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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

4 psl. 5 psl.

Peržiūra. Balandžio 9 d. (pir-
madienį) 17:30 val. Koplyčioje 
- Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas režisierius Gy-
tis Lukštas dalinsis įspūdžiais ir at-
siminimais apie savo filmus, jų kū-
rimo istoriją, darbą su įvairių kartų 
pripažintais Lietuvos aktoriais, 
geriausiais lietuviško kino opera-
toriais, žinomais kompozitoriais, 
rašytojais ir kitais kolegomis, vyks 
filmo „Mėnulio Lietuva“ peržiūra.

Įvertinimas. Anykščių kultūros 
centras pripažintas vienu geriau-
sių Lietuvoje.Balandžio 5 dieną 
pranešta,kad centrui buvo paskirta 
Kultūros ministerijos premija. 

Vadovai. Trečiadienį Anykščių 
vadovų klubas nusprendė priim-
ti du naujus narius - ,,Anykščių 
vyno“ gamyklos vadovą Justiną 
Kanopą bei UAB,,Anykštos re-
dakcija“ direktorę - vyriausiąją 
redaktorę Gražiną Šmigelskienę, 
o vadovų klubo prezidentu naujai 
kadencijai vienbalsiai perinktas 
Anykščių ligoninės vyriausiasis 
gydytojas Dalis Vaiginas. 

Plėtra. Utenos laikraštis ,,Ute-
nos diena“ praneša, kad versli-
ninkas Valdas Trinkūnas Utenos 
centre, buvusios pieninės vietoje, 
ketina statyti viešbutį. Teigiama, 
kad viešbutyje turėtų būti bent 50 
numerių, jį ketinama pasatyti per 
dvejus metus. V.Trinkūnas per an-
trines įmones valdo SPA Vilnius 
tinklą. Vienas iš V.Trinkūno SPA 
veikia Anykščiuose.

Išmetė. Molėtų konservatoriai 
prieš šv.Velykas bandė nuversti 
šios partijos deleguotą vicemerą 
Mindaugą Kildišių, o interpeliaci-
jai nepavykus iš partijos pašalino 
tiesiogiai išrinktą konservatorių, 
merą Stasį Žvinį. Kiek anksčiau 
M.Kildišius bei Tėvynės sąjungai 
priklausantys Molėtų rajono tary-
bos nariai Linas Šmigelskas bei 
Stasys Narkevičius su dar keliolika 
bendraminčių pasitraukė iš parti-
jos. Konservatoriai Molėtų rajono 
Taryboje turi 12 mandatų iš 25. 

Padėka. Išspausdinti savo gera-
dariui padėką „Anykštoje“ kainuo-
ja 10 eurų.

Rajono valdančiąją koaliciją vienija 
valdiška alga
Anykščių rajono tarybos nariai už darbą Taryboje negauna atlygio, tik  simbolines keliolikos eurų kompensacijas, tačiau, jeigu yra 

lojalūs merui Kęstučiui Tubiui ,- gali tikėtis, jog jie patys ar jų šeimos nariai gaus valdišką tarnybą. Arba ir patys, ir šeimos nariai...

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Arūno Liogės visuomeninio komiteto 
atstovas rajono Taryboje Arvidas Pajuo-
dis su rajono valdžia susaistytas žmonos 
tarnyba ,,Anykščių šilumoje“. 

Anykščių rajono tarybos narys, 
UAB,,Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pavaduotojas Alvydas Gervinskas jau ne 
vienintelis biudžetininkas šeimoje. Val-
dišką tarnybą gavo ir jo žmona.

Nepartinis Arūnas Liogė buvo pirmasis 
valdišką darbą iškart po rinkimų gavęs 
Anykščių rajono tarybos narys.

Nereikalingi

Nusipirkau guminius batus. Kai-
mynas – traktorių. Šmigelskas sva-
joja apie sraigtasparnį, o draugas 
rekomenduoja tanką. Kad neužtą-
sytų saugumas- nenaują. Bet ir ne 
seną – Antrojo pasaulinio laikų. 

Brendu nepravažiuojamu XXI 
a. keliu ir svarstau, kam apskritai 
reikalingi keliai. Kai gerai pagalvo-
ji, tai kaimai taip pat nereikalingi. 
Vieni nuostoliai iš jų. Jokių turistų 
ankstyvais pavasariais. Kur kas 
prasmingiau buvo įrengti kelią į 
Šeimyniškėlių piliakalnį ir pastatyti 
ženklą su ,,plyta“. Iš tolo gerai ma-
tosi ir duobių mašinos neišmuša.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

Apskrities merai pagalbos prašys ... 
Dalio Vaigino
Trečiadienį Molėtuose keturių Utenos regiono savivaldybių merai ir ligoninių vadovai tarėsi, kokių veiks-

mų imtis siekiant išsaugoti mažas ligonines. Susitikimą iniciavo Molėtų rajono meras Stasys Žvinys.
Renginio dalyviai sutarė, kad pirmiausia pagalbos prašys Anykščių ligoninės vadovo Dalio Vaigino vado-

vaujamos Lietuvos ligoninių asociacijos.  

Anykščių rajono ligoninė, kuriai vadovauja Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas Dalis Vai-
ginas, kol kas yra gerokai pranašesnė už Molėtų, Zarasų ir Ignalinos ligonines. 
Tačiau ji netrukus gali ,,prisivyti“ kaimynus.   

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Koncertus po 
atviru dangumi 
galės rengti visi 
norintys

Svėdasietiškos 
kilmės disidentė

Tėvų svajones 
įgyvendino 
sūnus

„laiko mašinoje“ - Arunas 
Vilkončius



 

KONKREČIAI 2018 m. balandžio 7 d.

Temidės svarstyklės
Mirtis. Balandžio 3 dieną  apie 

17.40 val. savo namuose  Anykš-
čiuose, A. Baranausko aaikštėje, 
rastas moters (g. 1954 m.) kūnas 
be išorinių smurto žymių. Pra-

dėtas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Vairuotojas. Balandžio 4 dieną  
apie 20.30 val. nustatyta, jog Trau-
pio seniūnijos  Levaniškių kaime, 
Vilties gatvėje, automobilį MER-

spektras

CEDES BENZ A160 vairavo 
neblaivus (nustatytas 1,91 prom. 
girtumas) vyras (g. 1967 m.),  gy-
venantis Traupio seniūnijos Leva-
niškių kaime, Vilties gatvėje. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis II. Balandžio 5 dieną  
apie 06.40 val. Skiemonių seniū-
nijos  Ožionių kaime, laukuose, 
rastas vyro (g. 1952 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių.  Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Visus interviu galite pamatyti portale www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos viršininką Valdą 
Tereškevičių.

„Anykščiuose yra nemažai 
pavyzdžių, kai buvę policijos 
pareigūnai įsidarbina savivaldy-
bėje ar jai pavaldžiose įstaigo-
se. Ar privalumas būti policijos 
pareigūnu, norint mūsų mieste 
gauti darbą?

„Nors tarnybos metu, kiek ži-

Gaisrų mažėja, tačiau daugėja gelbėjimo darbų
nau, dirbo ir ponas meras Kęstu-
tis Tubis Policijos departamente 
Anykščiuose, bet dirbome skir-
tinguose rajonuose, skirtingose 
tarnybose – jis Kriminalinėje, o 
aš Viešosios policijos padaliniuo-
se, tai keliai praktiškai nesusikir-
to“, - aiškino V.Tereškevičius.

Pasak V.Tereškeičiaus, pernai 
gyvenamajame sektoriuje gaisrų 
mažėjo, tačiau išaugo gelbėjimo 
darbų skaičius.

Pašnekovas prisipažino,  kad tar-
nybai sudėtinga rasti darbuotojų.

„Kadangi aptarnaujame Anykš-
čių rajoną, ne patį miestą, dėl 
to pats kontingentas kaime...
Yra sunku surasti jauną, dar-
bingą, sveiką žmogų ir, svar-
biausia, motyvuotą“, - kalbėjo 
V.Tereškevičius.

Su kokiais kitais iššūkiais šian-
dien susiduria rajono ugniagesių 
tarnyba, žiūrėkite interviu portale 
anyksta.lt

V.Tereškevičių kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Robertas 
Aleksiejūnas.

Anykščių rajono ugniage-
sių tarnybos viršininkas 
Valdas Tereškevičius sakė, 
kad pavasarį žolės degini-
mo mastai rajone mažėja.

„Anykščių turgus neban-
krutuoja, bet galėtų dirbti žen-
kliai efektyviau. Mano nuo-
mone- turgus turi dirbti. Man 
nežinomi svarstymai turgų uždary-
ti“, - „Anykštai“ sakė J.Žukauskas. 
Laikinasis UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ direktorius J.Žukauskas 
aptakiai kalbėjo, kaip jis sieks suka-
tyvinti Anykščių turgaus veiklą.

„Analizuojame rezultatus, ieško-

me sprendimų, kurie leistų suak-
tyvinti šio mūsų įmonės padalinio 
veiklą. Nesame apsibrėžę jokių ter-
minų“, - sakė J.Žukauskas.

Tik elektroniniu paštu su „Anykš-
tos“ redakcija sutikęs bendrauti 
ir lakoniškus atsakymus pateikęs 
J.Žukauskas taip pat pabrėžė:  „Jei 
apie pokyčius reikės pranešti, būti-
nai tai ir padarysime.“

UAB „Anykščių komunalinis 

Miesto turgus 
dar gyvas

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Tarp Anykščių turgaus prekeivių sklando kalbos, kad, kaip 
jie patys sako, turgus „bankrutuoja“. Turgų administruojančios 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas 
Žukauskas tokias kalbas neigia. 

Anykščių miesto turguje darbo dienomis daugiausia prekiaujama 
dėvėtais drabužiais.

Poilsiavietės. „Lietuvos gele-
žinkeliai“ parduoda poilsines Igna-
linoje ir Giruliuose ir šį reliktą keis 
modernesnėmis, į darbuotojų po-
reikius orientuotomis motyvavimo 
priemonėmis. „Žengiame žingsnį 
atsisakydami vienos iš nepagrindi-
nių veiklų, kartu imamės ir kom-
pleksiško darbuotojų motyvavimo 
priemonių paketo. Per metus abie-
jų poilsio bazių išlaikymo kaštai 
užkraudavo apie 0,5 mln. Eur naštą 
bendrovei, o jose poilsiaudavo vos 
mažiau nei ketvirtadalis darbuoto-
jų. Jų išlaikymas kasmet reikalavo 
ir papildomų investicijų“, - sako 
„Lietuvos geležinkelių“ generali-
nis direktorius Mantas Bartuška. 
Giruliuose įkurtoje poilsinėje prieš 
kurį laiką įrengti ir aukštesnio ly-
gio kelialapių prašantiems darbuo-
tojams uždari apartamentai. Jie 
turėjo būti skirti bendrovės vado-
vybės ar aukšto lygio svečių poil-
siui. Ignalinoje įsikūrusioje vasaros 
stovykloje renginių metu taip pat 
veikdavo vadovams ir jų svečiams 
skirtos atskiros erdvės. Giruliuo-
se veikiančią poilsio bazę iš viso 
sudaro 38 statiniai, kurių bendras 
plotas siekia beveik 4 tūkst. kv. m, 
Ignalinoje - 43 statiniai, kurių ben-
dras plotas yra 2,5 tūkst. kv. m.

Teismas. Brazilijos federalinis 
teisėjas Sergio Moras ketvirtadienį 
išdavė orderį suimti buvusį šalies 
prezidentą Luizą Inacio Lulą da 
Silvą, kuris anksčiau buvo pripa-
žintas kaltu korupcijos byloje. Tai 
pranešė televizijos kanalas „Glo-
bo“. Naktį į ketvirtadienį Brazili-
jos Aukščiausiasis Teismas leido 
uždaryti Lulą da Silvą į kalėjimą, 
kad būtų įvykdytas kaltinamasis 
verdiktas korupcijos byloje. Eks-
prezidentas tvirtina turįs teisę likti 
laisvėje tol, kol bus išnagrinėtos 
visos jo apeliacijos. Sausio pabai-
goje Lula da Silva buvo nuteistas 
kalėti 12 metų ir vieną mėnesį.

Cukrus. Jungtinėje Karalys-
tėje penktadienį įsigalioja va-
dinamasis „mokestis už cukrų“ 
nealkoholinių gėrimų, viršijan-
čių produkcijoje esančio cukraus 
normą, gamintojams. Taip britų 
valdžia siekia sumažinti pernelyg 
saldžių gėrimų, skatinančių nutu-
kimą, ypač tarp vaikų, gamybą.  
Mokestis bus taikomas nealko-
holiniams gėrimams su daugiau 
nei 5 gramais cukraus šimtui mi-
lilitrų skysčio. Tuo atveju, jeigu 
gėrime yra per 8 proc. cukraus, 
bus taikomas didesnis mokestis. 
Surinktas lėšas planuojama skir-
ti fizinio aktyvumo skatinimo 
bei mokyklinio amžiaus vaikų 
mitybos balansavimo progra-
mai. Jungtinės Karalystės iždo 
ministerijos duomenimis, po to, 
kai 2016 metais buvo įvardinta 
nurodyta inciatyva, daugiau nei 
pusė gėrimų gamintojų sumažino 
cukraus kiekio lygį savo gamina-
moje produkcijoje.

Nafta. Naftos kainos rytinėje 
penktadienio prekyboje smunka, 
stiprėjant nerimui dėl galimo pa-
saulinio prekybos karo, informuoja 
„Reuters“. JAV prezidentas Donal-
das Trumpas ketvirtadienį pareiškė 
nurodęs apsvarstyti galimybę įvesti 
papildomus muitus prekėms iš Ki-
nijos už 100 mlrd. dolerių. Naftos 
rinką penktadienį palaiko sumažė-
jusios savaitinės JAV naftos atsar-
gos, Naftą eksportuojančių šalių 
organizacijos (OPEC) disciplinuo-
tumas, teigia analitikai.

ūkis“ duomenimis, Anykščių tur-
guje 2016 metais prekiavo daugiau 
kaip 18 000 prekeivių – 2 proc. 

mažiau nei 2015 metais. Šių metų 
rodiklių bendrovė kol kas dar nepa-
viešino.

Anykščių rajono savivaldybės spe-
cialistė ryšiams su visuomene Adelė 
Aglinskaitė „Anykštai“ pasakojo, 
kad mintis įsigyti lauko muzikos ins-
trumentus savivaldybei kilo po to, kai 
jie pernai buvo pristatyti Anykščių L. 
ir S.Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

„Šiais instrumentais galėtų naudo-
tis visi Anykščių rajono gyventojai, 
jie būtų tiesiog montuojami lauke. 
Jais galėtų naudotis mūsų svečiai, 

įvairaus amžiaus žmonės. Vieni jų 
, papūtus vėjui, netgi skleidžia tam 
tikrą garsą. Tai tiesiog toks laiko pra-
leidimo būdas ir dar vienas būdas, 
kaip galima laisvalaikį praleisti lau-
ke ne tik pasivaikščiojant, dviračiais 
važiuojant, bet ir pamuzikuojant“, 
- apie naująjį savivaldybės pirkinį 
pasakojo A.Aglinskaitė.

Viešojo pirkimo sąlygose nurody-
ta, kad lauko muzikos instrumentus 

Koncertus po atviru dangumi 
galės rengti visi norintys

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė lauko muzikos instru-
mentų viešąjį pirkimą.

Planuojama įsigyti septynis vamzdinius varpus, penkis lauko 
būgnelius ir plieninį Babelio būgną. Visus šiuos muzikos instru-
metus viešojo pirkimo laimėtojas bus įpareigotas įmontuoti į be-
toninį pamatą.

laimėtojas privalės sumontuoti iki 
birželio 1 dienos. Planuojama, kad 
lauko muzikos instrumentai  bus 
įrengti kairiajame Šventosios upės 
krante, ties Gaisrininkų sala.

Į naująjį Anykščių rajono savival-
dybės pirkinį šmaikščiai sureagavo 
buvęs Anykščių muzikos mokyklos 
mokytojas Romaldas Gižinskas.

„Visi šie instrumentai byloja,kad 
galimas ir grandiozinio muzikinio 
kūrinio užsakymas: odė Anykščių 
rajono Merui K.Tubiui už nuopelnus 
rajono žmonėms.Labai tikėtina, kad 
finalinėje odės dalyje suskambės 7 
varpai, 5 būgnai, Babelio būgnas, 
Metropoliteno operos choras, Mak-
simo Gorkio vardo didysis simfoni-
nis orkestras. Tekstą odei greičiausiai 

Buvęs rajono savivaldybės 
Antikorukcinės komisijos pir-
minkas, socialdemokratas Ro-
mualdas Gižinskas ironizuoja 
ketinimus muzikuoti lauke.

rašys Ž.Smalskas. Bus gražu - net 
mėlyna“, - portale anyksta.lt komen-
tare rašė R.Gižinskas.

,,Taip gražu, ar Danguj čia aš, ar 
rojuj,“- sako bene seniausia namų 
gyventoja Ona Žvirblytė. Stebisi 
visos moterėlės, net vyrai, dau-
guma be jokio noro įsiteikti tei-

gia, kad per savo gyvenimą nieko 
gražesnio nėra matę. Džiaugiasi ir 
slaugės bei administracijos dar-
buotojos, neslepia susižavėjimo ir 
įstaigos vadovė Jolita Gečienė.

Senelių namai nušvito pavasario paukštėmis  
Svėdasų Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos mokinukai, vadovau-

jami dailės mokytojos Kristinos Striukienės, artėjančių Šv. Velykų 
švenčių proga nusprendė pradžiuginti Svėdasų senelių globos namų 
gyventojus. Vestibiulis, poilsio kambarys, pasitinkant globos namų 
20 metų veiklos jubiliejų, kuris buvo paminėtas praėjusį penktadie-
nį,  nušvito palubėmis skriejančiais spalvingais pasakų paukščiais.

Puikiomis, iš senų kartoninių 
dėžių bei kitų paprastų medžiagų, 
jas karpant, klijuojant bei spalvi-
nat, sukurtomis proginėmis ins-
taliacijomis  mokytoja Kristina 
ir jos mokiniai jau keleri metai 
stebina svėdasiškius. Nuostabiais, 
pasakiškų, tarp debesų skriejančių 
miestų, laumiškų fėjų, žvaigždžių, 
paukščių, žolynų, angelų, šventų-
jų vaizdiniais puošė ne tik Svėda-
sų gimnazijos, bet ir Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčios, kultūros rūmų 

erdves. Aukso žuvų instaliacija 
labai pagyvino pernai Svėdasų 
meno centre surengtą autoriaus 
piešinių parodą ,,Žemė žuvų žen-
kle“. Mokytojai kūrybingumo ne-
stinga, matyt, jau smagiai rudenį 
žada pradžiuginti to paties stiliaus 
darbu ,,Girios žvėrys“, kuris gy-
vai papildys galerijoje numatomą 
eksponuoti tapybos darbų parodą 
,,Miškas ir žmogus“.

Pernai Svėdasų senelių globos 
namuose gyveno 40 asmenų.

Raimondas GUOBIS



 
SITUACIJA

savaitės citatos???

Ar dalyvaujate 
Valstybinės 
mokesčių 
inspekcijos kvitų 
žaidime? 

Kalbino ir fotografavo 
jonas jUNEVIČIUS

Trisdešimtmetė iš storulės 
virto gulbe

Lietuvių kalbos ir knygos mirties 
profesorius neprognozuoja

Kol pensininkai neemigruos, 
Utenos regionas išliks

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ 

numeris

Medardas LIOBĖ, Dviračių 
parduotuvės (prie turgaus) par-
davėjas:

- Net negirdėjau apie tokį žaidi-
mą. Dirbu, sportuoju, turiu šeimą, 
nėr kada televizorių žiūrėt. Turiu 
sūnų, tai geriau su juo leisti laiką 
nei televizorių žiūrėt. Kita vertus, 
už pirkinius kvitus pasiimu. 

Genovaitė GIEDRAITIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Girdėjau apie kvitų žaidimą. 
Beveik viską perku didžiosiose 
parduotuvėse, kvitų nerenku, žai-
dime nedalyvauju. Manau, kad šia-
me žaidime sunku tikėtis laimėti.

Kazimieras TUMAS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Girdėjau apie šį žaidimą per te-
leviziją, tačiau nedalyvauju. Kasos 
aparatų kvitus už prekes pasiimu, 
tačiau namuose išmetu. Loterijose 
laimės neturiu, kažkada bandyda-
vau, bet laimėti nepasisekė. 

(Atkelta iš 1 p.)
Molėtų meras kvietime į susiti-

kimą Ignalinos, Zarasų, Visagino 
ir Anykščių ligoninių direkto-
riams raštu išdėstė: ,,Tapusi rajo-
no ligoninių pagrindine dalininke 
ir dalyvaudama jų valdyme, SAM 
ateityje galėtų jas reorganizuoti 
regioniniu principu prijungiant jas 
prie rajoninių ligoninių. Sumany-
ta, kad pagrindinis gydymas vyk-
tų tik regionų centrų ligoninėse, o 
rajoninėse būtų teikiama vien pir-
minė būtinoji pagalba.“ 

Utenos rajono valdžia ir ligoni-
nės vadovai į susitikimą nebuvo 
kviesti, o visaginiečių delegacija 
neatvyko. 

Po merų ir vyriausiųjų gydytojų 
susitikimo Anykščių rajono va-
dovas Kęstutis Tubis ,,Anykštai“ 
sakė, jog ruošiama šio renginio 
rezoliucija: ,,Aš pasiūliau daugu-
mai Lietuvos savivaldybių vado-
vų susirinkti ir aptarti problemas. 
Manau, kad savivaldybės turi rū-
pintis ligoninėmis, siekti, jog jos 
būtų gyvybingos.“ Regis, Molėtų 
meras S.Žvinys, sprendžiant iš jo 
kreipimosi teksto, nuogąstauja, 
jog į ligoninių dalininkus įsileidus 
Sveikatos apsaugos minsiteriją , 
rajoninės ligoninės bus pribaig-
tos. Tačiau Anykščių rajono tary-
ba viena pirmųjų šalyje, keisdama 
Anykščių ligoninės įstatus, įrašė 
punktą, kad šios įstaigos steigėjų 
gali būti daugiau, ne tik savival-
dybė. K.Tubis ,,Anykštą“ tikino, 
kad įstatų papildymas nieko ne-
reiškia, kad priimti naujus ligoni-
nės dalininkus ar nepriimti -  vis 
tiek spręs rajono Taryba.

,,Anykšta“ pakalbino ir susiti-
kimo šeimininką, Molėtų ligoni-
nės vyriausiąjį gydytoją, Vaidotą 
Grigą. Molėtų ligoninėje nebėra 
akušerijos-ginekologijos, chirur-
gijos-traumatologijos ir vaikų sky-
rių. ,,Ką iš Jūsų dar gali atimti?“ 
- paklausėme Molėtų ligoninės 
vadovo. V.Grigas kalbėjo, kad yra 
grėsmė, jog Molėtų ligoninėje bus 
panaikintas ir vidaus ligų skyrius, 
liks tik priėmimas ir slauga. ,,Mes 
siekiame kelių tikslų – žinoti, 
kokios pertvarkos iš tikrųjų ruo-
šiamos, norime išsaugoti rajonų 
ligonines ir bijome naujų steigėjų. 
Jeigu ligonines valdys ir savival-
dybės, ir ministerija - tokių ,,miš-
rūnų“ veikla bus neefektyvi,“ - 
,,Anykštai“ sakė Molėtų ligoninės 
vyriausiasis gydytojas V.Grigas.  

Jis aiškino, kad diskusiją apie 
rajonų ligoninių ateitį po susi-
tikimo Molėtuose bus bandoma 
perkelti į aukštesnį lygmenį - bus 
kreipiamasi į Anykščių ligoninės 
vyr. gydytojo D.Vaigino vadovau-
jamą Lietuvos ligoninių asociaci-
ją, kurioje per trisdešimt narių, ir 
mažesnį darinį - rajonų ligoninių 
asociaciją. 

,,Ir jūsų rajono meras, pateik-
damas VšĮ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ pavyzdį akcentavo, 
kad kai įstaigą valdo keli dali-
ninkai - prie gero tai nepriveda,“ 
- aiškino Molėtų ligoninės vyr.gy-
dytojas V.Grigas.

Anykščių rajono meras K.Tubis 
visgi naujų ligoninės dalininkų bai-
minasi, regis, tik dėl kompanijos. 
,,Priimant naują dalininką bus nu-
statytos jo teisės ir sąlygos. Aš ne-

Apskrities merai pagalbos 
prašys ... Dalio Vaigino

Molėtų ligoninės vyriausiojo gydytojo Vaidoto Grigo (viduryje) teigimu, į savivaldybių ligoninių val-
dymą įsileidus Sveikatos apsaugos ministeriją bus sukurti ,,mišrūnai“, kurių veikla bus neefektyvi.

vilnis.lt nuotr.

pritarčiau, jog Sveikatos apsaugos 
minsiterija perimtų ligoninių valdy-
mą. Tačiau, jeigu būtų dalininkas su 
konkrečiais įsipareigojimais, kodėl 
gi ne. Jeigu ateitų stiprus investuo-
tojas, kuris plėstų ligoninės paslau-
gų spektrą, tai tikrai nebūtų blogai,“ 
- savo požiūrį dėstė Anykščių rajo-
no meras K.Tubis.

Zarasų ir Ignalinos ligoninių 
paslaugų spektras yra panašus kaip 
Molėtų ligoninės. Taigi Anykščių 
rajono ligoninė, lyginant su kitais 
trimis susitikimo dalyviais, yra 
tiesiog monstras, iki šiol išsaugo-
jęs ir ginekologijos, ir chirurgijos, 
ir traumatologijos paslaugas, ir 
vaikų skyrių.      

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis puoselėja viltis į 
Anykščių ligoninę pritraukti 
stiprų investuotoją, kuris joje 
teiktų naujas paslaugas.
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Perspektyva: ateityje 
mokykla tilps seniūnijoje

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas, apie 
seniūnijos perkėlimą į mokyklos 
patalpas:

„O atvykę prie buvusio seniūni-
jos pastato žmonės ras skelbimą, 
kad seniūnija persikėlė į moky-
klą“.

Tai vadinama Seimu

Nijolė BARKAUSKIENĖ, že-
mės ūkio kooperatyvo vadovė, 
apie pašalpas:

„Dabar dirbantys turi mokėti di-
desnius mokesčius, kad paremti tą, 
kuris nenori dirbti“.

Greičiau ištvermingiausi...

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnijos seniūnas, apie neemi-
gravusius iš Lietuvos:

„Kurie ieškojo didesnio pinigo, 
manau, jau pabėgo iš Lietuvos, 
liko geriausi“.

Beveik „feisbukas“, tik 
patiktukų trūksta

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykš-
čių menų inkubatoriaus vadovė, 
apie menų inkubatoriaus poveikį 
jame įsikūrusiems rezidentams: 

„Anykščių menų inkubatoriuje 
įsikūrę žmonės neišeina iš jo, o 
pradeda tarpusavyje bendrauti, da-
lytis idėjomis ir tuo džiaugiasi“.

Pasikuklinote, pusė liktų 
be darbo

Marijona FERGIZIENĖ, 
anykštėnė visuomenininkė, apie 
Tarybos narių ir jų giminių 
įdarbinimą savivaldybėje ar jos 
įstaigose:

„Jei aš dirbčiau mere – priim-
čiau pusę savo giminės“.

Tai kaip atrodo karjeros 
dugnas?

Rimas JASIŪNAS, verslinin-
kas, apie Tarybos nario Alfrydo 
Savicko įdarbinimą komunali-
niame ūkyje:

„Dėl A.Savicko – viskas gerai, 
jis savo vietoje, karjeros viršūnė-
je“.

Tai ne korupcija, tai efektyvus 
darbo organizavimas!

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas, Tarybos narys, apie Tarybos 
narių ir jų giminių įdarbinimą 
savivaldybėje ar jos įstaigose:

„Beveik visi valdančiosios dau-
gumos atstovai vienaip ar kitaip 
yra susiję su biudžetinėmis įstai-
gomis, todėl rajono Tarybos dar-
bas yra sklandus – tarpusavio dis-
kusijų nekyla“.
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rievės

šiupinys
Raimondas GUOBIS

Pirmą kartą „Katalikų 
bažnyčios kroniką“ pamačiau
Svėdasuose

Jos prosenelis Juozapas Rimkus 
įsigijo dalį buvusio Svėdasų dvaro 
dar XX amžiaus pradžioje. Ūkis 
buvo stiprus, šeima giliai tikinti bei 
patriotiškai nusiteikusi - lietuviška. 
Garbiojo senelio garbei vienkiemis 
buvo pavadintas ir iki šiol vadina-
mas Juozapava. Pokariu šeima 
buvo išblaškyta, gyveno daugybė 
kolchoznikų, visokių darbininkų - 

perėjūnų. Atgauti namai buvo tiek 
nugyventi, kad naujai atgaivinti 
reikėjo ne tik daug pinigų, bet ir 
laiko bei energijos. Tad giminėms 
apsitarus buvo nuspręsta parduoti. 
Nauji šeimininkai, atnaujinę dvarą, 
taip pat jį parduoda, tačiau norėtų 
daug pinigų, o pirkėją surasti ne 
taip jau paprasta.

Anykščiuose mokykloje ener-
ginga, ryžtinga, nuolat pergalių sie-
kianti sportininkė. Šeimoje, aplin-
koje skleidėsi, žinoma, nuo Dievo 
gautas pamaldumas, pašaukimas 

Svėdasietiškos kilmės disidentė
Simboliška, kad bene žymiausia kovotoja už katalikų tikėjimo ir 

tautos laisves sovietmečiu, disidentė Nijolė Sadūnaitė jubiliejiniais 
2018 m. buvo apdovanota Laisvės premija. 

Simboliška, kad priimant apdovanojimą jos žodis buvo keistas 
-  žodis, pasiūlęs susimąstyti ir nuolat galvoti, bandyti išsiaiškinti, 
suprasti, kur yra tikroji tiesa ir kur teisybė, ir mylėti artimą savo.

tarnauti Dievui bei artimui vienuo-
lijoje. Dirbdama paprastus darbus, 
kad duoną kasdienę pelnytų, kaip 
misiją priėmė senų dvasininkų ir 
kitų pavargėlių slaugymą. Svėdasų 
altarista, kan. Petras Rauda, išken-
tęs sovietų persekiojimus, lage-
rių vargus, buvo neeilinis asmuo. 
Puikiai išsilavinęs, išmintingas ir 
iki pat gyvenimo pabaigos - tikras 
kovotojas už tikinčiųjų teises. Pa-
gelbėti jam nelengvoje senatvė-
je ir buvo pašaukta Nijolė. Ten ji 
suvokė, kokius didžius kentėjimus 
už tikėjimą, laisvę, tikriausią kan-
kinystę prisiima tikri žmonės. Čia 
įvykęs lemtingas  pokalbis, į ran-
kas paimta „Katalikų bažnyčios 
kronika“, kurią ėmė skaityti, pla-
tinti bei dauginti, perrašinėdama 
mašinėle.

Kronikos reikaluose

Nijolė dar 1971 m. pateko į so-
vietinio saugumo akiratį. Po to, kai 
į Maskvą nugabeno ir sugebėjo už-
sienio šalių atstovams perduoti net 
septyniolikos tūkstančių Lietuvos 
gyventojų pasirašytą memoran-
dumą, kuriuo buvo reikalaujama 
siekti, jog nebūtų pažeidinėjamos 
žmogaus laisvės ir tikėjimo teisės 
sovietuose. Diplomatai tą misiją at-
liko, Lietuvos žmonių protesto bei 
pagalbos šauksmas pasiekė Vakarų 
pasaulį, ten gyvenantys sužinojo 
apie sovietų valdžios piktadarybes. 
Po to ėmusi intensyviai darbuotis 
leidžiant ir platinant „Katalikų baž-
nyčios kroniką“ - rinkti informaci-
ją, ją spausdinti mašinėle, gabenti 
platintojams bei skaitytojams. 
Būtent spausdindama „Kroniką“ 
saugumo užklupta bute, areštuo-
jama 1974 m. rugpjūčio 27 - ąją. 
Sovietinės Lietuvos Aukščiausiojo 
teismo nuteisiama trejus metus la-
gerio ir trejus tremties.

Vadindavo savo persekiotojus 
„broliais“, jų tiesiog gailėjo, su-
prato, kad jie patys nelaimingiausi, 
gerokai nelaimingesni už savo au-
kas žmonės. Nuolat melsdavosi už 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Turiu žiauriai nepopuliarią 
idėją - Anykščių rajono tarybos 
nariams pradėti mokėti nor-
malias išmokas. Bent po 500 
eurų į rankas kiekvieną mėnesį. 
Sumečiau, kad ketverių metų 
kadencija, įskaitant mokesčius, 
mums kainuos  bent milijoną 
eurų. Nemaži pinigai. Gaila. 
Tačiau nematau kitų išeičių.

Sprendimą dėl išmokų sau 
patiems turėtų priimti šios 
kadencijos rajono Taryba. 
Tokiu būdu būtų paskatinti 
nauji, potencialūs kandidatai 
dalyvauti 2019-ųjų rinkimuose. 
Nors ir kuklios, bet vis tiek 
algelės, būtų ne tik motyvacija 
žmonėms dalyvauti politikoje, 
bet ir apsauga nuo grėsmių.  

Dabartinėje situacijoje  
grėsmės yra didžiulės ir be 
valdiškų pinigų nenugalimos. 
2019 metų Anykščių mero ir 
rajono Tarybos rinkimuose 
galimi du scenarijai: 1. Rin-
kimus laimės Kęstutis Tubis. 
2.Rinkimus laimės ne Kęstutis 
Tubis.

Pagal pirmąjį scenarijų 
kartu su tiesioginius rinki-
mus laimėjusiu meru K.Tubiu 
į rajono Tarybą ,,įkris” 6-8 
jo nepartinio visuomeninio 
komiteto atstovai. Praktiškai 
visi jie, gal išskyrus vieną, 
bus biudžetininkai arba 
biudžetininkių sutuoktiniai. 
Įstatymai iki šiol tokie 
idiotiški, jog rajono Tarybos 
nariais savivaldybės įmonių 
ar įstaigų vadovai būti negali, 
o direktorių pavaduotojai ir 
juristai - tegu būna į sveikatą. 
Neva Alvydas Katuoka bus 
nepajėgus atlaikyti K.Tubio 
diktatą, o ,,vicekatuoka” yra 
laisvas paukštis. Bet tokias pa-
sakas galim tik savo mirusiom 
bobutėm sekti... 

K.Tubio pergalės atveju 
Anykščiuose toliau intensyviai 
augs potencialių vagių skaičius, 
kol galų gale švarus liks tik 
aplinkui merą besisukančių 
gudrių, prisitaikiusių 

valdininkų klanas.
Pagal antrą scenarijų, 

K.Tubiui pralaimėjus mero 
rinkimus, ,,šiandiedienai” jam 
ištikimi valdininkai mikliai 
reinkarnuosis.  jie per ke-
lias dienas užmirš, kas juos 
ankstesnius ketverius metus 
maitino, mat privalės užmiršti, 
jeigu norės išsaugoti savo 
valdiškas kėdutes.   

Iki tiesioginių mero rinkimų, 
ypač mero Alvydo Gervinsko 
laikais, piktinausi, kad rajono 
vadovo gerus norus sunai-
kina už mero akių susimok-
iusi rajono Taryba. Na, trūko 
merams juridinių galių. Dabar 
mero institucija įstatymais 
sutvirtinta, meras dabar mažai 
priklausomas nuo valdančiosios 
daugumos. Tik rajono Tary-
bos opozicijos statusas išliko 
toks pats, koks buvo prieš 
dešimtmetį - tegu loja, jei 
netingi.

Bet iš pagrindų pasikeitė 
Tarybos valdančiosios daugu-
mos esmė. Tokia ,,apie nieką” 
dauguma. jų galima galia - 
netvirtinti šiaip ar taip niekam 
neįdomių ir nereikalingų 
sprendimų.  Tačiau tvirtina... 
Žmogiškai suprantu, kad  Alfry-
dui Savickui valdiškas darbelis 
reikalingas kaip oras. Kur jam 

kitur dėtis? jam pensija ant 
nosies. Neskaičiavau mėnesiais, 
gal A.Savickas jau net ir 
pensininkas, bet visi žinom, 
kokia vargana ta lietuviška 
pensija. Daugumos daugumai 
gyvenimas nėra saldus: žiūrėk, 
nurėš sunkiosios atletikos 
treneriui Algirdui Anankai 
kelias treniruočių valandas 
-  ir šiaip jau ne stebuklinga 
alga sumažės dar 100 eurų. O 
valgyti visiems norisi.  

Perstumdžius kompetencijų 
ribas, Tarybos dauguma, turinti 
valdiškus darbelius, tapo tiesio-
giai išrinkto mero įkaitais ir 
marionetėmis. Visiškas ,, vergų 
choras”, kuris, net ir drąsiai 
susimokęs, merui pakenkti 
negali, o patys vien už tai, kad 
nelaiku prasižiojo, gali netekti 
maisto.  

Tas mano skaičiuojamas mili-
jonas deputatams yra mokestis 
už laisvę ir demokratiją. Perfra-
zuodamas posakį ,,kas nenori 
išlaikyti savos kariuomenės, tas 
išlaiko svetimą”, besipiktinančių 
mano idėja paklausiu - ar 
žinote, kiek kainuoja nereikal-
ingi savivaldybės ir savivaldybės 
įmonių  etatai, į kuriuos tupdomi 
reikalingi žmonės? Aš nežinau, 
todėl ir jūs to nesužinosit. Ar 
gali absurdiškai pilies idėjai 

pasipriešinti mano mėgstamas 
eksmeras Alvydas Gervinskas? 
Dėl suprantamų priežaščių - 
negali... Tiktai Arūnas Liogė 
mano, kad jis pajėgus vertinti 
Anykščių ligoninės vyriausiojo 
gydytojo Dalio Vaigino admin-
istracines kompetencijas? Ar 
A.Liogė suvokia, jog dalyvauja 
ligoninės pribaigimo procese? 
Spėju, jog suvokia... Tačiau kas 
iš to... 

Kuklios algelės rajono 
Tarybos nariams suteiktų 
šiokią tokią laisvę. Žinoma, 
godus norės daugiau, o bailus 
kito bijos vien dėl to, kad tas 
ūgiu didesnis. Tačiau faktas, 
jog tiesiogiai išrinktų merų 
galių svertai iš esmės pakeitė 
situaciją, nes  prašokta pro 
auksinį demokratijos viduriuką. 
Reikia ieškoti to viduriuko, bet 
bijantys biudžeto lėšų švaistymo 
Tarybos narių algoms gali būti 
ramūs - šios kadencijos Taryba 
tokio sprendimo nepriims. 
jie bijos būti nepopuliarūs, 
tačiau pagrindinė priežastis 
kita - diktatoriai niekad neieško 
demokratijos priemonių, o 
vergų chore nebent pamišėliai 
gali užtraukti ,,Marselietę”-  
normalūs choristai žino, jog jie 
turi giedoti tą, ką rodo ,,Nabu-
ko” dirigentas...    

juos. Kaip senųjų amžių kentėtojai, 
į kalėjimą ji eidavo su džiaugsmu, 
su šypsena veide. Pašaukimo ke-
lias buvo toks. Kaina buvo tokia. Ir 
tai buvo didinga.

1974 m. galvojo, kad viską su-
žinos, tačiau ta jauna moteris buvo 
nepalaužiama. Teismas kaltino an-
titarybine propaganda ir agitacija, 
o Nijolė savo darbų neišsigynė,tik  
pažadėjo, kad,, Kroniką“ platins 
ir toliau. Išklausiusi nuosprendį, 
mūsų Nijolė kalbėjo: „Ši diena 
laimingiausia mano gyvenime. Aš 
esu teisiama už „LKB kroniką“, 
kuri kovoja prieš fizinę ir dvasinę 
žmonių tironiją. Vadinasi, aš esu 
teisiama už tiesą ir meilę žmo-
nėms... Man teko pavydėtina dalia, 
garbinga lemtis - ne tik kovoti dėl 
žmonių teisių ir teisingumo, bet ir 
būti nuteistai. Mano bausmė bus 
mano triumfas...“  Taip kadaise 
pirmieji kentėtojai jautėsi laimingi 
eidami už savo įsitikinimus net į 
mirtį ir ta mirtis įprasmindavo gy-
venimą bei žmogaus didybę.

Lageriuose...

Mordovijoje. Tenai, nors įvyk-
dydavo darbų normas ir prievoles, 
kai kada dirbdavo net po 16 valan-
dų per parą, tačiau laisvės dvasios 
neprarado. Drąsiai reikalavo teisių, 
priešinosi lagerio administraci-
jai, reikalaudavo geresnių sąlygų, 
prižiūrėtojų elgesio. Ne kartą už 
tai buvo marinama karceryje. Per 
Krasnojarską išgabenta etapu į 
tremties vietą - Bogučianus, iš kur 
turėjo būti perkelta į miškų gilu-
mą. Tačiau pasiliko šioje gyven-
vietėje. Sugrįžusios į Lietuvą KGB 
nepaliko ramybėje, nuolat sekė, o 
Nijolė vėl dirbo savo darbą. Sau-
gumiečius visuomet pasitikdavo 
su šypsena, vadino juos broliais, 
jų gailėjo, nes manė, jog jie patys 
nelaimingiausi, gerokai nelaimin-
gesni už savo persekiojamuosius. 
Nuolat melsdavosi už juos, nuolat 
prisimindama ir tuos kentėtojus, 
kurie su šypsena eidavo už savo 

įsitikinimus net numirti. 
Nors ir sekama, darbavosi lei-

džiant „Kroniką“, jos svarbiau-
sia užduotis buvo nugabenti fo-
tojuostą su užfiksuotais leidinio 
puslapiais  į Maskvą ir per rusų 
bičiulius perduoti Vakarų valstybių 
ambasadoms, kad pasiektų lais-
vąjį pasaulį. Ir žinios iš pavergtos 
Lietuvos nuskambėdavo per radi-
jo stotis - skaitydavo ištraukas iš 
jos „Vatikano Radijas“, jos žinios 
buvo spausdinamos Amerikos bei 
Vakarų Europos spaudoje. 

Mitingas prie Mickevičiaus 
paminklo...

Sąjungoje prasidėjus „peres-
troikai“, palengva įsidrąsino ir 
daugiau žmonių, disidentai suma-
nė Molotovo - Ribentropo pakto 
metines paminėti mitingu. Sovie-
tų milicininkai apsupo prie poeto 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje susirinkusius. Ką čia jie 
kalba, negalima taip. Rėžė tuomet 
žodžius tiesius - prieš okupantus, 
už laisvę, demokratiją. Laisvės 
lygos simbolis Antanas Terleckas, 
būsimasis pranciškonų vienuolis, 
kentėjęs už įsitikinimus Sibire, 
jaunuolis Julius Sasnauskas ir, ži-
noma, mūsų Nijolė, kuri smerkė 
Stalino ir Hitlerio  sandėrį, Baltijos 
valstybių pasidalijimą, režimus, 
žemę užliejusius krauju, nusėju-
sius milijonais nekaltųjų bei tei-
siųjų lavonų. Drąsu, juk buvo 1987 
m. rugpjūčio 23 - ioji ir mitingo 
organizatoriai bei dalyviai buvo 
persekiojami, apie juos kandžiai 
rašė sovietų spauda. „Delnu saulės 
neuždengsi“, „Štai jie, naujojo gy-
venimo ir mūsų ateities priešinin-
kai“- skelbė „Tiesos“ ir kitų dien-
raščių antraštės. Knygos, turnė po 
Ameriką ir kitus kraštus - visur ta 
moterimi žavėjosi, ji buvo tikriau-
sia, geriausia mūsų šalies ambasa-
dorė, gyvas laisvės kovų simbolis.
Jos knygos tapo bestseleriais, buvo 
išverstos į daugelį svarbiausių pa-
saulio kalbų...

Atsisimdama 2018 metų laisvės premiją disidentė, vienuolė Nijo-
lė Sadūnaitė iš Seimo tribūnos prabilo apie Garliavos įvykius. Ji 
kreipėsi į valstybės vadovus prašydama viešai pasakyti, ar gyva 
Deimantė Kedytė, o jeigu ne, bent pasakyti, kur jos kapelis, kad 
artimieji galėtų pasimelsti. Nežinodama, ar gyva mergaitė, N. 
Sadūnaitė teigė negalėsianti džiaugtis valstybės šimtmečiu. Į jos 
prašymą taip ir nebuvo atsakyta.       jono jUNEVIČIAUS nuotr.
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1955 – 1973 m. 
Vasarą ištremdavo pas senelius 

į kaimą

Iš tėvo pusės A. Vilkončiaus se-
nelė buvo kilusi iš garsios bajorų 
Vaišvilų giminės, o senelis -  miški-
ninkas, pelnęs tarpukario Lietuvos 
apdovanojimų. Jo profesiją tęsė A. 
Vilkončiaus tėtis, vienu metu Vil-
niaus universitete studijavęs miš-
kininkystę ir lankęs paskaitas Vals-
tybiniame dailės institute. Deja, 
sovietmečiu gabus jaunuolis buvo 
priverstas pasirinkti tik vieną aukš-
tąjį išsilavinimą – miškininkystę. 
Tėvas norėjo, kad bent vienas vai-
kas pasirinktų dailę, tad jo svajonę 
teko realizuoti sūnui...

Tėtis baigęs mokslus trejus metus 
dirbo ir gyveno Ukmergėje, tačiau 
šio miesto Arūnas neprisimena, nes 
jam buvo vos treji, kai 1958 m., 
įsteigus Anykščių miškų ūkį, šeima 
persikėlė į Anykščius ir Ipolitas Vil-
končius tapo šio ūkio vyriausiuoju 
miškininku.  

Anykščiuose vaikystė bėgo, ga-
lima sakyti, tarsi kurorte - šalia 
upė, miškas -  Sportininkų gatvėje, 

Tėvų svajones įgyvendino sūnus jonas jUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Užvakar, balandžio 5 – ąją,  Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos direktoriui Arūnui Vilkončiui sukako 
63 – eji. Jaunystėje blaškęsis tarp aviacijos, technikos ir menų, vėliau gyvenime šias veiklas puikiai suderi-
no. Skraidęs įvairiomis bemotorėmis skraidyklėmis, sklandytuvu, sukonstravo ne vieną technikos stebuklą 
ir tuo pat metu piešė, mokė meno pagrindų Anykščių krašto vaikus, o dabar dar ir muziejų baigia įkurti. 

Gyvenime buvo visko, tačiau vyriškis jaučiasi laimingas ir įgyvendinęs savo svajones, kurias puoselėjo ir  
Anykščiuose gerai žinomi ir gerbiami žmonės : mama - mokytoja Angelė ir šviesios atminties tėtis miški-
ninkas Ipolitas -  Vilkončiai.   

raportuodavo apie mažiausius jo 
prasižengimus. „Mama prašydavo, 
kad nedaryčiau jai gėdos“, - sakė 
A. Vilkončius, mokykloje pamėgęs 
piešimą, lankęs mokytojos Stasės 
Judickienės dailės būrelį.

Tai iš dalies ir nulėmė studijų 
krypties pasirinkimą. 

1973 – 1993 m. 
Mokėsi piešti ir skraidyti

Vilkončius , kaip ir jo bendraamžis 
draugas , svajojo apie aviaciją. „Deja, 
man nesisekė matematika, o be jos 
įstoti į aviacijos mokyklą šansų ne-
buvo. Draugas buvo kietas tiksliukas, 
tačiau įstoti negalėjo dėl sveikatos. 
Taigi, rinkomės žemiškesnes specia-
lybes : aš įstojau į Šiaulių pedagoginį 
institutą, - pasakoja tuomet ir aviaciją 
Šiauliuose suradęs vyras. – Sužino-
jęs, kad Šiauliuose veikia tuometinio 
DOSSAF – o aeroklubas, įstojau į jį. 
Aviacijos pagrindų mus mokė prie 
Šiaulių buvusio karinio aerodromo 
lakūnai, naikintuvų pilotai. Saky-
čiau, geri, drąsūs vyrai, kuriems už-
siėmimai su mumis buvo savotiškas 
atsipalaidavimas. Gana greitai įgijau 
teisę skristi sklandytuvu, šokinėjau  
parašiutu iš lėktuvo.  Kai  į svečius 
atvažiavo į aviaciją taip ir neįstojęs 
draugas, tai lėktuvo pilotas, mane 
keldamas  sklandytuvu, jį į lėktuvo 

kabiną priėmė, nors tai buvo griežtai 
draudžiama. Nuo mokyklinių metų 
fotografuodavau, o čia galiojo dar 
vienas griežtas draudimas. Iš aukštai 
nebuvo galima fotografuoti žemės, 
tačiau įsigudrindavome, rizikuoda-
vome. Jei pamatydavo, mesdavo iš 
aeroklubo ir dar saugumiečiai patam-
pydavo. Jų neišvengiau ir aš. Tėtis 
buvo vienintelis miškininkas ne me-
džiotojas, sakėsi negalįs šauti į stirny-
tę, tačiau šautuvą turėjo, o aš turėjau 
gilzių nuo šovinių. Švilpaujam su 
draugu tomis gilzėmis, staiga priėjo 
pora vyrų ir mus atskirai nusivedė į 
priešingoje gatvės pusėje esantį pas-
tatą, apibėrė klausimais, gerokai pa-
gąsdino ir dar atsispaudimų ,,išrašė“. 
Daugiau nešvilpavom, tačiau sužino-
jom, kas instituto kaimynai.“ 

Studijų metai, pasak A. Vilkon-
čiaus, buvę vieni gražiausių. Vaiki-
nas daug sportavo, netgi kultūrizmu 
užsiiminėjo, daug keliavo. Tačiau 
studijos baigėsi ir teko sugrįžti į 
Anykščius. 

Janydžiuose. Laiko dūkti su ben-
draamžiais po pamokų ar svait-
galiais buvo ne tiek ir daug, tėvai 
stengdavosi sūnų užimti kur kas 
prasmingesne veikla būreliuose, 
popamokiniuose užsiėmimuose. O 
vasaras, pasak Arūno, tekdavo pra-
leisti Vildiškių kaime pas ten gyve-
nusius mamos tėvus. „Šie seneliai 
nebuvo tokie kilmingi, tiesiog ypač 
dori kaimo žmonės, laikę gyvulius, 
turėję daržus, sodą. Senelio sesuo 
buvo ištekėjusi už S. Kairio brolio. 
A. Vilkončiaus mamos tėvai buvo 
stambūs ūkininkai, sovietmečiu   
„nubuožinti“. Man su sese Egle tek-
davo prižiūrėti gyvulius, ravėti dar-
žus ir dirbti niekada nesibaigiančius  
kitus ūkio darbus. Senelis buvo ge-
ras, o močiutė griežtoko būdo. Jei 
nepaklausydavom, tai nusilauždavo 
keletą dilgynių ir perliedavo per pa-
kinklius. Dar ir dabar prisimenu tą 
jausmą. Žiauru. Arba jei bažnyčioj 
ar kokiam susibūrime išdykaujam, 
šūkaujam, tai , būdavo, prieis ir kad 
įžnybs“, - juokėsi A. Vilkončius. - 
Tėtis gal tik vieną kartą už kažkokią 
išdaigą norėjo man pliaukštelėti per 
užpakalį, bet nepavijo, tai daugiau 
nesivaikė.

Vienkiemis, tai ne miestas, kur į 
gatvę išbėgęs visada kokį draugelį 
sutiksi, tačiau pramogų prasima-
nydavom, kartais ir ne visai tinka-
mų. Ėjom pavakare su pusbroliu  
Utenos – Ukmergės plento pakele. 
Nuotaika puiki, tačiau kažkodėl 
mums užkliuvo kelkraštį žymintys 
stulpeliai. Paėmėm vieną -  išrovėm 
ir įbedėm viršūne į žemę. Patiko. 
Spėjom gal dar kokius 5 apversti 
„aukštyn kojom“, tačiau pamatė ke-
lio prižiūrėtojas. Vijosi, bet nepavi-
jo. Kas iš to, parėję radom jį sėdintį 
pas senelius“...

Judrus, vietoje nenustygstantis 
A. Vilkončius prisimena niekada 
nebuvęs moksliuku, o toje pačioje 
Jono Biliūno vidurinėje mokyklo-
je chemijos ir biologijos mokytoja 
dirbusiai mamai kiti mokytojai at-

Kolekcionierius Arūnas Vilkončius 2005 – ųjų metų  Anykščių miesto šventėje.
Alftredo MOTIEjūNO nuotr. 

Su globojamu stirniuku prie senosios Anykščių gimnazijos (da-
bar – Anykščių menų inkubatorius).

„Britvų“ dar nebuvo, bet ir 
dviračiu galima važiuoti ant 
vieno rato. 
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šiupiniai

Mokslai, dviratis ir 
kitos įdomybės...

Dar besimokydama Svėdasų  mo-
kykloje, net per pertraukas, kuomet 
moksladraugiai, bendraamžiai siaus-
davo, šėldavo koridoriais ar stadione, 
Jūratė pasiimdavo knygą su spalvo-
tomis pasaulio fotografijomis ir pa-
sinerdavo į savo pajautas. Svajones, 
kurios kartu su pažinimo žygiais po 
Svėdasų apylinkes joje išugdė klajo-
klės dvasią. Norėjosi išeiti, iškeliauti 
vis toliau ir toliau, tam, kad sugrįžtų 
dar labiau patyrus, dar labiau savo 
kraštą mylinti.

Svėdasų gimnaziją baigusi, iške-
liavo dar netoli. Į gretimą Rokiškį, 
kur kolegijoje studijavo turizmą bei 
kelionių organizavimą. Tikrai gera, 
daug žinių suteikusi mokykla, studi-
jos buvo naudingos ir įdomios. Vien 
todėl, kad vos už kilometro ar net ke-
lių šimtų metrų nuo mokslavietės at-
siverdavo Aukštaitijos laukai, miškai, 
kalvomis besidriekiantys vieškeliai. 
Gebėdavo vos ne kasdien nuvažiuo-
ti po pusšimtį kilometrų dviračiu. 
Važinėdavo net žiemą iki minus 15 
laipsnių temperatūros. Spustelėjus 
šaltukui smarkiau, jau vaikščiodavo 
pėsčiomis. Dviratis geras, du metus 
taip stipriai važinėjusi be jokio net 
menkiausio gedimo, tik teko keisti 
vieną kartą sprogusią padangą. Žino-
ma, dviratis buvo neprastas - pirkusi 
visai naują, „Shimano“ firmos, litais 
kainavusį  bene du tūkstančius. Šyp-

Šią kelionę aš tiesiog 
išjaučiau... Raimondas GUOBIS

Vasario pradžioje svėdasiškė Jūratė Gliaudelytė iškeliavo. Ne 
todėl, kad apie kelionę svajojo, planavo, o tik todėl, kad ją išjautė, 
kad ji išaugo lūkesčiuose, svajose, pažinimo kelyje kaip  neišven-
giamybė. Šį kartą į Peru...

daugybė žavingų akmenukų susiran-
da šeimininkus, atsiranda vis dau-
giau akmenų magija gyvenančių. 

Praverčia gamtos pajautomis pa-
ženklintas kuklus, paprastas gyveni-
mas. Juk ji ir prekiauja, ir miega toje 

Žavioji keliauninkė Jūratė 
Gliaudelytė prie nuo vaikys-
tės pamėgto Vasintėlio ežero.

Autoriaus nuotr.

Beveik miesto centre, ant Švento-
sios upės kranto, stovintis išskirtinis, 
seniausias miesto statinys - Okuličiū-
tės dvarelis su kolonomis - mena dva-
rininkus reformatus, 1863 – ųjų metų 
sukilėlius. Turbūt nerasi anykštėno, 
nebuvusio šiame pastate, nes jame 
daugiau kaip šešis dešimtmečius vei-
kė biblioteka. Jai išsikrausčius,čia ne-
vyko beveik nieko, išskyrus keletą re-
prezentacinių parodų, šaltas pastatas 
tapo nenaudojamas, tačiau dar šiemet 
jis atgis naujam, su kultūra, menais 
susijusiam gyvenimui. Šiuo metu jį 
už Europos Sąjungos ir Anykščių ra-
jono savivaldybės lėšas rekonstruoja 
patirtį tokiuose darbuose turinti Aly-
tuje registruota statybos bendrovė 
„Kortas“. Pastato rekonstrukcija kai-
nuos 122 tūkst. 587 eurus. 

Dvarelis iki šiol dvelkia paslap-
timis ir vilioja istorikus. Neoklasi-
cizmo stiliaus rūmai, pastatyti XIX 

Seniausias miesto pastatas atgims

amžiaus pirmoje pusėje, buvo dva-
rininkų, prijaučiančių reformacijai, 
susibūrimo vieta. Pati dvaro savinin-
kė bajoraitė Okuličiūtė  iki šių dienų 
išliko mįslinga ir paslaptinga  asme-
nybė. Man nepavyko rasti duomenų 
nei apie jos kilmę, artimuosius, liki-
mą.

Bene daugiausia žinių apie vie-
noje iš gražiausių vietų apylinkėse 
stovintį dvarelį, jo nuomone, su 
veik gražiausiu iš jo matomu vaiz-
du visoje Lietuvoje, paliko rašytojas 
Antanas Vienuolis – Žukauskas. Jo 
teigimu, per 1863 – ų metų sukilimą 
dvarelyje buvo įsikūręs sukilėlių šta-
bas, rūsiuose buvo laikomi sukilėlių 
ginklai. 

Sukilimui pralaimėjus, jo savinin-
kė buvo ištremta, tikėtina, dvarelis 
buvo konfiskuotas ir atiteko tada 
Lietuvą valdžiusios carinės Rusijos 
generolui Amadai. Įvairių šaltinių 

teigimu, jis dvarelyje negyveno, pas-
tatą padovanojo Okuličiūtę įskundu-
siam savo sekretoriui, o šis gyveni-
mą baigė liūdnai - pasikorė. Pastatas 
buvo ir nuomojamas,  ten buvo įsi-
kūręs paštas, antstoliai, miškininkai. 

Tarpukariu Okuličiūtės dvarelyje 
šeimininkavo vaistininkas Donatas 
Šukevičius, o po karo rusai pastatą 
nacionalizavo, įkurdino ten savo val-
džios organus, pionierių namus, kol 
šiems išsikrausčius į kitus namus, 
1955 – aisiais dvarelyje ilgiems de-
šimtmečiams  įsikūrė viešoji biblio-
teka. Darbo sąlygos žiemą buvo itin 
prastos: bibliotekininkės šaldavo. Iš 
šalčiu dvelkiančio pastato į naujus 
bibliotekos rūmus Anykščių biblio-
tekos Vaikų skyrius išsikraustė 2013 
– aisiais. 

Kelis pastaruosius dešimtme-
čius, išskyrus keletą reprezentacinių 
meno parodų, pastatas buvo nenau-

dojamas, o Anykščių šviesuomenė, 
savivaldybės valdininkai ieškojo ga-
limybių jį rekonstruoti. 

Pernai pradėtas įgyvendinti kom-
pleksinio 197 kv. m. Okuličiūtės 
dvarelio sutvarkymo ir pritaikymo 
kultūrinei - meninei veiklai projek-
tas. Alytiškės UAB „Kortas“ staty-
bininkai keičia pastato stogą, langus, 
bus suremontuotos ne tik vidaus 
patalpos, bet ir rūsys, palėpės. Pa-
sak Anykščių savivaldybės Statybos 
skyriaus vedėjo Ramūno Žemaičio, 
darbai vyksta sparčiai ir rudenį re-
konstrukcija, kuriai bus išleista 55 
tūkst 782 eurai Anykščių savival-
dybės biudžeto ir 66 tūkst. 805 eu-
rai Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų, bus baigta. Okuličiūtės 
dvarelis bus pritaikytas kultūriniam 
turizmui, galbūt jame įsikurs litera-
tūrinė kavinė.                                

-ANYKŠTA

 

sosi, kad tai buvęs pats pigiausias dvi-
ratukas, kuris tenkino jos poreikius.  
Namo į Svėdasus bei po to į mokslus 
atgal taip pat keliaudavo dviračiu. 
Nereikėdavo nė minutėlės poilsio, 
nes dviratis, rodėsi, pats riedėdavo - 
toks jis buvęs puikus, ir 36 kilometrai 
būdavo įveikti - plačiai šypsodama 
mergina sveikindavo belaukiančius 
namiškius.

Du ratai, batai ir palapinė

Dviratis nuostabus, tikrai jis gal 
kokius tris kartus brangesnis už šiuo 
metu merginos vairuojamą raudoną 
„pasatą“. Automobilis kantrus, tvir-
tas, nors Lietuvos nepriklausomybę 
menančių 1990 -ųjų gamybos. Bet, 
matyt, jau teks keisti, nes juk negali 
ištisus dvejus metus ne tik judėti, bet 
ir stovėti su vidutinišku 200 kilogra-
mų kroviniu. Tas paslaptingas krovi-
nys – įvairūs akmenys, akmenukai, 
mineralai ir skleidžiama energija. 
Juk, nors ir nesijaučia, bet energija 
taip pat sveria.

Susidomėjimas akmenų pasauliu, 
mokymasis, pažinimas, po to inves-
ticijos ir pirmi žingsniai gyvenimo 
su akmenimis džiaugsmuosna. Kas 
tai - ištisas mokslas, nepaprastas 
pasaulis, žavingas pasaulis, kuriame 
galima pasijusti laimingam?...

Seminarai, festivaliai, kuomet iš-
vyksta net dešimčiai dienų, kuomet 
vyksta mokymai, kuomet akmenys 
perkami ir pardavinėjami, kuomet 

pačioje palapinėje - juk kiek mažai 
reikia žmogui.

Svarbus kiekvienas gramas...  

Nusipirkti gerus batus. Štai pirmus 
tikrus ir gerus žygio batus nusipir-
kusi „Humanoje“ už 5 litus. Dabar 
net mėgsta bičiuliams pasigirti tais 
nuostabiais batais – na, kaip jums 
mano batai už penkis litus. Juos ne-
šiojanti jau daugiau negu penkerius 
metus. Turi ir labai brangius, dau-
giau negu šimtą eurų kainavusius 
batus. Apavas kelionėse, žygiuose, 
kasdieniame gyvenime yra svar-
biausia. Kaip ir kiti apdarai - rodo 
specialaus audinio, pakietintą, nors 
labai ploną ir lengvą, striukę, kuri 
visai nepraleidžia vėjo. 

Yra įsigijusi ir kareivišką palapinę, 
kurios gal visą savaitę pliaupiantis 
lietus permerkti negalėtų. Taip pat 
pingvino pūkų miegmaišis. Su juo dar 
ir nulinėje temperatūroje miegant yra 
tikriausias, aukšto lygio komfortas, ir 
jame gali miegoti nesužvarbdamas ir 
spaudžiant dešimties laipsnių ar kiek 
smarkesniam šaltukui. 

Mergina šypsosi, kad ji kuris lai-
kas jau nebenaudoja nei kilimėlio 
- suranda patogią vietą ant samanų, 
ar tiesiog pasitaiso guolį pasiklo-
jusi žolės. Juokauja, kad ypač ne-
lengva surasti miegui vietą būnant 
kalnuose,tuo įsitikino keliaudama 
per Alpes Italijoje bei Pirėnus Is-
panijoje. Įpratus vaikščioti kalnais, 
Šv. Jokūbo kelias pasirodė lengvu 
pasivaikščiojimu. Buvusi Europoje 
daug kur, tik Suomijoje ne. Dabar 
išsirengė į Peru. „Aš tą kelionę tie-
siog išjaučiau...“ – sako mergina.

Okuličiūtės dvarelis  praeito amžiaus pabaigoje... ...ir šiomis dienomis įsibėgėjus pastrato rekonstrukcijai. 

Akcija. Utenos regiono 
aplinkos apsaugos departamento 
pareigūnai iki balandžio 20 d. 
vykdys aplinkosauginę akciją 
,,Garažiukas“. Aplinkosaug-
ininkai tikrins ir mažus autotrans-
porto techninę priežiūrą, ardymą 
ar panašią veiklą vykdančius 
subjektus, siekdami įvertinti, ar 
veikla vykdoma nepažeidžiant 
aplinkosauginių reikalavimų.

Apšvietimas.Anykščių rajono 
savivaldybė paskelbė Svėdasų se-
niūnijos Daujočių kaimo apšvieti-
mo įrengimo darbų viešąjį pirkimą.

Padėka.Anykščių rajono merą  
pasiekė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministro Lino Kukuraičio 
padėka už puikų išmokos vaikui 
administravimą.

Mokymai. Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinėje mokykloje 
vykdomas Erasmus + programos 
projektas „Mokinio atsiskleidimas 
per mokytojo meistriškumą“. Kovo 
19-23 dienomis Pietų Vokietijos  
Dillingen mieste vyko mokymai 
„Kodavimo ir robotikos mokymas 
mokykloje“.

Pristato. Trečiadienio pavakarę 
artipilnė Utenos A. ir M.Miškinių 
bibliotekos salė klausėsi ,,Anykš-
tos“ žurnalisto Vidmanto Šmi-
gelsko knygos ,,10000 kilometrų 
per Rusiją“ pristatymo. Renginį 
pagyvino uteniškės žurnalistės ir 
muzikantės Audronės Misiukaitės 
atliekami romansai.  V.Šmigelską 
kalbino kolegos iš ,,Utenos dienos“ 
laikraščio - vyriausiasis redaktorius 
Vytautas Ridikas ir Elvyra Sabaly-
tė. V.Ridikas linksminosi auditori-
ją vaišindamas saulėgrąžomis.

Cirkas. Trečiadienį Kavarsko 
kultūros namuose vyko išskirtinė 
pramoga miestelėnams. Pasirodymą 
surengė cirko „Arktika“ artistai iš 
Kaliningrado (Rusijos Federacija). 
Pasirodyme dalyvavo ekvilibristai, 
akrobatai, žonglieriai ir klounai. Ar-
tistai atsivežė ir dresuotų gyvūnų.

Žaidė. Trečiadienį Lietuvos televi-
zijos žaidime ,,Auksinis protas“ žaidė 
anykštėnas Darius Stumbris, kuriam 
iki pergalės pritrūko vieno žingsnio. 

Protai. ,,Auksinio proto“žaidimą 
antradienį Anykščių biblioteko-
je tradiciškai laimėjo komanda 
,,Nikė“ (76 tšk.). Antra liko ko-
manda ,,Durnių laivas skęsta lė-
tai“ (74 tšk.), trečia - ,,Varpas“ (68 
tšk.). Po 12 turnyrų ,,Nikė“ surinko 
849,  ,,Varpas“ -  746, ,,Šį kartą“ - 
743, ,,Dzajana“ - 592, ,,Durnių lai-
vas skęsta lėtai“ - 528 taškus.

Dalins. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos Anykščių sky-
rius  informuoja, kad Anykščių 
miesto ir Anykščių seniūnijos gy-
ventojams maisto paketai bus iš-
duodami š. m. balandžio mėn. 11 - 
12 - 13 d.d. nuo 9.00 iki 14.00 val. 
adresu: Vilties g. 24, Anykščiai. 
Informacija teikiama Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
Anykščių skyriaus telefonais: 8 
381 5 34 63; 8 610 39 314

Skelbimas. Jei skelbime ne dau-
giau kaip 17 žodžių, toks skelbimas 
antradienio numeryje kainuos 6 eurai, 
šeštadienio – 7 eurai, jei skelbimą kar-
tosite daugiau kaip 3 kartus, kiekvie-
nas antradienio numeryje kainuos 4 
eurai, šeštadienio – 5 eurai.
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pirmadienis 2018 04 09

sekmadienis 2018 04 08

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė. Laida žem-
dirbiams ir apie juos.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Pasaka apie Pažadėtąją 
žemę 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.25 Mūsų gyvūnai. Vedėja 
Rasa Eilunavičienė.
11.50 Mėlynoji planeta 2 
12.45 Laukiniai gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3 
13.40 Mis Marpl 3 N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai. 
15.45 Žinios. Orai 
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.  
17.30 Žinios 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18.30 „Editos šou“. N-7.  
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 
21.55 Ūsuotasis ponas 
Mordekajus N-7
23.40 Šventojo Petro ir 
kitos popiežiškosios Romos 
bazilikos(kart.).
1.15 Mėlynoji planeta 2 (kart.).

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Muča Luča“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Žybsnis ir stebuklingos 

mašinėlės“ 
7.45 „Žuviukai burbuliukai“ 
8.10 „Keista šeimynėlė“ 
8.35 „Tomo ir Džerio šou“ 
9.00 „Ogis ir tarakonai“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
N-7
10.00 „Linksmosios pėdutės“ 
12.05 „Gyvūnas“ N-7
13.50 „Forestas Gampas“ N-7
16.40 Ne vienas kelyje. 
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 Mes vieno kraujo. 
22.00 „Organų vagys“ N-14
0.10 „Šėtonas manyje“ S
1.40 „Vyrai juodais drabužiais 
3“ N-7

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ (kart.) 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Nenugalimasis žmogus - 
voras“ N-7  
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11.30 „Įpėdiniai“ N-7 
13.50 „Šokis hiphopo ritmu. 
Viskas arba nieko“ N-7 
16.10 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Geriausi mūsų metai. 
100-mečio šou“. 
22.00 „Nusikaltėlis“ N-14
0.15 „Persekiojama daktaro“ 
N-14 

6.30 Galiūnų čempionų lyga. 

Serbija . 2017 m. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Norvegija. 2017 m. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Amerikos mieliausieji“ 
11.30 „Katės ar šunys? Kas 
geresnis“ 
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ 
13.40 Sveikinimai. Pramoginis 
sveikinimų koncertas. 
16.05 „Policijos akademija“ N-7
17.00 LKL čempionatas. 
Lietuvos rytas - Vytautas. 
Tiesioginė transliacija
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.40 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.40 „Gyvi numirėliai“ N-14
23.50 „Kas žudikas?“ N-7
0.50 „Detektyvų istorijos“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7. 
10.15 „Akloji“ (k) 
11.25 „Būrėja“
12.00 Bus visko (k). 
13.00 Beatos virtuvė. 
14.00 „Tabatos salonas“ 
15.00 „Širdele mano“ N-7. 
17.00 „Akloji“ 
18.10 „Būrėja“ 
18.45 „Operacija „Bifšteksas“ 
N-7
21.00 „Bėgimas džiunglėse“ 
N-7
23.00 „Derybininkas“ N-14
1.30 „Tėvas Motiejus“ N-7
  

 kultura  
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 

„Sisters On Wire“.   (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).  
8.30 Krikščionio žodis.   (kart.).  
8.45 Kelias. Laida evangeli-
kams.    
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Pradėk nuo savęs. 
10.00 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
10.30 Durys atsidaro. 
11.00 Kultmisijos. 
11.45 ARTi. 
12.00 Gailestingumo sekma-
dienis. Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus Gailestingumo 
šventovės.
13.00 Linija, spalva, forma. 
13.30 Stop juosta.  
14.00 Legendos. 
14.45 Šventadienio mintys.
15.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
15.45 Vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkursas „Dainų dainelė 
2018“.  
17.15 LRT studija „Vilniaus 
knygų mugėje 2018“. Algirdo 
Kumžos knygos „Kuksando. 
Kelio knyga“ pristatymas.
18.00 Nes man tai rūpi. 
18.45 Bravo! 
20.00 Kablys N-7
22.15 Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis ver-
tybėmis
23.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias 
- Montserrat Caballe (Ispanija). 
1 d.
23.50 Kino žvaigždžių alėja. 
Vėjavaikė (kart.).
1.35 Lietuvos menininkų portre-
tai. Aš žinau tą smoką. (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.

6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.30 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 Ekranai (k). N-7. 
12.30 Gyvūnų policija. N-7.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k). 
19.00 Gyvūnų policija (k). N-7. 
19.30 Ekranai. N-7.
20.00 Nuo.. Iki.. (k). 
21.00 Savaitės panorama. 
21.30 @rimvydasvalatka (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 
23.30 Savaitės panorama (k). 
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. 
Žinios rusų kalba.
0.30 Visi už vieną (k). N-7. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.20 „Pasaulio įspūdingiausi...“ 
(kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Gyvūnų manija“. 
9.30 „Vienam gale kablys“. 
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
11.55 „Jokių kliūčių!“ N-7 
12.55 „Azija iš paukščio skry-
džio“ 
13.55 „Pasaulio įspūdingiausi“ 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7 
19.00 „Amerikos talentai“ N-7 
21.00 „Žinios“. 

21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „Nakties TOP“. N-14 
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Avarijų TV“ N-7. 

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Neprijaukinti. . Naujoji 
Zelandija“. N-7.
8:00 „4 kampai“. 
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 Mano Europos 
Parlamentas. 
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ 
N-7.
12.40 „Kapitonas Gordejevas“ 
N-7.
14.50 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
15.20 „Pavojingiausios kelio-
nės. Mianmaras“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. 
Ved. Vidas Mačiulis.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 Mano Europos 
Parlamentas. 
19.00 „Baimės įlanka“ N-7
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Baimės įlanka“ N-7
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
1.00 „Kapitonas Gordejevas“ 
N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 N-7
10.55 Akis už akį 4 N-7
11.40 Savaitė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai 
(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.  
21.20 Sportas. Orai.
21.28 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas. 
22.20 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
23.15 Svetimšalė 1  N-14. 
0.15 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.).

6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra. N-7. 
12.00 KK2 penktadienis. 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.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ N-7
21.00 Nuo.: Iki.: 
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Operacija „Delta farsas“ 
N-7
0.20 „Judantis objektas“ N-7

5.45 “Televitrina”. 
6.00 “Išsirink sau ateitį”. 
6.25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7 
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7 
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios. 
16.25 TV3 orai. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 TV3 žinios. 
19.20 TV3 sportas. 
19.25 TV3 orai. 
19.30 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Legendinės meilės“. 
Lietuva, gyvenimo būdo žurna-
las, 2018. N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 
22.30 „Ringo karalius“ N-14 

0.45 „Kaulai“ N-14 
1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 

6.35 “Viena už visus” 
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Visi už vieną. N-7. 
21.00 Advokatas iš Linkolno 
N-14
23.20 Maksimali bausmė 
N-14
1.10 „Gyvi numirėliai“ N-14
2.10 „Juodasis sąrašas“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai” 
7.45 „Akloji“ (k) 
8.55 „Būrėja“ (k) 
9.30 „Ekstrasensų mūšis N-7
11.35 „Mentalistė“ N-7. 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“  (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
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 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius N-7
23.15 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.05 Foilo karas. Aukštoji pilis 
N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017”. (kart.).
7.05 Grizis ir lemingai 
7.15 Peliukas Lukas (kart.).
7.25 Tobotai 1 (kart.).
7.50 Stop juosta.   (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 Kablys (kart.).
14.15 Bravo! 
15.25 Grizis ir lemingai 
15.30 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 1 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.25 Prokurorai. 
21.15 Jugoslavija. Kita veidro-
džio pusė N-14
22.10 Mes tikime Dievą N-14
23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 

0.30 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017“. 
1.10 Apsimetėliai. (kart.).
2.50 Nacionalinis turtas.   
(kart.).

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 @rimvydasvalatka (k) 
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės panorama (k). 
9.30 Valanda su Rūta (k). 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK. 
15.55 Žodis - ne žvirblis.
16.00 Visi už vieną. N-7. 
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva. 
23.30 Info komentarai su 
Indre Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena.

6.45 “Televitrina”. 
7.00 “Azija iš paukščio skry-
džio” 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Nuo amato iki verslo“. 
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7 
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų N-7 
(kart.) 
13.30 „Fizrukas“ . N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7 (kart.) 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Baradač’ius“ N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Neramios sielos“ S 
1.05 „Kobra 11“ N-7 

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
7.15 Muzikiniai sveikinimai. 
8.15 „24/7“. 
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Gyvenimo būdas. N-7
0.45 „Šiandien kimba“. 
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis 2018 04 10

trečiadienis 2018 04 11

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7. 
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 N-7.
11.40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.).  
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
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.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio teisuoliai. 
22.30 Istorijos detektyvai. 
23.10 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Karinės paslaptys. 
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 

11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Nuo... Iki... (k). 
12.55 KK2. 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. 
19.25 Sportas. 
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ (8). N-7. 
20.30 Ekranai. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.30 Sielonešė N-7
0.55 „Judantis objektas“ N-7
1.45 Operacija „Delta farsas“ 
N-7

6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7. 
6.55 „Simpsonai“ N-7.
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Prieš srovę“. N-7 
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Išsiskyrimas“ N-7 
0.40 „Kaulai“ N-14 
1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 
2.30 „Gaudynės“ N-7

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) 
N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.55 „Gelbėtojai - N-7
18.30 LKL čempionatas. 
Žalgiris-Neptūnas. Tiesioginė 
transliacija.
21.00 Sunku nužudyti N-14
22.55 Advokatas iš Linkolno 
N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.55 „Būrėja“ 
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 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 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžu-
dystės XIII. Kruvinas balnas 

N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Foilo karas. Pažeidimas 
N-7

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.   
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. (kart.).
6.50 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
7.05 Grizis ir lemingai   
7.15 Tobotai (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.20 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.  
12.10 Euromaxx. (kart.).  
12.40 Prokurorai. (kart.).
13.30 Nes man tai rūpi. 
(kart.).
14.20 Durys atsidaro. (kart.).
14.45 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
15.15 Grizis ir lemingai   
15.25 Peliukas Lukas   
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8   
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).  
18.00 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Jonas Basanavičius. 
21.15 „Lusitania“. 18 pasaulį 
pakeitusių minučių 

22.10 Jaunasis Montalbanas 
1 N-7
0.10 DW naujienos rusų 
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva. 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte.
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Bus visko (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Nuo.. Iki.. (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. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „Kaulai“ N-7
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7

17.25 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.35 „UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „AS Roma“ - „FC 
Barcelona“. Tiesioginė trans-
liacija. 
23.40 „Pėdsakai“ . N-7 
0.35 „Kobra 11“ N-7 

6.25 Programa.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.15 „Muzikinės kovos“. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7.
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 Patriotai. Žurnalistinių 
tyrimų laida. Ved. R. Janutienė. 
N-7.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai. 
23.45 Mano Europos 
Parlamentas. 
0.15 Nuoga tiesa. N-7
2.15 „Albanas“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7.  
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Gyvenimas. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Svetimšalė 2 N-14
0.15 Istorijos detektyvai. ( 
kart.).
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7. 
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Ekranai (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. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 „Paveldėtoja“ N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7. 
21.30 Žinios.  
22.24 Sportas.  
22.28 Orai.  
22.30 Misionierius N-14
0.25 „Judantis objektas“ N-7
1.20 Sielonešė N-7

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 TV3 žinios. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Gero vakaro šou“. N-7  
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „Naujoji dukra“ N-14 
0.45 „Kaulai“ N-14 
1.35 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 

(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ (k) N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.55 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 LKL čempionatas. 
Lietkabelis-Dzūkija. Tiesioginė 
transliacija.
21.00 „Meteoras“ N-7
0.50 Sunku nužudyti N-14
2.25 „Strėlė“ N-7
  

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.55 „Būrėja“ (k) 
9.30 „Ekstrasensų mūšis“ 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 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Midsomerio žmogžudys-
tės XIII. Tylos žemė N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Foilo karas. Eliza N-7
2.30 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Bliuzo vakaras. XXV tarp-
tautinis festivalis„Bliuzo naktys 
2017“. (kart.).
6.50 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
7.00 Grizis ir lemingai   
7.05 Tobotai (kart.).
7.30 Auklė Makfi ir didysis 
sprogimas (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Meno ritmai 
12.40 Aš žinau tą smoką. 
(kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.25 „Lusitania“. 18 pasaulį 
pakeitusių minučių (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.     
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.     
18.30 Septynios Kauno die-
nos.  
19.00 Maistas ir aistros. (kart.).
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.30 Kalbantys tekstai.  
21.20 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Frimanu 3 
22.10 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017“. Gregory Boyd 
(JAV).
23.00 Iš toli 
0.30 DW naujienos rusų kalba.

0.45 Dabar pasaulyje. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Nuo.. Iki.. (k). 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Ekranai (k). N-7. 
16.30 Visi už vieną. 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. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai N-7 (kart.) 
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cento“ 
N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7

18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7. 
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.35 „UEFA Čempionų 
lygos rungtynės. „Real Madrid 
CF“ - „Juventus Football Club“. 
Tiesioginė transliacija. 
23.40 „Pėdsakai“ . N-7 
0.35 „Kobra 11“ N-7 

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7 
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 „Ant bangos“. 
Karščiausių naujienų dešim-
tukas. Ved. K. Krivickas, N. 
Bunkė.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Patriotai. N-7
0.45 „24/7“. 
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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ketvirtadienis 2018 04 12

penktadienis 2018 04 13

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7
11.40 Gyvenimas. 
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios. Orai.  
15.10 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Sportas. Orai.  
16.15 Laba diena, Lietuva.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios 
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 „Svarbios detalės“. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 Ieškomas N-14
0.50 Smegenų paslaptys. 
1.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Visi už vieną (k). N-7. 
12.30 Gyvūnų policija (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. 
19.25 Sportas.
19.28 Orai. 
19.30 KK2. N-7. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.30 Belaisvė N-14
0.45 „Judantis objektas“ N-7
1.35 Misionierius N-14

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7 
16.00 „TV3 žinios“. 
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“. 
19.45 „Šviesoforas“. N-7 
20.00 „Farai“. N-7  
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7 
21.30 „TV3 vakaro žinios“. 
22.30 „Nepalaužiamasis“ N-7 
0.40 „Kaulai“ N-14 
1.34 „Gražuolė ir pabaisa“ N-7 
2.25 „Gaudynės“ N-7

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.

11.35 „Akloji zona“ (k). N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) 
N-7. 
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.55 „Gelbėtojai - 112“ 
18.30 LKL čempionatas. 
Nevėžis-Vytautas. Tiesioginė 
transliacija.
21.00 Taikdarys N-7
23.25 „Meteoras“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
7.45 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.30 „Mentalistė“ N-7. 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“ 
16.30 „Būk su manim“ 
18.30 „Neklausk meilės 
vardo“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtis Orleane N-14
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Diktė. Po vestuvių N-14
2.25 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
  

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017“. Gregory Boyd 
(JAV). (kart.).
6.50 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
7.00 Grizis ir lemingai   
7.05 Peliukas Lukas (kart.). 
7.15 Tobotai (kart.).
7.40 Velykų zuikis (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Maistas ir aistros. (kart.).
12.40 Klauskite daktaro. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
3 (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.   
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis.  
18.30 Nacionalinis turtas.  
19.00 Lietuva mūsų lūpose. 
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“.
22.00 Amžinai kartu. 
23.25 Keliaukime kartu. 
Dar kartą apie įdomiausius 
Ukrainos miestus 
23.50 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Bliuzo vakaras. XXV 

tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017“. Marco Pandolfi 
(Italija).
. 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k). 
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7. 
9.30 Ekranai (k). N-7.
10.00 Gyvūnų policija. N-7. 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Gyvūnų policija (k). 
N-7.
16.30 Visi už vieną. 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. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
(kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 
15.00 „Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai“ N-7 
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7 
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.25 „Orai“. 
21.30 „Atkirtis“ („Whiplash“). 
N-14 
23.40 „Pėdsakai“ . N-7 
0.40 „Kobra 11“ N-7 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
7.15 „Šiandien kimba“. 
8.15 Patriotai. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Jekaterina Didžioji“ 
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7 
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7 
20.00 Reporteris. N-7
20.27 Orai.
20.30 „Legenda apie pilotą“ 
N-7.
21.30 Gyvenimo būdas. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 „Vantos lapas“. 
0.15 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Vaiduoklis kreivame vei-
drodyje“ N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.05 Senis  N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija . N-7
10.55 Akis už akį . N-7 
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 „Kas ir kodėl?“. 
13.05 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. Sportas. Orai. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. Orai. 
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7. 
17.30 Žinios 
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama. 
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! 
22.35 Gamtos inspektoriai.  
23.00 Iš Rusijos su meile N-7
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Svarbios detalės“. 
(kart.).

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Valanda su Rūta (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 penktadienis. N-7. 
21.00 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas N14. 
23.25 Žydrasis griaustinis 
N14. 
1.30 Belaisvė N14.

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.) 
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.) 
8.25 „Šviesoforas“. N-7 (kart.) 
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“ 
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7 
14.00 „Maištingosios amazo-
nės“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7 
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Turbo“. 
21.20 „Ponas ir ponia Smitai 
“ N-14 
23.50 „Redirected/Už 
Lietuvą!“ S 
1.55 „Nepalaužiamasis“ N-7 
(kart.) 

6.35 “Viena už visus”  N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k) N-7
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ N-7. 
12.35 „Stoties policija“ (k) 

N-7.
13.40 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.55 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 LKL čempionatas. 
Žalgiris-Lietuvos rytas. 
Tiesioginė transliacija.
21.00 Uola N-14
23.45 Taikdarys N-7
1.55 „Strėlė“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 
7.45 „Akloji“ 
8.20 „Būrėja“ (k) 
9.00 Sveikinimai. 
11.30 „Mentalistė“ N-7. 
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k) 
N-7. 
13.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) 
N-7. 
14.35 „Kaukė“ 
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“ 
15.30 „Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas“ 
16.00 „Stivenas Visata“
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. 
„Karajano“ grupuotė N-14
23.10 Išeiti N14
0.50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas.  
6.05 Bliuzo vakaras. XXV 
tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017“. Marco Pandolfi 
(Italija). (kart.).
6.50 Durys atsidaro. Viena 
istorija.
7.05 Grizis ir lemingai  
7.15 Peliukas Lukas (kart.).  
7.25 Tobotai (kart.).
7.50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.).  
8.50 Kaip atsiranda daiktai 8 
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Nacionalinis turtas.   
(kart.).
12.40 Kultmisijos. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus. Svečias 
- operos legenda Montserrat 
Caballe (Ispanija). 1 d. (kart.).
15.15 Grizis ir lemingai 
15.25 Peliukas Lukas 
15.40 Tobotai 
16.05 Kaip atsiranda daiktai 8 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..   
(kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.35 Šlovės dienos. 
Sukilimas N-7
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Trūkusi kantrybė N-14
22.45 Baltijos šalių orkestrų 
festivalis. Latvija. Reinis Zarinš 
(fortepijonas), valstybinis 
choras „Latvija“, Latvijos naci-

onalinis simfoninis orkestras. 
Dirigentas Andris Poga.  
0.15 DW naujienos rusų 
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje. 
  

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 KK2 (k). N-7. 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK (k). 
16.00 Bus visko (k). 
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. Žinios 
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).

6.45 „Televitrina“. 
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
8.00 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7 
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.30 „Dvi merginos be cen-
to“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 (kart.) 
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.) 
14.30 „Televitrina“. 

15.00 „Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „Kaulai“ N-7 
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „NKL pusfinalio rungty-
nės“. Tiesioginė transliacija. 
19.30 „Verslo receptai“. 
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.50 „Orai“. 
22.00 „Dievo šarvai“ N-14 
23.55 „Atkirtis“ N-14 (kart.) 
1.55 „Daktaras Hausas“ N-14 

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“. Laida apie krepši-
nį. Ved. Vidas Mačiulis.
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Kambarinė“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Gluchariovas“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris. 
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. 
18.42 Orai.
18.45 Rubrika „Renovacija. 
Sužinok daugiau“. 
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Krikšto tėvas“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
7.20 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 
7.30 Detektyvė Miretė 
7.45 Stebuklingoji Boružėlė 
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Gorongozos nacionali-
nis parkas. 
12.40 Sniego vilkų šeimyna 
ir aš 
13.40 Mis Marpl 3 
15.15 „Mes nugalėjom“. 
15.45 Žinios. Orai
16.00 Sveikinimų konertas.
17.30 Žinios 
18.00 Teisė žinoti. 
18.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.30 Stilius
20.25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20.30 Panorama
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Du balsai - viena 
širdis“. 
23.10 Velniop tą Sarą 
Maršal! N-14
1.00 Iš Rusijos su meile N-7 
(kart.).
2.50 Gorongozos nacionali-
nis parkas. Rojaus atgimimas 
(kart.).

6.30 „Didysis žvejys 2“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 

7.45 „Žuviukai burbuliukai“ 
8.10 „Keista šeimynėlė“  
8.35 „Tomo ir Džerio šou“  
9.00 „Ogis ir tarakonai“  
9.30 Drakonų kova. Super“ 
. N-7.
10.05 Rifo pasaka 2 
11.45 Tėčio dienos rūpestis 
13.40 Dviese mes jėga 
15.45 Superšuo N-7
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 Kelionė į Žemės centrą 
N-7
21.20 Blondinė ieško vyro 
N-14
23.30 Pasimatymo filmas 
N-14
1.05 Rydiko kronikos. 
Sugrįžimas N14. 

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Nenugalimasis žmogus 
- voras“ N-7  
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
10.00 „Virtuvės istorijos“. 
10.30 „Gardu Gardu“. 
11.00 „Svajonių ūkis“. 
11.30 „Išsirink sau ateitį“. 
12.00 „Apsaugoti princesę“ 
13.50 „Draugės - priešės“ 
N-7 
15.35 „Havajai 5.0“ N-7 
16.40 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Naktis muziejuje 2“ 
N-7
21.45 „Insurgentė“ N-14 
0.00 „Karštinė 2. Pavasario 

karštligė“ S 

6.35 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ (1) (Bad 
Dog!). 2010 m. Serialas. JAV. 
11.30 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (1) (Earthflight). 
2011 m. Dokumentika. Didžioji 
Britanija. 
12.40 „Reali mistika“ 
13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ N-7. 
14.45 „Kas žudikas?“ N-7. 
16.00 „Detektyvų istorijos“ 
N-7. 
17.00 LKL čempionatas. 
Šiauliai-Neptūnas. Tiesioginė 
transliacija.
19.30 Dainuok mano dainą. 
21.30 Žmogus be praeities 
N-14
23.20 Tikras teisingumas. 
Mirtinas teisingumas N-14
1.05 „Strėlė“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Baltųjų lokių sostinė“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.45 „Surikatų namai“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7
10.15 „Akloji“ 
11.25 „Būrėja“ (k) 
12.00 „Nekviesta meilė“ 
14.00 „Tabatos salonas“ 
15.00 „Širdele mano“ 
17.00 „Akloji“ 
18.10 „Būrėja“ 
18.45 „Didingasis amžius. 

Jos didenybė Kiosem“ N-7. 
21.00 Bekas 3. Advokatas 
N-14
22.55 „Tėvas Motiejus“ N-7
1.00 Išeiti N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota, kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).  
8.30 Maistas ir aistros.  
9.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.  
9.30 Mokslo sriuba.  
10.00 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“. (kart.).
11.35 Muzikinė komedija „Ar 
Amerika pirtyje?!“. 
13.15 Klauskite daktaro. 
14.10 Stilius. 
15.05 Atžalos. 
16.00 Euromaxx. 
16.35 Istorijos perimetrai. 1 
d. Vilniaus Seimas. 
17.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
18.00 Prisikėlimo ekspresas 
- šimtmečio veidai. 
18.45 Raffaello. Menų vieš-
pats 
20.15 Stambiu planu. 
21.00 Kino žvaigždžių alėja. 
Operacija „Eigeris“ N-14
23.05 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Z on A“.  
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Trūkusi kantrybė N-14

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).

14.30 KK2 (k). N-7. 
16.30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
18.00 Visi už vieną (k). N-7. 
19.30 Savaitės kriminalai 
(k). N-7.  
20.00 Ekranai (k). N-7. 
20.30 Gyvūnų policija. N-7.
21.00 Bus visko (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Gyvūnų policija (k). 
N-7. 
23.30 Visi už vieną. N-7.
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų kalba.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.25 „Pasaulio įspūdingiau-
si.:“ (kart.). 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Nuo amato iki verslo“. 
Informacinė-pažintinė laida. 
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
11.55 „Jokių kliūčių!“ 
12.55 „Azija iš paukščio 
skrydžio“ 
13.55 „Bjauriausi darbai 
pasaulyje“ N-7 
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „NKL finalas. 
Rungtynės dėl 1 vietos“. 
Tiesioginė transliacija.
19.00 „Amerikos talentai“ N-7
21.00 „Žinios“. 

21.45 „Sportas“. 
21.55 „Orai“. 
22.00 „Ji - šnipė“ N-14 
0.30 „Dievo šarvai“ N-14 
(kart.) 
2.05 „Daktaras Hausas“ N-14 

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7
8.25 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybi-
ninkė Marcelė Kubiliūtė“. 
9.00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Ant bangos. 
11.00 „Vincentas“ 
12.30 „Vera“ N-7
14.20 „Pavojingiausios kelio-
nės. Kamerūnas“. N-7.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. 
Daina - gyvenimo metafora.“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Mano Europos 
Parlamentas. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Kapitonas 
Gordejevas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vincentas“ 
0.30 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.15 „Vera“ N-7

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

Kiekviena šeimininkė ir virtuvės šefas turi savo „firminį“ pa-
tiekalą. „Anykšta“ kviečia skaitytojus pasidalyti savo „firminių“ 
patiekalų receptais bei nuotraukomis. 

Laukiame Jūsų laiškų el. pašto adresu anyksta@anyksta.lt, 
receptus taip pat galite siųsti į “Anykštos“ „Facebook“ paskyrą, 
įmesti į „Anykštos“ pašto dėžutes.

Jūsų receptais pasidalinsime laikraščio puslapiuose, o įdomiau-
sių receptų autorius kartą per mėnesį ir apdovanosime. 

-ANYKŠTA

skaitytojai dalinasi

Sumuštinis „KARVUTĖ“
Ingredientai:
Alyvuogės, žaliosios, 
2 vienetai
Juoda duona, riekės, 
1 vienetas
Pienas, 30 gramų
Mėta, lapeliai, 1 vienetas
Ridikėliai, 1 vienetas
Kumpis, Biovela, riekės, 2 

vienetai
Svogūnų laiškai, 3 vienetai
Duona, sumuštinių, riekės, 2 

vienetai

Gaminimo eiga:
Tiesiog reikia pasitelkti fanta-

ziją ir peilio pagalba, išpjausčius 
išvardintus produktus, suformuo-
ti įdomų sumuštinį. Šį kartą paga-
minau KARVUTĘ.

Džiuginkim vaikus kartu!
Skanaus!
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(Atkelta iš 5 p.)

spektrasTėvų svajones įgyvendino sūnus

O čia paaiškėjo, kad gali paimti 
į tarnybą sovietinėje kariuomenėje. 
„Tuo metu iš kaimo mokyklų mo-
kytojų į armiją neėmė, tad darbinę 
karjerą pradėjau piešimo, braižybos 
ir darbų mokytoju Kurklių vidurinėje 
mokykloje, - prisiminė Šiaulių peda-
goginio instituto absolventas. – Ten 
sulaukiau 27 – erių ir tik mokyklos 
direktorius nuo tos tarnybos išsuko“. 

Dirbdamas Kurkliuose, piešimo 
mokytoju dirbo ir Anykščių Jono 
Biliūno vidurinėje mokykloje, o 
1982 – aisiais, Anykščiuose įsteigus 
Tarpmokyklinį gamybinio mokymo 
kombinatą, tapo jo direktoriumi. Pa-
sak A. Vilkončiaus, į kombinatą buvo 
sukelta daugybė būrelių iš pionierių 
namų, mokyklų, jame su trumpa-
bangininkais dirbo ir „Anykštos“ 
žurnalistas Danielius Binkys. Vė-
liau kombinatas keitė pavadinimus į 
Techninės kūrybos centrą, Anykščių 
moksleivių techninės kūrybos ir dar-
bo namus, kol 1993 – iaisiais tapo 
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla. 
Direktorius ištvėrė visas pertvarkas 

ir iki šiol vadovauja mokyklai, kuri 
moko piešimo, tapybos, kompozici-
jos, dailėtyros pagrindų, moksleiviai 
savo darbų parodomis įsilieja į miesto 
kultūrinį gyvenimą. 

1982 – aisiais A. Vilkončius sukūrė 
šeimą su, kaip ir jo mama, pedagoge 
chemike Zita Žibūdaite, užaugino 
dukrą Justiną, kuri, sukūrusi šeimą 
su Tomu Sinicku, gyvena toje pačioje 
Sportininkų gatvėje, kur prabėgo jos 
tėčio vaikystė. A. Vilkončius su žmo-
na tikri seneliai – dukra ir sūnus jiems 
padovanojo 4 anūkus. 

1993 – 2018 m.
Technikai menas nemaišo 

arba „Kitą kartą pasiimk bulvių 
maišą!“

A. Vilkončius stebėtinai puikiai su-
derino savo pomėgį technikos naujo-
vėms, gebėjimą konstruoti unikalias 
transporto priemones, vadovavimą iš 
vienos vietos į kitą kilnojamai Kūry-
bos ir dailės mokyklai ir tapybą, nes 
jau surengė 7 personalines dailės par-
odas, jo paveikslai buvo ekponuoti 

daugiau kaip 20 grupinių parodų ir 
trijose grupinėse parodose užsieny-
je, su mokiniais parengė ir išleido ne 
vieną suvenyrinį atvirukų komplektą 
apie lankomiausias istorines ir kultū-
rines Anykščių krašto vietas. Tačiau 
vaikystės svajonė skraidyti ir pomėgis 
technikai niekur nedingo. Į mokyklos 
kolektyvą kviesdavosi bendramin-
čius, savamokslius konstruktorius, 
sudarydavo jiems sąlygas reikštis, 
tad dalis šių mokytojų mokinių kaip 
aviamodelistai, trumpabangininkai 
Anykščius garsino ir užsienyje.

Į gamybinio mokymo kombinatą 
jis prisikvietė šviesios atminties foto-
grafą, Dvaronių kaime gyvenusį Kazį 
Strolią. Šis sukonstravo aeroroges, 
tačiau V. Vilkončius sumeistravo kur 
kas pranašesnes, galinčias užšalusiu 
ledu skrieti daugiau kaip 100 kilo-
metrų per valandą greičiu. Tačiau A. 
Vilkončių K. Strolia aplenkė pasi-
gaminęs lėktuvą ir juo pakilęs į orą. 
Beje, abu vyrai aviacinius įgūdžius 
lavino skraidydami bemotorinėmis 
skraidyklėmis. Vyrai gyveno pagal 
principą :„ Negali nusipirkti, tačiau 
gali pasigaminti“. 

Vadovaudamas vaikų techninės 
kūrybos būreliui, A. Vilkončius su-
konstravo minitraktoriuką ir respu-
blikinės techninės kūrybos konkurse 
laimėjo trečiąją vietą. Diplomą gavo 
iš karto, o 300 rublių premijos tebe-

laukia iki šiol...
Jau brandaus amžiaus A. Vilkon-

čius visgi įsigijo ir dvivietę motori-
zuotą skraidyklę. Kadangi specialis-
tai patarė, kad mokantis ja skraidyti 
reikia pasiimti draugą, kad skraidyklė 
ore būtų  stabilesnė. „Taip ir padariau: 
prišnekinau savo draugą, anykštėną 
Romą. Nusivežėm skraidyklę į Kat-
lėrių aerodromą. Pirmais bandymais 
nuo pakilimo tako atsiplėšti taip ir 
nepavyko. Atvažiavom kitą kartą, 
tačiau pūtė stiprokas šoninis vėjas. Šį 
kartą nuo žemės atsiplėšėm, bet šiek 
tiek pakilę tėškėmės į žemę. Sudau-
žėm skraidyklę, laimė, patys gyvi 
likom. Draugas supykęs sakė, kad 
kitą kartą norėdamas skristi pasiim-
čiau bulvių maišą!“, - šypsojosi apie 
vieną iš pasiskraidymų pasakodamas 
A. Vilkončius. – Paskui pagalvojau, 
laimė, kad mes nepakilom aukščiau, 
nusileidimas tikriausiai dėl patirties 
stokos būtų buvęs tragiškas. Kita ver-
tus, juk K. Strolia, kol ryžosi pakilti  
savuoju lėktuvu, tai visą mėnesį važi-
nėjosi aerodrome“. 

 Į 64 – uosius įkopęs konstrukto-
rius, menininkas nerimsta, pavyko 
sužinoti, kad dabar turi įsigijęs para-
spanį, laukia geresnių orų ir ruošia-
si juo pakilti virš Anykščių. Mane, 
norintį pafotografuoti Anykščius iš 
aukštai, pažadėjo paskraidinti dvivie-
čiu parasparniu... Surizikuosiu. 

Kartu su Anykščių Jono Biliūno mokyklos mokiniais 1971 – ųjų 
Spalio revoliucijos demonstracijoje Arūnas Vilkončius (nuo-
traukos centre)  žengia į komunizmą.

Alfredo MOTIEjūNO nuotr. 

Ipolito ir Angelės Vilkončių šeima. Arūnas – su savo numylėtu 
šuniuku Narsiuku. Šalia – sesuo Eglė Vilkončiūtė – Šenavičie-
nė, kurios sūnus,  muitinės pareigūnas, Audrius Šenavičius žuvo 
tarnyboje Kosove. Po šio tragiško įvykio Eglė sugrįžo gyventi į 
Anykščius. 

Skrydis bemotore skraidykle.

Zitos ir Arūno Vilkončių šeima nusifotografavo, kai sūnus Vai-
nius baigė Anykščių Antano Baranausko vidurinę mokyklą. 
Kartu ir dukra Justina.

Asmeninio albumo nuotraukos.  

LAIKO MAŠINA

Katarakta – akių liga, kai lęšiu-
kas pamažu netenka skaidrumo, 
formuojasi drumstys, kurios truk-
do šviesai patekti į akį. Su metais 
drumstys ryškėja, plečiasi, kas le-
mia palaipsniui silpstantį regėjimą. 
Didžiąją katarakta sergančių žmo-
nių dalį sudaro vyresni žmonės, 
kadangi lęšiuko drumstėjimas – 
dažnas senatvinis procesas.

Pagrindiniai kataraktos požy-
miai

Sergant katarakta silpnėja ma-
tymo ryškumas, vaizdai tampa 
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 

rūką. Drumstėdamas lęšiukas iš-
kraipo spalvas, dingsta kontrasti-
nis matymas. Kai lęšiuko drumstis 
pradeda kliudyti pilnaverčiam gy-
venimui, darbinei veiklai, reikėtų 
nedelsiant kreiptis į specialistą. 

Kataraktos gydymas
Kataraktą išgydančių vais-

tų nėra. Vienintelis šios ligos 
gydymo būdas – chirurginis. 
Operacijos tikslas – sudrums-
tėjusį lęšiuką pakeisti dirbtiniu 
lęšiuku. Anksčiau atliekant tokią 
operaciją tekdavo akyje padaryti 
gana didelį pjūvį, kurį susiuvus 

Diagnozavus kataraktą padės tik operacija
Katarakta gali užklupti bet kurį iš mūsų, tačiau dažniausiai ši liga 

išsivysto vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių akies lęšiuko 
pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada reiktų kreiptis į gydyto-
ją, kokie kataraktos gydymo metodai?

ragenos randas gydavo apie 
pusę metų. Tuo tarpu dabar, 
naudojant šiuolaikišką mikrochi-
rurginę įrangą – fakoemulsifika-
torių – pro 2-3 mm dydžio pjūvį 
išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiu-
kas ir vietoj jo implantuojamas 
dirbtinis. Pjūviai labai maži, jų 
siūti nereikia.

Regėjimas po operacijos
Kataraktos operacija labai efek-

tyvi – dauguma žmonių iškart po 
operacijos pastebi staigų regėjimo 
pagerėjimą, tačiau visiškas atsi-
statymo periodas gali užtrukti ke-
letą savaičių. Per kiek laiko regė-
jimas pacientui atsistatys, tiksliai 
pasakyti negalima, kadangi ope-
racijos rezultatas priklauso nuo 
daugelio veiksnių: kitų regėjimo 
sutrikimų, kataraktos stadijos, gy-
dytojo meistriškumo, naudojamos 

Modernios ir saugios operacijos.
„Akių chirurgijos centre“ operacijos  atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities 

profesionalai – gydytojai Algirdas Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie atliko ne tik šimtus kata-
raktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos centre“ dirbantys 
gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią 
pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja. 

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

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

įrangos ir kt. Labai svarbu nelaukti 
kol liga komplikuosis, operacijai 
pasiryžti laiku.

Užsak. Nr.306

Smunka. Vokietijos pramonės 
gamyba šių metų vasarį žymiai 
sumažėjo - vienas iš naujausių 
ženklų, rodančių, kad didžiausia 
Europos ekonomika metų pra-
džioje prarado dalį augimo tempų. 
Vasarį, palyginti su sausiu, Vokie-
tijos pramonės gamyba smuko 1,6 
proc., tuo tarpu sausį šis rodiklis 
kilstelėjo 0,1 proc., paskelbė Fe-
deralinis statistikos biuras „Desta-
tis“ . Nuosmukis nustebino „Fact-
set“ apklaustus analitikus, kurie 
prognozavo 0,3 proc. gamybos 
prieaugį. Ketvirtadienį buvo pa-
skelbti duomenys apie Vokietijos 
pramonės užsakymus vasarį, ku-
rie taip pat nuvylė. Verslininkai 
nerimauja dėl gresiančio pasaulio 
prekybos karo, aštrėjant JAV ir 
Kinijos retorikai. Vasario mėne-
sio pramonės gamybos nuosmukį 
lėmė žymus susitraukimas gamy-
bos bei statybos sektoriuose. Tik 
energetikos įmonių gamyba ūgte-
lėjo - 4,0 proc., augimą paskatino 
staigus orų atšalimas. Pasak „Ca-
pital Economics“ analitiko Step-
heno Browno, Vokietijos, Europos 
pramonės variklio, perspektyvos 
vis dar šviesios, silpnas augimas 
tėra laikinas.

Elektrinė. Ignalinos atominę 
elektrinę (IAE) aplankiusi ir pa-
darytą uždarymo proceso pažan-
gą įvertinusi Europos Parlamento 
(EP) Biudžeto kontrolės komiteto 
pirmininkė Ingeborg Grassle sako, 
kad likę dar per daug neatsakytų 
klausimų, o Lietuvos finansinis 
įsipareigojimas turėtų būti dides-
nis. „2021-2027 m. elektrinės už-
darymo etapams nurodomas 780 
mln. eurų poreikis, bet šis skaičius 
niekaip nepagrįstas, norėčiau su-
žinoti detaliau, kuo grindžiama ši 
didžiulė suma. Manau, Lietuva tu-
rėtų įsipareigoti ne tik didesniam 
kofinansavimui, bet nurodyti aiš-
kesnius tolesnius žingsnius. Jei-
gu nematysiu to, neturėčiau kaip 
rekomenduoti skirti finansavimo. 
Suma bus paskelbta gegužės 2 d., 
kai bus paskelbta finansinė pers-
pektyva ir 35 į ją patenkančios 
programos. Tada pamatysime, kas 
į jas patenka“, - sakė I. Grassle. 
I. Grassle priminė, kad 2012 m. 
lankius IAE nustatyta nemažai 
atotrūkių, vėlavimų, nebuvo pa-
statyta atliekų tvarkymo saugykla, 
vyko teisminiai ginčai tarp rango-
vų ir IAE. Pasak jos, jeigu bus 
skirta papildomo finansavimo, ti-
kimasi ir daugiau įsipareigojimo 
iš Lietuvos pusės. 

Parengta pagal 
ELTA informaciją
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akiratis

Lėktuvo bilietas su pigių skry-
džių bendrove „Wizzair“ iki Ki-
jevo ir atgal kainavo 50 Eur. Pa-
prastai tokių pasiūlymų skrydžių 
bendrovės internetinėje svetainėje 
netrūksta, tad prieš kelis mėnesius 
įsigijus bilietus, beliko kantriai 
laukti kelionės ir iš anksto planuo-
ti, ką gi Kijeve labiausiai norisi pa-
tirti, pamatyti bei paragauti.

Ir štai ta diena išaušo. Iš Svė-
dasų iki Vilniaus kelionė autobu-
su užtruko kiek daugiau nei dvi 
valandas, o iš Vilniaus oro uosto 
pakilęs lėktuvas Kijevo Zhulyany 
tarptautiniame oro uoste leidosi jau 
po valandos.

Kelionė iš Vilniaus oro uosto 
prasidėjo su nuotykiais. Lėktuvas 
numatytu laiku vis delsė pakilti, 
o mums patogiai įsitaisius, salone 
netikėtai pasirodė policijos parei-
gūnai. Nors nieko įtartino lėktuvo 

viduje nepastebėjome, vėliau pra-
nešta, kad kilo muštynės. Sulai-
kyti keturi Izraelio piliečiai, kurie 
susimušė tarpusavyje. Sulaikytieji 
pristatyti į policijos komisariatą. 
Vilniaus apskrities vyriausiasis po-
licijos komisariatas  pranešė, kad  
įtariamieji Izraelio piliečiai po ap-
klausos paleisti, dviem iš jų buvo 
nustatytas girtumas. Policija taip 
pat informavo, kad vienas iš šių 
asmenų rūkė lėktuvo tualete, o kiti 
trys gynė tokį jo elgesį triukšmau-
dami ir keldami konfliktą.

Įdomu, kad su minėtais pažeidė-
jais prieš skrydį  atsitiktinai susiti-
kome oro uosto rūkomajame ir net 
spėjome persimesti keletu frazių 
apie gyvenimo Kijeve ypatumus. 
Tiesa, jiems tą vakarą Ukrainos 
sostinės pamatyti jau nebepavy-
ko...

Lėktuve į rankas paėmę reklami-

Ukrainos sostinėje paprasta 
pasijusti turtingam

Pastaruoju metu ypač tapo madinga keliauti po Rytų Europos 
šalis. Atsiliepimai apie tai, kaip ten yra „pigiai ir gerai“, paska-
tino aplankyti Ukrainos sostinę Kijevą, kuriame keletas dienų 
prabėgo ypač smagiai ir turiningai. Beje, net ir įlipus į lėktuvą, 
Anykščių vardas lydėjo iki pat Kijevo.

nį skrydžių bendrovės leidinį bu-
vome maloniai nustebinti. Be kita 
ko, čia buvo pateikta informacija 
anglų kalba apie Anykščius ir Me-
džių lajų taką.

Dokumentų patikra Kijevo Zhu-
lyany tarptautiniame oro uoste 
neužtruko. Žvilgtelėję į paso duo-
menis ir perklausę, ar esame iš 
Vilniaus, pareigūnai gan operaty-
viai mums atvėrė oro uosto vartus 
į Kijevą.

Oro uosto prieigose gan ilgokai 
teko dairytis, kuo pasiekti vos už 
devynių kilometrų nutolusį Kijevą. 
Priėję prie pirmojo pasitaikiusio 
taksi vairuotojo išgirdome, kad 
kelionė į miestą kainuos... 40 Eur. 
Priblokšti tokio vairuotojo akiplė-
šiškumo, pagalbos kreipėmės į oro 
uosto prieigose besisukiojančius 
policijos pareigūnus, kurių čia 
buvo gan nemažai. Vienas iš pa-
reigūnų patarė taksi automobilio 
ieškoti kiek tolėliau nuo oro uosto. 
Priėję prie automobilio, kuris net 
nebuvo pažymėtas taksi ženklu, su 
vairuotoju sutarėme, kad  Kijevo 
miesto centrą penkiese pasieksime 
maždaug už 500 grivinų (15,98 
Eur). 

Apsistojome pačiame Kijevo 
miesto centre, šalia Maidano aikš-
tės esančiuose apartamentuose. Už 
penkias praleistas dienas erdviame 
bute su labai aukštomis lubomis 
vienam asmeniui teko susimokėti 
60 eurų (mus iki apartamentų paly-
dėjęs senukas mielai sutiko priimti 
ir eurus).

Kalbant apie pinigus, Ukrainoje 
gali pasijusti tikru turtuoliu. 50 Eur 
iškeitęs į ukrainietišką valiutą, į 
rankas gauni maždaug 1500 grivi-
nų. Su tokia apvalia suma pinigus 
leidžiant protingai čia laisvai gali-
ma išsiversti ir visą savaitę.

Lankytinų objektų Kijeve tikrai 
netrūksta, per tas kelias dienas ap-
lankėme ne vieną auksu tviskančią 
cerkvę, užsukome pasižvalgyti po 
Černobylio muziejų, apžiūrėjome 
prieštaringų jausmų keliantį Karo 
muziejų, kur stovi vienu iš Kijevo 
simbolių tapusi 92 metrų aukš-
čio  „skulptūra“ – Motina Tėvynė, 
Maidano aikštėje grožėjomės „šo-
kančiais“ fontanais. Šioje aikštė-
je vakarais susirenka labai daug 
žmonių, jie čia sėdi, šnekučiuojasi, 
geria alų (priminsiu, kad Lietuvoje 
viešosiose vietose alkoholį vartoti 
draudžiama). Sulaukėme ir dė-
mesio. Prisistatęs vienas vaikinas 
paprašė paremti karo ligoninės 

išlaikymą ir ant rankos riešo sku-
bėjo rišti Ukrainos vėliavos spalvų 
juostelę. Kadangi buvo jau vėlyvas 
metas, paaukojus keletą eurų, visgi 
kirbėjo mintis, kad tai gali būti tik 
išmoningas būdas iš turistų lupi-
kauti pinigus...

Stebino savo gyliu Kijevo me-
tro, kuriuo keliauti galima vos už 
5 grivinas (0,16 Eur).

Teko susipažinti  ir su kita Kije-
vo miesto puse. Pakako nuo miesto 
centro nukeliauti maždaug du kilo-
metrus ir čia jau pasitiko visai ki-
tokie vaizdai: aptrupėję šaligatviai, 
šalia daugiabučių namų želianti 
nepjauta žolė, gatvėse daugybė ne-
išvaizdžių prekybinių palapinių bei 
kioskų... Nors akcentuojama, kad 
Kijeve galima aptikti daug sovie-
tmetį menančios praeities ženklų, 
visgi į akis krito tai, kad šio mies-
to gyventojai daugiausiai vairuoja 
užsienietiškus automobilius. Visos 
kelionės metu mačiau gal tik vieną 
„žiguliuką“.

Kijevas – tikras atradimas gur-
manui. Daugybėje čia viliojančių 
kavinių bei barų galima ne tik ska-
niai ir sočiai pavalgyti, bet ir pa-
ragauti vietos bravoruose verdamo 
alaus, kuris tekainuoja apie 35 – 55 
grivinas (1,12 – 1,75 Eur). Ragauti 
ukrainietiški barščiai niekuo nesi-
skyrė nuo lietuviškų, tik vienoje 
kavinėje su jais patiekė dar ir la-
šinių – „salo“. „O pas jus Vilniuje 
nėra lašinių?“, - teiravosi vienas 
padavėjas. Atsakiau, kad yra, ta-
čiau ukrainietiški skanesni.

Apsilankę vienoje iš kavinių, 
sulaukėme pasiūlymo pasisotinti 
verslo pietumis. Salotos, sriuba, 
antras patiekalas, kompotas, hu-
musas su šilta duonele atsiėjo vos 
105 grivinas (3,36 Eur). Skanu, la-
bai sotu, o lyginti, ką už tokią sumą 
gautum kurioje nors Anykščių ka-
vinėje, net nėra ką. 

Viena iš įdomiausių aplankytų 
Kijevo kavinių – viename Maida-
no aikštės prekybos centre  esantis 
slaptas restoranas „Ostannya Ba-
rikada Art – Restaurant“. Patek-
ti į jį ne taip paprasta. Prekybos 
centro liftu pakilus į trečią aukštą, 
ten pasitiko niekuo neišsiskirianti 
parduotuvėlė. Pardavėjui pasakius 
slaptažodį, jis kažką paspaudė 
ir atsidarė prekystalio užtvarėlė. 
Užėjus į vidų, pasitiko didžiulė 
šviečiančių rankų siena. Suradome 
ranką, kurią patraukus atsivėrė sie-
na. O už jos – didžiulis restoranas, 
apie kurį šiaip nežinodamas nieko 

net neįtartum. Pagrindinė šio res-
torano interjero tema – Ukrainos 
kova už laisvę.

Beje, aptarnaujantis viešojo 
maitinimo įstaigų personalas – la-
bai malonus ir paslaugus. Tokį patį 
įspūdį paliko ir patys ukrainiečiai, 
tarp kurių per tas kelias viešnages 
dienas neteko pamatyti Lietuvoje 
gan dažnai sutinkamų „budulių“.

Susikalbėti su ukrainiečiais ne-
kilo problemų nei angliškai, nei 
rusiškai. O mus į butą atlydėjęs 
senukas dargi demonstravo ir lie-
tuvių kalbos žinias. Kalbėjo, kad 
kurį laiką pats gyvenęs Lietuvoje.

Nors tarp Lietuvos ir Ukrainos 
mezgami ypač draugiški ryšiai, 
apie mūsų šalį šių žmonių žinios 
pasirodė minimalios. Lietuva jiems 
kažkodėl asocijuojasi tik su Vilniu-
mi. Teko sulaukti net ir tokio klau-
simo, ar prie Vilniaus yra jūra...

Kijevas – tai  miestas, į kurį pats 
tikrai dar ne kartą mielai sugrįž-
čiau. Galbūt gali gąsdinti, kad už 
700 kilometrų nuo Ukrainos sos-
tinės vyksta karas, tačiau Kijeve 
vyrauja visiška ramybė (tik Maida-
no aikštėje nuolat rengiami įvairūs 
susibūrimai bei koncertai, kuriuose 
skamba šūkiai „Slava Ukraini!”, o 
ukrainietiškose radijo stotyse nuo-
lat transliuojamos klausytojų pa-
dėkos už Ukrainos laivę kovojan-
tiems kariams).

 „Jeigu Kijevas būtų prekė, tai jis 
neabejotinai turėtų garantiją visai 
jūsų kelionei. Garantiją, kad kai-
na atitiks kokybę“, - įspūdžiais iš 
Kijevo dalijasi šio miesto svečiai. 
Ir su tuo nesutikti čia apsilankius 
tikrai nebūtų galima.

 Kijevo cerkvių prabanga.

Skulptūra „Motina Tėvynė“ 
stebina savo aukščiu.

Pasivažinėjimas funikulieriumi kainuoja vos kelias grivinas. Karo muziejuje demonstruojama sovietinė karinė technika.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Baro sąskaita iš pirmo žvilgs-
nio gali ir išgąsdinti.



biudžeto ir sėdi mero kišenėje. Tas 
pats komunalinis ūkis skendi sko-
lose, tačiau tai nėra kliūtis didinti 
etatų skaičių. Nėra jokios kalbos 
apie idėjas - yra tik asmeninis su-
interesuotumas, asmeninės naudos 
siekis. Beveik visi valdančiosios 
daugumos atstovai vienaip ar kitaip 
yra susiję su biudžetinėmis įstaigo-
mis, todėl rajono Tarybos darbas 
yra sklandus -   tarpusavio diskusi-
jų nekyla,” - ,,Anykštai“ sakė rajo-
no Tarybos narys L.Pakeltis.

Tokio masto gyminių 
įdarbinimų nebuvo

Buvęs Anykščių rajono valdyto-
jo pavaduotojas, buvęs Anykščių 
,,Sodros“ vadovas Juozas Ratautas 
sakė, jog, jo nuomone, tokio ly-
gmens nepotizmo nebuvo nė prie 
vieno ankstesnio mero. ,,Tokio 
masto giminių ir draugų įdarbinimo 
niekad nebuvo. Žinoma, įdarbinus 
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,,Būčiau meru - pusę giminės 
įdarbinčiau“

A.Liogės visuomeninio komite-
to porinkiminiame sąraše trečiąja 
liko anykštėnė, visuomenininkė 
Marijona Fergizienė. Jeigu iki šios 
kadencijos pabaigos iš rajono Ta-
rybos pasitrauktų A.Liogė arba 
A.Pajuodis, M.Fergizienė taptų 
rajono Tarybos nare. Ponios Ma-
rijonos paklausėme, ar nesigaili, 
jog į rajono Tarybą kandidatavo su 
A.Liogės sąrašu, kuris užuot pra-
dėjęs  žadėtą revoliuciją savivaldo-
je, sėkminingai prisitaikė prie val-
džios. M.Fergizienė tvirtino, kad 
ji ir savo sąrašo kolegų,  ir mero 
K.Tubio poziciją ,,kadrų klausi-
mu“ palaiko. ,,Labai gerai, kad 
saviškius įdarbina. Kodėl priimti 
svetimą, nepažįstamą žmogų? Jei 
aš dirbčiau mere - priimčiau pusę 
savo giminės. Kas čia blogo, kad 
įdarbina kažkieno žmoną? Gerai, 
kad įdarbino, jei gerai dirba,” - kal-
bėjo M.Fergizienė.

Tokio lygmens nepotizmo 
niekad nebuvo

Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Lukas Pakeltis ironizavo, 
kad dabartinę rajoną valdančiąją 
koaliciją vienija ne idėjos, o val-
diška darbo vieta ir atlyginimas. 
,,Arba patys koalicijos atstovai, 
arba jų šeimos nariai algas gauna iš 

pačius politikus ar jų artimuosius 
- laukiama palankių balsavimų Ta-
ryboje. Darbais susaistyti žmonės 
yra tarytum ,,pakabinti“, jie nebėra 
laisvi priimdami sprendimus. Kai 
kurie etatai,  pavyzdžiui, A.Liogės 
ir A.Savicko, sukurti visiškai ties-
mukai: labai akivaizdu, kad tie 
etatai taikyti konkrečiam žmogui,” 
- savo poziciją dėstė J.Ratautas.   

Į kiekvieną atvejį žiūri 
individualiai

Verslininkas Rimas Jasiūnas, 
,,Anykštos“ apie situaciją paprašytas 
nuomonės, kalbėjo, kad situacija ,,at-
siduoda korupcija“, tačiau jis sakė, 
kad į kiekvieną įdarbinimą žiūrėtų 
individualiai. ,,Žinoma, jeigu kalba-
me apie A.Gervinsko atvejį, nepuolu 
smerkti. Mažas miestelis, visi čia 
daugiau ar mažiau susiję. jeigu tokia 
situacija būtų Vilniuje, sakyčiau, jog 
tikrai yra labai blogai - Anykščiuo-
se ne tiek daug darbų ir darbuotojų 
alternatyvų,“ - aiškino verslininkas. 
Tačiau jis dėstė, kad žmonės, susiję 
su valdžia darbiniais ryšiais, tampa 
lengvai valdomi, o jam ,,norėtųsi 
daugiau demokratijos“.

,,Dėl A.Savicko - viskas gerai, jis 
savo vietoje, karjeros viršūnėje,“ - 
kalbėdamas apie komunalinio ūkio 
atliekų tvarkymo padalinyje įdar-
bintą politiką A.Savicką ironizavo 
R.Jasiūnas.   

(Atkelta iš 1 p.)

SITUACIJA

Tarybos narių žmonos 
įdarbintos apskaitininkėmis

Rajono tarybos nario, buvusio 
rajono mero, Alvydo Gervins-
ko žmona Aušra Gervinskienė 
įdarbinta UAB,,Anykščių ko-
munalinis ūkis“ atliekų tvarky-
mo padalinio apskaitininke. O 
UAB,,Anykščių šiluma“ apskai-
tininke-ekonomiste dirba kito 
Anykščių rajono tarybos nario 
Arvido Pajuodžio žmona Stefa-
nija Pajuodienė.

A.Gervinskas yra (ar bent jau 
buvo) Artūro Zuoko Liberalų 
partijos narys, tačiau į rajono 
Tarybą išrinktas pagal socialde-
mokratų sąrašą. Po savivaldos 
rinkimų kiti keturi pagal soci-
aldemokratų sąrašą į Anykščių 
rajono tarybą išrinkti politi-
kai nuėjo į opoziciją, bet UAB 
,,Anykščių komunalinis ūkis“ 
dirbęs A.Gervinskas palaikė val-
dančiąją daugumą. Vėlų 2016-
ųjų rudenį liberalai pasitraukė 
iš valdančiosios daugumos, o 
A.Gervinskas, dabar jau UAB 
,,Anykščių vandenys“ direkto-
riaus pavaduotojas, liko K.Tubio 
komandoje.

Pagal A.Liogės visuomeninio 
komiteto sąrašą į rajono Tary-
bą išrinkti du asmenys - pats 
A.Liogė ir A.Pajuodis. A.Liogei 
UAB ,,Anykščių vandenys“ ju-
risto etatas buvo įsteigtas iškart 
po savivaldos rinkimų, pernai 
darbą ,,Anykščių šilumoje“ gavo 
A.Pajuodžio žmona. Abu nepar-
tiniai politikai per valdančio-
sios koalicijos skilimą liko prie 
K.Tubio.

Darbo partija Anykščių rajo-
no Taryboje turi du mandatus. 
,,Darbietis“ Vaidutis Zlatkus 
dirba Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro treneriu, jo žmona 
Žydrė Zlatkuvienė - savivaldy-
bės administracijos  Viešųjų pir-
kimų ir turto skyriaus vyriausią-
ja specialiste. V.Zlatkaus šeimos 
gyvenimo jo buvimas valdan-
čiojoje daugumoje, regis, iš es-
mės nepakeitė, kai tuo pat metu 
jo kolega, ,,darbietis“ Alfrydas 
Savickas, be konkurso, įkūrus 
naują etatą, buvo įdarbintas 
UAB ,,Anykščių komunalinis 
ūkis“ atliekų priežiūros speci-
alistu. A.Savicko dukra Vaida 
Karlonienė nuo 2016-ųjų metų 
žiemos dirba savivaldybės admi-
nistracijos  Finansų ir apskaitos 
skyriaus vyriausiąja specialiste. 
Padoriai susitvarkęs gyvenimą, 
A.Savickas pasitraukė iš Darbo 
partijos ir sako, jog į jokią parti-
ją nebestosiąs. 

Daugiau ar mažiau su valdiš-
komis tarnybomis susiję ir rajono 

valdančiai daugumai priklausan-
tys konservatoriai bei ,,valstie-
čiai“ - kas pats algą gauna iš biu-
džeto, o kiti per antrąsias puses 
ar tėvus susieti su valdiškais 
pinigais. Teoriškai - lyg ir laisvi 
žmonės , gydytojai (juk į chirur-
go vietą ekspolicininko nepaskir-
si), vis tiek yra pavaldūs merui 
K. Tubiui, nors ir netiesiogiai.  

Rajono Taryboje teoriškai pats 
laisviausiais - ,,Tvarkos ir tei-
singumo“ atstovas Raimundas 
Razmislavičius. Jis oficialiai 
neparėmė dabartinės valdančio-
sios daugumos, todėl, kaip neva 
opozicionierius, išsaugojo Anti-
korupcijos komisijos pirmininko 
postą. Iš dabartinio mero K.Tubio 
vadovavimą Anykščių komisaria-
tui perėmęs, dabar ekspolicinin-
kas R.Razmislavičius turi privatų 
verslą, valdo apsaugos firmą ,,Še-
rifai“. 

Žinia, visi arba bent dauguma 
savivaldybės objektų yra saugo-
mi, o apsaugos firmoms mažuose 
miesteliuose be valdiškų užsaky-
mų sudėtinga išgyventi. 

Valdišką tarnybą turi visų 
kontrolierių antrosios pusės

Anykščių rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos va-
dovo Artūro Juozo Lakačausko 
žmona Skaidrė Lakačauskienė 
dirba  savivaldybės administra-
cijos Investicijų ir projektų val-
dymo skyriaus vyriausiąja speci-
aliste. 

Kontrolės ir audito tarnybos 
vyriausiosios specialistės Rūtos 
Aštrauskienės vyras Simas Aš-
trauskas yra Investicijų ir pro-
jektų valdymo skyriaus specia-
listas, o tėtis  Almantas Žvirblis 
- Bendrojo ir ūkio skyriaus ūkio 
ūkio reikalų specialistas. 

Kontrolės ir audito tarnybos 
vyriausiosios specialistės Virgi-
nijos Žukauskienės vyras  Jonas 
Žukauskas yra laikinasis UAB 
,,Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius. J.Žukauskas į minė-
tas pareigas paskirtas be konkur-
so. Jis yra Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktoriaus 
Audroniaus Gališankos bendra-
mokslis Vilniaus pedagoginiame 
institute, kur abu  siekė darbų 
mokytojų išsilavinimo. 

A.Gališankos pusseserė Au-
dronė Pajarskienė dirba savival-
dybės administracijos Kultūros 
specialiste.  

Savivaldybės administracijoje 
dirba ekspolicininkų pora - Sigi-
ta ir Linas Šulskai. L.Šulskus yra 
savivaldybės ,,žaliasis patrulis“, 
S.Mačytė -  Šulskienė - Teisės, 
personalo ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vedėja.  

Rajono valdančiąją koaliciją vienija valdiška alga

blefas: ,,na kas pasikeitė -niekas.kur jaunimui dingt-tik užsienin; jei solidūs dėdės stumdo saviem 
kėdes.nieko nuostabaus-stagnacija.bloga jau nuo įžūlumo.”

:): ,,Noriu į komandą pas Tubį ,,Vieningi Anykščiai“. Kokie reikalavimai?.Galiu būt bet kuo: skun-
diku, nuolankiu tarnu, melagiu, viso kito išmoksiu.“

Savivaldybėje klesti: ,,Mokytojų klanas - darbų mokytojas, technologijų mokytojas, matematikos 
mokytojas..., mokytojas ...policijos, giminystės ir draugų ratas tikriausiai jau išseko.” 

Ale tu matai: ,,Kiek š.. per trejus metus prisikaupė, o kokie veržlūs pokyčiai buvo žadami, griuvo 
stiklinės sienos, kokie skanūs užgavėnių blynai buvo, deja..ant kalno pliko pažadai kreivi liko. Na 
nieko, ištvėrė lietuviai pokarį ir tremtis, ištvers ir paskutinius metus. Ale paskum kažkam visą š.. iš 
tokių uab reikės iškuopti, nu reikės padirbėti išsijuosus.”

Pastaba: ,,iki 17,00 val. komentarus prieš straipsnį parašys STEBĖTOjAI, o po 17,00 ir vėliau jau 
rašys normaliai mąstantys paprasti rajono gyventojai, kuriems tokie monai muša per kišenę komuna-
linių mokesčių forma. Reikės ryte pažiūrėti. kaip džiaugsis anykštėnai tokiomis pareigomis nupirktos 
daugumos.”

Šmigelskui: ,,Tu sadistas. Meras užimtas, patarėjai užimti, o tu prieš darbo pabaigą įdedi tokį 
straipsnį. Teks saldžiajai porelei dirbti ( komentuoti ) po darbo.”

antilopė gnu: ,,moterys išsikovojo lygias teises ir nebeleidžia vyrams, kad jas išlaikytų, dabar vyrai 
norėtų, kad juos išlaikytų, bet labai bijo, kad bus apšaukti Alfonsais...”

Komentarų kalba netaisyta.

balsai internete (anyksta.lt):

Ar pratęsėte „Anykštos“ prenumeratą?
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus visi užsisakę vi-
sos savaitės „Anykštą“ 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29).  Tel. pasiteirauti  (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. 
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400, 

Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 7,00 21,00 40,00 54,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 35,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00
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JAUNOS VIŠTAITĖS! Balandžio 12 d. (ke-
tvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis ir 
lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiauši-
nius pradedančiomis dėti vištaitėmis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.00, Papiliuose 10.10, 
Surdegyje 10.20, Vašokėnuose 10.30, 
Troškūnuose (turgelyje) 10.40, Latavėnuose 
10.50, Didžiuliškėse 11.00, Padvarninkuose 
11.05, Andrioniškyje 11.10, Piktagalyje 
11.20, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, se-
nojo ūk. turgaus) 11.35, N. Elmininkuose 
11.50, Elmininkuose 12.00, Čekonyse 
12.10, Kalveliuose 12.15, Debeikiuose 
12.20, Leliūnuose 12.30, Vikonyse 12.35, 
Svėdasuose (prie turgelio) 13.05, Daujočiuose 
13.15, Auleliuose 13.20, Mačionyse 15.00, 
Burbiškyje 15.10, Katlėriuose 15.20, 
Pašiliuose 15.25, Skiemonyse 15.35, 
Staškuniškyje 16.00, Kurkliuose 16.10, 
Šlavėnuose 16.20, Ažuožeriuose 16.35, 
Kavarske 16.45, Janušavoje 16.55, Pienionyse 
17.00, Repšėnuose 17.05, Traupyje 17.15, 
Laukagaliuose 17.25, Levaniškyje 17.35.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 8 d. (sekmadienį) pre-

kiausime “Kaišiadorių” paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 3,50 Eur).Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. le-
salai. Jei  vėluosime, prašome palaukti. 
tel. 860869189. 

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.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Gedulingi pietūs.
ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių 
pasir inkimas.

I lgametė darbo 
patir t is .

Vykstame į  apl inkinius rajonus.
A. Baranausko a. 15 A, Anykščiai (bibliotekos kieme).

Tel.: (8-602) 46826, (8-671) 34071.

Gaminame paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kalame raides, 
tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius 
užsakymus.

Tel. (8-627) 01727

VYTAUTO PAMINKLAI

Jūsų laukiame  kasdien šalia Anykščių esančiame  Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).                        

PAMINKLAI 
iš juodo ir spalvoto granito.
Pilnas kapo sutvarkymas (montavimas,
skaldelė, juodžemis ir t.t.).
Kiniškais paminklais neprekiauju!
IŠSKIRTINIS DIZAINAS.
ILGAMETĖ PATIRTIS 
(virš 40 metų).

Kreiptis: Elmos g. 17, Anykščiai.
Tel. (8-614) 69175.

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios 
konsultacijos, vertinimas, atvyki-
mas į vietą.  Garantuojame koky-
bę ir pateisiname lūkesčius! 

Nekilnojamojo turto agentūra 
“21 Amžius”.  Tel. (8-640) 32442. 
www.nta21.lt

Negauk tūkstantinės baudos - 
susitvarkyk nuotekas!

Pavasario akcija nuotekų valymo 
įrenginiams “Traidenis”, “August”, 

“Solido” ir kt. 
Įvairios paskirties šulinių, kanaliza-

cijos, drenažo, vandentiekio sistemų 
įrengimas, remontas, sertifikatai. 

Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Dėmesio
Šių metų balandžio 19 d. 

11 val. organizuojamas KB 
“Žalioji lanka” ataskaitinis 
kooperatyvo narių, atstovų 
susirinkimas, kuris vyks 
Anykščių kultūros centro 
mažojoje salėje.

PAMINKLAI, 
TVORELĖS, 
SKALDA.
Pilnas kapo sutvarkymas.
Didelis paminklų pasirinkimas.
E. Bagočiūno įmonė  Pienės 25, Kavarskas.  
Tel.: (8-688) 02132, (8-689) 98696.

Jau balandžio 12 d. Anykščių 
kultūros centre choreografė ir šo-
kėja Sandra Domingo pristato itin 
daug artistinių ir fizinių pastan-
gų reikalaujantį flamenko šokio 
spektaklį „Svajonės“ - apie žmo-
gų kuriančias svajones: drąsias, 
sparnuotas ir įkvepiančias. 

“Kai prasitardavau, kad kursiu solinį spek-
taklį “Svajonės”, mačiau itin daug nustebusių 
veidų: kaip?? šoksi viena?? o tai kas ten 
bus?? visą valandą šoksi?? tikrai? --- Taip! 
Turėjau ilgai brandintą idėją, mečiau sau 
didelį iššūkį ir beliko jį įgyvendinti.” - dalijasi 
spektaklio kūrėja Sandra Domingo.

Sandra prisipažįsta, kad šio spektaklio idė-

Sandra Domingo – išraiškinga ir energinga 
profesionali flamenko šokėja ir choreografė, 
“Flamenko šokio teatro “Sandra Domingo“ 
įkūrėja. Lietuvių kilmės atlikėja Ispanijos 
šokio institute “Alicia Alonso” 2012 metais 
apsigynė ir įgijo scenos menų magistro laips-
nį bei studijavo visame pasaulyje garsioje 
flamenko meno ir šokio mokykloje “Amor de 
Dios” (Madridas, Ispanija)), pas pripažintus ir 
premijomis apdovanotus flamenko šokio vir-
tuozus kaip Farruiqito, Maria Juncal, Joaquin 
Grilo, La Lupi, Carmen La Talegona, Alfonso 
Losa, Concha Jareno, David Paniagua, 
Olga Pericet, El Guito, Pepa Molina, Belen 
Fernandez, La Tati ir kt. 2012 m. Madrido tea-
tre kartu su kolegomis pristatė eksperimentinį 
šokio spektaklį “J.S.Bachas: Goldbergo vari-
acijos”, vienoje iš Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstė vaidybos ir scenos meno paslaptis.

2015 m. subūrusi charizmatišką šokėjų 
trupę ir įkūrusi savo vardo teatrą, Sandra 
Lietuvos ir Latvijos publikai pristatė žiūrovų 
lūkesčius pranokusį debiutinį flamenko šokio 
spektaklį “KARMEN: jei Dievas būtų moteris”, 
2016 m. pristatė naują, itin daug energijos, 
pastangų ir laiko pareikalavusį projektą 
„FIESTA: valgyk, melskis ir mylėk“, 2017 m. 
pasirodė „Madam“ ir „Svajonės“.

Užburianti Sandros Domingo flamenko šokio spektaklio „Svajonės“ premjera

Fotografijos autorius: Dainius Čėpla
ja, įkvėpta urugvajiečio poeto Mario Benedetti, 
leidžia kaskart atlikti mažytę išpažintį apie eilę 
slaptų troškimų, kurie neturi ribų ir suteikia 
gyvenimui polėkio. Apie mažas svajas, kurios 
tyliai aplanko kiekvieną, bet išeina su dideliu 
trenksmu. Apie tai, kad svajonių saldumas sly-
pi jų siekime, o ne rezultate.

Išskirtinio dizaino kostiumai, klasikiniai ir 
ekspresyvūs flamenko šokio elementai, per-
sipinantys su netikėtais ir originaliais scenos 
raiškos ieškojimais. Spektaklyje skamba 
Diego Gallego, J.S. Bacho, J. Štrauso ir kitų 
šiuolaikinių kompozitorių muzika.

Bilietus į balandžio 12 d. spektaklį platina Anykščių 
kultūros centro kasa ir Bilietai Lt. Bilieto kaina 8 Eur.

Nekilnojamasis turtas

Nebrangiai - senovinį mūrinį 
pastatą Surdegio mstl., Anykščių 
r. Rūsys, sodas, 1,85 ha sklypas. 

Tel. (8-683) 91121.

Mūrinį namą Surdegio mstl., 
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus 
ūkinis pastatas. Galima derėtis. 

Tel. (8-643) 23889.

Namą Smėlynės kaime 
(Troškūnų sen.). Ūkiniai pastatai, 
38 a žemės.

Tel. (8-381) 5-62-96, skambinti 
po 20 val.

Sodybą Troškūnų sen., Anykščių 
r. Remontuotinas mūrinis namas, 
73 a, tvenkinys, nauja pirtis. 

Tel. (8-683) 91121.
  
Parduoda sodą sodų bendrijoje 

“Šilelis” (6 a).
Tel. (8-614) 38586.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-662) 25588.

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

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

Kita

Rankinę žolės sėjamąją, me-
lasą, 220-380 V grūdų malūnus, 
traiškytuvus, burokų tarkas, pie-
no seperatorius, sviestamušes, 
melžimo aparatus, bulvių sodina-
mąsias, šakų smulkintuvus (ben-
zinas), didmaišius, ventiliatorius, 
600 - 1000 l plasmasines talpas, 
vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

MTZ-50, MTZ-80 dalimis. 
Variklius, padangas 15,5 R-38, til-
tus ir kt. Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

MTZ-50, MTZ-82 (UK 1995 m.), 
MAZ 236 variklį, MTZ-80 dalimis. 
Kainos sutartinės. 

Tel. (8-641) 57036.

Darbui tinkamą arklį. Galima 
keisti. Atveža. 

Tel. (8-606) 62940.

Įvairių veislių ir dydžių bulves. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Žirnius “Astronaute”. Tinka sė-
klai. 

Tel. (8-685) 50986.

Žirnius “Respect” (200 Eur/t). 
Tinka sėti. Žieminius kviečius (150 
Eur/t). 

Tel. (8-618) 50787.

Lėkštinius skutikus, frezus, kul-
tivatorius, plūgus, vagotuvus, ro-
tacines šienapjoves, bulvių kasa-
mas, sodinamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 
ieško išsinuomoti butą, namą (ar jo 
dalį) Anykščiuose. Siūlyti įvairius va-
riantus.

Tel.: (8-684) 39749, 
(8-683) 11004.

Brangiai išsinuomotų (120 Eur) arba 
pirktų žemę: Skemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos, Katlėrių, 
Kurklių apylinkėse. Mulčiuoja žolę.

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų va-
lymo įrenginius, surinkimo talpyklas. 
Kasa vandens šulinius, jungia hidro-
forus. Parduoda rentinius. 

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

Buria Taro kortomis. Pasako praei-
tį, ateitį.

Tel. (8-645) 10884.

Muzikantas groja vestuvėse, gimta-
dieniuose, kitose šventėse. Praveda 
vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Statybos ir remonto darbai. Stogų 
dengimas. Namų dažymas, skardi-
nimo darbai ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

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.

Nestandartinių baldų gamyba, virtu-
vės, miegamojo, prieškambario bal-
dai, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia 
stogus, stato karkasinius pastatus, 
pasirūpina pigesnėmis medžiago-
mis.

Tel. (8-687) 73069, Rokiškis.
 
Indėklai - gamina, montuoja. 

Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm 
skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Valo kaminus, krosnis, židinius.
Tel. (8-610) 08039.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-656) 77315.

Iš nuotraukos 
darome portretus 
laidotuvėms 
(iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėme-
liu  kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695.

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.

Visoje Lietuvoje - mišką 
su žeme ar išsikirtimui. 
Gali būti su bendrasavininkais, 
malkinis. 2000-10000 Eur/ha.
Padeda sutvarkyti dokumen-

tus. Atsiskaito iškart.
Tel. (8-600) 29417.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

PERKAME MIŠKĄ 
VISOJE LIETUVOJE.

Mokame brangiai.
Prekyba apvalia mediena.

Tel.: (8-657) 60336, 
(8-689) 00279.

Įmonė brangiai 
perka 

MIŠKUS 
su žeme ir išsikirtimui. 

Tel. (8-672) 05341.

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. (8-683) 94708. Žemės ūkio 

kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
Geromis kainomis.

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

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

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

Tel (8-615) 56480, 
www.husband-wife.co.uk/darbas
 

Reikalingi CE 
kategorijos 
vairuotojai. 

Tel.: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

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.

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

Tel. (8-604) 84051.

Mišką. Moka brangiai, atsiskaito iš 
karto, konsultuoja. 

Tel. (8-687) 42959.

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

Tel. (8-686) 86702.

Brangiai įvairų mišką su žeme arba 
biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Miškus visoje Lietuvoje aukštomis 
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka 
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Skubiai – butą, namą, sodybą, 
pastatą ar didesnį žemės sklypą. 
Žinantys siūlykite įvairius varian-
tus, ypač domina žemės sklypai. 
Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

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

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

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus,  motociklus, trak-
torius.

Tel. (8-601) 53942.

Automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, išrašo utili-
zacijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Kita

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-614) 11114.

Perka pašarinius kviečius, mie-
žius. Parduoda salyklinius miežius. 
Atsiskaito iškart. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

Reikalingos miško pjūklininkų 
brigados ir jų padėjėjai darbui 
Anykščių miškuose.

Tel.: (8-656) 66773, 
(8-611) 55157.
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apklausa

anekdotas

oras

+1

+10

mėnulis
balandžio 7-9 d. pilnatis

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

Minvydas, Kantautė, Herma-
nas, Donata.

šiandien

balandžio 8 d.

balandžio 9 d.

Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

vardadieniai

Vakare pasiuntė moteriškė savo 
vyrą cigarečių nusipirkti. Tas 
nuėjo į parduotuvę - uždaryta. 
Ką dabar daryt? Žiūri, kažkoks 
kabakėlis dar dirba. Užėjo jis į 
tą kabakėlį, nusipirko cigarečių. 
Nusipirkęs apsidairo, žiūri - sėdi 
graži panelė. Kokia figūra! O 
kojos! Kokie plaukai!

Vyrelis užsisakė alaus, prisėdo 
prie merginos... Po to užsakė kon-
jako.... Po to vėl alaus ir konjako...

Staiga prabunda. Trečia valanda 
nakties! O kur jis?! Ogi pas tą 
merginą lovoje!

Vyrelis ir sako:
- Klausyk, gal pudros turi?
Mergina:
- Turiu.
- Duok pudros!
Vyrelis greit pudra išsitrynė 

rankas ir nubėgo namo. Žmona 
atidaro duris ir klausia:

- Tai kur tu, bjaurybe, buvai?
- Supranti, nuėjau į parduotu-

vę - nedirba. Tada nuėjau į tokį 
kabaką, o ten tokia graži mergina 
sėdi. Tai aš alaus, konjako, alaus, 
konjako... Atsibundu trečią valan-
dą nakties pas ją lovoj!

Žmona jam ir sako:
- Na, na... O tu man rankas 

parodyk?... Ką tu man, bjaurybe, 
aiškini!? Vėl visą naktį kėgliais 
žaidei!...

redaktorei nežinantNNN

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė nusprendžia rajono 
Tarybą padaryti išminčiais

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Paparacio šūvis

Ar bijote Rusijos?
balsavo 176

Apie tai niekad 
negalvojau.

8.5% 

Taip. Manau 
grėsmė yra 

reali.
25.6%  

Nebijau. Grėsmės - politikų 
pučiamas burbulas.

65.9%  

1.Vyresnieji socialdemokratai ruošėsi vakarėliui. Vienas inven-
torizavo savo barelio turinį.

2. Kitas ruošė užkandą.

3. Jie net neįtarė, kad yra stebimi užsimaskavusio valstiečio. 4.O jaunasis socialdemokratas, matydamas, kaip vyresnėliai 
,,susidegina“, tyliai krizeno.

Grįžus iš „Žalios stotelės“, 
Sukas kainos jos galvelėj.
Slenka pro akis pakeliai,
Ant kurių – gėlių žiedeliai.

Astrai, notros ir kardeliai
Nesutilps visi daržely,
Net jei krūmus prie Šventosios
Savo daržui okupuočiau.

Lieka tiktai vienas kelias -
Puošti miestą, džiugint šalį.
Taip pritraukt daugiau turistų,
Emigrantus kviest sugrįžti.

O be to, gėlių galia 
Abejoti nevalia.
Didis poveikis jurginų, 
Indų krašto gražumynų.

Dvidešimt penkis jurginus
Merijoje pasodinus,
Vasaros pabaigoje
Bodisatvos dirbs joje.

Visai natūralu, kai Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio 
sveikinimais įvairiomis progo-
mis ,,Facebook“-e dalijasi jo 
bendražygiai. Tarkim, meras ar 
jo pagalbininkai sukuria atviru-
ką Kovo 11-osios šventei, rajono 
vadovas jį net ir ,,Facebook“-e 
pasirašo kaip oficialus asmuo, 
tad kodėl šiuo gėriu nepasidalyti 
ir kitiems socialinių tinklų var-
tototojams.

Tačiau, žvelgdami į Anykščių 
politikų ,,Facebook“-o ,,sieną“, 

pastebėjome, jog ir neoficialiu 
mero ,,feisbukiniu“ sveikinimu 
moterims pasidalijo Anykščių 
rajono tarybos narys Alfrydas 
Savickas. ,,Mielos moterys ir 
merginos, sveikinu su kovo 8! 
Žydėkite ir būkite laimingos!“ - 
kovo 8-ąją ant ,,sienos“ brūkšte-
lėjo meras ir ,,prikabino“ tulpių 
nuotrauką. 

Nieko blogo A.Savickas ne-
padarė, tačiau kyla įtarimas, 
jog netrukus jis dalysis ir kon-
krečiam žmogui skirtais mero 

sveikinimais. ,,Gero gimtadie-
nio, Petrai,“ - parašys meras ir, 
žiūrėk, A.Savickas pasidalys 
sveikinimu.  

Ach, tie socialiniai tinklai, to-
kie platūs ir sunkiai suprantami. 
Paprasčiau buvo, kai sveikini-
mus rašydavome ant atvirukų. 
Nors ir atvirukams galėtų kil-
ti pavaojus. Juk po popieriniu 
sveikinimu pasirašius rajono va-
dovui, nebus įmanoma apsaugo-
ti, kad A.Savickas neprisirašytų 
,,ir Alfrydas Savickas“.

Savarankiškai nedrįsta sveikinti moterų


