti Lietuvos istoriją, ramiam po-
ilsiui tam skirtose zonose.

Karaliaus Mindaugo ąžuolyno 
parkas žemės sklype, kurį apriboja 
Kęstučio, Šaltupio ir Liudiškių ga-
tvės, pagal savivaldybės planus turė-
tų užimti 10 ha teritoriją.

Ąžuoliuką sodino Prezidentas 
Valdas Adamkus

Priminsime, kad 2001 metais 
Karaliaus Mindaugo ąžuolyno par-
ke ąžuoliuką pasodino Prezidentas 

ninkas Eugenijus Gentvilas, gene-
ralinis urėdas Benjaminas Sakalaus-
kas, Seimo narys Antanas Baura, 
Anykščių klebonas Stanislovas 
Krumpliauskas, rajono Tarybos ir 
Valdybos nariai, kultūros darbuo-
tojai, verslininkai bei visi panorėję. 
Anykščių urėdo pavaduotojo Kęs-
tučio Bilboko teigimu, Nepriklau-
somybės parke buvo pasodinta 80 
ąžuoliukų. (...)

V. Adamkus palankiai sutiko ir 
planus ant Šeimyniškėlių piliakalnio 
statyti medinę pilį. Apie piliakalnį 
Prezidentui pasakojęs archeologas 
Gintautas Zabiela „Anykštai” taip 
perteikė V.Adamkaus poziciją: „Pre-
zidentas, aiškiai pasisakęs prieš Val-
dovų rūmų atstatymą Vilniuje, apie 
medinės pilies statybą ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio kalbėjo ne kaip 
apie bandymą atstatyti Mindaugo 
laikų pilį, o kaip apie turistams pa-
trauklaus objekto statybą”. Ant pilia-
kalnio V.Adamkus pasirašė simbo-
linį dokumentą, kad 2001 lapkričio 
8 -ąją Anykščiuose sodino karaliaus 
Mindaugo ąžuolyną. Šis dokumentas 
tuoj pat perduotas saugoti Anykščių 
muziejui.

Prie Vorutos Prezidentas ir kiti 
šventės dalyviai taip pat pasodino 
12 ąžuolų alėją. (...) Per pietus meras 
Darius Gudelis pakvietė V.Adamkų 
atvykti į Anykščius 2003 - aisiais, 
minint karaliaus Mindaugo 750- 
ąsias karūnavimo metines ir „tebeei-
nant Prezidento pareigas”. Padėkojęs 
už kvietimą, V.Adamkus nusijuokė.

Parkas apleistas

Deja, bet Prezidento V.Adamkaus 
sodinto ąžuoliuko Karaliaus Min-
daugo ąžuolyne išsaugoti nepavyko 
– jis vandalų buvo nulaužtas ir tie-
siog nudžiuvo. Parku vadinama teri-
torija ilgą laiką buvo nešienaujama, 
prišiukšlinta. Nuo kalvotos vietovės 
atsiveria bene gražiausia ir plačiau-
sia Anykščių ir jų apylinkių dalis.

Karaliaus Mindaugo atminimui skirtą ąžuolėlį Prezidentui Val-
dui Adamkui padeda sodinti A. Vienuolio gimnazijos moksleivis 
Gytis Perevičius. 

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Prieš dvejus metus Anykščių rajono savivaldybės pradėtas projek-
tas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga Anykščiuose, šalia 
Šeimyniškėlio piliakalnio, ant kurio svajojama pastatyti medinę pilį, 
pasodinti  1000 ąžuolų girią taip ir liko popieriuje, nes paaiškėjo, kad 
tam neparuoštas žemės sklypas.

Projekto „Lietuvos verslo ąžuolų giria“ įgyvendinimas 
pradėtas su Lietuvos verslo konfederacija bei Lietuvos miš-
ko savininkų asociacija pasibaigė pasitarimais Anykščių ra-
jono mero Kęstučio Tubio kabinete bei skambiais pasisaky-
mais per televiziją.

Rajono mero Kęstučio Tubio atsakymas dėl 1000 ąžuolų giriai 
skirto žemės sklypo paskirties pasikeitimo gerokai nustebino por-
talo anyksta.lt skaitytojus – jie stebėjosi, kaip to prieš susitarimo 
su verslininkais pasirašymą rajono vadovas galėjo nežinoti.

Valdas Adamkus. Apie šį įvykį tuo-
met „Anykšta“ rašė: „ Ketvirtadienį 
Anykščiuose ąžuolus sodino Lietu-
vos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus. Ties kultūros rūmais šokiu 
kepurine ir duona garbių anykštėnų 
sutiktam valstybės vadovui meras 
Darius Gudelis priminė, kad jis lan-
kosi mieste, „kurio vardas labiausiai 
sietinas su karaliumi Mindaugu”. 
Savo trumpoje kalboje V.Adamkus 
taip pat nevengė asociacijų, kad le-
gendinė karaliaus Mindaugo Voruta 
prieš daugiau kaip septynis šimtme-
čius bus stovėjusi netoli Anykščių. 
Prezidentas apie pradedamą sodinti 
Karaliaus Mindaugo ąžuolyną kal-
bėjo: „Tai šventė ne tik jūsų, bet ir 
visos Lietuvos. Ji be galo prasmin-
ga. Karaliui Mindaugui skirtas ąžuo-
lynas mus sujungia su praeitimi, su 
valstybingumu.” Valstybės vadovas 
ir jo palyda, kuri nebuvo tokia gausi, 
kaip tikėtasi (į ąžuolyno sodinimo 
šventę neatvyko premjeras Algirdas 
Brazauskas, Seimo pirmininkas Ar-
tūras Paulauskas, buvęs kariuome-
nės vadas Jonas Andriškevičius bei 
daugelis ministrų) padėjo gėlių prie 
poeto Antano Baranausko paminklo 
ir, lydimi beveik bėgančių pavymui 
anykštėnų, nurūko prie Mindaugo 
karūnos sporto komplekso.

Čia, pasveikinti J.Biliūno moky-
klos mokinių (pradinukai Prezidentui 
net padovanojo pačių sukurtą knygą 
apie valstybės vadovą), aukšti sve-
čiai ėmėsi darbo: į iš anksto urėdijos 
iškastą duobę Prezidentas, padeda-
mas jį lydėjusių patarėjų bei vaikų, 
įsodino pirmąjį ąžuolyno ąžuoliu-
ką. Ąžuoline kuoka įkalęs medelį 
prilaikysiantį kuolą, Prezidentas iš 
Anykščių urėdo Sigito Kinderio tą 
kuoką čia pat gavo dovanų ir sakė 
laikysiąs savo darbo kabinete, kaip 
tikrai gerą įrankį.

Sekdami valstybės vadovo pa-
vyzdžiu, ąžuolus molingoje kalvoje 
sodino Aplinkos ministras Arūnas 
Kundrotas, Liberalų partijos pirmi-

Šią vietovę rajono valdžia vadina Karaliaus Mindaugo ąžuolyno parku, tačiau ji panaši tik į apleis-
tą, netvarkomą miesto teritoriją.
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(Atkelta iš 1 p.)

Anykštėnams sunku įrodyti, kad 
Ramūnas Karbauskis – baubas

Antanui Baurai skauda

„Ramūną muša visi, kas netingi. 
Bet Anykščiuose mes ką „Agro-
koncernui“ galime prikišti? Noriu 
paklausti visų, kas užanty laiko 
akmenį: ar gerai, kad išsaugotos 
darbo vietos? Geriau būtų, jei žmo-
nės neturėtų darbo? Jei laukai dir-
vonuotų? Man pikta ir skaudu.“ - 
emocingai kalbėjo A.Baura. 

Seimo narys susirinko informa-
ciją, kad visose trijose Anykščių 
įmonėse, kurias valdo „Agrokon-
cernas“ darbuotojams įvairiomis 
progomis skiriamos išmokos. Už 
pirmą gimusį vaiką mokama 1000 
eurų išmoka, už antrąjį - 1500 
eurų, už trečiąjį - 2000 eurų ir taip 
toliau. Mirus įmonės darbuoto-
jo artimam giminaičiui skiriama 
500 eurų parama. O mirus įmo-
nės darbuotojui 600 eurų parama 
išmokama jo artimiesiems. „Ap-
valių“ jubiliejinių sukakčių proga 
darbuotojams skiriamos premijos 
nuo 100 iki 900 eurų, pirmą kar-
tą besituokiantiems skiriama 300 
eurų išmoka. 

„Prieš Kalėdas kiekvienas dar-
buotojas gavo po kalakutą ir kny-
gą. Suprantu, kad tai smulkmenos, 
bet, sutikit, malonios smulkme-
nos“. - apie „Agrokoncerno“ va-
dovų dėmesį darbuotojams kalbėjo 
Seimo narys A.Baura.

Beveik 100 darbo vietų

UAB „Anykščių agrocentras“ 
dirba 11 darbuotojų, žemės ūkio 
kooperatyve „Elma“ -26, Burbiš-
kio agroserviso kooperatyve - 60 
darbuotojų. Taigi, iš viso - 97 dar-
bo vietos. Visoms šioms trims įmo-
nėms vadovauja Vytautas Sriubas.

V.Sriubas tikino, kad „Agrokon-
cerno“ įmonėse darbuotojų kaita 
minimali, o minimalų atlyginimą 
gauna gal tik vienas kitas pagal-
binis darbuotojas - kitų darbinin-
kų algos ženkliai didesnės. Pasak 
V.Sriubo, gal tik fermų darbininkai 
kiek dažniau keičiasi, kitose sfero-
se žmonės dirba ilgus metus.

„Elmos“ žemės ūkio bendrovė 
valdo 1500 ha žemės, jos veikla 
tik augalininkystė. Tuo tarpu Bur-
biškio agroserviso kooperatyve - 
mišrus ūkis - 1035 ha žemės, 560 
melžiamų karvių ir panašiai tiek 
prieauglio. V.Sriubas tvirtino, kad 
visi norintys dirbti burbiškiečiai jau 
įdarbinti, šiame kooperatyve dirba 
ne tik vietiniai, bet ir troškūniečiai, 
kavarskiečiai, debeikiečiai. 

UAB „Anykščių agrocentras“ 
veiklos pagrindas - Piktagalio grū-
dų elevatorius. Šiame elevatoriuje 
valomi ir džiovinami Burbiškio ir 
Elmininkų bendrovių grūdai, taip 
pat paslaugos teikiamos ir ūkinin-
kams. UAB „Anykščių agrocen-
tras“ taip pat valdo ir dirba ir savo 

žemės plotus.
„Palaipsniui didiname žemės 

plotus, darbų apimtis, todėl auga 
ir darbuotojų skaičius“. - kalbėjo 
trijų įmonių direktorius V.Sriubas. 
Direktorius tikino, kad koncernas 
dirba panašiai kaip kiekvienas 
sveiko proto verslo subjektas, in-
vestuodamas ir į žmones, ir į tech-
niką, ir į aplinką. 

Kas tingi - tiems visiems 
blogai

„Anykštos“ pakalbintas Burbiš-
kio agroserviso kooperatyvo trak-
torininkas Julius Grybė sakė, jog 
algos mokamos laiku, technika, 
su kuria dirba, nauja, tvarkinga. 
„Normalus darbas. Paprastai darbu 
ir darbdaviais skundžiasi tie, kas 
tingi dirbti. Tinginiams visur blo-
gai“ - kalbėjo traktorininkas. 

Žemės ūkio bendrovėje „Elma“ 
bei Burbiškio agroserviso koope-
ratyve direktoriaus pavaduotoju 
dirbantis Petras Pumputis kalbė-
jo, kad „Elmoje“ dirbo ir tada, kai 
bendrovę valdė „Jara“. „Darbo 
specifika ta pati, kaip „Jaros“ lai-
kais. Tiesa, darbų apimtys auga, 
auga galvijų skaičius, priimam 
naujus darbuotojus. Darbininkai 
darbo sąlygomis nesiskundžia“ – 
„Anykštai“ sakė P.Pumputis.  

Alvydas Diečkus: 
„Žmonių nenuskriaudė“

Buvęs Burbiškio agroserviso ko-
operatyvo vadovas Alvydas Dieč-
kus „Anykštai“ sakė, jog kaime gal 
surasi ir nepatenkintų žmonių nau-
jaisiais kooperatyvo savininkais, 
tačiau „Agrokoncernas“ greičiau 
vis dėlto yra gelbėtojais. „Į pa-
baigą mums nebedavė kreditų. Ir 

Seimo narys, „valstietis“ 
Antanas Baura asmeniškai 
tarpininkavo, kad „Agro-
koncernas“ pirktų bankru-
tavusias „Jaros“ grupės 
įmones.

Visoms trims „Agrokoncer-
no“ valdomoms Anykščių 
įmonėms –UAB „Anykščių 
agrocentras“, žemės ūkio 
kooperatyvui „Elma“ bei 
Burbiškio agroserviso koo-
peratyvui vadovauja Vytau-
tas Sriubas.

Anykščių savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Antanas Girskus 
sako nėra girdėjęs ūkininkų 
skundų dėl galimai nesą-
žiningos „Agrokoncerno“ 
grupės įmonių veiklos.

žmonių nebebuvo. Kas liko dirbti 
- patenkinti. Pajininkams už pajus 
sumokėjo - žmonių nenuskriaudė“. 
- kalbėjo buvęs Burbiškio agroser-
viso kooperatyvo vadovas. 

Jis tikino, kad iš „Agrokoncer-
no“ pusės nebuvo spaudimo bū-
tinai parduoti bendrovės pajus. 
Pasak A.Diečkaus, pasklidus in-
formacijai, kad kooperatyvo nariai 
galbūt gali perleisti pajus, atsirado 
ir potencialūs pirkėjai. „Kol geriau 
laikėmės, visokie pirkėjai dažniau 
važinėjo“ - šyptelėjo A.Diečkus.

Žinių apie žemių grobimą 
negirdėjo

Ilgametis Anykščių savivaldy-
bės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas Antanas Girskus 
„Anykštai“ sakė negirdėjęs, kad 
kas iš ūkininkų skųstųsi „Agro-
koncerno“ įmonėmis. „Na, nebe-
grobiamos žemės apskritai. Juk ne 
tame amžiuje gyvename.“ - kalbė-
jo A.Girskus.

Pakankamai garsiai išreklamuo-
ta tema, neva „Agrokoncernas“ 
atideda ūkininkams mokėjimus už 
trąšas, bet nutaikęs patogią progą, 
priverčia ūkininkus bankrutuo-
ti. Tokių istorijų Anykščių rajone 
A.Girskus taip pat sakė negirdėjęs. 
„Visiems reikia ir visiems trūksta 
apyvartinių lėšų. Visi kas prekiau-
ja taiko mokėjimų atidėjimų prak-
tiką. Nedisponuoju informacija, 
kuria remdamasis galėčiau teigti, 
kad kažkas kažkaip mūsų rajone 
nuo „Agrokoncerno“ nukentėjo“ -  
tikino Žemės ūkio skyriaus vyriau-
siasis specialistas. A.Girskus dar ir 
pridūrė, jog jeigu žmogus skolinasi 
iš banko, negrąžina skolos ir dėl to 
netenka turto, niekas banko už tai 
nepasmerkia.       

Buvęs Burbiškio agroserviso 
kooperatyvo vadovas Alvydas 
Diečkus tvirtina, kad nau-
jieji kooperatyvo savininkai 
pajininkams sumokėjo gerus 
pinigus ir burbiškiečiai ant 
investuotojų danties negrie-
žia.

TVENKINIŲ KASIMAS

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

lyginame gruntą.
www.moletutvenkiniai.lt

Tel. (8-676) 42576.

Viešame prekių aukcione parduodamas 
Nesudėtingas statinys su terasa 

Pardavėjas: Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 
Aukcionas vyks 2018 m. vasario 12 d. 10 val. Anykščių kūno 

kultūros ir sporto centro konferencijų salėje (Liudiškių g. 18, 
Anykščiai).

Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis skelbiamas 2018 m. 
vasario 19 d. 10 val. 

Dalyvavimas nemokamas, būtina registracija. 
Parduodamo turto apžiūra: 2018 m. sausio 29–31 d. darbo va-

landomis, telefonu susitarus dėl laiko. 
Informacija apie atsiskaitymą ir turto pasiėmimą tinklapyje 
www.akksc.lt  
Kontaktinis asmuo – A. Gražytė, tel. 865802775.

KVIETIMAS

 ANYKŠČIŲ MIESTO INDIVIDUALIŲ 
VALDŲ SAVININKAMS

UAB Anykščių komunalinis ūkis kviečia individualių valdų savi-
ninkus atvykti sudaryti stiklo atliekų tvarkymo sutarčių į bendrovę, 
adresu Gegužės g. 47, Anykščiai.  Prašome atvykus atnaujinti ir ko-
munalinių atliekų tvarkymo sutartis. Su savimi turėti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.

Gyventojai laukiami darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val., o penk-
tadieniais nuo 8.00 – 15.45 val.,   (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).  
UAB Anykščių  komunalinis ūkis laukia iš savininkų aktyvumo, todėl  
bendrovė pasiruošusi š.m. sausio 22 d - vasario 23 d.  aptarnauti di-
desnį klientų srautą.

           
Negalintiems išsivežti konteinerių savo transportu, mūsų 

bendrovė į Jūsų namus konteinerius pristatys nemokamai.

Primename, kad antrinės atliekos iš gyventojų išvežamos 
nemokamai.      

Vizitas. Ministras pirminin-
kas Saulius Skvernelis per vizitą 
Gruzijoje sieks sustiprinti Lietu-
vos ir šios pietų Kaukazo šalies 
ekonominius saitus. Premjeras 
taip pat kalbėsis apie Gruzijos 
teritorines problemas, praėjus 
beveik dešimčiai metų po jos 
karo su Rusija. Per trijų dienų 
vizitą S. Skvernelis susitiks su 
šalies vadovais, taip pat užsie-
nio reikalų ir ekonomikos minis-
trais. „Turint omenyje, kad po-
litiniai santykiai yra idealūs, tas 
turėtų atsispindėti ir ekonomiko-
je. (...) Nėra gerai, kad stagnuoja 
mūsų tarpusavio prekyba, mažai 
ir investicijų“, – sakė premje-
ro patarėjas užsienio politikos 
klausimais Deividas Matulionis. 
Naujausiais duomenimis, tiesio-
ginės Lietuvos investicijos Gru-
zijoje siekia apie 1,45 mln. eurų. 
Gruzijos verslininkai Lietuvoje 
investavo daugiau nei 5,5 mln. 
eurų.

Ekspertas. Galimybe eks-
portuoti produktus į Jungtinius 
Arabų Emyratus (JAE) domisi 
vienos didžiausių šalyje maisto 
gamybos grupių „Vičiūnų gru-
pė“ ir „KG Group“. Pirmoji jau 
yra išvežusi bandomąsias pro-
dukcijos siuntas į JAE. „Tam ti-
krus parengiamuosius žingsnius 
JAE „Vičiūnų grupė“ daro jau 
ne pirmus metus – dalyvaujame 
žuvies ir jūrų gėrybių industrijos 
parodose, deramės su partneriais 
ir esame pradėję bandomąjį kai 
kurios produkcijos tiekimą“, – 
teigė „Vičiūnų grupės“ antrinės 
pardavimų bendrovės „Vičiūnai 
ir ko“ vadovas Egidijus Remei-
kis. Anot jo, grupė JAE norėtų 
parduoti aukštesnės kokybės 
produktus, pavyzdžiui, surimį, 
lašišą, skumbrę, žuvų pirštelius 
ir koldūnus.

Parama. Europos Komisijai 
(EK) ketvirtadieį skyrus 9 mln. 
eurų paramos Lietuvos žem-
dirbiams, nukentėjusiems nuo 
liūčių, kompensacijos bus mo-
kamos tik už prarastą šių metų 
derlių, sako Žemės ūkio minis-
terija. Lėšos bus mokamos ūki-
ninkams, kurie pernai rudenį 
negalėjo pasėti arba prarado jau 
pasėtus žiemkenčius. Pasak že-
mės ūkio viceministro Rolando 
Taraškevičiaus, EK nuomone, 
liūtys nesutrikdė rinkos, todėl 
nebuvo teisinio pagrindo kom-
pensuoti nuostolius už pernai 
prarastą derlių. „Iš esmės ne-
turėjo skirti ir negalėjo – nėra 
teisinio ir realaus pagrindo dėl 
nuostolių, tai yra neįžvelgė rin-
kos sutrikdymo, nes kai kur 
derliai net geresni nei vidurkis. 
Skyrė pagal pirmą kartą akty-
vuotą specialų straipsnį ir į for-
mulę įtraukė tik ateities derlių. 
Iš esmės, kas buvo pasėta arba 
ko nepasėjo“, – tvirtino R. Ta-
raškevičius.

Parengta pagal 
BNS informaciją

spektras
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Istorijos detektyvai (k).
7.00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“ (k). 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos. 
10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.25 Mūsų gyvūnai.  
11.50 Pasaulio dokumentika.  
13.40 „Puaro 13“. N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.  
15.45 Žinios.  
16.00 Auksinis protas (k). 
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7 
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą“. 
21.55 „Noting Hilas“. N-14 
0.00 „Padaugintasis“ (k). N-7 
2.00 Pasaulio dokumentika (k). 
3.45 „Eurovizija 2018“ (k).

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.20 “ „Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasakos“. 

9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.00 „Bitės filmas“. 
11.40 „Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke“.  
13.35 „Pirmasis riteris“. N-7 
16.10 „Pričiupom!“  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Nepaprasti italų nuoty-
kiai Rusijoje“. 
21.35 „Paskutinės atostogos“. 
N-7 
23.50 „Skambutis 2“. N-14 
2.10 „Laukinės aistros 3. 
Aistros dėl deimantų“ (k). N-14

6.30 „Aladinas“ (k). 
7.00 „Legenda apie Korą“. N-7 
7.30 „Keršytojų komanda“. N-7  
8.00 „Aladinas“. 
8.30 „Simpsonai“. N-7  
9.30 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
10.00 Pasaulis pagal moteris. 
10.30 Svajonių sodai. 
11.30 „Elfai“. 
13.05 „Guliverio kelionės“. N-7 
14.50 „Septyni varnai“. N-7  
16.55 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 X Faktorius. N-7  
22.30 „Taksi 2“. N-14  
0.10 „Stebuklingos dovanos“. 
N-7 
1.55 „Giria“. N-14 

6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Meksika. II d. (k).
7.30 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Galiūnų čempionų lyga.  

10.00 „Pavariau“. N-7 
10.30 „Pragaro katytė“. 
11.30 „Didysis atodrėkis 
Amerikoje“.  
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“. 
13.40 Sveikinimai.  
16.00 „Policijos akademija“. 
N-7
17.00 LKL čempionatas. 
„Nevėžis“ – „Šiauliai“. 
19.30 „Kvapų detektyvas“. N-7  
21.40 „Juodasis sąrašas“. N-7 
22.40 „Gyvi numirėliai“. N-14 
23.45 „Misija „Neįmanoma“ 3“ 
(k). N-7 
2.00 Ekstrasensų mūšis (k). 
N-7 

6.50 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
8.45 „Surikatų namai“.  
9.15 „Žiniuonis“. N-7 
10.15 „Akloji“ (k). 
11.25 „Būrėja“. 
12.00 Moterys prieš vyrus. N-7 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7 
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
18.30 „Gerasis kaimynas 
Semas“. N-7 
21.00 „Mergina iš Džersio“. 
N-7 
23.00 „Suvilioti nepažįstamąjį“. 
N-14 
0.55 „Tėvas Motiejus“ (k). N-7  
2.45 „Bekas 2. Keršto kaina“ 
(k). N-14

 Kultūra

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 

6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Sraigės efektas“ (k). 
7.00 Mokslo sriuba (k). 
7.30 Kultūrų kryžkelė (k). 
8.30 Krikščionio žodis.  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
9.00 Euromaxx (k). 
9.30 „Padirbta, vogta - par-
duota!“ 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs.  
11.00 Septynios Kauno dienos 
(k). 
11.30 Durys atsidaro.  
12.00 Teatras.  
12.45 ARTi.  
13.00 Linija, spalva, forma.  
13.30 Stop juosta.  
14.00 Legendos.  
14.45 Šventadienio mintys. 
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.  
15.45 Petras Geniušas. 
Fortepijono rečitalis. 
17.15 Kultūros teismas (k). 
18.00 Nes man tai rūpi.  
18.45 „Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis ver-
tybėmis“. 
19.30 „Martyno Liuterio gyve-
nimas“ (k). 
19.45 „Stiuartas Litlis 3. gam-
tos šauksmas“. 
21.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
21.50 Martynas Levickis. 
„Classic live show“.  
23.35 Nacionalinis turtas (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 „Rojaus alėja“ (k). N-14 
2.15 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai (k). 
3.00 Stambiu planu (k). 
3.45 Stilius (k). 
4.40 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 

5.30 Panorama (k).

6.30 Bus visko (k). 
7.15 Nuo.. Iki.. (k).  
8.00 Apie žūklę (k).  
8.30 KK2 (k). N-7 
10.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
11.00 Ne vienas kelyje (k).  
11.35 Autopilotas (k).  
12.05 Kitu kampu (k).  
13.00 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
17.35 Valanda su Rūta (k).  
19.00 KK2 (k). N-7 
21.00 Savaitės panorama.  
21.30 @rimvydasvalatka (k).  
22.00 Žinios. 
23.00 Farai (k). N-7 
23.30 Savaitės panorama (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 24 valandos (k). N-7 
4.10 Autopilotas (k).  
4.35 Ne vienas kelyje (k).  
5.05 Savaitės panorama (k).  
5.30 Kitu kampu (k). 

6.30 „Ledo kelias“ (k). N-7 
7.30 „Įspūdingiausios atostogų 
vietos“ (k). 
8.30 „Ekstremali žvejyba“. N-7  
9.00 „Gyvūnų manija“.  
9.30 „Vienam gale kablys“.  
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7 
10.30 Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“.  
11.00 „Išlikimas“. N-7 
13.00 „Įspūdingiausios atosto-
gų vietos“. 
14.00 „Terakotinė armija“.  
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Sandėlių karai“. N-7 
18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „Ištroškę greičio“. N-7  

21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Daktaras Hausas“. N-7 
23.30 „Kvailiausi pasaulio 
nutrūktgalviai“. N-14 
3.00 „Barmenas“. N-7  

7.25 „Vandens milžinai“. N-7
8.30 Girių takais. 
9.00 Šiandien kimba. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas.  
10.30 Ekovizija. 
10.40 „Gurovo bylos 6. Bet 
kokia kaina“. N-7 
12.45 „Namas su lelijomis“. 
N-7 
15.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7
16.00 Žinios. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.30 Mano Europos 
Parlamentas.  
19.00 „Juodosios katės“. N-7 
20.00 Žinios. 
20.30 „Juodosios katės“. N-7 
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios. 
23.00 „MMA „King of the 
Cage“ II tarptautinis turnyras. 
Lietuva- Amerika. Atsakomosios 
kovos“ (1). Kovų narvuose 
turnyras. 2017 m. N-7
0.00 „Deimantų medžiotojai“. 
N-7
2.00 „Gurovo bylos 5. 
Savivalė“. N-7 
3.35 „24/7“.  
4.15 „Didysis barjerinis rifas“. 
N-7 
5.05 „Pasaulio turgūs. 
Mumbajus“. N-7 
5.35 „Vandenyno milžinai“. N-7

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
11.40 Savaitė (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gimę tą pačią dieną.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 LRT forumas.  
22.20 „Auksinė komanda“. 
23.25 „Kolekcija“. N-14 
0.15 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
1.00 LRT radijo žinios. 
1.05 Gimę tą pačią dieną (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.30 Bus visko (k).  
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7.  
20.00 „Paveldėtoja“. 
21.00 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.30 „Skvoteriai“. N-14 
0.35 „Kortų namelis“. N-14
1.30 „Vampyro dienoraščiai“. 
N-14 
2.15 „Paskutinės atsotogos“ 
(k). N-7 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 „TV Pagalba“ (k). N-7 
12.00 Miestas ir kaimas (k). 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Miestas ar kaimas“.  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kobra 11“. N-7 
23.35 „Gaudynės“. N-7 
0.35 „Kaulai“. N-7 
1.30 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.20 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 

3.10 „Tironas“. N-14 
4.10 „Vilfredas“. N-7

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).  
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“(k). N-7
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Superbombonešis. 
Naikinti viską“. N-7 
23.15 „Sveiki atvykę į praeitį!“ 
(k). N-7 
1.10 „Gyvi numirėliai“ (k). N-14
2.00 „Juodasis sąrašas“ (k). N-7 
2.45 „Reali mistika“ (k). N-7  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-

voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Dirbantys vyrukai“. N-7 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.45 „Foilo karas. Erelio diena“. 
N-7 
2.30 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
3.20 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7 
4.05 Mergina iš Džersio (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
7.00 „Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Stop juosta (k). 
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (k).
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Durys atsidaro (k). 
12.40 „Stiuartas Litlis 3. Gamtos 
šauksmas“ (k). 
13.55 Misija. Vilnija. (k). 
14.20 „Vaiva. Gyvenimas už 
lango“ (k).  
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Kelias į namus. 
19.00 ARTS21 9K0. 
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.25 „Prokurorai“. 

21.15 „Slaptoji užduotis 
„Popiežius“. Vatikanas Šaltojo 
karo metais“. 
22.10 „Donas mirė“. N-14 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Džiazo muzikos vakaras.  
1.50 „Nesamasis laikas. Mistinė 
drama“ (k). N-14 
3.15 Linija, spalva, forma (k). 
3.40 Stop juosta (k). 
4.10 Nes man tai rūpi 9k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

6.30 Savaitės kriminalai (k). N-7 
7.00 Savaitės panorama (k).  
7.30 Valanda su Rūta (k).  
9.00 Žinios (k). 
10.00 @rimvydasvalatka (k).  
10.30 KK2 (k). N-7 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7 
13.35 24 valandos (k). N-7 
15.30 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Karys lenktynininkas“ (k). 
N-7  
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 

13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.00 „6 kadrai“. N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14  
22.00 „Farai“. N-7 
23.00 „Nešiotojai“. S 
0.40 „Kobra 11“. N-7 
1.40 „Daktaras Hausas“. N-7 
2.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Mano Europos 
Parlamentas.
7.15 „24/7“.  
8.15 „Sparnuočių gyvenimas. 
Ištvermės ribos“.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kita moteris“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.30 Gyvenimo būdas. N-7 
21.30 „Rasputinas“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.45 „Juodosios katės“. N-7 
0.45 „Tamsioji sielos pusė“. N-7 
1.45 „Jaunikliai“.  
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
11.40 Beatos virtuvė (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.20 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.30 Klausimėlis.lt. (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 
11.40 24 valandos (k). N-7 
12.35 Nuo.: Iki.: (k).  
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.00 „Paveldėtoja“. 
21.00 Kitu kampu.  
21.30 Žinios.  
22.30 „Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas“. N-14 
0.30 „Kortų namelis“. N-14 
1.20 „Skvoteriai“ (k). N-14 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7  
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Šviesoforas“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 Prieš srovę. N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Džiunglės“. N-7 
0.10 „Kaulai“. N-7 
1.10 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.00 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“.
2.50 „Tironas“. N-7

3.55 „Vilfredas“. N-14

6.40 „F. T. Budrioji akis“.  
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7  
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Pinigų traukinys“. N-14 
23.05 „Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (k). N-7 
1.15 „Juodasis sąrašas“. N-7 
2.00 „Pragaro katytė“ (k).  
2.50 „Liūčių sezono belaukiant“ 
(k). 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai (k). N-7  
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7  
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 

15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“.
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės X. Nekalta nuotrauka“. N-7 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.45 „Foilo karas. Penkiasdešimt 
laivų“. N-7 
2.30 „Policija ir Ko“ (k). N-7 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
„Vilnius Jazz 2015“ (k).
7.05 „Grizis ir lemingai“. 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Kelias į namus (k). 
8.20 Septynios Kauno dienos 
(k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Euromaxx (k). 
12.40 „Prokurorai“ (k). 
13.30 Nes man tai rūpi (k). 
14.20 „Slaptoji užduotis 
„Popiežius“. Vatikanas Šaltojo 
karo metais“ (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Misija. Vilnija.  
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
19.00 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Utenos „Juventus“ - 

Oldenburgo „EWE Baskets“.  
21.00 Mokslo sriuba.  
21.15 „Slaptoji užduotis 
„Popiežius“. Vatikanas Šaltojo 
karo metais“. 
22.10 „Damos“. N-7 
23.50 DW naujienos rusų kalba. 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 1 d. 
1.30 „Donas mirė“ (k). N-14 
3.20 ARTi. Veidai (k). 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Nuo.. Iki.. (k).  
8.30 Farai (k). N-7 
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Bus visko (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7 
13.35 24 valandos (k). N-7 
15.30 Nuo.. Iki.. (k).  
16.30 Farai (k). N-7 
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Gyvūnų manija“ (k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 

12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14
21.30 „Elitinis jaunimas“. N-14 
23.15 „Aukščiausia pavara“. 
0.25 „Kobra 11“. N-7  
1.25 „Daktaras Hausas“. N-7 
2.15 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7 

6.45 Vantos lapas.  
7.15 Gyvenimo būdas. N-7 
8.15 „Visatos stebuklai“.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kita moteris“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai. 
20.30 Gyvenimo būdas. N-7  
21.30 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 „Rasputinas“. N-14

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
11.40 Emigrantai (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Jėga“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Valdžios tvirtovė“. N-7 
1.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 

9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7  
11.40 Yra, kaip yra (k). N-7
12.35 Kitu kampu (k). 
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7  
20.00 „Paveldėtoja“.
21.00 Moterys prieš vyrus. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.30 „Maksimali rizika“. N-14 
0.30 „Kortų namelis“. N-14 
1.30 „Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas“ (k). N-14 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Šviesoforas“ (k). N-7  
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 Gero vakaro šou. N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 „Viking Lotto“.  
22.30 „Suvokimas“. N-14 
1.00 „Kaulai“. N-7 
1.50 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7  
2.40 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7  
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. 
N-7  
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Farai. N-7 
21.00 „Babilonas“. N-14 
22.55 „Pinigų traukinys“ (k). N-14 
1.00 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.45 „Pragaro katytė“ (k).
2.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(k). N-7 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k).  
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7  
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“(k). N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 

15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės X. Raudonasis progailis“. N-7 
22.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.55 „Foilo karas. Vieni iš nedau-
gelio“. N-7 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 1 d. (k). 
7.05 „Grizis ir lemingai“. 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Pradėk nuo savęs (k0. 
8.20 Nacionalinis turtas (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 „Padirbta, vogta - parduo-
ta!“ (k). 
12.40 Stilius (k). 
13.35 Legendos (k). 
14.20 „Slaptoji užduotis 
„Popiežius“. Vatikanas Šaltojo karo 
metais“ (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Septynios Kauno dienos.  
19.00 Maistas ir aistros (k). 
19.30 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Atėnų „PAOK“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“.  
21.30 „Ar galima sustabdyti 
alcheimerį?“ 

22.30 „Bebras“. N-7 
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.10 Dabar pasaulyje.  
0.40 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 2 d. 
1.50 „Damos“ (k). N-7 
3.30 Atspindžiai. Paveldo kolek-
cija (k). 

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 Kitu kampu (k).  
8.30 Farai (k). N-7 
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Nuo.. Iki.. (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7 
13.35 24 valandos (k). N-7 
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.30 Kitu kampu (k). 
16.30 Farai (k). N-7 
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Savaitė su Kauno „Žalgiriu“ 
(k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7 
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“(k). N-7  
14.30 „Televitrina“.  

15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
18.00 „Europos taurės krepšinio 
rungtynės. Peterburgo „Zenit“ - 
Vilniaus „Lietuvos rytas“. 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14  
21.30 „Kulka“. N-14  
23.15 Aukščiausia pavara. 
0.25 „Kobra 11“. N-7  
1.25 „Daktaras Hausas“. N-7  
2.15 „Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama“ (k). N-7

6.45 Skinsiu raudoną rožę.  
7.15 Gyvenimo būdas. N-7 
8.15 „Visatos stebuklai“. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Kita moteris“. N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai.
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Vaiduoklis kreivame vei-
drodyje“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 „Rasputinas“. N-14 
0.45 „Svetimų troškimų sūkurys“. 
N-7 
1.45 „Jaunikliai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 8“. 
N-7 
11.40 Gyvenimas (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.  
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Svarbios detalės.
22.30 Dviračio šou. 
23.00 „Martos paslaptis“. N-7
0.35 Klausimėlis.lt (k.). 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas (k).
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 
7.00 „Madagaskaro pingvinai“.  
7.30 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7 

12.35 KK2 (k). N-7  
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.00 Valanda su Rūta. 
Pokalbių laida  
21.30 Žinios.  
22.30 „Uždara grandinė“. N-14 
0.25 „Kortų namelis“. N-14 
1.25 „Maksimali rizika“ (k). N-14 

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7 
10.00 TV Pagalba (k). N-7 
12.00 „Šviesoforas“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 Farai. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kolumbiana“. N-14 
0.45 „Kaulai“. N-7 
1.35 „Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7 
2.25 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-7 

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 

N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „Stoties policija“ (k). N-7 
12.40 „Teisingumo agentai“ (k). 
N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. N-7 
19.30 „Stoties policija“. N-7 
20.30 Savaitės kriminalai. N-7 
21.00 „Šoklys“. N-7 
22.45 „Babilonas“ (k). N-14 
0.35 „Juodasis sąrašas“. N-7 
1.25 Savaitės kriminalai (k). N-7 
1.50 „Uždegančios žiežirbos. 
Fejerverkų istorija“.

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.50 „Būrėja“ (k). 
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. 
N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Ekspertė Džordan“. N-7 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k). N-7 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). N-7  
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
17.30 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 

21.00 „Prancūziška žmogžudys-
tė. Mirtis Martige“. N-14 
22.45 „Gyvenimo šukės“. N-7 
0.35 „Foilo karas.Karo žaidimai“. 
N-7 
2.20 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
3.10 „Ekspertė Džordan“ (k). N-7 
3.55 „Midsomerio žmogžudystės 
X. Raudonasis progailis“ (k). N-7

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 2 d. (k). 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Linija, spalva, forma (k). 
8.20 Lietuva mūsų lūpose (k). 
8.50 Kaip atsiranda daiktai 6 (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 Iniciatyvai „Idėja Lietuvai“ 
skirta Didžioji idėjų ir pokyčių kon-
ferencija. Atidarymo ir trijų idėjų 
Lietuvai paskelbimo ceremonija.  
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai (k). 
14.20 „Ar galima sustabdyti 
alcheimerį?“ (k). 
15.15 „Grizis ir lemingai“. 
15.25 „Peliukas Lukas“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose.  
19.35 „Dangaus vardu 13“. N-7 
20.30 Anapus čia ir dabar.  
21.15 Mano tėviškė. 
21.30 „Keliaukime kartu. 
Charkovas“. 
22.00 „Narcizas“. N-7 
23.45 DW naujienos rusų kalba. 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 3 d. 

1.30 „Bebras“ (k). N-7 
3.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
3.40 Septynios Kauno dienos 
(k). 
4.10 Legendos (k). 
5.00 Panorama (k). 
5.35 Dėmesio centre (k).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7 
8.30 Farai (k). N-7 
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 Kitu kampu (k).  
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7 
13.35 24 valandos (k). N-7 
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.30 KK2 (k). N-7 
16.30 Farai (k). N-7 
17.00 Info diena. 
21.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte. 
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
0.00 Dabar pasaulyje 
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 Gyvūnų manija (k). 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7  
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“. N-7 

17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7 
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
21.00 „Naša Raša“. N-14 
22.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ - Tel Avivo 
„Maccabi“.
0.00 Aukščiausia pavara.
1.15 „Kobra 11“. N-7 
2.10 „Daktaras Hausas“. N-7  
2.55 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Girių takais.  
7.15 Gyvenimo būdas. N-7 
8.15 „Visatos stebuklai“. 
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“. 
N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Bitininkas“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.40 Lietuva tiesiogiai.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai. 
20.30 Gyvenimo būdas. N-7 
21.30 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.15 Lietuva tiesiogiai.  
23.42 Orai. 
23.45 „Gurovo bylos 6. Bet 
kokia kaina“. N-7 
1.45 „Jaunikliai“.  
2.15 „Moterų daktaras“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7 
3.45 „Bitininkas“. N-7

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 „Senis“. N-7 
10.05 „Štutgarto kriminalinė 
policija 2“. N-7 
10.55 „Detektyvas Monkas 
8“. N-7 
11.40 Stilius (k). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
13.05 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. 
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 „Seserys“. N-7 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“.  
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
0.40 Klausimėlis.lt. (k).
1.00 LRT radijo žinios. 
1.10 Svarbios detalės (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Klauskite daktaro (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.05 Mūsų gyvūnai (k). 
3.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Stilius (k). 

6.35 „Didysis žvejys“. 

7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 
7.25 „Tomas ir Džeris“. 
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.35 Yra, kaip yra. N-7  
12.35 KK2 (k). N-7  
13.25 „Rožių karas“. 
14.25 „Dvi širdys“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 „Pasaulinis karas Z “. 
N-14 
23.15 „Užtemimas“. N-14 
1.30 „Uždara grandinė“ (k). 
N-14

6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
6.55 „Simpsonai“ (k). N-7 
7.55 „Pasmerkti 3“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 TV Pagalba. N-7  
12.00 „Šviesoforas“ (k). N-7 
12.30 „Moterys meluoja geriau“ 
(k). N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Pažadėtoji“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Džiunglių knyga“.
21.10 „Olimpo apgultis“. N-14
23.30 P „Aukšta klasė“. S 
1.50 „Kolumbiana“ (k). N-14 
3.45 „Suvokimas“ (k). N-14 
5.50 „Paskutinis iš vyrų“. N-7

6.40 „F. T. Budrioji akis“. 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

8.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
10.30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). N-7 
11.35 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
12.40 „Teisingumo agentai“ 
(k). N-7 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
14.50 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
15.55 „Tokia tarnyba“. N-7 
16.55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Teisingumo agentai“. 
N-7 
19.30 Reali mistika. N-7  
21.30 „Delta“ būrys“. N-14 
23.55 „Šoklys“ (k). N-7 
1.30 „Juodasis sąrašas“. N-7 
2.15 „Delta“ būrys“ (k). N-14 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Akloji“. 
8.15 „Būrėja“ (k). 
9.25 „Juodieji meilės deiman-
tai“. N-7 
10.30 „Policija ir Ko“. N-7 
11.35 „Mentalistė“. N-7 
12.40 „Detektyvė Rizoli“ (k). 
N-7  
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k). 
N-7 
14.35 „Zigis ir Ryklys“. 
15.05 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“. 
15.35 „Rožinė pantera“. 
16.05 „Džekio Čano nuotykiai“. 
16.30 „Būk su manim“. 
18.00 „Neklausk meilės vardo“. 
19.00 „Detektyvė Rizoli“. N-7 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7 
21.00 „Komisaras Falkas. 
Specialiųjų tyrimų būrys“. N-14 
22.45 „Taksi vairuotojas“. N-14 
0.50 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
1.45 „Mentalistė“ (k). N-7 
2.35 „Prancūziška žmogžudystė. 
Mirtys Martige“ (k). N-14 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bardų festivalis „Akacijų 
alėja 2017“. 3 d. (k). 
7.05 „Grizis ir lemingai“. 
7.15 „Peliukas Lukas“ (k). 
7.25 „Lesė“ (k). 
7.50 Vienuolynų kelias Lietuvoje 
(k). 
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 6“ 
(k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Stop juosta (k). 
12.40 Teatras (k). 
13.25 Stambiu planu (k). 
14.10 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (k). 
15.00 Mano tėviškė (k). 
15.15 „Mažieji sekliai ir Baltosios 
Damos paslaptis“. 
15.40 „Lesė“. 
16.05 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
16.30 Laba diena, Lietuva (k). 
18.00 Mokslo sriuba (k). 
18.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.35 „Dangaus vardu 14“. N-7 
20.30 Kultūros teismas.  
21.20 „Ir vis tiek mes mylime“. 
N-14 
22.55 XX tarptautinis akordeono 
festivalis „Vilnius 2017“. 
23.55 Nacionalinis turtas (k). 

0.20 DW naujienos rusų kalba. 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Džiazo muzikos vakaras.  
1.50 „Narcizas“ (k). N-7 
3.30 Kultūros teismas (k). 
4.15 Teatras (k). 
5.00 Euromaxx (k). 
5.30 Panorama (k).

6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).  
7.30 KK2 (k). N-7 
8.30 Savaitės kriminalai (k). N-7 
9.00 Žinios. 
10.00 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
10.30 KK2 (k). N-7 
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
12.35 Pagalbos skambutis. N-7 
13.35 24 valandos (k). N-7 
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.30 KK2 (k). N-7 
16.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7
17.00 Info diena. 
21.00 @rimvydasvalatka.  
21.30 Info diena (k). 
22.30 Labas vakaras, Lietuva.  
23.30 @rimvydasvalatka (k).  
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 Info diena (k).

7.00 „Kobra 11“ (k). N-7 
8.00 „Kaulai“ (k). N-7 
9.00 „Praeities žvalgas“ (k). N-7 
9.30 „CSI kriminalistai“ (k). N-7 
10.30 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“. N-7  
11.30 „CSI elektroninių nusikalti-
mų skyrius“ (k). N-7 
12.30 „Kastlas“ (k). N-7 
13.30 „Rezidentai“ (k). N-7 
14.30 „Televitrina“.  
15.00 „Kaulai“. N-7 
16.00 „CSI elektroninių nusikalti-

mų skyrius“. N-7 
17.00 „Kastlas“. N-7 
17.55 „CSI kriminalistai“. N-7  
18.55 „Kobra 11“. N-7 
19.55 „Rezidentai“. N-7 
20.30 „Farai“. N-7 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Svetimšalis“. N-14 
0.55 „Elitinis jaunimas“ (k). N-14  
2.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ (k). N-7

6.45 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu. 
7.15 Gyvenimo būdas. N-7 
8.15 „Visatos stebuklai“.  
9.20 „Likimo melodija“. N-7 
10.25 „Vis tiek tu būsi mano“. 
N-7 
11.30 „Delta“. N-7 
12.35 „Gluchariovas“. N-7 
13.40 TV parduotuvė. 
13.55 „Karo merginos“. N-7 
15.00 „Gurovo bylos 1. 
Medžioklė“. N-7 
16.00 Reporteris.  
16.47 Orai. 
16.50 „Rojus“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.47 Orai. 
18.50 „Gluchariovas“. N-7 
20.00 Reporteris.  
20.27 Orai. 
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“. N-7 
22.30 Reporteris.  
22.57 Orai. 
23.00 „Gluchariovas“. N-7 
1.10 „Delta“. N-7 
3.00 „Karo merginos“. N-7 
3.45 „Bitininkas“. N-7 
4.30 „Rojus“. N-7 
5.15 „Karo merginos“. N-7 
6.00 „Pražūtingi smaragdai“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Beatos virtuvė (k). 
7.00 „Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2“. 
7.20 „Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 1“. 
7.30 „Detektyvė Miretė“. 
7.45 „Džeronimas 3“. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
11.50 Pasaulio dokumentika. 
13.40 „Puaro 13“. N-7 
15.15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
15.45 Žinios.  
16.00 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
18.00 Teisė žinoti.  
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Stilius.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 
20.30 Panorama.  
21.00 „Eurovizija 2018“.  
23.20 „Suvesti sąskaitas“. 
N-14 
1.05 Pasaulio dokumentika 
(k).
2.45 Dviračio žinios (k). 
3.10 Teisė žinoti (k). 
3.35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(k). 
4.00 Karinės paslaptys (k). 
4.45 Auksinis protas (k).

6.30 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.20 „„Nickelodeon“ valanda. 
Ančiukai Duoniukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 

8.10 „Keista šeimynėlė“. 
8.35 „Tomo ir Džerio pasa-
kos“. 
9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
9.30 „Tinginių miestelis“. 
10.00 „Pelėdų karalystės 
sargai“. 
11.50 „Bėgimas džiunglėse“. 
N-7 
13.45 „Sniego diena“. 
15.30 „Išleistuvės“. N-7 
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 „Monstrų biuras“. 
21.25 „Kung Fu Joga“. N-7 
23.25 „Laukinės aistros. 
Karšta ketveriukė“. N-14 
1.10 „Pasaulinis karas Z“ (k). 
N-14

6.30 „Aladinas“. 
7.00 „Ančiukų istorijos“. N-7  
7.30 „Keršytojų komanda“. 
N-7  
8.00 „Aladinas“. 
8.30 Superekspertai. 
9.00 Virtuvės istorijos. 
9.30 Gardu Gardu.  
10.00 Aplink Lietuvą. 
11.00 Svajonių ūkis.  
11.30 „Šnipų vaikučiai. Laiko 
sergėtojas“. N-7 
13.10 „Blondinės“. N-7 
15.05 „Simpsonai“. N-7 
15.35 Ekstrasensai detekty-
vai.  N-7 
16.45 „„LTeam“ žiemos olim-
pinis festivalis“.  
18.00 „Misija. vestuvės“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“.  
19.30 „Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai. Žaibo vagis“. 
N-7 
21.55 „Bado žaidynės“. N-7 
0.50 „Ugnis ir ledas“. N-14 

2.20 „Olimpo apgultis“. N-14 
4.25 „Paskutinis iš vyrų“. N-7

6.00 „F. T. Budrioji akis“ (k).  
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina.  
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Pavariau“. N-7 
10.30 „Pragaro katytė“. 
11.30 „Didysis atodrėkis 
Amerikoje“.
12.30 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“. 
13.00 „Reali mistika“ (k). N-7  
14.00 „Davis’o“ taurės turny-
ras. Lietuva - Estija.  
17.00 LKL čempiona-
tas. „Pieno žvaigždės“ – 
„Neptūnas“.  
19.30 Dainuok mano dainą.  
21.30 „Pagauk, jei gali“. N-14 
0.15 „Išvarymas‘. S 
2.10 „Juodasis sąrašas“ (k). 
N-7 

6.50 „Afrika. Pavojinga tikro-
vė“. 
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
8.45 „Surikatų namai“. 
9.15 Anapus nežinomybės. 
N-7  
10.15 „Akloji“ (k).
11.25 „Būrėja“ (k). 
12.00 „Nekviesta meilė“. 
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“. 
15.00 „Širdele mano“. N-7 
17.00 „Akloji“. 
18.00 „Būrėja“. 
19.05 „Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem“. N-7 
21.00 „Bekas 2. Žmogus be 
veido“. N-14 
22.50 „Tėvas Motiejus“. N-7 

0.50 „Taksi vairuotojas“ (k). 
N-7 
2.45 „Komisaras Falkas. 
Specialiųjų tyrimų būrys“ (k). 
N-14 

 Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė (k). 
8.05 Misija. Vilnija (k). 
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 „Rasos lašeliai 2017“. 
2 d. 
12.20 Mano tėviškė (k). 
12.35 Stilius. 
13.30 Tarptautinės ristūnų 
lenktynės „Sartai 2018“.  
15.30 „Keliaukime kartu. 
Charkovas“. 
16.00 Euromaxx. 
16.30 „Vieno buto istorija. 
Balys Sruoga“. 
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (k). 
18.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai.  
18.50 „Klintas Istvudas. 
Gyvenimas kine“. 
20.15 Stambiu planu.  
21.00 „Noriu palaikyti tavo 
ranką“. N-7 
22.35 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Such’a’Trip“.  
23.35 Griežia „Camerata 
Klaipėda“, solistas B. 
Andrianovas (violončelė). 
0.00 Dabar pasaulyje.  
0.30 „Ir vis tiek mes mylime“. 
N-14 
2.00 „Prokurorai“ (k). 
2.50 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija (k). 
3.20 Lietuva mūsų lūpose (k). 

3.50 Anapus čia ir dabar (k). 
4.40 Istorijos detektyvai.  
5.30 Panorama (k).

6.30 Info diena (k). 
14.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
15.00 Labas vakaras, Lietuva 
(k).  
16.00 KK2 (k). N-7 
18.00 Farai (k). N-7 
19.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7 
20.00 Kitu kampu (k).  
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
22.00 Žinios. 
23.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. 
0.30 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
4.05 Tauro ragas (k). N-7 
4.35 Apie žūklę (k).  
5.05 Autopilotas (k).  
5.30 Ne vienas kelyje (k). 

6.30 „Ledo kelias“ (k). N-7 
7.30 „Įspūdingiausios atosto-
gų vietos“ (k). 
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“ (k). 
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Karys lenktynininkas. 
N-7 
10.30 Lietuvos mokyklų žai-
dynės. 
11.00 „Išlikimas“. N-7 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
13.00 „Įspūdingiausios atos-
togų vietos“.  
14.00 „Didieji senovės sta-
tiniai“. 
15.00 „Ledo kelias“. N-7 
16.00 „Iš peties“. N-7 
17.00 „Sandėlių karai“. N-7  

18.00 Lietuvos talentai. N-7  
21.00 Dainų dvikova. 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Universalus karys“. 
N-14  
0.40 „Svetimšalis“ (k). N-14  
2.40 „Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai“. N-14

07.25 „Vandenyno milžinai“. 
N-7 
08.25 „Vyrų šešėly-
je. Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė“. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Visatos stebuklai“.  
11.00 „Detektyvas Morsas“. N-7 
13.00 „Vera. Dievaičiai“. N-7 
15.00 „MMA „King of the Cage“ 
II tarptautinis turnyras. Lietuva- 
Amerika. Atsakomosios kovos“ 
N-7. 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
18.00 Žinios. 
18.30 4 kampai.
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 
Marionečių šokiai“. N-7 
22.30 Žinios. 
23.00 „Detektyvas Morsas“. N-7 
01.00 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
02.40 „Vera. Dievaičiai“. N-7 
04.10 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7 
04.30 „Detektyvas Morsas“. N-7 
06.00 „Pražūtingi smaragdai“. 
N-7 
06.40 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2018-02-28)

Kryžiažodis  „Kruopos“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esan-

čias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę tele-
fonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. Judickie-
nės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   

Gruodžio 29 dienos „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Kurmis“ teisingas atsaky-
mas – KALAFIORAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 72 skaitytojai. Tai anykštėnai 
A.Burneikienė, V.Stasiūnienė, A.Vildžiūnas, D.Šlamienė, V.Lančickienė, V.Vilčinskienė, 
B.Augulienė, A.Lunevičius, A.Patumsis, D.Patumsienė, Z.Kvedarienė, A.Skirmantienė, 
V.Kazlovienė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, 
A.Vilčinskas, E.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, D.Varnienė, 
J.Pranckevičienė, R.Budrienė, R.Venclovienė, R.Kavoliūnienė, R.Vilimas, E.Jurėnaitė, 
V.Žemaitienė, O.Arienė, V.Dikčiuvienė, V.Bieliūnienė, J.Mieželienė ir Z.Vanagienė; 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė ir V.Mogylienė iš Viešintų; 
V.Strazdienė, E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko;

G.Gudelis ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė 
iš Šovenių, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vil-
niaus, J.Šeštokienė iš Repšėnų, T.Patumsienė iš Vikonių, B.Žiogelienė iš Antrųjų Kur-
klių, V.Urbutienė iš Naujikų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, 
K.Rimkuvienė iš Antupių, L.Didienė iš Medžiočių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, R.Vaiginytė 
iš Aknystų, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, R.Šilaikienė iš Andrioniškio, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių, O.Petronienė iš Smėlynės, V.Milaševičienė iš Raguvėlės, R.Šiaučiūnienė iš 
Mitašiūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, S.Želnienė iš Maželių, J.Dubrienė iš Meldiškių ir 
A.Ramanauskienė iš Dauginčių.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Kurmis“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno g. 3-2) 15 eurų čekis – atiteks R.ŠILAIKIENEI iš Andrioniškio. Prašo-
me skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Psichiatras Audronis Gustas 
sako, kad žmonės žudėsi vi-
sais laikais.

- Kodėl žudosi žmonės, moks-
lui priežastys visiškai neaiškios. 
Kai neaiškūs savižudybių moty-
vai, negali būti aišku ir kas skati-
na savižudybes. 

Aš už tai, kad žiniasklaidoje būtų 
kuo daugiau informacijos apie vis-
ką, kas vyksta gyvenime. Visuo-
menė turi žinoti ir apie plėšimus, 
ir avarijas, ir apie prievartavimus, 
ir savižudybes, nes tai žinios apie 
aplinką, kurioje mes gyvename. 
Niekas neturi jausti kaltės ar gėdos, 
kad nusižudė mokinys, bendradar-
bis, nes tai buvo nusižudžiusio 
žmogaus sprendimas. O kas paska-
tino tokį sprendimą yra migla. 

Psichologai vardina įvairias sa-

Tyla negali išgelbėti gyvybės
“Per Nepriklausomybės metus Lietuvoje nusižudė 35 tūkst. žmonių, ne vieną privertė nustebti 

- nejaugi. Deja, statistika tokia. Maždaug po 950 netekčių kasmet. Arba beveik po tris per dieną. 
Tauta žudosi, nes serga, sako psichiatrai. O kas daroma, kad ji būtų išgydyta? Potencialiems savi-
žudžiams įvairiais būdais bandoma tiesti ranką. Bet tai nepanaikina reiškinio priežasčių”, - rašo 
dienraštis „Vakaro žinios”, apie šią problemą kalbėjęsis su „Anykštos” vyriausiąja redaktore Gra-
žina Šmigelskiene.

Psichiatrai kartoja: vienos priežasties nebūna, jos susipynusios, todėl reikia gydyti visą visuome-
nę. Bet vis tiek kaltininką randa - žiniasklaida.

Nors žurnalistus ir šiaip priekabiai stebi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, valstiečių frak-
cijos Seime narys Robertas Šarknickas registruoja Visuomenės informavimo įstatymo pataisas. Jos 
nurodytų žurnalistams, kaip jie turi pateikti informaciją apie savižudybes. Neva dabar galiojančių 
rekomendacijų nesilaikoma, aprašinėjamos nusižudžiusiųjų istorijos ir būdai. Tai, pasak jo, gali 
skatinti žudytis.

- Ar tikrai visuomenės infor-
mavimo priemonės kaltos dėl 
didelio savižudybių skaičiaus? – 

„Vakaro žinių“ žurnalistas Jau-
nius Pocius teiravosi laikraščio 
„Anykšta“ redaktorės Gražinos 
ŠMIGELSKIENĖS.

- Manyčiau, kad poetizuoti sa-
vižudybes, idealizuoti jų nereiktų, 
nes tai jauniems žmonėms, paau-
gliams daro įtaką. Tačiau nesakyti, 
kur ar kokioje mokykloje įvyko sa-
vižudybė, sakyčiau, būtų neteisin-
ga. Nes priežastys glūdi tos ben-
druomenės ar mokyklos aplinkoje, 
nebūtinai tik šeimoje. Kalbėjimas 
apie tai, kur įvyko savižudybė, 
kaip tik gali atskleisti problemas, 
dėl ko tai įvyko. Todėl žurnalistai 
kaip tik gali būti naudingi visuo-
menei dirbdami prevencinį darbą.

- Bet kartais būna, kad netektį 

patyrusi šeima pati nori išsikal-
bėti.

- Galbūt. Mano praktikoje yra 
buvęs toks atvejis. Tiesa, buvo 
kalbama ne apie paauglį, o apie 
beveik suaugusį, septyniolikmetį, 
žmogų. Jo aplinka norėjo kalbėti, 
kad kitiems neatsitiktų panašiai. 
Jie kalbėjo apie tai, kad nematė 
jaunuolio, kai jam reikėjo pagal-
bos. Jie tiesiog neatkreipė dėmesio 
į tuos ženklus. Manė, kad liūdnas, 
depresuojantis, nemyli mergina ir 
t.t. O reikėjo aiškintis, ieškoti psi-
chologo arba psichiatro.

- Dabar galima manyti, kad 
geriausia būtų, jeigu savižudybių 
tema žiniasklaidoje būtų tabu.

- Aš pati dirbu nedideliame ra-

jone. Jeigu čia įvyksta savižudybė, 
slėpsi ar neslėpsi, vis tiek žmonės 
apie tai žinos. Ir tada ta istorija 
apauga visokiomis versijomis, de-
talėmis, kurios dažnai yra ir netei-
singos, ir klaidinančios. O nuo to 
tik blogiau.

- Dabar, atrodo, griebiama-
si lengviausio būdo – nukreipti 
strėles į žiniasklaidą.

- Aš manau, kad tokiais požiū-
riais mes grįžtame į brandų socia-
lizmą. Ten taip pat nebuvo sekso, 
narkomanijos, nusikaltimų. Buvo 
viskas gražu, bet ar viso to nebu-
vo? Tai dirbtinis būdas užtušuoti 
tas problemas, kurios yra iš tikrųjų. 
Pripažinimas yra pirmas žingsnis 
norint ką nors pakeisti.

Savižudybių priežastys tebelieka miglotos
Anykščių rajone 2017 metais iš gyvenimo savo noru pasitraukė 

11 gyventojų – 9 vyrai ir 2 moterys. „Anykšta“ teiravosi Anykš-
čių Psichikos sveikatos centro direktoriaus, gydytojo psichiatro 
Audronio Gusto, ar gali būti, kad  informacija apie savižudybes 
žiniasklaidoje skatina žmones pakelti ranką prieš save.

vižudybių priežastis – socialinės, 
ekonominės, darbinės, sveikatos... 
Tačiau, kodėl vieni žmonės žu-
dosi, o kiti sugeba susitvarkyti su 
užgriuvusiomis problemomis, nėra 
žinoma.

Žinoma, žiniasklaidoje informa-
cija apie savižudybes turi būti pa-
teikiama korektiškai, savižudybių 
būdų nereikia aprašinėti. Tačiau 
bendruomenė apie tai, kad jos na-
rys nusižudė, turi žinoti. 

Tokie pranešimai gal ir gali pa-
skatinti nusižudyti tuos, kurie jau 
anksčiau yra priėmę sprendimą 
savo noru išeiti iš gyvenimo. Ta-
čiau, kad žinios apie įvykusią sa-
vižudybę gali paskatinti žmones 
žudytis, tikrai nemanau.

Aš mėgstu kalbėti pavyzdžiais 
– pažinojau menininkus, kurie nu-
sižudė, nors nepiktnaudžiavo nei 
alkoholiu, nei buvo bedarbiai. Ai...
menininkai...plaukiojantys...sako 
žmonės, tačiau kodėl nenusižudė 

Paulius Širvys ar Eduardas Mieže-
laitis? Abu buvo menininkai, abu 
gyveno sudėtingus gyvenimus... 
Kokios psichopatologinės būsenos 
susiklosto žmogaus galvoje, kad 
jis pakelia ranką prieš save, nors 
atimti sau gyvybę laikoma didžiau-
sia nuodėme? Prieš keletą metų iš 
gyvenimo pasitraukė mano pažįs-
tama gydytoja psichiatrė. Gydyto-
jai moka žudytis, žino kaip. Niekas 
iš jos artimųjų, bendradarbių net 
nenutuokė apie tai, kad ji turi min-
čių išeiti pati. Bet išėjo... 

Yra tokia statistika, kad iš gy-
dytojų dažniau žudosi psichiatrai. 
Taip pat statistikoje pagal profe-
sijas yra policininkai, mokytojai...
Galima daryti prielaidas, kad ne-
meilę gyvenimui sukelia dide-
lė įtampa darbe, stresas, tačiau 
tikrosios savižudybių priežastys 
yra nežinomos, nes vieni individai 
negandas ir nesėkmes, kaip minė-
jau, išgyvena ir pakelia, o kiti ne. 
Mokslas dar negali paaiškinti, ko-
dėl taip yra. Iš ligonių – sergantys 
šizofrenija, depresija, alkoholizmu  

- Psichologai sako, kad vienos 
konkrečios priežasties, kodėl 
žmogus nusižudė, negalima nu-
rodyti...

- O žiniasklaida tai jau ta ti-
kroji priežastis? Tuos nusižu-
džiusius apklausė, jie prisikėlė iš 
numirusių ir sako: „Perskaičiau 
laikraštyje, dar žinias pažiūrėjau 
ir nusprendžiau - baigsiu gyveni-
mą“. Tai jau panašu į liudijimus 
iš anapus. Psichiatrai pasakė, ir 
nuspręsta - nerašykite. Beje, būtų 
galima ir taip sakyti, jeigu mes ne-
matytume bendrų draudimų. Jau 
matome, nieko nebegalima rašy-
ti, apie nieką nebegalima kalbėti. 
Viskas tampa tabu ir baisiausio-
mis paslaptimis.

taip pat žudosi dažniau.  Dažnai 
žudosi moterys, ypač jaunos, ku-
rios serga vėžiu. 

Dabar didelės lėšos ir dėmesys 
skiriamas savižudybių prevencijai, 
tačiau aš skeptiškai vertinu šias prie-
mones. Visais laikais dalis populia-
cijos žudėsi, o delfinai, protingiausi 
iš gyvūnų, kartais žudosi būriais. Ir 
kodėl? Kas jiems negerai?

Amžiną atilsį dėstytojas mums, 
studentams, sakydavo – žinokite, 
jeigu žmogus jau yra nusprendęs 
nusižudyti, jis tai anksčiau ar vė-
liau padarys. Tai tik laiko klau-
simas. Lietuviai pagal statistiką 
žudosi dažniau, nei kitų šalių gy-
ventojai. Prisiminkime Pilėnus... 
Galbūt mūsų tautos kraujyje glūdi 
nenoro gyventi paslaptis. Apskritai 
Šiaurės kraštų gyventojams bū-
dinga žudytis labiau, negu pietie-
čiams, nes trūksta saulės, šviesos, 
kurios skatina už džiaugsmą atsa-
kingo hormono gamybą. 

Savižudybės yra per sudėtinga 
problema, kad jų išvengti būtų ga-
liama uždraudus apie jas kalbėtis.

iš praeito amžiaus jonas jUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Autoriaus nuotr. 

Prieš tris, keturis dešimtmečius 
Rubikiai klestėjo: veikė plytų ga-
mykla, gyvenvietėje kūrėsi jaunos 
šeimos. 

Tačiau Rubikiuose nebuvo mo-
kyklos ir tik 1991 – aisiais pavyko 
įgyvendinti svajonę – buvo atidaryta 
moderni pradinė mokykla, kurioje 
galėjo mokytis net 64 Rubikių ir ap-
linkinių kaimų vaikai. Ją pašventino 
šviesios atminties Anykščių klebo-
nas monsinjoras Albertas Talačka. 

Deja, po kelių metų gamykla 
nustojo egzistavusi, jos siaubingi 
griuvėsiai iki šiol gąsdina praei-
vius, tuo pačiu metu duris užvėrė 
ir mokykla, naujas pastatas tapo 
nereikalingas. 

Jis užkliuvo tuometiniam Aknys-

O norėjo mokyti vaikus 

tos pensionatui, tačiau rubikiečiai 
piestu stojo prieš būsimo filialo 
įkurtuves, tačiau mūšį pralaimėjo.

Pernai rugpjūčio mėnesį Aknys-
tos socialinės globos namų Rubikių 
filialas atšventė 15 – ąsias veiklos 

metines, renovuotame pastate gy-
vena 28 globotiniai ir su vietiniais 
nesipyksta. 

Kai mirtis aplanko namus, 
kai artimas žmogus palieka 
gyvuosius – širdyje lieka di-
delis skausmas.

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Irenai ŠLIŽIENEI, mi-
rus mylimam broliui.

 
AB “Anykščių kvarcas” 

kolektyvas

užjaučia
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Legendinė lietuvių liaudies 
išmintis sako: ,,Nėra namų be 
dūmų“. Taip ir šiose namuose, 
pavaizduotose fotografijose, yra 
visokių dūmų: ne vien dulkių, 
bet ir nesutarimų, vargo, pykčio, 
tačiau, kaip ir kiekvienas namas, 
jis turi savo istoriją. 

šio namo jaunosios šeiminin-
kės yra išskirtinės. Vardų nemi-
nėsiu, nes jie nėra patys svarbiau-
si šioje istorijoje. Šios seserys 
nėra tipinės, kurias esame įpratę 
matyti socialiniuose tinklapiuo-
se, žurnaluose ar populiariųjų 
mokyklos mergaičių grupelėse. 
Jos kiekvieną dieną grįžta į savo 
kuklius namus, kuriuose ap-
tiktum pačių keisčiausių lobių, 
kuriais, vargu, ar dažnas galėtų 
pasigirti. Namuose po pamokų  
jaunųjų šeimininkių laukia nepa-
kurtas pečius, neplauti indai, ne-
paruošti pietūs, padūkę ir išalkę 
augintiniai, begalė namų ruošos 
darbų, o kur dar namų darbai, 
popamokinė veikla, laisvalaikis, 

poilsis... O užbaigusios visus 
darbus, kiekviena užsiima savo 
širdžiai artima veikla: kas snaus-
ti, kas žaisti kompiuteriu. Ir taip 
jų gyvenimas sukasi valanda po 
valandos, diena po dienos, metai 
po metų po vienu stogu, kol pa-
galiau išauš laikas kelti sparnus 
svetur. 

Židinyje traškėjo malkos, na-
mai prisipildė šilumos, tylos ir 
jaukumo, atrodo, iki pilnos lai-
mės trūko vos pakurto pečiaus. 
Tačiau dar kriauklėje laukė ne-
plauti indai, neparuošti pietūs, 
išalkusios šešios burnos ir namų 
darbai. Nieko nelaukdamos se-
serys suskubo kibti į darbus: 
virtuvėje tarškėjo puodai, šunys 
paklaikę šokinėjo į visas puses 
ir buvusi lyg nebuvusi ramybė 
dingo. 

Ir aš čia buvau, arbatą gėriau, 
per barzdą varvėjo, burnoj turė-
jau skanių cinamoninių sausai-
nių.

Laura DUNDULYTĖ

„Sekame tendencijas ir pastebė-
jome, kad vis daugiau mūsų klientų 
apsiperka ar paslaugas užsako in-
ternetinėje parduotuvėje. Siekiame, 
kad jų apsipirkimas būtų ne tik pa-
togus, bet ir naudingas, todėl kas 
savaitę atnaujiname pasiūlymus, 
kurie padės sutaupyti“, – sakė 
Vaida Burnickienė, „Tele2“ preky-
bos vadovė.

Užsisakyti paslaugą, telefoną ar 
kitą įrenginį „Tele2“ internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt galima 
bet kuriuo paros metu vos kelių 
mygtukų paspaudimu. Be to, pre-
kė nemokamai pristatoma klientui 
nurodytu adresu vos per 2–3 d. d. 
Kaip ir perkant salone, taip ir inter-
netu įsigytą prekę, jei ji nepateisino 

jūsų lūkesčių, (laikantis numatytų 
sąlygų dėl pakuotės ir prekės koky-
bės išsaugojimo) galima grąžinti per 
14 dienų. 

Įsigyjant išmaniuosius interne-
tu – vertingi pasiūlymai ir dova-
nos!

Nusprendusieji internetu įsigyti te-
lefonus – šiuo metu gali rinktis net 
iš trijų pasiūlymų su dovana. Vienas 
tokių – perkant išmanųjį „NOKIA 
8“ (kaina – 599 Eur), kolonėlę 
„Dreamwave Harmony II“ galima 
įsigyti vos už 1 centą (vertė – 149 
Eur). Pasiūlymas galioja kartu su 
bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS 
mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn. 
sutartį internetu.

Pirkti internetu apsimoka: greičiau, patogiau ir, svarbiausia, pigiau
Sumokėti už paslaugas ar apsipirkti internetu yra greičiau, pa-

togiau ir pigiau. Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ internetu 
perkantiems klientams parengė daugybę sutaupyti padėsiančių 
pasiūlymų.

Melomanams patiks ir antroji gali-
mybė – internetu įsigyjant išmanųjį 
„Huawei P10 Lite“, kolonėlė „JBL 
GO“, kurios įprasta kaina yra 28 
Eur, kainuos 1 centą. Pasiūlymas 
galioja kartu su bet kuriuo neribotų 
pokalbių ir SMS mokėjimo planu ir 
sudarius 24 mėn. sutartį internetu. 
Be to, pasinaudojusieji šia akcija, 
sutaupys net 100 Eur ir mokėdami 
už telefoną – „Huawei P10 Lite“ kai-
nuos vos 249 Eur (kaina ne pasiūly-
mo metu – 349 Eur).

Staigmenų už 1 centą „Huawei“ 
gerbėjams paruošta ir daugiau. 
Būtent tiek kainuos išorinė baterija 
su šviestuvu „CLINT” (kaina ne pa-
siūlymo metu – 34 Eur), internetu 
įsigijus išmanųjį telefoną „Huawei 
P9“. Pasiūlymas galioja kartu su 
bet kuriuo neribotų pokalbių ir SMS 
mokėjimo planu ir sudarius 24 mėn. 
sutartį internetu. Su sutartimi gero-
kai mažiau kainuos ir pats telefonas 

– vietoje 449 Eur, tik 339 Eur!

Itin tvirti telefonai iki 30 proc. 
pigiau

Vienus iš tvirčiausių telefonų „Cat“ 
bei „Getnord“ dabar įsigyti galima 
itin palankiomis sąlygomis. Internetu 
nusipirktas patvarusis „Cat S30“, 
sumokėjus pradinę 69 Eur įmoką ir 
pasirašius 24 mėn. sutartį, kainuos 
vos 5 Eur/mėn. (kaina be sutarties 
–239 Eur). 

Svajojantys apie „Getnord“ mode-
lius taip pat gali rinktis iš dviejų pa-
siūlymų. Pirmasis skirtas 2016-ųjų 
„Getnord Onyx“: įsigijus jį internetu, 
sumokėjus pradinę 79 Eur įmoką ir 
pasirašius 24 mėn. sutartį – šis tvir-
tasis telefonas kainuos tik 10 Eur/
mėn. (kaina be sutarties – 399 Eur).

Norintys išleisti dar mažiau – 
gali rinktis ir internetu užsisakyti 
„Getnord Walrus 2“. Sumokėjus 
pradinę vos 21 Eur įmoką ir pasi-

rašius 24 mėn. sutartį, už telefoną 
tereiks mokėti 2 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 99 Eur).

Sutaupyti norintys taip pat gali 
rinktis „Cat S60“, už kurį sumokėjus 
pradinę 257 Eur įmoką ir pasirašius 
24 mėn. sutartį – per mėnesį tereiks 
mokėti 13 Eur (telefono kaina be 
sutarties – 648 Eur).

Užsak.Nr.55

Po vienu stogu arba Nėra namų be dūmų
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientė Laura Dundulytė už nuotraukų serijas „Nutrūkus 

nuo mamos sijono“ ir „Po vienu stogu“ prieš Naujuosius metus tapo Lietuvos moksleivių konkurso 
– parodos laureate.

Pasak L. Dundulytės fotografijos mokytojo Alfredo Motiejūno, mergina tokio konkurso laimėtoja 
buvo tapusi ir prieš dvejus metus. Dabar reportažines merginos nuotraukas dažnai lydi ir jos pačios 
sukurti tekstai.          -ANYKŠTA

Lauros DUNDULYTĖS nuotr.
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Kažkas reguliuoja gyvenimą...
    
D.Dilio tėtis Valentinas - siuvy-

klos savininkas, verslininkai Rita 
ir  Algirdas Šimkai - jam teta ir 
dėdė. Taigi, Deividas augo vers-
lininkų aplinkoje, tad jo paties 
ėjimas į verslą lyg ir natūralus, 
tačiau ... ne visai. „Gal nuo aštun-
tos klasės kryptingai siekiau tapti 
kompiuterių specialistu. Rinkau-
si  matematiką, informatiką, fizi-
ką. Gal septintu numeriu įstojau 
į VGTU informatikos inžineriją. 
Lyg ir tikslas pasiektas. Bet atsiti-
ko taip, kad lydėjau klasės draugę 
į Vilniaus universiteto Tarptautinio 
verslo mokyklą paduoti stojamų-
jų dokumentų. Sako, ir tu juk turi 
dokumentus, gali dar paraišką ir į 
universitetą pateikti. Taip pusiau 
juokais užpildžiau dokumentus į 
universitetą. Nebuvau laikęs istori-
jos valstybinio brandos egzamino, 
bet į Ekonomikos fakulteto verslo 
vadybą praėjau gal 180 numeriu 
iš 200“ - pasakojo D.Dilys. Vyras 
prisiminė, kad tėvai nustebo, jog 
jis svarsto, kurias studijas rinktis 
- ar planuotas ir svajotas informa-
cines technologijas, ar atsitiktinai 
atsiradusią verslo vadybą, juolab, 
kad pastarosios studijos buvo mo-
kamos. „Nemiegojau kelias naktis, 
ačiū tėvams, kad manęs nespaudė, 
leido daryti, kaip man atrodė, kad 
reikia daryti“ - kalbėjo Deividas. 

Universitete baigęs verslo vady-
bą, jis vėl grįžo prie informacinių 
technologijų - su pusbroliu Tomu 
Šimkumi Vilniuje įsteigė įmonę, 
kuri kūrė internetines svetaines. 
Deividas dėstė, kad tada galvojo, 
jog į Anykščius niekada negrįš. 

Tačiau, pusbroliai, internetinių 
svetainių kūrėjai, gal 2007-ųjų 
pavasarį prie Anykščių pasėjo ku-
kurūzus. „Kai auginom pirmuosius 
kukurūzus, nežinojau, kuo akėčios 
nuo plūgo skiriasi, nežinojom, 
kaip tuos kukurūzus tręšti. Liepos 

pabaigoje jie turėjo užaugti, bet 
užaugo tik pabaigoje rugpjūčio. O 
sezonas tik iki spalio pabaigos.“ - 
pasakojo D.Dilys.

Jis atsiminė ir kaip prieš kukurūzų 
labirinto atidarymą lankėsi „Anykš-
tos“ redakcijoje. „Anykštoje“ išėjo 
žinutė apie kukurūzų labirintą, tada 
„užsikabino“ „Lietuvos rytas“, po 
to ir LNK žinios reportažą parodė 
ir gavosi tokia sprogstamoji rekla-
ma. Tais metais Anykščiuos pradė-
jo veikti ir vasaros rogutės, turistų 
srautas mieste buvo padidėjęs, o tų 
aktyvių pramogų be rogučių, mūsų 
kukurūzų ir kartodromo daugiau ne-
buvo. Reklamos požiūriu, labai buvo 
naudingas skandalas, kai kažkas mi-
nistro vaikus bandė vasaros rogutė-
mis pavėžinti be eilės. Susidomėji-
mas rogutėmis, tuo pačiu ir kitomis 
pramogomis Anykščiuose, smarkiai 
išaugo“ - atsiminė verslininkas.

Pirmasis kukurūzų labirinto sezo-
nas D.Diliui buvo lemtingas. Dide-
lių pinigų iš kukurūzo labirinto jau-
nieji verslininkai neuždirbo, tačiau 
Deividas patikėjo, kad iš pramogų 
Anykščiuose galima pragyventi.    

Sklypą atrado tėtis

Vėlesniais metais D.Dilys jau 
vienas sėjo kukurūzus, pusbrolis 
nusprendė nebedalyvauti šiame 
biznyje. „Turistinis sezonas nuo 
gegužės iki spalio pabaigos. Pusė 
sezono aš auginu kukurūzus ir tik 
du tris mėnesius dirbu. Norėjo-
si dirbti penkis. Ėmiau svarstyti, 
kuo pakeisti kukurūzus - visokių 
variantų prisigalvojau - nuo tujų 
iki šiaudų“ - kalbėjo D.Dilys. Be-
ieškodamas kuo galima pakeisti 
kukurūzus, D.Dilys tapo savotišku 
žemės ūkio specialistu, teko išsi-
aiškinti, ir kaip tuos pačius kar-
klus prižiūrėti, kokia chemija juos 
purkšti ir pan.

Labirintų parko sklypas pasi-
rinktas, regis, idealiai ir darbą par-

Pasėjo kukurūzus, o užaugo verslas
kas pradėjo labai palankiu metu. 
D.Dilys tvirtino, kad ieškodamas 
kur įkurti parką jis negalvojo apie 
potencialius į Lajų taką judėsian-
čius turistų srautus. „Mane kai kas 
vadina matematiku. Skaičiuoju. 
Kai buvo ieškoma vietos, galvojau 
apie dvi kryptis, kurias į Anykščius 
atvažiavę žmonės paprastai ren-
kasi - viena į Niūronių pusę, kita 
Puntuko link. Pakeliui į Niūronis, į 
Arklio muziejų - kalvota, miškinga 
vietovė.  

Į Puntuko pusę - reljefas pato-
gesnis. Gal dvejus metus ieškojau 
sklypo. Ne kartą per mėnesį pats 
Kurklių keliu važiuoju, bet šitą 
sklypą rado tėtis. Važiuodamas iš 
Vilniaus jis pamatė tą pačią vietą 
apaugusią karklais ir namelį, kurio 
lange degė šviesa. Sklypo savinin-
kė sutiko žemę parduoti, sakė, kad 
jai pačiai skaudu, jog žemė apleis-
ta“ - kalbėjo verslininkas.

Praėjo treji metai kol įsigytas 
sklypas virto Labirintų parku. Jis 
atidarytas jau prasidėjus Lajų tako 
statyboms. Pasak D.Dilio, ir pir-
masis Labirintų parko sezonas, kol 
dar nebuvo didžiojo Lajų tako tu-
ristų srauto, buvęs sėkmingas, ta-
čiau pastarojo objekto atidarymas 
jo verslui davė didžiulę naudą. O 
per kelerius veiklos metus Labi-
rintų parkas virto didele pramogų 
teritorija, kur 3 ha plote yra apie 
20 atrakcionų ar pramogų. Pernai 
atidarytas atvirkščio namo atrakci-
onas, pasak D.Dilio, taip pat pra-
dėjo veikti pačiu laiku. Jis kalbėjo, 
kad atvirkščio namo sėkme jis ne-
abejojęs, bet dar padėjo ir lietinga 
vasara. „Buvo lietinga, nelabai šil-
ta. Tokiu oru žmonės nevažiuoja 
prie jūros, neplaukia baidarėm, o 
bent trumpam laikui visi nori iš-
trūkti iš miesto“ - kuo blogas oras 
buvo naudingas jo verslui, kalbėjo 
D.Dilys. Tiesa, pasak verslininko, 
žiūrėdamas į visą savo teikiamų 
paslaugų spektrą, negalįs sakyti, 
kokie jam orai geresni – lietingu 
oru po karklų labirintus vaikščio-
ti nėra didžiai smagu, o ir šalia 
Dainuvos slėnio esančios D.Dilio 
karstyklės blogu oru pramogautojų 
nesulaukia. 

Didžioji dalis 
darbuotojų – sezoniniai

D.Dilys turi ir apverstą namą 
Druskininkuose bei su verslo par-
neriu valdo iliuzijų kambarius Vil-
niuje ir Druskininkuose. Iliuzijų 
kambariai bei abu apversti namai 
veikia kiaurus metus, tačiau dau-
guma D.Dilio įmonių teikiamų 
pramogų yra sezoninės. Kadangi 
pramogos sezoninės, todėl ir di-
džiąją dalį darbuotojų tenka priim-
ti tik laikinam darbui. Anykščiuose 
jis sakė turįs tik 5 nuolatinius dar-
buotojus, o 35 samdo tik šiltajam 
sezonui. Verslininkas aiškino, kad 
nėra problemų surinkti kolektyvą.  

Darbą Labirintu parke ar kars-
tyklėse dažniausiai renkasi jau-
nimas - neįstoję į universitetus ar 
neapsisprendę kur stoti jaunuoliai, 
grįžę iš emigracijos žmonės ir pan. 
Deividas aiškino, kad jo veiklos 
išskirtinumas, jog įmonei nerei-
kia investuoti į darbuotojo apmo-
kymą - pakanka, kad žmogus yra 
mandagus. „Galiu net frazes išvar-
dinti, kurias mano darbuotojai turi 
mokėti ir kurių jiems pakanka. Aš 
vadinu tai vasaros darbu be dide-
lio fizinio krūvio, be streso“ - sakė 
D.Dilys. 

Bus kavinė

Nuolat Labirintų parką plečian-
tis D.Dilys kitam sezonui tikisi ati-
daryti kavinę. Esminė jo kavinės 
idėja - greitai pamaitinti pilną tu-
ristų autobusą. Verslininkas kalbė-
jo, kad, jo nuomone, Anykščiuose 
tokia niša yra, nes vargu, ar kuri iš 
miesto kavinių per valandą gali pa-
maitinti 40 atvykusių žmonių, jau 
nekalbant apie tai, kad prie didžio-
sios dalies miesto kavinių apskritai 
autobusas negali privažiuoti.     

„Tikiuosi, kad bus stiprus maiti-
nimosi taškas. Mūsų parke žmonės 
praleidžia 1,5 - 2 valandas. Išalksta. 
Ypač vaikai. Tada pavalgyti važiuo-
ja į miestą ir pavalgę  pas mus nebe-
grįžta. Kavinė formuotų komplek-
siškumą. Dabar galėjome maitinti 
tik pusfabrikačiais“ - aiškino vers-
lininkas. Jis dėstė, jog dar nėra apsi-
sprendęs, ar Labirintų parko terito-
rijoje statomą kavinę valdys pats, ar 
perduos ją operatoriui, tačiau mano, 
kad ji turės veikti visus metus. „Jei 
kavinė ne sezono metu dirbs „ant 
nulio“ ar patirdama minimalius 
nuostolius, bus gerai. Nes sezoni-
niam darbui gero virėjo Anykščiuo-
se nerasi“ - sakė D.Dilys.

Jau mažiau pats kala...

Deividas su žmona Aliona au-
gina du sūnus. Penkerių ir pustre-
čių metų berniukai lanko darželį. 
„Gal aš labai gerai moku įtikinėti, 
tačiau esu dėkingas žmonai, kad 
ji manimi patikėjo ir išvažiavo iš 
Vilniaus“ - šypsojosi Deividas. Jis 
sakė, kad esąs tokio tipažo direkto-
rius, kuris pats kala vinis ir gręžia 
skyles, tačiau bėgant metams pra-
dėjo save stabdyti. 

„Prieš metus kitus visi sakydavo 
- jaunas - važiuok, varyk. Varai 16-
18 valandų per parą be atostogų. 
Bet atsiranda šeima, vaikai. Norom 
nenorom pradedi laiką skirstyti. 
Kiek laiko darbui gali, kiek laiko 
nori jam skirti. Pradedi galvoti, 
kiek mano paties laiko reikia, kad 
vyktų tam tikri procesai. Mano da-
lyvavimas visuose procesuose turi 
ir pliusų, ir minusų. Kuo toliau tuo 
labiau bandau dirbti vadovaujan-
tį, strategijos kūrimo, koncepcijos 
priežiūros darbą ir mažiau sten-
giuosi dalyvauti žemiškesniuose 
fiziniuose darbuose. Kai kasu duo-
bę, manęs klausia - kam tu tai da-
rai? Atsakau - noriu. Bet jei kasu ar 
kalu, tai kito darbo tuo metu neda-
rau. Einu į tą etapą, kai reikia nor-
muoti savo laiką“ - dėstė D.Dilys.   

„Verslas veikai žiurkėno ratuko 
principu. Žinau, kad verslas turi 
plėstis, nes jei verslas nesiplečia, 
tada verslas yra hobis arba amatas. 
Labai geras pasakymas – kas vyk-
tų, jeigu išvažiuotum 3 ar 4 mėne-
siams ir paliktum verslą – ką grįžęs 
rastum? Jis prasiplėtęs? Sugriuvęs? 
Ar toks kažkoks plūduriuojantis? 
Norėtųs, kad jis plėstųsi ir nepriklau-
sytų nuo vieno žmogaus. Kaip būtų 
su mano verslu, jei išvažiuočiau 
3-4 mėnesiams? Prieš dvejus me-
tus būčiau minėjęs blogąjį variantą. 
Dabar geriau. Bet dar ne tai, ko aš 
noriu. Funkcionuotų mano verslas ir 
be manęs, bet plėtros nebūtų“-  apie 
siekiamybes sakė verslininkas, pri-
pažindamas, jog kol kas daugiau 2-3 
dienoms nuo verslo neatsitraukia. 

Iš turizmo pinigus uždirbti 
paprasčiau nei iš gamybos

Pasak Deivido, kuriant verslą, 
pinigai nebuvo esminiu tikslu, bet 
jie – svarbūs. „Gyvenimo būdas da-
bar jau toks, kad neskaičiuoji, kada 
bus alga. Kam pinigai reikalingi? 
Tam, kad gyvenimo kokybė būtų 
geresnė. Pinigų į grabą nenusineši. 
Jei važinėsi senu „golfu“, kai turi 
tiek pinigų, jog gali visą „golfų“ 
gamyklą nusipirkti, esi mažų ma-
žiausiai keistuolis. Kam tada dirbti 
daug valandų ir be atostogų? Pini-
gai uždirbami tam, kad pats ir tavo 
šeima gyventų kokybiškai“ - apie 
pinigus kalbėjo D.Dilys.

Paklaustas, ar verslininkas tėtis 
dabar jį pagiria, Deividas šyptelė-
jo, kad tėtis sako: „Geras verslas“. 
Šią sąvoką D.Dilys aiškino per 
savo turizmo verslo palyginimo su 
tėvo siuvykla prizmę. „Tėčio vers-
las visai kitoks, ten gamyba. Nuo 
rinkų, nuo valiutų kursų priklau-
so, jo partneriai, regis, iš Angli-
jos. Svaro kursas, „breksitai“... Aš 
galiu priėmęs du naujus žmones 
apyvartą padidinti 20-30 procentų. 
Iki Lajų tako Labirintų parke dirbo 
keturi žmonės, atsidarius Lajų ta-
kui priėmiau papildomai du žmo-
nes, o apyvarta padidėjo 50 proc. 
Norint gamyboje 20-30 procentų 
padidinti apyvartą, reikia priimti 
ir tiek pat procentų naujų žmonių 
arba investuoti pinigus į kažkokias 
modernesnes technologijas. Tai 
labai brangu, sunku ir labai ilgas 
procesas. Kita vertus, siuvėja nega-
li iš karto pradėti dirbti, reikia į jos 
mokymą investuoti, o pas mane iš 
karto gali pradėti dirbti. Čia mano 
verslo pliusas lyginant su tėčio 
verslu“ - aiškino D.Dilys. 

Pernai Labirintų parke atidarytas atvirkščias namas buvo pa-
grindinė, daugiausiai turistų pritraukusi parko atrakcija. Šiemet 
Labirintų parko teritorijoje turėtų pradėti veikti kavinė. 
   

34-erių metų Deividas Dilys dar nelaikomas vienu iš didžių-
jų Anykščių verslininkų. Tačiau, Deivido fantazija ir intuicija jį 
daro vos ne kultiniu verslo asmeniu. Pramogų verslą Anykščių 
apylinkėse plėtojantis D.Dilys, regis, atspėja, kur ir kada reikia 
investuoti, tačiau jis pats dėsto, kad matematika versle ne mažiau 
svarbi nei sėkmė. 

UAB „Deivana“ bei UAB „Adovis“ akcininkas ir direktorius 
D.Dilys - pirmasis naujos mūsų laikraščio rubrikos apie verslą  
„Ir Anykščiuose galima gyventi“ herojus sako, kad jam padeda 
ir optimizmas. „Lietuviai - pesimistų tauta. Net mūsų patarlės – 
„Geriau žvirblis rankoj - nei briedis girioj“ ar „Neperšokęs grio-
vio, nesakyk „op““ yra pesimistinės“ - šypsojosi Deividas. Gal dėl 
šio nacionalinio bruožo, kai jis sėjo pirmuosius kukurūzus labi-
rintams, daugelis pirštu baksnojo į smilkinį.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Deividas Dilys kažkada kalbėjo, kad į Anykščius tikrai negrįš. 
Dabar 34-erių metų vyras Anykščiuose turi jau įsuktą pramogų 
verslą, džiaugiasi, kad jo sūnums patogu pasiekti vaikų darželį, 
kad vaikai auga sveikoje ir saugioje aplinkoje.
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įvairūs

Statinių projektavimas, 
nelegalių statybų 

įteisinimas, 
statybos užbaigimo 

dokumentų ruošimas. 
Tel (8-628) 93099.

Rado mobilųjį telefoną.
Tel. (8-608) 93426. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vidaus	ir	išorės	apdaila,	santechni-
kos	ir	elektros	instaliaciniai	darbai.
Tel.	(8-602)	77022.

Nestandartinių	baldų	gamyba,	virtu-
vės,	miegamojo,	prieškambario,	vaikų	
kambario,	slankiojamos	sistemos.	
Tel.	(8-616)	36372.	

Priima	užsakymus	durpių	ir	medžio	
briketams.	Veža	krovinius	iki	10	t	su	
kranu.
Tel.	(8-612)	93386.

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

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

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

Gamina	 ir	 montuoja	 indėklus,	 pri-
statomus	 kaminus.	 Valo	 kaminus.	
Naudoja	0,5	 -	0,8	mm	nerūdijančio	
plieno	skardą.	
Tel.	(8-656)	24531.

Remonto ir 
 apdailos 
darbai.

Tel. (8-614) 60197.

Grožio salonas - 
veido procedūros.

Statybininkų g. 6-41 a,  Anykščiai.
Tel. (8-674) 01983.

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai 

Saulius Ačas ir Algirdas Šidlauskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie 
nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne vieną ypač 
sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė 

pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti 
sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite 
savo regos problemas šios srities profesionalams. 

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda 
padės pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt                                          Užsak. Nr.79

Silpstantis regėjimas: kodėl negalima delsti?

Katarakta (lęšiuko sudrumstėji-
mas) – viena pagrindinių regėji-
mo netekimo priežasčių pasauly-
je, kurią šiuolaikiniai oftalmologi-
jos pasiekimai leidžia sėkmingai 
gydyti. Pradinėse stadijose kata-
rakta gali nesukelti regėjimo pro-
blemų, tačiau su metais drums-
tys ryškėja, plečiasi, kas lemia 
palaipsniui blogėjantį regėjimą. 
Sergant katarakta silpnėja ma-
tymo ryškumas, vaizdai tampa 
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iš-
kraipo spalvas, dingsta kontras-
tinis matymas. Kad ir kokius aki-
nius žmogus užsidėtų matymas 
nepagerėja. Ligai progresuojant 
regėjimas silpnėja, atskiriama 
tik šviesa nuo tamsos ar visiškai 
apankama.

Gydymo metodai: trumpa ir 
saugi operacija. 

Kataraktą išgydyti galima tik at-
likus chirurginę drumsto akies lę-
šiuko pakeitimo operaciją. Vaistų 

kataraktai gydyti nėra. Vienas 
moderniausių, greičiausių ir sau-
giausių kataraktos operacijos 
metodų – fakoemulsifikacija. Šio 
metodo dėka sudrumstėjęs akies 
lęšiukas ultragarsu susmulkini-
mas akies viduje ir išsiurbiamas 
per ypač mažą pjūvį netraumuo-
jant akies. Kataraktos operaci-
ja – neskausminga procedūra, 
dažniausiai atliekama naudojant 
vietinę nejautrą. Operacija trunka 
apie 30 minučių, regėjimas pa-
gerėja jau pirmomis dienomis po 
operacijos, tačiau galutiniam nu-
sistovėjimui gali prireikti ir keleto 
savaičių.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį 
ruošiantis kataraktos opera-
cijai ir kokių rezultatų galima 
tikėtis?  

Sėkmingas operacijos rezulta-
tas priklauso nuo daugelio veiks-
nių: naudojamos mikrochirurgi-
nės įrangos, pasirinkto lęšiuko 
kokybės, kataraktos stadijos, 

Matote neryškiai, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 
rūką ar matinį stiklą – tai gali būti pirmieji kataraktos ženklai. Kas 
tai per liga? Kaip ji gydoma? Kada reiktų kreiptis į specialistą?

gydytojo meistriškumo. Jeigu 
nėra kitų akies, sisteminių ligų ar 
operacijos komplikacijų, tai stai-
gus regėjimo pagerėjimas pas-
tebimas pirmomis dienomis po 
operacijos, tačiau galutiniam nu-
sistovėjimui gali prireikti ir keleto 
savaičių. Svarbu, kad pacientai 
laiku atkreiptų dėmesį į pirminius 
ligos požymius, neleistų katarak-
tai progresuoti iki aklumo.

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos 

požymius reikėtų ilgai nedelsti 

ir pasikonsultuoti su gydytoju. 
Dažnai žmonės, sužinoję apie 
ligą, mano, kad operaciją ga-
lima atidėti vėliasniam laikui, 
tačiau tai yra klaidingas mąs-
tymas. Kataraktos operacija ir 
gydymas yra daug sėkminges-
nis ligos pradinėje stadijoje, kol 
nėra labai ryškių pakitimų. Per 
ilgai laukiant liga progresuoja 
ir išsivysto vadinamoji perbren-
dusi katarakta, kuri gali nulem-
ti antrinės glaukomos ar akies 
skausmų pasireiškimą. Tokiais 
atvejais kataraktos operacija 

būna techniškai sudėtinga, pa-
didėja pooperacinių komplika-
cijų rizika, regėjimas atsistato 
per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl 
antrinės glaukomos žūsta ner-
vas – regėjimo susigrąžinti ne-
beįmanoma.

„JUOKIS – 2018“ Anykščiuose ir Svėdasuose Vasario 4 d., sekmadienį, 13 
val. Anykščių kultūros centro 
Svėdasų skyriuje , o 17 val. 
Anykščių kultūros centre vyks  
humoro šventė  „JUOKIS – 
2018“ . Net po dvi programas 
rodys  geriausi  Aukštaitijos 
humoro kolektyvai.  

 
Garsioji SPRANDŽINA  iš 

Šeduvos (vad. Izolina Stanulienė), 
pernai sėkmingai  dalyvavusi 
LRT projekte  „Lietuvos humo-
ro lyga“, dabar žiūrovams atveš 
„Asorti“- linksmiausias geriausių 
pasirodymų  scenas. Po to gaudys 
„Auksinę žuvelę“ - juoksis iš neti-
kusių žmonių tarpusavio santykių, 
iš susvetimėjimo, sumaterialėjimo.  
Šeduviškiai  visada žavi temų ak-
tualumu, raiškia šaržuota vaidyba, 
smagiomis improvizacijomis. 

Žiūrovų  pamėgtasis  BOBŲ 
RADIJAS iš Kėdainių r. Surviliškio 
(vadovė Erlenda Turskienė) pro-

gramoje  “Klauskite daktarės“  
taikliai parodijuos  TV laidą.

O „ Metai. Vieno kaimo kroni-
ka“  parodys, kaip gyvena šiuo-
laikiniai būrai - paprasti  žmo-
geliai,  bandantys  kaip nors  
išgyventi. Ugningosios moterys 
džiugina originaliais scenarijais,  
puikia vaidyba  ir gyvu dainavi-
mu  (muzikos vadovas Albinas 
Počiulpas).    

Šventės programą  paįvairins  
humoristas Vaclovas Vičius  iš 
Vilniaus. Jis dovanos  naujausių  
satyrinių eilėraščių  ir  ironiškų 
epigramų puokštę. 

Rengėjai tikisi,  kad  anykštė-
nai  dar nepamiršo juoktis,  kad 
gausiu apsilankymu bei karštais 
plojimais  paliudys, jog čia gyve-
na ne tik darbštūs, bet ir linksmi 
žmonės.

Koncertas truks dvi valan-
das. Bilieto kaina tik 3-4 eurai 
!  Juokimės kartu! 

Nemokamai iškerta ir išveža iš 
laukų krūmus. Perka malkinę me-
dieną, kirstus ir nekirstus krūmus. 
Išvalo miškus.

Tel. (8-677) 20998.



Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300  egz.     Užs. Nr. 48
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A3 ir A4 
dydžio plakatus. 

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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 .

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Brangiai superkame automobi-
lius visoje Lietuvoje. Automobiliai 
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su 
defektais. Automobilius pasiimame 
patys iš reikiamos vietos. Vietoje 
sutvarkome dokumentus, sumoka-
me pinigus. Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-647) 87959.

siūlo darbą

UAB “CESTA” firminėje mė-
sos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 
reikalingas (-a) pardavėjas 
(-a) - kasininkas (-ė). Darbas 
slenkančiu grafiku: 4 darbo 
dienos ir 4 poilsio dienos. 
Darbo patirtis prekybos srity-
je - pageidautina. 

Kreiptis telefonu 
(8-620) 42754.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tinkan-
čius  tolimesnei eksploatacijai arba 
ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvai-
rius rąstus. Moka brangiai.

Tel. (8-604) 84051.

1-2 kambarių butą Anykščiuose. 
Tel. (8-607) 49133.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus 
dokumentus. 

Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Įmonė - automobilius, autobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, vi-
sureigius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Avis (moka 30 Eur), baronus - 
ėriukus (moka iki 50 Eur), jaunas 
avytes, baroniukus po 20 Eur. 
Greit nuperka. Skaito ir SMS.

Tel. (8-605) 98178.
 
Bendra Lietuvos – Olandijos  

UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Senus, traumuotus arklius ir ki-
tus galvijus. Išsiveža patys.

Tel.: (8-641) 03389, 
(8-613) 95120.

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus viso-
je Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Knygas R. Kaunietis „Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai“ I dalis, II 
dalis 2 knyga ir „Miškiniai”. 

Tel. (8-677) 07518.

Grūdų elevatorius ,,Agrojavai“ 
Kupiškyje,  stipriai padidėjus 
pašarinių grūdų kainoms,  su-
perka: kviečius, kvietrugius 
-140 eurų/t + PVM; rugius- 128 
eurai/t + PVM. 

Dirbame nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio.             

Tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

parduoda
Šiltnamius (polikarbonatiniai, 

cinkuotas rėmas ). Dabar šiltnamį 
įsigykite pigiau! 

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

Nekilnojamasis turtas

Vieno kambario butą Statybininkų g.
Tel. (8-682) 64078.

Namą, 100 kv.m., Vienuolio g., 
šalia muziejaus, miesto kanali-
zacija. Tinka gyvenimui ir verslui: 
dviračių nuoma, kavinė, vaisių su-
pirktuvė. 29000 Eur.

Tel. (8-686) 22037.

Skubiai - sodybą. Tvarkinga, 
su visais patogumais. Netoliese 
miškas, upė Šventoji, tvenkinys, 
Anykščiai 15 km.

Tel.: (8-614) 44910, 
(8-381) 4-26-41.

Sodybą Troškūnų sen., Anykščių 
r. Mūrinis namas, 73 a sklypas, 
tvenkinys, nauja pirtis. 

Tel. (8-683) 91121.
  
Kuras

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

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

Malkas: drebulės, baltalksnio, 
beržo , juodalksnio - 3 m ilgio, kie-
kis ne mažiau 20 kub.m. 

Tel. (8-612) 59532.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas, tri-
metrėmis. Tel. (8-630) 57490.

Malkas - beržines, alksnines. 3 
metrų ilgio rąsteliais. Po 30 metrų 
veža su miškavežiu. Brangiai per-
ka mišką.

Tel. (8-619) 67120.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Skaldytas pušines malkas. 
Sausas spygliuočių atraižas, su-
pjaustytos.

Tel. (8-604) 61191.

Kita

Lašų ŽŪB - šienainį rulonuose, 
12-18 Eur/vnt. + PVM. 

Tel. (8-682) 47854.
VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SAUSIO 28 d. (sekmadienį) pre-

kiausime “Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti viš-
tomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašo-
me palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, 
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:30, Debeikiai 15:40, 
Rubikiai 15:50, Burbiškis 16:00, 
Anykščiai 16:15 ūk.turgus,  
Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.

VšĮ	 Ukmergės	 ligoninė	 kviečia	
bendrosios	 praktikos	 slaugytojus,	
darbui	ligoninės	skyriuose.	
Tel.:	(8-340)	6-51-93,	
(8-698)	31869.

Garantuotas	 darbas	 valytojoms	
Anglijoje.	Kalba	nebūtina,	amžius	
–	 iki	65	metų.	Atlyginimas	–	nuo	
1300	svarų/mėn.	
Tel	(8-615)	56480,	
www.husband-wife.co.uk/dar-
bas

UAB	“Diksta”	nuolatiniam	darbui	
reikalingos	(-i)	siuvėjos	(-ai)	ir	ly-
gintoja	(-as).
Tel.:	(8-381)	52364,	
(8-381)	51457.

Reikalingas	 tarptautinių	 per-
vežimų	 vairuotojas.	 Siūlo	 gerai	
apmokamą	 darbą	 kanencijomis	
Skandinavijoje.	
Tel.:	(8-699)	31400,	
(8-699)	66091.

C,	 CE	 kategorijos	 vairuotojams.	
Maršrutais	 Lietuva	 -	 Suomija	 -	
Lietuva,	savaitgaliai	namuose.
Tel.	(8-645)	67060.
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mėnulis
sausio 27-29 d. priešpilnis.

Tomas, Gedautas, Nijolė, 
Leonidas, Manfredas.

Angelė, Jogundas, Jogundė, 
Natalis, Ilona, Anelė.

šiandien

sausio 28 d.

sausio 22 d.

Girkantas, Žibutė, Valerijus, 
Aivaras.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Paparacio šūvis

1.Būna, kai priskambini kam reikia ir kam nereikia...

2. Būna, jog užmiegi tiesiai ant stalo...

3. Būna, kai vakarėlio draugai pradeda matytis keistais pavida-
lais...

4. Tačiau blogiausia, kai pirmasis ryte su tavimi pasisveikina po-
licijos komisariato areštinės budintysis....

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė mokosi vairuoti

Piešė Aušra BREDELYTĖ
rašė Antonas fELjETONAS

Prieš kelis metus Anykščių savi-
valdybės administracija įsigijo visą 
būrį tarnybinių dviračių. Viešai tar-
nybiniai dviračiai demonstruoti tik 
2016-aisiais, kai į Spaudos atgavi-
mo, kalbos ir knygos dienos proga 
valdžios rengtą pikniką žurnalis-
tams Šventosios krantinėje, raiti 
ant dviračių atmynė meras Kęstutis 
Tubis ir tuometinis administracijos 
direktorės pavaduotojas Saulius 
Rasalas.

Tačiau, iš Anykščių savivaldybės 
paslapčia niekas nedingsta (nebent 
savo noru išeina), todėl tarnybiniai 
dviračiai stovi kur nors šiltai ir jau-
kiai valdiškuose garažuose laukda-
mi veiklos.

Griežtinant valdininkų naudoji-
mosi tarnybiniu transportu tvarką - 
dviračiai galėtų būti labai šauniai ir 
prasmingai įdarbinti. Vykstant į kitą 
miestą dviračiu valdininkui nerei-
kėtų būtinos kompanijos, nes dvira-

Balnokit, broliai, valdiškus dviračius 

Saulius Rasalas netekęs valdžios neteko ir tarnybinio dviračio, 
tuo pačiu jis prarado ir šansus darbo reikalais į sostinę nuvykti 
šia ekologiškiausia ir sveikiausia transporto priemone.

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

anekdotas

apklausa
Kokį alkoholį dažniausiai 

renkatės?
( balsavo 87 )

Alų
29.9%  

Vyną
16.1%

Kokteilius 
arba sidrą

2.3%  

Sti-
priuosius 
gėrimus

21.8%  

Nevartoju 
alkoholio

29.9% 

Ateina žmogelis pas kunigą ir 
sako:

– Tėve, aš labai nusidėjau…
– Ir ką gi tu padarei, sūnau 

mano?
– Apgavau žydą.
Kunigas patyli minutėlę ir sako:
– Tai ne nuodėmė, sūnau. Tai – 

stebuklas!

Amiliutę ima baimė
Anykščiai jau virsta kaimu.
Apie pilį fantazuoja,
O jaunimas išvažiuoja.

Greit neliks ne tik gimdyvių,
Bet ir viso jųjų skyriaus,
Po verygiškos reformos
Ne ligoninė čia, o morgas.

O kada išeis chirurgai,
Ką daryti reiks, kai skauda?
Amiliutė susiprato – 
Reik nemindyt veltui batų,

jei pati vairuoti imsiu,
Net į Kauną aš numinsiu.
Pasitikrinsiu sveikatą 
Profesūra lauks be blato.

Atsivertusi „Anykštą“
Amiliutė nusišypso
Renka kursą štai „jonroka“ 
Kas sumoka – tą išmoko.

tis retai būna daugiau nei vienvietis. 
Iki Vilniaus gal dviračiu ir sunkoka 
minti, nors įmanoma. Gerai spau-
džiant, iki sostinės iš Anykščių per 
tris valandas įmanoma numinti. O 
žiūrėk, po kokios šeštos koman-
diruotės kelionei užteks ir mažiau 
laiko. 

Važiuoti į kaimyninius miestus - 
Uteną ar Panevėžį - dviračiu netgi 
patogiau nei automobiliu. Pusantros 
valandos minimo - ir tu Utenoje, o 
per dvi - ir Panevėžį pasieksi. Ke-
lionės dviračiais darbo reikalais 
atgrasytų valdininkus nuo nedarbi-
nės veiklos - nemins juk žmogus 
kur į šalį aplankyti giminių, net 
„Maximoje“ nestos apsipirkti. Juk 
ne paslaptis, kad dviračiu gabentis 
pirkinius nėra pats maloniausias už-
siėmimas. Dviratis apsaugos ir nuo 
bereikalingo pliurpimo telefonu. Ką 
jau kalbėti apie ekologiją ir kuro są-
naudas.


