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šiupinys

asmenukė

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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

3 psl.2 psl. 6 psl.

Rajono valdžia į užsienį 
dažniausiai vyko švęsti

Net ir palikęs darbą polici-
joje, savivaldybės Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Linas Šulskus 
kovos su nusikalstamumu 
savivaldybėje.

Savivaldybės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Inga Beres-
nevičiūtė jaunimo reikalais 
rūpinosi Vokietijoje.

Anykščių rajono meras Kęs-
tutis Tubis spręsti darbinių 
reikalų į užsienį buvo išvy-
kęs vos kartą.

Pernai Anykščių rajono savivaldybės delegacijos į užsienio šalis keliavo 12 kartų. 
Mokesčių mokėtojai už rajono vadovų, rajono Tarybos narių bei valdininkų komandiruotes į 

užsienio šalis sumokėjo beveik 5 tūkst. eurų.  Pusėje šių kelionių savivaldybės delegacijos tiesiog 
šventė. „Originaliausia“ savivaldybės „žaliojo patrulio“ Lino Šulskaus komandiruotė – užsienyje 
jis kėlė kvalifikaciją seminare ... apie savivaldybių nusikalstamumą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Geražodis močiutei Konstancijai

Sekmadienį švęsime Motinos 
dieną. Ši katalikiškos Euro-
pos šventė  Lietuvoje atsirado 
mūsų močiučių jaunystės lai-
kais -  1928 metais. 

Laimingi esame, kurie ne tik 
savo tėvų , bet ir močiučių mei-
le ir išmintimi maitinami augo-
me, kad joms dar gyvoms esant 
suaugome ir jų išmintį vertinti 
ir gerbti ėmėme.

Šių laikų socialinė sistema, 
net ir pensinio amžiaus ilgi-
nimas, daugeliui augančiųjų 
atima dieviškąją bičiulystę su 
savo močiutėmis. 

Aš buvau iš anų laikų laimin-
gųjų.

Raimondas Guobis

Kartu su dailininku Alvydu Latėnu rekonstruotas rojaus laikų vaizdelis. Ruduo, Šventoji, valtis ir 
močiutė (Konstancija Guobienė).

Tulpių 
laiškai

Ne, aš ne apie tuos tulpių 
laiškus, kurie mįslingai praša-
po iš vienos svarbios elektro-
ninio pašto dėžutės, palikdami 
glitaus kartumo priekonį. Nors 
tai vertingi laiškai, aš apie svar-
besnius laiškus. 

Apie meilės laiškus, kuriuos 
rašome pirmąjį gegužės se-
kmadienį, - visuotinės žmonių 
lygybės būti vaikais, -  dieną. 
Nes kiekvienas, koks senas be-
būtų, mamai yra vaikas. 

Gražina ŠMiGelskienĖ

Sudėlioti šių 
metų kelių 
rekonstrukcijos 
planai

Moteriškumas 
ne tik 
plazdenančios 
suknelės , o 
jausmas viduje

Kaimo turizmo 
sodybas užplūdo
plaukikai

Pagerbs. Gegužės 9- ąją, trečia-
dienį, Anykščių ir Kurklių karių 
kapinėse bus pagerbiami žuvusieji 
Antrajame pasauliniame kare ka-
riai. Kurkliuose pagerbimas vyks 
8.15 val., o Anykščiuose - 9.00 
val.

Taryba. Kultūros taryboje nebe-
liks architekto Kęstučio Indriūno. Į 
šią tarybą jis buvo deleguotas kaip 
mero Kęstučio Tubio patarėjas, ta-
čiau iš šių pareigų pasitraukė. 

Susitikimas. Ketvirtadienį  su 
Anykščių rajono dvasininkais 
susitikęs Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis jiems surengė eks-
kursiją. Kunigai buvo pakviesti 
apžiūrėti renovuoto Anykščių kul-
tūros centro pastato, taip pat pavai-
šinti vienoje iš miesto kavinių.

Paslaptis. Gegužės 7-ąją, Lie-
tuvoje minint Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dieną, Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis žinias-
klaidos atstovus pakvietė į spaudos 
pusryčius.Žurnalistai pirmadienį 
pakviesti  susitikti paminklo „Lai-
mės Žiburys“ renovuotoje automo-
bilių stovėjimo aikštelėje. Iš šios 
vietos bus vykstama į iš anksto ne-
skelbiamą pusryčių vietą gamtoje.

Konkursas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracija paskelbė 
konkursą užimti Švietimo skyriaus 
vedėjo pareigoms. Šios pareigos 
tapo laisvos, kai ilgą laiką skyriui 
vdovavusi Vida Dičiūnaitė buvo 
paskirta Savivaldybės administra-
cijos tarpinstitucine koordinatore. 
Šiuo metu Švietimo skyriui laikinai 
vadovauja Nijolė Pranckevičienė.

Miškas. Gegužės 1 dieną Anykš-
čių šilelyje buvo pasodinta 160 
ąžuolų sodinukų.Sodinukus dova-
nojo Anykščių miškininkai. 

Remontas. Anykščiuose, 
A.Baranausko aikštėje, numatoma 
suremontuoti  medinius suoliukus 
bei atnaujinti šiukšliadėžes. Anykš-
čių rajono savivaldybė paskelbė 
šių darbų viešąjį pirkimą. Be kita 
ko, paslaugos pirkimo sąlygose 
numatyta, kad paslaugos teikėjas 
turės apžiūrėti objektą vietoje ir 
pats įvertinti numatomus darbus 
bei jų apimtis.
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spektras

Temidės svarstyklės
Smurtas. 2018-05-01 apie 

17.00 val. Troškūnų seniūnijos  
Titeikių kaime, Titeikių gatvėje, 
gyvenamojo namo viduje, vyras 
(neblaivus, nustatytas 0,67 prom. 
girtumas) (g. 1941 m.) smurtavo 
žmonos (g. 1939 m.) atžvilgiu, 

taip sukeldamas fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. 2018-05-02 gautas vyro 
(g. 1978 m.),  gyvenančio  Troškū-
nuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, 
pareiškimas, kad apie 13.00 val. 
grįžęs namo rado ištrauktą lauko 
durų pakabinamą spyną, viduje 

bebrai

jesikonis

obuolys

Visus interviu galite pamatyti portale 
www.anyksta.lt

„Anykšta“ TV

Sutvarkytoms erdvėms 
atėjo laikas įpūsti gyvybės

„ANYKŠTA“ TV kalbino 
Anykščių rajono Vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo 
vadovą Jurijų Nikitiną.

„Iki 2023 metų į Anykščių 
rajono kaimiškąsias vietoves 
per projektus, privatų verslą, 
bendruomenes bus investuota 
1 mln. 600 tūkst. eurų“, - pa-
sakojo J.Nikitinas.

Pasak J.Nikitino, atėjo lai-
kas, kai daugiau lėšų bus in-
vestuojama ne vien tik į viešo-
sios infrastruktūros objektus.

„Tiek mūsų, tiek ir Euro-
pos Sąjungos lūkestis, kad tos 
sutvarkytos erdvės būtų įvei-
klintos, kad ten vyktų gyvy-
bė“, - kalbėjo J.Nikitinas.

„ANYKŠTA“ TV pašneko-
vas pasakojo, kad su Anykščių 
rajono Vietos veiklos grupės 
parama Anykščių rajone buvo 
įkurtas plačiai žinomas Labi-
rintų ar vandenlenčių parkas 
bei kvietė bendruomenes at-

Apžiūrėjus paminklą, nusta-
tyta, kad paminklo postamentas 
ir cokolinė jo dalis yra pajuodę, 
apaugę dumbliais, samanomis ir 
kerpėmis, siūlės ištrupėjusios, 
vietomis matosi druskų klodai. 
Biusto ir reljefų paviršiai yra 
margi, todėl juos būtina valyti ir 
konservuoti patinuojant. Skulp-
tūrinį biustą ir du reljefus bū-
tina konservuoti ir restauruoti.
Paminklo postamento poliruoti 
akmens luitai prarado blizgesį , 
todėl būtina paviršių perpoliruo-
ti.

Paminklą supa tvora, juosianti 
Nepriklausomybės sodelį, tačiau 
jos restauravimo – konservavimo 
darbai kol kas nebus atliekami.

Paminklas rašytojui J.Tumui 
– Vaižgantui Svėdasuose buvo 
pastatytas 1937 metais. Pamin-
klą sukūrė skulptorius Bernar-
das Bučas, architektas – Feliksas 
Vizbaras.

Vaižganto paminklas sulauks 
restauratorių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Svėdasuose bus restauruo-
jamas paminklas rašytojui 
Juozui Tumui- Vaižgantui. 
Anykščių rajono savivaldybė 
jau paskelbė paminklo restau-
ravimo – konservavimo darbų 
viešąjį pirkimą.

Techninėje užduotyje numa-
tyta, kad paminklą rašytojui 
Juozui Tumui – Vaižgantui  
turės tvarkyti kvalifikuotas 
restauratorius.

Anykščių rajono Vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo 
vadovas Jurijus Nikitinas 
pastebėjo, kad rajone yra 
mažai bendruomenių, kurios 
yra nepasinaudoję projektų 
teikiama nauda.

siliepti į paskelbtą kvietimą 
teikti vietos projektus.

J.Nikitiną kalbino portalo 
anyksta.lt redaktorius Rober-
tas Aleksiejūnas. 

Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Žilvinas Ov-
siukas sakė, kad plaukimo sprinto 
festivalyje šiemet dalyvauja 600 
plaukikų, kurie atstovauja 46 plau-
kimo klubams. Kartu su plaukikais 
į Anykščius atvyko ir 100 asmenų 

aptarnaujančio personalo.
Didžioji dalis plaukimo sprinto 

festivalio dalyvių apgyvendinti ra-
jono kaimo turizmo sodybose.Pa-
sak Ž.Ovsiuko, jau nebe pirmą kar-
tą atvykstantys plaukikai su kaimo 
turizmo sodybų šeimininkais yra 

užmezgę ir draugiškus ryšius.
Plaukimo sprinto festivalis 

„Anykščiai“ pirmą kartą sureng-
tas 1999 metais. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus Audroniaus Gališankos 
teigimu, viena iš priežasčių, pa-

skatinusių rengti plaukimo sprinto 
festivalį tuomet buvo ta, kad basei-
nas išgyveno sunkius laikus, nuo-
lat trūkdavo lėšų jo eksploatacijai 
ir jis veikdavo tik šildymo sezono 
metu. Organizuojant festivalį tokiu 
būdu pailgintas baseino sezonas.

Plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai“ be pertraukų vyksta jau 19-ąjį kartą.                                                 Algirdo AliŠAUskO nuotr.

Kaimo turizmo sodybas užplūdo
plaukikai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 3-5 dienomis Anykščių „Bangenio“ baseine vyksta XX-asis tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai-2018“. Tur-
nyre jėgas išmėgins net septynių šalių atstovai – mūsų mieste varžysis pajėgūs sportininkai iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Airijos, 
Moldavijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Keliaus. 18-mečiai Europos Są-
jungos (ES) piliečiai birželį pirmą 
kartą galės pretenduoti į vieną iš 15 
000 nemokamų „Interrail“ bilietų. 
Šis leis mėnesį laiko nemokamai 
keliauti traukiniais per keturias 
Bendrijos šalis. Europos Komisi-
jos atstovai ketvirtadienį pateikė 
projekto, apie kurį paskelbta prieš 
kelis mėnesius, detales. Akcijos 
„Atrask ES“ („Discover EU“) pa-
grindas yra aktyvistų idėja kiekvie-
nam ES piliečiui 18-ojo gimtadie-
nio proga padovanoti „Interrail“ 
bilietą, kad jauni žmonės galėtų 
susipažinti su žemynu ir jo kultū-
romis. Projektas startuos pradžioje 
kuklia apimtimi - su 12 mln. eurų 
biudžetu. Tačiau nuo 2021-ųjų jį 
ketinama smarkiai išplėsti - tam 
bus skirta iki 700 mln. eurų.

Konstitucija. Pakeisdama kons-
tituciją, valdančioji Vengrijos „Fi-
desz“ partija mėgins užkirsti kelią 
pabėgėlių priėmimui, kurio reika-
lauja ES. Svarstoma apie įstatymą, 
kad ES negalėtų įpareigoti šalies 
priimti migrantų pagal pabėgėlių 
perkėlimo programą, pranešė nau-
jienų agentūra MIT, remdamasi 
partijos politiku Mate Kocsisu. 
Apie tai informuoja „Reuters“. 
Ministras pirmininkas Viktoras 
Orbanas atitinkamą iniciatyvą par-
lamentui pateikė jau 2016 metais. 
Tačiau tada jam pritrūko tam rei-
kalingos dviejų trečdalių daugu-
mos. Po balandį vykusių rinkimų 
V. Orbanas šią daugumą, reikalin-
gą konstitucijos pataisoms priimti, 
turi.

Muziejus. Penktadienį Radvi-
liškio rajone, Šeduvoje, prasidėjo 
analogų pasaulyje neturinčio pro-
jekto - moderniausiomis technolo-
gijomis paremto litvakų miestelių 
istorijos, kultūros bei atminimo 
muziejaus „Dingęs Štetlas“ („The 
Lost Shtetl“) statybos. Muziejų ati-
daryti numatoma 2020 metų vasa-
rą. Žymiausių pasaulio muziejinin-
kų ir architektų kuriamas muziejus, 
remdamasis Šeduvos žydų istorija, 
papasakos ir primins panašių mies-
telių išnaikintų bendruomenių is-
toriją. Čia bus atkurtas kažkada 
vienos didžiausių Europoje žydų 
diasporos miestelių gyvenimas. 3 
tūkst. kv. metrų muziejaus staty-
bas uždaro konkurso būdu iš 13 
dalyvavusių įmonių laimėjo UAB 
„Agentus“. Statybų konkursui 
bei statybų procesui vadovauja 
Šveicarijos statybos audito įmonė 
ECAS AG.

Pašalino. Aktorius Billas 
Cosby`is ir režisierius Romanas Po-
lanskis pašalinti iš JAV kino meno 
ir mokslo akademijos, skiriančios 
svarbiausius kino apdovanojimus 
- „Oskarus“, praneša BBC. Spren-
dimas pašalinti šiuos Akademijos 
narius buvo priimtas antradienį, o 
oficialiai apie jį paskelbta ketvirta-
dienį. Toks sprendimas aiškinamas 
neatitikimu elgesio standartams. 
Televizijos komedijų žvaigždė B. 
Cosby`is balandį buvo nuteistas 
už seksualinį priekabiavimą ir iš-
žaginimą. R. Polanskis oficialiai 
pripažintas kaltu dėl 13 metų mer-
gaitės išžaginimo 1977 metais. 
Nei B. Cosby`is, nei R. Polanskis 
kol kas viešai nekomentuoja savo 
pašalinimo iš JAV kino meno ir 
mokslo akademijos. Anksčiau B. 
Cosby`io žmona Camille Cosby 
pavadino kaltinamąjį nuosprendį 
„minios teisingumu, o ne tikru tei-
singumu“.

pasigedo 4 vnt automobilinių ma-
gnetolų, bei dviejų TV priedėlių. 
Padaryta žala 130 Eur. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
(g. 1956 m.) be pastovios gyvena-
mosios vietos, sulaikytas ir  užda-
rytas į areštinę.

Konfliktas. 2018-05-03 apie 

21.42 val. buvo gautas moters 
(nustatytas 2,04 prom. girtumas) 
(g. 1961 m.) pranešimas, kad 
Anykščių seniūnijos Ažuožerių 
kaime, Sturtupio gatvėje, jos ne-
blaivus (nustatytas 2,16 prom. 
girtumas) sugyventinis (g. 1969 
m.) smurtavo. Vyras sulaikytas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.



 
SITUACIAJA

savaitės citatos???

Ar žiūrėsite 
„Eurovizijos“ 
dainų konkursą?

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400
Anykščių mieste - platintojas Raimondas Savickas (8-682) 39810.

Kalbino 
Robertas AleksiejūnAs

(Atkelta iš 1 p.)
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Apsilankymai šventėse ir 
mugėse kainavo 1,5 tūkst. eurų

Į pirmąją 2017 metų užsienio 
komandiruotę Anykščių rajono sa-
vivaldybės delegacija susiruošė ir 
švęsti išvyko vasario 15-ąją. Tuomet 
Anykščių rajono meras Kęstutis Tu-
bis, savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Adelė Aglinskaitė bei 
neįvardintas savivaldybės adminis-
tracijos vairuotojas vyko į Seinus 
(Lenkija). Užsienio komandiruotės 
tikslas – dalyvauti Lietuvos Valstybės 
atkūrimo 99-ųjų metinių minėjimo 
renginiuose. Šios kelionės bendra kai-
na siekė 57 Eur.Kartu su rajono Tary-
bos nariu, Liberalų sąjungos atstovu 
Viliumi Januška, savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoju  
Ramūnu Blazarėnu bei neįvardintu 
savivaldybės administracijos vairuo-
toju liepos 1 – 3 dienomis rajono me-
ras K.Tubis vyko švęsti ir Baltarusijos 
nepriklausomybės dienos. Ši užsienio 
komandiruotė kainavo 420 Eur.

Rugpjūčio 22 – 27 dienomis rajono 
meras K.Tubis, rajono Tarybos narys, 
socialdemokratas Dainius Žiogelis, 
savivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka ir neįvar-
dintas savivaldybės administracijos 
vairuotojas buvo išvykę į Mirgorodo 
(Ukraina)  miestą. Savivaldybės dele-
gacija važiavo švęsti Ukrainos nepri-
klausomybės dienos, kelionės metu 
taip pat aplankė Soročensko mugę. Ši 
komandiruotė rajono biudžetui kaina-
vo 1 tūkst. 36 Eur.

Pernai už mokesčių mokėtojų pini-
gus tiesiog gerai praleisti laiką svetur 
progos nepraleido ir mero pavaduoto-
jas Sigutis Obelevičius.

Rugsėjo 16 dieną S.Obelevičius 
buvo išvykęs į Baltarusijos Smur-
gainių miestą, kur aplankė tarptauti-
nį  festivalį – mugę „Сморгонские 
баранки“ („Smorgonskije baranki“). 
Ši vicemero kelionė kainavo 21 Eur.

Dirbti į užsienį  važiavo retai

Į grynai darbines užsienio koman-
diruotes Anykščių rajono vadovai 
pernai buvo išvažiavę vos du kartus.

Birželio 16-ąją į Dokšica (Baltarusi-
ja) miestą vienas buvo išvykęs Anykš-
čių rajono meras K.Tubis. Pas baltaru-
sius rajono vadovas važiavo dalyvauti 
„Ežerų kraštas“ trišalės tarybos posė-
dyje. Ši kelionė kainavo 21 Eur.

Rugpjūčio 8 dieną mero pavaduo-
tojas S.Obelevičius Seinuose ( Len-
kija) kartu su savivaldybės vairuotoju 
dalyvavo Tarptautinio jaunųjų vargo-
nininkų konkurso atidarymo šventėje. 
Ši kelione į Lenkija kainavo 38 Eur.

Spalio 12 – 15 dienomis mero 
pavaduotojas S.Obelevičius kartu 
su savivaldybės vairuotoju keliavo į 
Rusijos Sankt Peterburgo miestą. Ko-
mandiruotės metu S.Obelevičius da-
lyvavo Lietuvos turizmo galimybių 
pristatyme Sankt Peterburgo turizmo 
operatoriams. Šios komandiruotės 
kaina – 1 tūkst.10 Eur.

Vokietijoje per metus 
praleido visą mėnesį

Iš savivaldybės administracijos 
specialistų pernai daugiausiai laiko 
užsienio komandiruotėse praleido  
savivaldybės administracijos Vaiko 
teisių apsaugos skyriaus vyriausioji 
specialistė Inga Beresnevičiūtė.

Kovo 23 – 27 dienomis 
I.Beresnevičiūtė buvo išvykusi į 
Schierke (Vokietija) miestą. Į penkių 
dienų trukmės užsienio komandi-
ruotę savivaldybės specialistė vyko 
dalyvauti parengiamajame susitikime 
prieš vasarą vyksiantį tarptautinį jau-
nimo mainų projektą „Sport fur alle“.
Už I.Beresnevčiūtės kelionę į Vokie-
tiją iš rajono biudžeto sumokėti 261 
Eur.

Liepos 8 – 23 dienomis I. Be-
resnevčiūtė išvyko į dar vieną, 
beveik mėnesio trukmės komandi-
ruotę į Vokietijos Scherko miestą. 
Šios komandiruotės tikslas buvo 
dalyvauti tarptautiniame jaunimo 
mainų projekte „Sport Fur alle“. 
I.Beresnevčiūtės komandiruotė kai-
navo 899 Eur.

Derino projektus ir kėlė 
kvalifikaciją 

Kiti savivaldybės administra-

cijos specialistai į užsienį pernai 
vyko spręsti darbinių reikalų arba 
kelti kvalifikacijos.

Gegužės 17 dieną į Preili (Latvi-
ja) miestą deleguota savivaldybės 
administracijos Investicijų ir pro-
jektų valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė Skaidrė Lakačauskie-
nė. Kartu su neįvardintu savival-
dybės vairuotoju specialistė vyko 
dalyvauti organizuojamame pro-
jekto partnerių –koordinatorių 
susitikime, aptarti planuojamo 
pakartotinai teikti projekto „Eco 
water destination“ veiklas, ren-
giant biudžetą  ir teikiant paraišką 
finansavimui gauti pagal Latvijos-
Lietuvos bendradarbiavimo per 
sieną 2014–2020 m. programos 
antrąjį kvietimą. Ši vienos dienos 
komandiruotė kainavo 38 Eur.

Į paskutinę praėjusių metų už-
sienio komandiruotę gruodžio 6 
– 8 dienomis buvo deleguotos sa-
vivaldybės administracijos Vaiko 
teisių apsaugos skyriaus vedėja 
Laima Zukienė bei  savivaldybės 
administracijos tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinato-
rė Vida Dičiūnaitė. Specialistės 
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 
seminare „Socialinių paslaugų 
kūrimas šeimoje ir bendruome-
nėje: Latvija, Estija“. Ši koman-
diruotė rajono biudžetui kainavo 
220 Eur.

 
Buvusį policininką domino
nusikalstamumo temos

Savivaldybės administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vy-
riausiasis specialistas, „žaliasis 
patrulis“ Linas Šulskus pernai 
vienos komandiruotės į užsie-
nį metu aplankė net dvi šalis iš 
karto. Spalio 22 – 24 dienomis 
L.Šulskus apsilankė Vokietijoje, 
o spalio 25 – 27 dienomis –Pran-
cūzijoje. 

Buvęs policijos pareigūnas daly-
vavo tarptautiniame kvalifikacijos 
kėlimo seminare „Savivaldybių 
nusikalstamumo prevencija ir kon-
trolė“. Ši komandiruotė mokesčių 
mokėtojams kainavo 815 Eur.

Šiemet suplanuota  rekonstruoti 
Anykščių miesto skersgatvį tarp 
J. Biliūno ir Parko gatvių (darbų 
kaina  - apie 72 000 Eur), pradėti 
Anykščių miesto Kęstučio ga-
tvės  rekonstrukcijos darbus, tam 
skiriant šiais metais 240 000 Eur 
(bendra  rekonstrukcijos vertė -  
apie 650 000 Eur, darbų pabaiga  
numatoma 2019 metais).

Taip pat šiemet planuojama 
Anykščių miesto  Jungiamosios 
gatvės  tarp Liudiškių ir Šaltu-
pio gatvių darbams pradėti skirti 
90 000 Eur (bendra rekonstruk-

cijos vertė  - apie 240 000 Eur, 
numatoma darbų pabaiga 2019 
metais). Anykščių seniūnijos  
kelio į Vikonių kaimą  darbams 
pradėti numatyta  skirti 139 700 
Eur. Anykščių rajono savivaldy-
bė žada, kad šiemet  bus įrengtas 
šaligatvis Kavarske, Raudonikio 
gatvėje,  nuo miesto aikštės iki 
Pergalės gatvės (sąmatinė sta-
tybos montavimo darbų kaina  - 
apie 62000 Eur.).

Debekiuose,  Trumbatiškio ga-
tvėje,  ir Viešintų seniūnijos Vie-
šintėlių kaime, Anykščių gatvėje, 

Rajono valdžia į užsienį 
dažniausiai vyko švęsti

Sudėlioti šių metų kelių 
rekonstrukcijos planai
Paskelbti šių metų Anykščių rajono savivaldybės kelių priežiū-

ros planai. Numatytiems darbams pritarta balandį vykusiame 
Anykščių rajono Tarybos posėdyje.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

numatyta įrengti  šaligatvius.
Lietuvos automobilių kelių 

direkcija Anykščių rajono savi-
valdybei šiems metams skyrė  1 
067 300 Eur Kelių priežiūros ir 
plėtros programos lėšų vietinės 
reikšmės keliams ir gatvėms 
tiesti, taisyti ir prižiūrėti (2017 
metais skirta  – 1 031 200 Eur). 
Iš šių lėšų  paprastojo kelių re-
monto darbams planuojame skirti 
apie 120 100 Eur, o jų priežiūrai 
– 343 000 Eur.

Minėti keliai bei šaligatviai 
bus rekonstruojami pagal Anykš-
čių rajono Tarybos patvirtintus 
vietinės reikšmės kelių ir gatvių 
rekonstrukcijos ir kapitalinio re-
monto prioritetinius sąrašus.

Efektyvumas matuojamas 
iš darbo savo noru 
išėjusiųjų skaičiumi.

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie Anykščių rajono 
mero Kęstučio TUBIO atas-
kaitą:

„Pasigendu atskirų veiklos 
sričių efektyvumą nusakančių 
rodiklių“. 

Tai optimistiškiausias 
variantas?

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie turizmo atsiperka-
mumą:

„Negali būti taip, kad iš šios 
veiklos vos ne vos padengiami 
administravimo kaštai“.

Ne viskas – mokinių į 
Uteną dar nevežame.

Mindaugas SARGŪNAS, ra-
jono Tarybos narys, apie turiz-
mą Anykščiuose:

„Kartais atrodo, kad viskas 
yra daroma turistui,o saviems 
vaikams nesugebame net smėlio 
dėžės sukalti“.

Penkmetis per tris dienas...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono meras, apie spartų sta-
tybininkų darbą:

„Noriu pasidžiaugti rango-
vais, kurie anksčiau sulaukda-
vo nemažai priekaištų, tačiau 
per paskutinius trejus metus, o 
ypač paskutiniais metais, padarė 
daugiau nei per visus 10 darbo 
metų“.

Anykščiai turės naują 
legendą – apie žemės 
prarytą geležinkelį.

Vismantas UŽALINSKAS, 
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius, apie slen-
kantį geležinkelio pylimą:

„Gali būti, kad pylimo nuoš-
liaužos pasikartos“.

VAINIUS KALINAUSKAS, 
anykštėnas:

Žiūrėsiu „Euroviziją“, be jokios 
abejonės. Man Ievos daina nėra blo-
ga, bet tai yra bandymas atkartoti 
praeitų metų madas. Daina yra lėta ir 
nėra tokia, kurios galėčiau pastoviai 
klausytis. Be to, palaikyčiau Ievos 
dainą, jei ji dainuotų lietuviškai. Ne-
suprantu, kodėl lietuviai bijo dainuoti 
savo gimtąja kalba... Šiais metais 
mano favoritė - Prancūzija. Prasmin-
gi žodžiai, geras ritmas, paprastumas 
- pagrindinės priežastys, dėl ko man 
labai patinka ši daina. Dainuojama ne 
angliškai, bet nėra jokių problemų su-
prasti dainos mintį. Tai yra pavyzdys 
lietuviams, kad nereikia bijoti gimto-
sios kalbos tarptautinėje scenoje.

ASTA ČIŽAUSKIENĖ, „Euro-
vizijos“ konkurso gerbėja:

Lietuvos netgi labai nebloga 
daina,griebianti už dūšios, viena-
reikšmiškai lauksim, žiūrėsim, per-
gyvensim, o gal... Ir lauksim stebu-
klo!!!!!!!!

JUOZAS TUMAS, žiūrovas:
„Euroviziją“ jau žiūriu net nuo 2004 

m. Visada maniau, kad nesvarbu, ko-
kia daina Lietuvos būtų, vis tiek rei-
kia palaikyti savąją šalį. Šių metų dai-
ną vertinu gerai, atlikimas nuoširdus. 
Man labiausiai patiko Ukrainos bei 
Baltarusijos dainos: balsai nuostabūs, 
pasirodymai puikūs, skirta daug laiko 
bei pastangų, kad viskas būtų sklan-
džiai ir tobulai. Kaimyninės Estijos 
kūrinio atlikimas - nepriekaištingas, 
norėtųsi, kad sesei Estijai pasisektų ir 
ji laimėtų, nes ji to verta. Tikiuosi, kad 
renginys suteiks visiems daug puikių 
emocijų! Laukiame!
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Daiva GOŠTAUTAiTĖ

ne veltui Motinos diena 
švenčiama gražiausią pavasario 
mėnesį, kada Gyvybės nešėjai 
spalvingiausius, kvapniausius 
įstabiausius žiedus dovanoja ir 
pati gamta. norisi tikėti, kad 
visi tie žiedai, surinkti su meile, 
pagarba, šį sekmadienį bus 
padovanoti į namus vis rečiau 
ir rečiau sugrįžtančių, nors taip 
laukiamų vaikų.

O motinos stiprios: net tada, 
kai skruostu rieda ašara, kai 
telefonas per dieną taip ir 
nesuskamba, jos visada ras 
pateisinamą tam, kuriam suteikė 
gyvybę.

skaitydama amerikiečių 
mokslininkės, psichoanalitikės, 
rašytojos knygą „Bėgančios 
su vilkais: laukinės moters 
archetipas mituose ir pasako-
se“ radau mintį, kuri, nors ir 
pasakojama apie lokio patelę, 
tačiau  puikiai tinka kiekvienai 
Motinai: „...lokiukai gimsta pa-
vasarį, kai jų motina jau bunda 
iš žiemos miego ir gali imtis 
atžalų priežiūros bei auklėjimo. 
ne tik todėl, kad lokių žiemos 
miegas taip primena mirtį, bet 
dar labiau dėl to, kad iš šios 
būsenos patelė pabunda drauge 
su jaunikliais (lokio patelė 
apvaisinama rudenį, prieš gilų 
žiemos miegą – aut.past.), šie 

žvėrys, atrodo, yra puikiausia 
mūsų visų gyvenimo metafora: 
juk tai, kas atrodė negyva, ne 
tiktai gali atgyti , bet dar ir 
pagausėti...“ ir jau tada, kaip 
kiekviena Motina, savo atžalas 
moko gyventi, moko priimti šį 
pasaulį ir visomis išgalėmis 
stengtis jame išbūti.

Tik mes, vaikai, dažnai Mo-
tinų žodžius prisimename per 
vėlai. O jeigu ir prisimename, 
puolame maištauti kaip dar tik į 
gyvenimą žengiantys paaugliai.

Mano Mamos gyvenimas 
nebuvo lengvas, tačiau – da-
bar aš taip manau – stiprybės 
jai teikė tikėjimas. kai grįžusi 
namo Mamai skųsdavausi, jog 
man pakišo koją ir todėl dabar 
upeliais liejasi kraujais, Mama 
išvalyda-
vo žaizdą, 
pabučiuodavo 
sužeistą vietą 
(tai tikrai 
padeda) ir 
ištardavo: 
„Atleisk, 
nepyk, dar 
tavo senelis sakydavo, jog 
skriaudėjui reikia atsukti kitą 
skruostą...“ Mama ir atsukdavo, 
tik manęs šios pamokos neišmo-
kė. To paties dabar mane moko 
ir vienintelė teta: „nusileisk, 
užsimerk, pabūk mažesnė...“ 
net sudrebu išgirdusi tokius 
žodžius – kokiu ypatingu ženklu 
paženklinti tie, prieš kuriuos 
reikia nusilenkti..? Jeigu kada 
nors mano namuose lakstys 
mažos pėdutės, galbūt būsiu 
bloga mama, bet savo vaikų šios 
pamokos nemokysiu – visi į šį 
pasaulį ateiname vienodai, visi 
iš jos vienodai išeisime -  karū-
nos niekas niekam neuždėjo...

Uždarau šią kertelę su Mamos 
pamokymais ir ieškau tos, kuri 
man teikia džiaugsmo. Apie tai 
galvodama šypsausi ir suprantu, 

kokią ypatingą Mamą turėjau. 
Visą gyvenimą mano Mama 
dirbo siuvykloje. Tad tikriausiai 
suprantate, kad visos mano lėlės 
turėjo „galingą“ garderobą. 
Mama parūpindavo „audinių“, 
na o mes su drauge Rūta imda-
vomės modeliavimo, siuvimo, 
o paskui naujomis suknelėmis 
pasipuošusioms lėlėms ateidavo 
laikas gerti popiečio arbatėlę. 
Taip taip, mano lėlės turėjo 
ne tik visiems metų laikams 
pritaikytą garderobą, bet stalą 
su kėdėmis, spintelę, veidrodį, 
mažų knygučių – šiais dalykais 
jau rūpinosi mano tėtis...

Puikiai pamenu tuos retus 
savaitgalius, kai mama ir mane 
pasiimdavo į darbą. nešdavau-
si kuo didesnę lėlę, nes tokiai 

siuvėjai kaip aš 
buvo sudėtinga 
susidoroti su 
didesnių dydžių 
drabužiais, o 
juk ir tokias lė-
les reikėjo ap-
rengti... Pasiso-
dindavo Mama 

prie savęs, kurį laiką būdavo 
įdomu žiūrėti, kaip medžiagos 
gabalai virsta drabužiais, bet 
kiekgi gali sėdėti ir žiūrėti, rei-
kia savo atsineštu turtu rūpintis. 
O tuomet į pagalbą suskubdavo 
Mamos bendradarbės: viena 
vieną kostiumėlį, žiūrėk, lėlei at-
neša, kita pasiuva gėlėtą sukne-
lę... labai gerai prisimenu tetą 
Vitą. nuėjau prie jos ir pradėjau 
čiauškėti:,, Žiema, o mano lėlė 
net kepurės neturi, o man nela-
bai tokį daiktą išeina pasiūti...“ 
Turėjau puikią iškalbos dovaną: 
gavau ne tik kepurę, dviejų 
spalvų šaliką, bet ir lietpaltį 
savo geltonplaukei... Kaip buvo 
smagu... Veriu šio širdies ker-
telėje esančio kambarėlio duris 
ir šypsausi – Mama žinojo, kaip 
man suteikti laimės...

kai jau suaugusi grįždavau 
namo ir Mamai parveždavau 
nupirkusi kokį menkniekį – ska-
relę, šalikėlį, visada girdėdavau 
tą patį: „na kam tu man perki. 
Man nereikia, aš visko turiu. 
Geriau sau ką nusipirktum..“ 
ir pradėdavom ginčytis: „juk, 
Mama, ir aš turiu. Turiu gerokai 
daugiau nei man reikia. – ir 
dar pridurdavau. – Pamatytum 
mano spintą -  kitaip kalbė-
tum...“ Tik ji nesileisdavo į 
ginčus – jai nereikėję nieko... 
Praėjus keleriems metams, kai 
jau tikrai nieko jai nebereikia, 
vis pagalvoju, ar pradžiuginda-
vau aš tom smulkmenom ją... 

o sau iki šio negaliu atleis-
ti vieno dalyko. Grįžau kartą 
namo, Mama sako: „Žiūrėk, 
ką nupirkau, ir dar nuolaida 
buvo...“ Atidarė ji spintelę ir 
parodė man du dubenėlius – 
išpiešti, jau nepamenu, kokiom 
gėlėm.  „Baisūs kaip karas“,- 
pagalvojau. „Mama, na kam tu 
leidi pinigus tokiems daiktams, 
nei tau jų reikia, o man tai jau 
tikrai ne...“ – kodėl taip pasa-
kiau, nesuvokiu iki šiol. „Tai 
nesiveši?“ – dar kartą su aša-
romis akyse paklausė Mama... 
nesivežiau... Tik išėjusi iš namų 
supratau, kad ji tuos dubenėlius 
pirko ne tik sau, pirko galvoda-
ma, kad nudžiugsiu jos dovana...

ir vėl  priveriu šią skaudžią 
širdies kertelę...

Daug, Mama, ko išmokei, ta-
čiau būti gera kitam – savam ar 
svetimam – taip ir neišmokau.

Tenebūna rytoj ant vartelių 
rymančių ir vaikų nesulaukiančių 
Motinų, tegu kiekvieną išbučiuo-
ja namo grįžę vaikai, anūkai, 
proanūkiai. Pradžiuginkit Mamas 
kupančio pavasario žiedais...

O tos, kurios jau pašauktos 
Amžinybėn, tegul sušyla nuo 
žvakučių liepsnelių, nuo maldos, 
nuo tyliai ištarto „ačiū“.

...mes, vaikai, dažnai Mo-
tinų žodžius prisimename 
per vėlai. O jeigu ir prisime-
name, puolame maištauti 
kaip dar tik į gyvenimą žen-
giantys paaugliai...

Gegužės 1- ąją vykusiame bėgi-
me dalyvavo 527 dalyviai iš įvairių 
Lietuvos miestų. Bėgikai varžėsi 
3 km, 6 km ir 11 km distancijose  
atskiromis amžiaus grupėmis..

Vyriausiam bėgimo dalyviui – 

79- eri, o jauniausiam – 1- eri. Star-
tą dalyviams nurodė triatlonininkas, 
Baltijos jūrą perplaukęs „geležinis 
žmogus“ Vidmantas Urbonas.

Visiems bėgikams, kurie pasiekė fi-
nišą, buvo įteikti atminimo medaliai.

Bėgime – per pusę tūkstančio dalyvių
Seniausiame Lietuvoje, 55-tąjį kartą vykstančiame bėgime „Anykščiai – Puntuko akmuo – Anykščiai”, buvo pasiektas dalyvių re-

kordas - per 200 bėgikų apibėgo Puntuką. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Pasiūlymas. Anykščių muzikos 
mokyklą ir Anykščių kūrybos ir 
dailės mokyklas vėl raginama su-
jungti į vieną įstaigą. Tai esą padė-
tų taupyti Anykščių rajono biudže-
to lėšas.„Meras niekaip nesuvokia, 
kad visoje respublikoje yra meno 
mokyklos.Nėra atskirai dailės 
mokyklos ir atskirai muzikos mo-
kyklos. Giriasi, kad taupo lėšas, 
tačiau įstaigos turi du direktorius, 
du buhalterius ir t.t“, - „Anykštai“ 
sakė anykštėnas Romaldas Gižins-
kas.

Ataskaita. Vilniaus rajono sa-
vivaldybės merės Marijos Rekst ir 
savivaldybės administracijos 2017 
metų veiklos ataskaitoje minima 
ir Anykščių rajono mero Kęstučio 
Tubio pavardė. Tiesa, visas įvykio 
reikšmingumas tilpo į du sakinius, 
kuriuos galima apibūdinti vienu 
žodžiu -  „ekskursija“: „Puoselėda-
ma bendruomeniškumą spalio 17-ą  
Savivaldybė priėmė Vietos savi-
valdos dieną mininčius kolegas iš 
Anykščių rajono savivaldybės su 
Savivaldybės meru Kęstučiu Tu-
biu. Atvykusius svečius supažindi-
nome su Vilniaus rajonu, pristatė-
me bei papasakojome apie kasmet 
didėjantį gyventojų skaičių rajone, 
apie čia kuriamą palankią verslo 
aplinką“, - rašoma ataskaitoje.

Festivalis. Liepos 12-15 dieno-
mis Anykščiuose vyksiantis festi-
valis pakvies  per vieną savaitgalį 
gyvai išgirsti reikšmingiausius 
lietuviškos alternatyvos atlikėjus. 
Lietuviškų grupių sąrašą papildė 
„ba.“, „Frank Fitts“, „Colours of 
Bubbles“ ir „Sraigės efektas“.

Žuvys. Gegužės 4 dieną į Šven-
tosios upę virš Anykščių užtvankos 
buvo leidžiami šlakių jaunikliai. 
Užsiregistravusieji  iš anksto galė-
jo stebėti žuvų įveisimą. Balandžio 
27 dieną, žemiau Kavarsko už-
tvankos, buvo paleista 300 vienetų 
aštriašnipių eršketų metinių jauni-
klių. Eršketukai į Šventąją atkelia-
vo iš Žuvininkystės tarnybos.

Knyga. Anykštėnas Dainius 
Žičkus, metalo grupės „Dissimu-
lation“ gerbėjams labiau žinomas 
kaip Stabmeldys, išleido knygą 
„Stabmeldžio memuarai“.

Patikrinimas. Per balandį su-
rengtą akciją ,,Garažiukas“, kurios 
metu aplinkosaugininkai tikrino  
atliekų tvarkymą autotransporto 
priežiūros ir remonto sektoriuje 
Anykščių rajone, nustatyta dau-
gybė pažeidimų. Anykščių rajono 
agentūros pareigūnai rajone atliko 
1 ūkio subjekto ir 14 fizinių as-
menų patikrinimus. „Patikrinimų 
metu nustatyta 11 pažeidimų (fi-
zinių asmenų), susijusių su neuž-
siregistravimu vieningoje gami-
nių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
informacinėje sistemoje (GPAIS), 
apskaitos nevedimu, ataskaitų ne-
pateikimu. Už minėtus pažeidimus 
asmenys bus patraukti administra-
cinėn atsakomybėn pagal ANK bei 
bus duoti privalomieji nurodymai 
pažeidimams pašalinti”, - infor-
mavo Utenos regiono aplinkos 
apsaugos departamento Kontro-
lės organizavimo skyriaus  vedėja 
Raimonda Malaiškienė.

Sugrįžimas. Anykščių rajone 
gimęs vyskupas emeritas J.E. Pau-
lius Antanas Baltakis OFM iš JAV 
sugrįžo į Lietuvą. Likusius gyve-
nimo metus jis panoro praleisti 
tėvynėje.
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Varžybų organizatorius, „Stratus“ klubo prezidentas Valdas Sera-
pinas, vertėjauja iš Kursko atvykusiai pilotei Olesiai Kosilovai.

Pagal Lietuvos skraidyklių sporto 
federacijos informaciją, pirmasis už-
fiksuotas parasparniu nuskristo ats-
tumo rekordas 1995 m. buvo 16 km. 
1996 metais rekordas jau buvo 59,8 
km. Dabar pilotai tiek patobulėjo, kad 
nuskristi 60 km -  tik užduotis, o ne 
rekordo siekimas.

 Varžybose dalyvaujantys pilotai 
gaudavo užduotis,kurios pradedamos 
užtempimu (užtempimas - automobi-
lis  kapronine virve tempia keliu para-
sparnį, parasparnis pakyla kelis šimtus 
metrų į dangų ir atsikabina) Varkujų 
kaime (simboliškai kelias bėga ir per 
Toleikių vienkiemį) ir sklendžiama 
iki Obelių (tiesiai 45 km), o kad maža 
nepasirodytų, prieš tai reikia užsukti į 
Rokiškį. Tokia užduotis buvo vykdo-
ma šeštadienį iki pietų. Po pietų, kai 
pasikeitė oro sąlygos, buvo pateikta 
užduotis  Varkujai – Utena - Dau-
gailiai. Iki Daugailių pilotai sklendė 
ir antradienį. Ir nesklendė. Aš pats 
paėmiau kelis pilotus prie Daugailių 
bažnyčios. Sekmadienį vėjo kryptis 
buvo tokia, kad startuoti teko nuo 
Gaidamonių ežero Alantos seniūni-
joje. Pirmadienį ( Valpurgijos dieną 
) varžybų nebuvo, nes oro prognozė 
žadėjo krušą, škvalą ir dar  kažką. 

Saugumas – svarbiausia. Apie var-
žybas buvo informuoti net NATO 
lakūnai Šiauliuose. Gink Dieve, kad 
tik nesugalvotų praskristi tarp para-
sparnių. Tarp kitko, oro eismo taisy-
klės nurodo, kad kelią visados duoda 
motorinė transporto priemonė. Tad jei 
,,Boingas“ pamato parasparnį, tai jau 
,,Boingo“ reikalas pasitraukti. 

Varžybų dalyvių pasiekimai verti-
nami atsižvelgiant į nuskristą atstumą 
ir greitį. Rezultatus suskaičiuoja pro-

Parasparnio priešas – elektros laidai
...perplaukti jūrą galiu. Įdomu, kaip? Gal įsėdęs į kruizinį laivą, 

gal  vėju varoma jachta, gal baidare, o gal „pėsčiomis“?
 Skristi parasparniu panašu į plaukimą per jūras burlente. Turi 

įrankį ir toliau viskas priklauso nuo oro sąlygų ir tavęs. Joks vi-
daus degimo ar elektrinis motoras nepadeda. Turi išnaudoti tik 
tai, ką duoda gamta.

Keturias dienas Anykščių dangaus jūra plaukė parasparniai. 
Aviacijos sporto klubas „Stratus“  nuo balandžio 31 –osios iki 
gegužės 1- osios organizavo tarptautines parasparnių sporto var-
žybas, į kurias susirinko 34 Lietuvos, Latvijos, Rusijos bei Suomi-
jos šalių parasparnių pilotai. Varžybos prasidėjo  Varkujų kaimo 
(Debeikių sen. ) laukuose, o sportininkai gyveno Žaliojoje.

Už svetingumą buvo atsilyginta skrydžiu.

grama. 
Paklausus nusileidusių pilotų, ar 

matė, kokio grožio Alantos bažnyčia 
ir ar gražūs Rubikiai, supranti, kad 
paklausei netaktiškai. Jie varžybose 
varžosi ir apie grožį neturi kada gal-
voti. Varžybose pilotas turi stebėti, ką 
rodo keli įrangos ekranėliai. Variome-
tras informuoja, ar pilotas kyla, ar lei-
džiasi. Šis prietaisas dar ir gana gar-
siai cypsi, nes jei stovi netoli kylančio 
sparno, tai tą cypsėjimą girdi iš tolo. 
Kitas prietaisas padeda naviguoti. 
Dar reikia turėti raciją ir, aišku, - tele-
foną. Pilotui svarbu pastebėti į aukštį 
kylančius oro srautus. O tokie susida-
ro nuo juodesnės žemės, svarbu, koks 
kalvos šlaitas, ar arti nėra vandens ir 
t.t.. Ir nuolatos stebėti debesis... Čia 
prasideda tai, kas vadinama išugdyta 
nuojauta. Sakoma, kad seni, patyrę 
pilotai net miegodami jaučia, koks 
oras, ir instinktyviai prabunda, jei jis 
tinkamas skrydžiui. 

Kelias, kuriuo galima užkelti para-

sparnį, turi būti bent 2,5 km ilgio, prie 
jo neturi būti aukštesnių medžių, nes 
gali užsikabinti virvė. Kelias turi būti 
bent tokios kokybės, kad galėtum pa-
siekti 60 km greitį. Ir didžiausias pa-
rasparnio priešas – elektros laidai. Jei 
skersai kelio eina linija, tai reikalingų 
kilometrų ir nesusidaro. Reikia būti 
pasirengus kelis kelius, nes svarbu, 
kad kelias būtų palankus vėjo kryp-
čiai. O vėjas mūsuose pučia iš kur tik 
nori. 

Parasparnių varžybos rajonui nau-
dingos. Mano skaičiavimu ,dviem 
Debeikių moterims varžybų orga-
nizatoriai paliko per 1,5 tūkst eurų. 
Kiek išleido Anykščių kavinėse, 
nežinau. Būtų naudinga, bendradar-
biaujant su elektros tinklais, pasi-
stengti, kad atsirastų daugiau kelių 
be stulpų ir rajonas taptų draugiškas 
parasparniams. Nes varžybos įvyko 
tik todėl, kad netoli kelio į Gerkonis 
prieš porą metų elektrikai laidus su-
kišo po žemėmis. 

Keturias dienas danguje virš Anykščių sklandė paraspraniai.

Žmogus į šį pasaulį ateina ne vienas: jau įsčiose jį saugo, 
globoja, savuoju gyvu krauju maitina MOTINA. Vos 
užgimusį myluoja, alsavimu šildo, moko ir veda savęs 
išsižadėdama, atleisdama, drąsindama ir guosdama. Aš 
žinau Motinos buvimo džiaugsmą ir pažįstu Mamytės 
praradimo gėlą.Todėl, mielosios Motinos, Mamos, Mamytės, 
Močiutės, noriu žemai Jums nusilenkti, padėkoti ir 
pasveikinti su prasmingiausia švente – MOTINOS diena. 
Tenepristinga Jums žmonių pagarbos, vaikų meilės, telydi 
Jus džiaugsmas ir gyvenimo pilnatvė ne tik šią ypatingą 
šventės dieną, bet ir kiekvieną kasdienybės akimirką.   

Pagarbiai – Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys 
Lukas PAKELTIS.

saulius RAsALAs



  

2018 m. gegužės 5 d.MOTERIŠKI PAŠNEKESIAI

- Neįgalaus vaiko mama – ką 
tai reiškia?

- Tai, kad gyvenimas gali būti 
kitoks, bet tai nereiškia, kad blo-
gesnis.

Tai pasikartojančios krizės, nuo-
latiniai gedėjimo ir išsivadavimo 
nuo gedėjimo etapai, kai jau galvo-
ji, kad susitaikei, tačiau atsiranda 
dalykų, kurie vėl sugrąžina į gedė-
jimo ratą. Kai  protu supranti, kad 
tai - besikartojančios pamokos, o 
neįgalus vaikas - didžiausias mo-
kytojas tavo gyvenime ir šeimoje. 
Išdavikai  jausmai kartkartėm pra-
byla apie kitus dalykus. Kai kiti to-
kio paties amžiaus vaikai džiaugiasi 

vienokiais ar kitokiais pasiekimais 
- kaip mokyklos baigimas, draugys-
tė, pirmoji meilė, pasivaikščiojimai 
su merginomis, - akyse vėl pasirodo 
ašaros, nes supranti, kad tavo vaikas 
tai pasiekti gali labai sunkiai arba 
gali ir visai nepasiekti. Tokie jaus-
mai kyla dėl to, kad esame susikūrę 
standartus, pagal kuriuos visi turėtų 
gyventi vienodą gyvenimą. 

-  Kaip neįgalumas pakoreguoja 
šeimos gyvenimą, darbotvarkę? 

- Ilgi išvažiavimai iš namų, sie-
kiant suteikti vaikui visavertį gy-
dymą, įneša į šeimos gyvenimą 
destrukcijos. Nuo to nukenčia ki-
tas vaikas ir apskritai visi asmenys 

Rubrika 

šeimoje. Turi nuolat planuoti savo 
laiką, derinti atostogų grafiką. Ge-
rai, kad mano darbdaviai visada su 
manimi elgėsi labai tolerantiškai 
ir galėjau daug laiko skirti sūnaus 
reabilitacijoms. Tačiau buvo lai-
kas, kai nieko daugiau negalėjau 
daryti, kaip tik galvoti ir planuoti, 
kaip suteikti vaikui kokybiškesnį 
gyvenimą. Santykiai šeimoje nuo 
to įgavo visai kitus niuansus, nei 
aš įsivaizdavau ir tikėjausi. 

-  Kokie jausmai lydi diagno-
zę? Kaip ilgai vyksta susitaiky-
mas? 

- Kai prieš devyniolika metų su-
žinojau diagnozę – cerebrinis para-
lyžius - galvojau, kad „smegenys 
gali ataugti“. Iš mano pusės ilgą 
laiką buvo absoliutus neigimas. 
Atrodė, padarysiu viską ir nieko 
blogo nebebus. Visada tikėjausi, 
kad praeis pora mėnesių ir kažkas 
pasikeis, bet praeina metai, antri 
treti, o tie po-
kyčiai - labai 
minimalūs. Gali 
džiaugtis aukštes-
niu rankos pakė-
limu, žvitresniu 
žvilgsniu, aiškiau 
ištartu žodžiu...

Su laiku atsiranda nauji žmonės, 
kurie nuspalvina gyvenimą kitomis 
spalvomis, o tie žmonės tartum 
stebuklingi, nešantys šviesą, tikras 
vertybes, spindesį, kurį ne kiekvie-
nas įstengia įžvelgti.

- Siekdama, kad vaikas lanky-
tų bendrojo lavinimo mokyklą, 
gautų kokybiškas sveikatos pas-
laugas, dėl savo sūnaus turėjote 
padaryti daugiau nei kitos ma-
mos. Kas jums padėjo?

- Kad sūnus baigtų bendrojo lavi-
nimo mokyklą, teko kovoti dėl mo-
kytojo padėjėjo. Nors įstatymai tei-
gia, kad toks dalykas priklauso, kad 
viskas turi būti vienaip ar kitaip, bet 
niekas apie tai neinformuoja - turi 
pati viską žinoti, laiku susivokti, 
kad paprašytum. Tai grūdina ir su-
teikia papildomų kompetencijų, ku-
rias, esant reikalui, net gali įrašyti į 
gyvenimo aprašymą .

Izidoriaus dėka į mūsų gyveni-
mą ateina tik labai geri žmonės. 
Jis tiesiog pritraukia tuos, kurie 
dalijasi širdies šiluma, todėl šalia 
mūsų visada labai atidūs ir atjau-
čiantys žmonės. Su sūnaus pagal-
ba užmezgėme ne vieną ilgalaikę 
draugystę  su jo draugų šeimomis, 
specialistais.

- Tikriausiai būta ir nusivyli-
mų. Kas suteikia jėgų nenuleisti 
rankų?

- Galvoju, kad mano prigimtinė 
jėga. 

- Kaip derinate mamos ir žmo-
nos pareigas su darbais?

- Šeimoje aš visada buvau labiau 
mama negu žmona. Man tai atro-
do daug svarbiau. Žinodama, kad 
80 procentų šeimų, kuriose auga 
negalią turintys vaikai, yra išsisky-
rusios ir mamos vienos augina vai-
kus, galiu džiaugtis, kad mums su 
vyru vis dar pavyksta eiti bendru 
gyvenimo keliu.

Darbe aš vadovaujuosi tomis 
pačiomis vertybėmis, kaip ir gy-
venime - man darbas niekada ne-
buvo tik tai, už ką moka pinigus. 
Tai man ir prasmė, ir saviraiška, ir 
gyvenimo būdas. 

-   Kaip jau paminėjote, daug 
šeimų, kuriose auga neįgalūs vai-
kai, patiria įvairių santykių pro-
blemų, netgi išsiskiria. Kodėl taip 
nutinka? 

- Tais laikais, kai mano vaikai 
buvo maži, visuomenėje buvo gal-
vojama, kad vaikų auginimas -la-
biau mamų rūpestis nei tėčių. Dabar 
stebima tendencija, kad tėčiai vis la-
biau prisideda prie vaikų auginimo ir 
auklėjimo. Gal tai lėmė ir valstybės 
politika – gimus vaikui, duodamos 
tėvystės atostogos, suteikiami tėva-
dieniai, biuleteniai seneliams. Mes 
su vyru į sanatorijas važiuodavome 
pakaitomis - tai jis, tai aš. Tačiau jam 
darbdavys pasakydavo, kad jis turi 
apsispręsti: jis dirba ar lydi vaiką į 
sanatorijas.  

- Kaip jūsų šeima atlaikė šį iš-
bandymą? 

- Tikriausiai visus sunkumus atlai-
kėme dėl to, kad aš labai myliu savo 

vyrą. Tokio 
gražaus ir gero 
net per televi-
ziją neparodo. 

- Kokią įta-
ką Izidorius 
daro tėčiui, 
broliui, aplin-

kiniams?
- Jis yra sūnus ir brolis. Jie negal-

voja, kad Izidorius yra kitoks. Gyve-
name, būname kartu. Ir pykstamės, 
ir džiaugiamės. Tik kartkartėm Izi-
doriui reikia daugiau pagalbos, todėl 
ir šeimai, ir aplinkiniams jis leidžia 
pasijausti svarbiems ir galingiems, 
gebantiems padėti.

- Izidorius jau suaugo, baigė 
mokyklą. Ką jis veikia ir kuo gy-
vena šiandien?

- Dabar lanko nestacionarių so-
cialinių paslaugų centrą neįgaliems 
jaunuoliams. Tuo yra labai paten-
kintas. Buvau sugalvojusi, kad sū-
nus toliau mokysis, už jį priimdama 
sprendimą, kad vyktų į profesinę 
reabilitaciją Vilniuje. Tačiau jis taip 
sugebėjo „užlipti“ man ant jausmų, 
kad akivaizdžiai bakstelėjo ir parodė 
mano klaidas priimant sprendimus. 
Ačiū jam už tai.

 O gyvena šokiais ir muzika. Va-
karais rengia šokius tėvams, taip pri-
versdamas mus su vyru šokti. 

- Kokios ateities perspektyvos?
-  Tiesiog būti laimingam.  
- Esate psichologė. Sakoma, kad 

psichologais tampa tie, kurie patys 
turi problemų. Ar yra tiesios šiame 
pasakyme? 

- Manau, dauguma rinkdamiesi 
savo gyvenimo kelią, eina ten, kur 
galvoja, kad gali būti naudingi sau ir 
kitiems. Aš, kaip ir kiekvienas žmo-
gus, turiu problemų, su kuriomis 
mano įgyti žinojimai padeda  susi-
tvarkyti. 

- Dirbate ne tik įstaigose bei ats-
kirose programose, bet ir priva-
čiai. Konsultuojate individualiai, 
vedate užsiėmimus moterų gru-
pėms. Kas tai per užsiėmimai – 
kokio pobūdžio ir koks jų tikslas?

- Esu įkūrusi moterų bendrystės 
ratą „Laimės namai“, kur vyksta 
jausmų grupės, meno terapijos užsi-
ėmimai. Į juos atvyksta ir Anykščių 
rajono žmonių. Taip pat teikiu ir in-
dividualias konsultacijas.

Moterims labai svarbu bendrau-
ti vienoms su kitomis. Bendrystėje 
ateina įvairūs suvokimai, atsakymai, 

moterys geriau pažįsta save ir aplin-
ką, jaučiasi patenkinusios vieną iš 
pamatinių savo poreikių – bendravi-
mo ir savęs pažinimo. 

- Labai prasminga jūsų iniciaty-
va - dienos stovyklėlės paauglėms 
mergaitėms „Bundantis moteriš-
kumas“. Papasakokite apie tai 
plačiau. Kodėl apie moteriškumą 
reikia pradėti kalbėti taip anksti?

- Ankstyvoje paauglystėje mergai-
tės nesupranta, kas su jomis vyksta 
ir kas tas moteriškumas. Tam tikrais 
klausimais nedrįsta kalbėtis su ma-
momis, tačiau tai lengvai pavyksta 
susibūrus į grupeles su profesionalu 
ir tokiomis pat nedrąsiomis draugė-
mis. Čia suprantama, kad moteriš-
kumas ne tik plazdenančios suknelės 
ir aukštakulniai bateliai, o jausmas 
viduje.

- O kas tas moteriškumas? Ko-
kios yra esminės moters savybės?

- Būti savimi, harmonizuoti san-
tykius, neįnešti į aplinką destrukci-
jos. Leisti sau jausti ir tuos jausmus 
reikšti. Dovanoti ir priimti dovanas. 

- Šį savaitgalį surengėte dvyli-
kos kilometrų pėsčiųjų žygį, skir-
tą mamos dienai paminėti. Kodėl 
pasirinktas toks formatas ir kokie 
žygio tikslai?

- Kad ir kaip besistengtume būti 
geromis mamomis, dukros ir sūnūs 
jaučia vienokias ar kitokias nuoskau-
das, nusivylimus, baimes ar pyktį. 
Todėl, kad įveiktume baimę ir pyk-
tį, pasirinkome judėjimą. Ritmingas 
žingsniavimas padeda dar kartą ap-
mąstyti santykį su mama,tad šitaip 
bus galima transformuoti  nekom-
fortiškus jausmus. Taip pat, kartu 
eidami,  paminėsime mamos dieną 
kitaip, nei tik padovanodami gėlių 
puokštę ar išgerdami eilinį puodelį 
kavos. 

- Parengėte vasaros savaitga-
lio stovyklos moterims projektą. 
Kam skirta ši stovykla ir kas joje 
vyks?

- Planuojama stovykla „Joninės 
kitaip“, kurioje dalyvaus vienokį ar 
kitokį smurtinį elgesį patyrusios mo-
terys. Kartais būna taip, kad, nors ir 
praėjus daug laiko, smurtas sugrįžta 
pasikartojančiais vaizdais sapnuose, 
išgyvenimuose ar situacijose, todėl 
smurtą patyrusioms moterims rei-
kalinga pagalba, kuri ne tik padėtų 
stiprėti pačioms bet ir leistų nešti 
žinią kitoms, kad to nepatirtų mūsų 
dukros, anūkės. Stovykloje vyks 
jausmų grupės, meno terapija, kūno 
išlaisvinimo, sporto užsiėmimai, 
grožio procedūros, laužų kūrenimas. 

- Su kolegomis dirbate smurtau-
tojų elgesio keitimo programoje. 
Ką, kaip specialistai, turite jiems 
pasakyti, padėti suprasti? Kokiais 
metodais siekiate savo tikslų?

- Dažniausiai vyrai, kurie smur-
tauja prieš savo moteris, taip pat yra 
labai nelaimingi. Nemoka ir nežino, 
kaip suvaldyti savo pyktį. Norėdami 
pasiekti, kad šalia esanti moteris elg-
tųsi taip, kaip jie pageidauja, bet ne-
išmanydami kaip, griebiasi smurto. 
Dažnai įsimaišo ir alkoholis, kuris 
didina agresiją. Programoje daly-
vaujantys vyrai turi suprasti, kad 
negalima nusisavinti kito žmogaus 
ir kad prievarta versti kitą žmogų 
elgtis taip, kaip nori jis, nėra tei-
singas pasirinkimas. Programos 
laikotarpiu vyksta praktiniai užsi-
ėmimai grupėse. 

Psichologė Jurgita Vasiliauskienė: „Moteriškumas 
ne tik plazdenančios suknelės , o jausmas viduje“
Mamos diena – tobula proga mums, moterims, pažvelgti į save, 

apmąstyti savo vaidmenis šeimoje ir visuomenėje, moteriškumą, 
santykius su mamomis, vyrais, vaikais ir su savo vidiniu  „aš“. O 
drauge tai labai konkretus atskaitos taškas, nuo kurio pradedame 
leisti interviu ciklą „Moteriški pašnekesiai“. Šis laikas skirtas pa-
sikalbėjimams apie tai, kuo gyvena, dėl ko džiaugiasi ir kas skau-
dina moteris, kokių pokyčių jos nori ir kodėl jie reikalingi. 

Kalbiname moteris, kurioms „klijuojamos etiketės“: verslinin-
kė, kūrėja, politikė, išsiskyrusi... Pašnekovės dalijasi mintimis apie 
moteriškumą, motinystę, gyvenimo džiaugsmą, o kartu paliečiame 
nemalonias temas – smurtą, alkoholizmą šeimoje, seksualinį prie-
kabiavimą bei kitas. Šiais atvirais pokalbiais norime paskatinti 
visas moteris būti savimi, siekti savo svajonių ir tikslų, o iškilus 
problemoms, išdrįsti pasisakyti apie jas ir ieškoti pagalbos. 

Pirmoji mūsų pašnekovė – psichologė Jurgita VASILIAUSKIE-
NĖ. Ji gyvena ir dirba Ukmergėje, tačiau anykštietėms taip pat 
yra žinoma kaip puiki savo srities specialistė. Šiandien kalbamės 
apie negalią, leidusią atrasti kitoniškumo vertybes, apie darbą su 
smurtautojais ir apie tai, kodėl ši tema svarbi. 

Kalbėjosi Skaistė Vasiliauskaitė-DANČENKOVIENĖ.
„Santykiai šeimoje nuo to 

įgavo visai kitus niuansus 
nei aš įsivaizdavau ir tikė-
jausi.“

(Nukelta į 11 p.)

Jurgita Vasiliauskienė konsultuoja mokinius, dirba vyrų, smurta-
vusių artimoje aplinkoje, elgesio keitimo programoje, verčiasi pri-
vačia praktika - teikia individualias konsultacijas bei veda terapiją 
grupėms. Jurgita yra šeimos moteris – žmona ir dviejų jau suaugu-
sių sūnų, iš kurių vienas yra neįgalus, mama. 

Ingridos POcIūTėS nuotr.
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pirmadienis 2018 05 07

sekmadienis 2018 05 06

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
9.00 Brolių Grimų pasakos 
Karalius Strazdabarzdis 
10.00 Gustavo enciklopedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11.25 Mūsų gyvūnai. 
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 Daug vargo dėl pinigų
23.25 Skyrybų košmaras N-14
0.55 Pasaulio dokumentika. 
Mėlynoji planeta 2 

6.20 Dienos programa. 
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
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 „Saugokis meškinų“ 
9.30 „Drakonų kova. Super“ 
N-7
9.55 „Ogis ir tarakonai“
10.15 Pasaulio gelbėtojai 
11.55 Beveik mirtina N-7
14.00 „Pričiupom!“ 
14.30 Drąsiaširdis 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 Tamsos riteris N-7
0.55 Piktieji numirėliai S
2.35 Didžiosios motušės na-
mai N-7

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ (kart.) 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Vėžliukai nindzės“ 
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Mamyčių klubas“. 
9.00 „Kulinariniai triukai“. 
9.30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“. 
10.00 „Pasaulis pagal mote-
ris“. 
10.30 „Svajonių sodai“. 
11.30 „Munis - mažasis mėnu-
lio globėjas“ 
13.05 „Aleksandras ir baisiai, 
labai siaubingai nesėkminga 
diena“ N-7 
14.45 „Aš ir Erlas, ir mirštan-
čioji“ N-7 
16.10 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.00 „Raudonas kilimas“. 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „Asteriksas ir Obeliksas. 
Jos didenybės tarnyboje“ N-7
21.50 „Transporteris. Visu 
greičiu “ N-14 

23.45 „Vieno žmogaus armija“ 
N-14 
1.30 „Karo žirgas“ N-7 (kart.) 

6.30 Savickas Classic 
Turnyras Vilniuje . 2017 m. 
Sporto laida. 
7.30 Sveikatos kodas. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Kanadoje. 2017 m. 
Sporto laida. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 Stambiosios katės
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu
13.10 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ 
13.40 Sveikinimai. 
16.00 „Reali mistika“ N-7 
16.55 „Žemės branduolys“ N-7 
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.40 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.30 „Išbandymų diena“ N-14
23.40 „Rytoj, kai prasidėjo 
karas“ N-14
1.30 „Kas žudikas?“ N-7

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Neatskleistos Tanzanijos 
paslaptys“ 
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“ 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
9.15 „Žiniuonis“ N-7. 
10.15 „Akloji“ (k) 
11.25 „Būrėja“
12.00 Bus visko (k). 
13.00 Beatos virtuvė. 
13.50 „Tabatos salonas“ 
14.50 „Širdele mano“ N-7. 
16.45 „Būrėja“
17.20 „Akloji“ 
18.20 „Būrėja“ 

19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 Makenos auksas 
23.40 Protu nesuvokiama 
N-14
1.35 Atsisveikinimo žodis N-7

 kultura
6.05 LRT OPUS ORE. Grupė 
„Candee Train“.   (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 Meno ritmai 
10.00 ARTS21. 
10.30 Pradėk nuo savęs. 
11.00 Vienuolynų ke-
lias Lietuvoje. Aut. Dalius 
Ramanauskas.
11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Kultmisijos. 
Dokumentinė kultūros apybrai-
ža. Rež.: Gintaras Šeputis.
12.45 ARTi. Veidai. 
13.00 Linija, spalva, forma. 
13.30 Stop juosta.  
14.00 Legendos. 
14.50 Vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2018“. Ved.: Raminta 
Naujanytė-Bjelle ir Ignas 
Andriukevičius.  
16.30 Bravo! (Bravo!). 
18.00 Nes man tai rūpi. 
18.45 Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis 
vertybėmis 
19.30 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš Atėnų.
21.45 „Vilties koncertas“. 
23.00 FIBA krepšinio čempi-
onų lyga. Rungtynės dėl 3-ios 
vietos.
1.15 Kino žvaigždžių alėja. 

Raudonplaukė N-14. (kart.).

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k). 
7.30 Nuo.. Iki.. (k). 
8.00 Nugalėk Merūną. 
8.30 KK2 (k). N-7. 
10.00 Brydės. 
10.30 Apie žūklę. 
11.00 Ne vienas kelyje (k). 
11.30 Autopilotas (k). 
12.00 Ekranai (k). N-7. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k). 
19.00 Nugalėk Merūną. 
19.30 Nuo... Iki... 
20.00 Bus visko. 
21.00 Savaitės panorama. 
21.30 @rimvydasvalatka (k). 
22.00 Žinios.
22.55 Ne vienas kelyje. 
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 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“ N-7 (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 
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7 
12.55 „Didžioji migracija“ N-7
13.10 „Didžioji migracija“ N-7.
14.10 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ N-7
15.10 „Ledo kelias“ N-7

16.10 „Iš peties“ N-7
17.10 „Sandėlių karai“ N-7
18.05 „Skorpionas“ N-7 
19.05 „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 „Hobitas. Smogo dykynė“ 
N-14 (kart.) 

7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. N-7.
8:00 „4 kampai“. 
8.30 „Kaimo akademija“. 
9.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Ant bangos“. 
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Iljušinas ir Babkinas 
tiria. Svetimų troškimų sūkurys“ 
N-7.
11.10 „Kapitonas Gordejevas“ 
N-7. 
13.35 „Laiptai į dangų“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“. N-7
17.30 „Neprijaukinti. Jukonas“. 
N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti. Afrika“. 
N-7. 
19.00 „Ant bangos“. 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Ant bangos“. 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 2  N-14. 
0.15 Karinės paslaptys. 
(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 Tamsoje. N-7. 
20.30 „Putinas ir mafija“ N-7
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Skrydis“ N-14
1.10 „Judantis objektas“ N-7
1.55 „Tamsos riteris“ 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 „Vasara, ateik čia“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.20 TV3 sportas. 
22.25 TV3 orai. 
22.30 „Pasiutę šunys“ N-14
0.20 „Kaulai“ N-14

1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Gaudynės“ 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
18.30 LKL čempionatas. 
Žalgiris - Juventus. Tiesioginė 
transliacija
21.00 „Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė“ N-7
0.00 „Piktosios dvasios sugrį-
žimas“ S
1.40 „Išbandymų diena“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 “Kas namie šeiminin-
kas?” 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ 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 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 

20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
N-7. 
21.00 „Be įsipareigojimų“ 
N-14
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 „Jorkšyro žudikas. 1983-
ieji“ N-14 

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014“. 
7.20 Auklė Mun (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. 
(kart.).
7.50 Stop juosta.   (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Durys atsidaro. (kart.).
12.45 Amžinai stilingos 
(kart.).
14.00 Bravo! 
15.20 Auklė Mun 
15.35 Tobotai 1 
16.00 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.   (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
19.00 ARTS21. (kart.).
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.25 Prokurorai. 
21.15 Kissingeris 
23.00 Tarantulas N-14
0.20 DW naujienos rusų 

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje. 

6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k).
7.30 @rimvydasvalatka (k) 
8.00 Žinios (k).
9.00 Autopilotas. 
9.30 Valanda su Rūta (k). 
11.00 Rytas su LNK. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK. 
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”. 
6.55 “Kobra 11” (“Alarm Fur 
Cobra 11”).
Vokietija. 2002. Nuotykių seri-
alas. 7 sez. 95 s. N-7 
7.55 „Kaulai“ N-7 (kart.) 
5.55 „Nuo amato iki verslo“. 
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama“ N-7 (kart.).
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7 (kart.) 
13.25 „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 „Vaiduoklis“ S.
0.55 „Kobra 11“ N-7.
1.45 „Daktaras Hausas“ N-14.

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“. 
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 „24/7“. 
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Raudonoji karalienė“ 
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Miškinis“ 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 sparnai“. 
N-7.
0.15 Gyvenimo būdas. N-7
1.15 „Šiandien kimba“. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2018 m. gegužės 5 d.

antradienis 2018 05 08

trečiadienis 2018 05 09

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.05 Senis (Der Alte). 
Detektyvinis serialas. Vokietija. 
2005 m. N-7. 307 s.
10.05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5
10.55 Akis už akį 5 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.  
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. 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 Sportas. Orai.
21.13 Loterija „Jėga“.
21.15 Dėmesio centre.  
22.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. I pusfina-
lis. Tiesioginė transliacija iš 
Lisabonos.  
0.15 Greiti ir įsiutę N-14
2.00 LRT radijo žinios.

6.00 Dienos programa. 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
N-7
7.40 „Ponas Bynas“ 
8.05 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra . N-7. 
12.00 Tamsoje . N-7. 
12.30 Nuo... Iki.... 
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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Ekranai. N-7. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Žiaurumas“ N-14
0.35 „Judantis objektas“ N-7
1.25 „Skrydis“ (Flight). N14.

6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7
8.25 „Šviesoforas“. N-7
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“. 
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Šviesoforas“. N-7
20.00 „Prieš srovę“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.20 „TV3 sportas“.
22.25 „TV3 orai“.
22.30 „Atstumtasis“ N-14
0.20 „Kaulai“ N-14
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.15 „Gaudynės“ N-7

3.05 „Greislendas“ N-14

6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.25 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.25 „Ekstrasensų mūšis“ 
N-7
13.45 „Prokurorų patikrini-
mas“ N-7
14.55 „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 „Kikboksininkas. 
Agresorius“ N-14
22.50 „Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė“ N-7
1.40 „Gyvi numirėliai“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ 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 „Mano meilės šviesa“ 

19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės XIV. Praeities mirčių 
aidas„“N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.55 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
6.55 Grizis ir lemingai
7.05 Auklė Mun (kart.).
7.15 Tobotai 1 (kart.).
7.40 Mažasis atradėjas. 
(kart.).
8.55 Kelias į namus. (kart.).
8.25 Septynios Kauno dienos.   
(kart.).
8.55 Nuo gamyklos konvejerio 
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Euromaxx. (kart.).
12.45 Prokurorai. (kart.).
13.35 Kissingeris (kart.).
15.15 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija. 
18.30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.  
19.00 Laisvės vėliavnešiai. 
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.25 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
21.15 Šventasis karas 
22.10 Jaunasis Montalbanas 

1 N-7
23.50 DW naujienos rusų 
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.35 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2014“. 

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. 
12.30 Ekranai. N-7. 
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
14.00 Rytas su LNK. 
16.00 Nuo.. Iki.. (k). 
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 „Kobra 11“ N-7 (kart.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ 
N-7.
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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 „CSI Majamis“ N-7 
(kart.).
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“. 
21.30 „Kulka į galvą“ N-14.
23.20 „Pėdsakai“ . N-7.
0.20 „Kobra 11“ N-7
1.20 „Daktaras Hausas“ N-14

6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“. 
7.15 „Muzikinės kovos“. 
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Raudonoji karalienė“ 
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ 
N-7
12.30 „Miškinis“ 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. Informacinė 
publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. N-7
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. 
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Patriotai“. N-7
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa. N-7
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. 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 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. I pusfinalis.   
(kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
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.  
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100 
metų. 
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.20 Svetimšalė 2 N-14
0.50 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
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 Tamsoje . 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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Nugalėk Merūną. 
21.30 Žinios. 
22.24 Sportas. 
22.28 Orai. 
22.30 „Metro užgrobimas 123“ 
N-14
0.40 „Judantis objektas“ N-7
1.30 „Žiaurumas“ 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 „Amerikietiškas apiplėši-
mas“ N-14.
0.20 „Kaulai“ N-14.
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „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 patikrinimas“ 
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 „10,5. Apokalipsė“ N-14
0.35 „Kikboksininkas. 
Agresorius“ N-14
2.15 „Gyvi numirėliai“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ 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 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 

21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės XIV. Ovalios žmogžu-
dystės“ N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7. 
0.45 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
6.50 Mano tėviškė. (kart.).
7.15 Tobotai 1 (kart.).
7.55 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.25 Nacionalinis turtas.   
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.10 Meno ritmai 
12.45 Stilius. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Šventasis karas (kart.).
15.15 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas.     
18.15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.     
18.30 Septynios Kauno die-
nos.  
18.55 UEFA merginų U17 
čempionatas. Lietuva - 
Nyderlandai. Tiesioginė translia-
cija iš Alytaus.
21.05 Kalbantys tekstai.  
21.50 ARTi. Veidai. (kart.).
22.10 Detektyvas Daunas 
N-14

23.45 DW naujienos rusų 
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš Prahos.  
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festiva-
lis „Birštonas 2014“. „Fabiana & 
The Sound Flowers“.

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 Nuo.. Iki.. (k). 
10.30 KK2. N-7. Infošou. 
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. 
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.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Savaitė su Kauno 
„Žalgiriu„“. (kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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
15.25 „CSI Majamis“ N-7 
(kart.).
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 „Gimtadienis“ N-14
23.20 „Pėdsakai“ . N-7
0.20 „Kobra 11“ N-7
1.20 „Daktaras Hausas“ N-14

06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
10.20 „Raudonoji karalienė“ 
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7 
12.30 „Miškinis“ 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 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
21.30 „Ant bangos“. 
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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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.  
21.15 Dėmesio centre.  
22.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. II pusfina-
lis. Tiesioginė transliacija iš 
Lisabonos.  
0.15 Greiti ir įsiutę 2 N-14
2.00 LRT radijo žinios.

6.20 „Mano gyvenimo šviesa“ 
7.35 „Ponas Bynas“ 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK. 
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7. 
12.00 Tamsoje . N-7. 
12.30 Nugalėk Merūną . 
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 Tamsoje. N-7. 
20.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Pranaši pozicija“ N-7
0.15 „Judantis objektas“ N-7
1.05 „Metro užgrobimas 123“ 
N-14
2.45 Alchemija. VDU karta. 
2013 m. Kultūrinė publicistika. 

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 „Rembo. Pirmasis krau-
jas“ N-14.
0.20 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.20 „Kvantikas“ N-7
2.10 „Gaudynės“ N-7

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

(k) N-7. 
8.40 „44-as skyrius N-7. 
9.40 „Tokia tarnyba“ (k) N-7. 
10.40 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.40 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7. 
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7. 
16.50 „Gelbėtojai - 112“ 
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena. 
20.25 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.00 „Universalus karys. Kita 
karta“ 
23.00 „10,5. Apokalipsė“ N-14
2.20 „Gyvi numirėliai“ N-14

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeimininkas?“ 
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų sky-
rius“ 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 „Mano meilės šviesa“ 
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Rė saloje“ N-14
23.00 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 „Tiltas“ N-14

 kultura

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
7.00 Auklė Mun (kart.).
7.15 Tobotai 2 (kart.).
7.40 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.55 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).  
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Klauskite daktaro. (kart.).
13.05 Maistas ir aistros. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. (kart.).
14.20 Nes man tai rūpi. (kart.).
15.10 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
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. 
19.30 Dainininkės Janinos 
Miščiukaitės 70-osioms gimimo 
metinėms. 
20.30 Anapus čia ir dabar. 
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA 
World Cup 2018“.
22.00 Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui - 30. Atgimimo kronika. 
N-7
23.10 Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui - 30. Laiko ženklai. 
Laikraštis „Sąjūdžio žinios“. 
23.45 DW naujienos rusų kalba.

24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2014“. Projektas 
„Leobard Grey“.

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.
10.30 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 Nugalėk Merūną. 
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.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Vienam gale kablys“.(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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 „CSI Majamis“ N-7 (kart.).
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 „Amerikietiškas pyragas“ 
N-14
23.20 „Pėdsakai“ . N-7
0.25 „Kobra 11“ N-7
1.20 „Daktaras Hausas“ N-14

6.29 TV parduotuvė.
6.45 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 13 - 15 am-
žiuje“. 
7.15 „Ant bangos“. 
8.15 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi. 
8.30 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Legenda apie pilotą“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7 
12.30 „Miškinis“ 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 „Žmogus be praeities“ 
N-7
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 „Vantos lapas“. 
0.15 „Kapitonas Gordejevas“ 
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 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. II pusfinalis.   
(kart.).
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 Kazino „Royale“ N-7
1.05 Specialus tyrimas. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro. (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 Tamsoje . N-7. 
12.30 Valanda su Rūta . 
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  „Dingusi“ N-14
23.55 „Mirtinoji“ N-14
1.40 „Pranaši pozicija“ 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 „SimpsonaiN-7 
16.00 TV3 žinios. 
17.00 „TV Pagalba“. N-7 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.30 „La troškinys“ N-7
21.45 „Juros periodo parkas“ 
N-7
0.15 „30 tamsos dienų“ S.
2.20 „Amerikietiškas apiplėši-
mas“ N-14 (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.
11.30 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ 
N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.

16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija
21.00 Tikras teisingumas 2. 
Kruvini pinigai N-14
22.50 Tarptautinis turny-
ras „BUSHIDO KOK 2018 
Moldova“. N-7. Sporto laida. 
2.20 „Universalus karys. Kita 
karta“ N-14
3.55 „Tikras teisingumas 2. 
Kruvini pinigai“ N-14
Šeštadienis, vasario 17 d.

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“ 
8.25 „Akloji“ 
9.00 Sveikinimai. 
11.30 „Sunkių nusikaltimų 
skyrius“ 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 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7. 
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7. 
21.00 „Komisaras Falkas. 
Tylioji diplomatija“ N-14
23.05 „Nudegęs“ N-14
1.00 „Tiltas“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  

6.05 Džiazo muzikos vakaras. 
XVIII tarptautinis džiazo festiva-
lis „Birštonas 2014“. (kart.).
6.50 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.50 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip. 
(kart.).  
8.50 Nuo gamyklos konvejerio 
1 (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.   
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų 
kalba.
12.15 Stop juosta.   (kart.).
12.45 Kultmisijos. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Dainininkės Janinos 
Miščiukaitės 70-osioms gimimo 
metinėms. Janina Miščiukaitė. 
Gyvenimas dainoje. Muzikinis 
dokumentinis filmas. Scen. aut. 
ir rež. Kazimieras Šiaulys. 2016 
m. (kart.).
15.15 Auklė Mun 
15.25 Tobotai 2 
15.50 Nuo gamyklos konve-
jerio 1 
16.15 Mažasis atradėjas. 
16.30 Laba diena, Lietuva.   
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..   (kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.35 Ten, kur namai 1 N-7
20.30 Kultūros teismas. 
21.15 Nepagrįstai apkaltintas. 
N-14
22.45 Kosminis Čiurlionis. 
Dalyvauja Petras Vyšniauskas 
(saksofonas), Olegas 
Molokojedovas (klavišiniai), 
Aleksandra Žvirblytė (fortepi-
jonas).

0.15 DW naujienos rusų kalba.
0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 Džiazo muzikos vakaras.
 

6.30 Labas vakaras, Lietuva 
(k). 
7.30 Info komentarai su Indre 
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
Aktualijų laida. 
9.30 Nugalėk Merūną. 
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.) 
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7 
(kart.) 
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7 
(kart.) 
10.25 „Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama“ N-7 (kart.).
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 „CSI Majamis“ N-7 
(kart.).

16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7. 
19.30 „Verslo receptai“. 
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“. 
21.45 „Sportas“. 
21.50 „Orai“. 
22.00 „Išprotėjęs profesorius 
2. Klampų šeimynėlė“ N-7
0.10 „Amerikietiškas pyragas“ 
N-14 (kart.).
2.00 „Daktaras Hausas“ N-14.

6.49 TV parduotuvė.
7.05 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
7.45 „Gyvenimo sparnai“. 
Pokyčių drama. N-7
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Legenda apie pilotą“ 
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ 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 „Baimės įlanka“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 
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. 
12.45 Dramblių šeimyna ir aš
13.40 Mis Marpl 4 
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 Valanda iki 
„Eurovizijos“.  
22.00 Dainų konkursas 
„Eurovizija 2018“. Finalas. 
Tiesioginė transliacija iš 
Lisabonos.  
1.45 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo 
lenktynės N-14

6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
6.55 „Ponas Bynas“ 
7.20 „Nickelodeon“ valanda. 
7.45 „Žuviukai burbuliukai“ 
8.10 „Keista šeimynėlė“  

8.35 „Tomo ir Džerio šou“  
9.00 „Saugokis meškinų“ 
9.30 Drakonų kova. Super“ 
. N-7.
10.00 „Džesis ir Petas“ 
11.50 „Meškiukas Jogis“ 
13.25 „Šuo futbolininkas. 
Europos taurė“ 
15.10 „Mano draugas delfi-
nas“ 
17.30 Bus visko. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Auksinis kompasas“ 
21.45 „Didžiosios motušės 
namai 2“ N-7
23.45 „Nevykėlis Laris - svei-
katos inspektorius“ N-14
1.30 „Mirtinoji“ N-14

6.15 „Televitrina“. 
6.30 „Aladinas“ 
7.00 „Ančiukų istorijos“ 
7.30 „Vėžliukai nindzės“ 
8.00 „Aladinas“ 
8.30 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
9.30 „Ilgo plauko istorija“
10.00 „Virtuvės istorijos“. 
10.30 „Skaniai ir paprastai“. 
Lietuva, kulinarijos laida.
11.00 „Svajonių ūkis“. 
11.30 „Išsirink sau ateitį“. 
12.00  „Beždžioniukas 
Montis“ N-7
13.05  „Pelenė“ N-7
14.55 „Ambicinga blondinė“ 
N-7.
 16.50 „Ekstrasensų mūšis“ 
18.30 „TV3 žinios“. 
19.25 „Eurojackpot“. Loterija. 
19.30 „Garfildas 2“ 
21.10 „Įsikūnijimas“ N-7
0.30 „Prieš vidurnaktį“ N-14.
2.35 „Juros periodo parkas“ 

N-7 (kart.).

6.35 “Viena už visus”  N-7
8.45 Sveikatos ABC televi-
trina. 
9.00 Autopilotas. Aktualijų lai-
da apie automobilius. Vedėjas 
Ramūnas Fetingis
9.30 Apie žūklę. 
10.00 „Pavariau“ N-7. 
10.30 „Blogas šuo!“ 
11.30 „Nematoma karalystė“ 
12.40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ 
13.10 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ 
13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ N-7. 
14.45 „Kas žudikas?“ N-7. 
16.00 „Detektyvų istorijos“ 
N-7. 
17.00 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
Tiesioginė transliacija
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 „Pradžia“ N-14
1.00 „Baubas“ N-14
2.35 Muzikinė kaukė . 

6.20 Teleparduotuvė. 
6.50 „Kas namie šeiminin-
kas?“ 
7.50 „Daktaras Ozas. 
8.40 „Sodininkų pasaulis“ 
10.15 „Būrėja“ 
11.25 „Akloji“ 
11.55 „Nekviesta meilė“
14.10 „Tabatos salonas“ 
15.10 „Širdele mano“ 
17.10 „Akloji“ 
18.20 „Būrėja“ 
19.30 „Imperatorė Ki“ 
21.00 „Bekas 3. Dievo vardu“ 

N-14
22.50 „Cirkas „Kolumbija“ 
N-14
0.55 „Nudegęs“ N-14

 kultura
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  
6.05 Duokim garo!  
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. ( 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 Vincenzo Bellini. Opera 
„Kapulečiai ir Montekiai“. Felice 
Romani libretas.  
14.05 Stilius. 
15.00 Atžalos. 
15.50 Euromaxx. 
16.20 Nepamirštami posmai. 
Skaito aktorė Lilija Žadeikytė. 
Rež. Danutė Keturakytė.
16.55 UEFA merginų U17 
čempionatas. Lietuva - 
Suomija. Tiesioginė transliacija 
iš Šiaulių.
19.00 Prisikėlimo ekspresas - 
šimtmečio veidai. 
19.45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.   (kart.).
20.15 Stambiu planu. 
21.00 Nekalbėk su nepažįsta-
maisiais N-14
22.35 LRT OPUS ORE. 
Grupė „Parranda Polar“.  
23.35 Lengvai ir linksmai! 
„Žuvėdra“.
24.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Nepagrįstai apkaltintas. 

Hario Viorco byla 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. 
N-7. Aktualijų laida. 
20.00 Ekranai (k). N-7. 
21.00 Bus visko (k). 
22.00 Žinios.
23.00 Nugalėk Merūną. 
0.00 Dabar pasaulyje.
 0.30 Yra, kaip yra (k). N-7. 

6.10 „Televitrina“. 
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.) 
7.25 „Bjauriausi darbai pasau-
lyje“ N-7 (kart.) 
8.30 „Sandėlių karai“ N-7 
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.) 
9.30 „Statybų gidas“. 
10.00 „Nuo amato iki verslo“. 
10.30 „Lietuvos mokyklų 
žaidynės“. 
11.00 „Skilusios kaukolės 
ranča“ N-7 
11.55 „Jokių kliūčių!“ 
13.00 „Didžiosios katės. 
Nepaprastų gyvūnų šeima“
13.55 „Bjauriausi darbai pa-
saulyje“ N-7 
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 „Egipto dievai“ N-7
0.30 „Išprotėjęs profesorius 2. 
Klampų šeimynėlė“ N-7
2.25 „Jokių kliūčių!“ N-7

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
N-7
7.55 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Elza - žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“. 
8.30 „10 min iki tobulybės su 
Jurijumi“. 
8.45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
9.30 „Vantos lapas“. 
10.00 Ant bangos. 
11.00 „Vera“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7
15.00 „Geriausios nardymo 
vietos“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pavojingiausios kelio-
nės. Gvinėja“. N-7.
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 „Svarbiausia - įstaty-
mas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vera“ N-7.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

Po truputį šylant orams vis 
daugiau laiko praleidžiame lau-
ke, planuojame išvykas, atosto-
gas, išsitraukiame dviračius ir 
riedučius bei prisimename kitas 
sporto šakas. O kad aktyvus 
laisvalaikis ir sportas teiktų dar 
daugiau malonumo, tiesiog bū-
tina pasirūpinti patogia apranga 
ir avalyne! Gegužės 12-13 die-
nomis kviečiame pasinaudoti 
ypatingomis ir tik šį savaitga-
lį galiojančiomis nuolaidomis 

sporto ir laisvalaikio prekių 
parduotuvėse Babilone!

Ieškantieji patogios laisva-
laikio aprangos turėtų užsukti 
į HIATUS parduotuvę, nes čia 
bus taikomos net nuo 30 pro-
centų nuolaidos Didriksons, 
Columbia ir Napapijri prekinio 
ženklo aprangai bei 30 procen-
tų nuolaida Columbia prekinio 
ženklo avalynei. Be to, visi 
apsipirkę šioje parduotuvėje 
galės gauti HIATUS lojalumo 

kortelę nemokamai. 
Na, o kad aktyviai leidžiant 

laisvalaikį ir vaikštinėjant po 
miškus nepasiklystumėte, o 
išalkus lengvai suruoštumėte 
pietus gamtoje, pasirūpinki-
te kompasu ir lauko virtuve 
– šioms prekėms OKSALIO 
parduotuvėje gegužės 12-13 
dienomis bus taikomos nuo 20 
procentų nuolaidos. Planuo-
jantys šventes ar staigmenas 
OKSALIO parduotuvėje galės 

Tradicinis sporto ir laisvalaikio prekių savaitgalis 
BABILONE!

Kviečiame visus daugiau judėti ir aktyviau leisti laisvalaikį! Jau gegužės 12-13 dienomis Babilone 
vyks sporto ir laisvalaikio prekių savaitgalis.

su nuolaida įsigyti ir fejerver-
kų, jiems bus taikomos nuo 20 
iki 50 procentų nuolaidos.

Sportinius batelius ar apran-
gą galėsite išsirinkti ir pigiau 
įsigyti PUMA OUTLET, RE-
GATTA ir SPORTS DIRECT 
parduotuvėse – čia bus tai-
koma papildoma 20 procentų 
nuolaida visoms prekėms. O 
mėgstantys lietuviškus prekės 
ženklus turėtų užsukti į AU-
DIMO išparduotuvę, kurioje 
pažymėtos prekės bus net 20 
procentų pigiau.

Babilone esantis knygynas 
VAGA kviečia ne tik sportuoti 
ir aktyviai leisti laisvalaikį, bet 
ir apie tai pasiskaityti. Sporto 
ir laisvalaikio prekių savaitga-
lio metu VAGA knygyne bus 
taikoma 20 procentų nuolaida 
knygoms apie sportą ir sveiką 
gyvenseną.

Neįsivaizduojantys  laisva-
laikio aprangos be kokybiškų 
ir stilingų džinsų, bus laukiami 
DŽINSŲ CENTRE, kur Mus-
tang ir Levis prekėms bus tai-
koma 20, o visoms kitoms net 
30 procentų nuolaidos! Prie 
stilingos aprangos pritrūkus 
akinių nuo saulės, užsukite į 
OPTIKOS PASAULĮ, šioje op-
tikoje saulės akiniams bus tai-

komos nuo 10 iki 35 procentų 
nuolaidos.

Gegužės 12, pirmąją sporto 
ir laisvalaikio prekių savaitga-
lio dieną, Babilone lankysis In-
tero GYM komanda, kuri nuo 
12 iki 18 valandos lankytojams 
nemokamai atliks kompozicinę 
kūno analizę. Šio tyrimo metu 
galima nustatyti tokius asmens 
kūno rodiklius kaip biologinis 
amžius, fizinis tipas, paros ka-
lorijų norma, raumenų kokybė 
bei daugybę kitų. O atlikus iš-
samią analizę savo rezultatus 
galėsite aptarti su sveikos gy-
vensenos konsultante bei gauti 
patarimų mitybos ir savijautos 
gerinimo klausimais.

Sporto ir laisvalaikio prekių sa-
vaitgalį „Babilone“ vyks išskir-
tinis žaidimas – apsipirkę už 50 
eurų ir daugiau vienoje iš sporto 
ir laisvalaikio parduotuvių, turės 
galimybę laimėti puikių prizų! 
Tarp jų „Columbia“ kepurai-
tes, „Audimas“ rankšluosčius ir 
daug kitų. Tuo prekybos centro 
staigmenos nesibaigs, daugiau 
pasiūlymų ir staigmenų rasite 
Babilono interneto svetainėje 
www.pcbabilonas.lt ir Facebook 
paskyroje: www.facebook.com/
babilonaspanevezys
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dradarbiavimą, turėtų būti teikiama 
kvalifikuota pagalba tiek smurtau-
tojui, tiek aukai, tiek kitiems šei-
mos nariams. 

- Kodėl moterys nedrįsta 
kreiptis pagalbos, apskritai ven-
gia kalbėti apie savo problemas?

- Dažniausiai netiki, kad viešu-
mas gali kažką pakeisti, yra pri-
pratusios kentėti ir, kadangi sukasi 
smurto ratas, smurtautojas atsipra-
šinėja, jos patiki, kad šįkart bus 
kitaip. Daugelis smurtą patiriančių 

moterų pasižymi 
priklausomybe nuo 
santykių. Būna at-
sisakiusios savo as-
meninio gyvenimo 
ir nebežino, kaip 
gyventi, esant kito-
kiems santykiams. 

- Kokios yra esminės, gilumi-
nės smurto priežastys?

- Kaip ir minėjau, smurtautojai 
nori pakeisti šalia esančio žmo-
gaus elgesį arba siekia patenkinti 
savo poreikius, neatsižvelgdami į 
šeimos interesus, iškelia save virš 
visų kitų šeimos narių. 

- Kokios yra smurto pase-
kmės?

Psichologė Jurgita Vasiliauskienė: „Moteriškumas ne tik 
plazdenančios suknelės , o jausmas viduje“

Prieš tai - du individualūs pokal-
biai, kurių metu surašoma sutar-
tis, supažindinama su programa, 
numatomas bendradarbiavimas ir 
aptariamas darbas grupėje. Grupės 
dalyviai pasirašo sutartį, kad 18 
mėnesių nevartos alkoholio. 

- Kodėl reikalingos tokios pro-
gramos?

- Kad būtų mažinamos smurto 
apraiškos. Bet kokia nuobauda - 
laisvės atėmimas ar piniginė bauda 
-nemoko elgtis kitaip, o lankant 
kursus pusę metų, po 2 val. kartą 
per savaitę, kai grupėje praktiškai 
mokomasi elgtis ir tas elgesys par-
sinešamas į namus, yra tikimybė, 
kad elgesys pasikeis. 

- Ar dirbama lygiagrečiai ir su 
nukentėjusiomis?

- Smurto aukos taip pat gali gauti 
pagalbą, kuri joms nėra privaloma, 
tačiau retai ja pasinaudoja dėl įvai-
riausių priežasčių - ir pačios jaučia 
kaltę ir gėdą, ir kaltina. Įtakos turi 
ir įsisukęs smurto ratas.

-Prie šio straipsnių ciklo taip 
pat nemažai prisidedate. Tiek 
konsultuojate rengiant klausi-
mus, tiek stiprinate pačias pa-

šnekoves. Kodėl tai darote? 
- Man patinka daryti tokius dar-

bus, kuriais aš tikiu. Manau, kad 
toks žinios nešimo būdas gali būti 
efektyvus, mažinant smurto apraiš-
kas Lietuvos žmonių gyvenimuo-
se. Man patinka dirbti komandoje 
su šio projekto moterimis, jaučiu, 
kad kalbame ta pačia kalba. Man 
tai darbas ir malonumas kartu. 

- Dirbate skirtingus darbus, 
kuriuose kartojasi smurto pro-
blema. Kodėl apskritai jums rūpi 
ši tema?

- Pati esu 
ne kartą pa-
tyrusi smur-
tinį elgesį ir 
man vis dar 
skauda. 

Per savo 
profesiją galiu ir gebu įsijausti į 
smurto sukėlėjų ir aukų būsenas, 
todėl galiu teikti efektyvią pagal-
bą. 

- Kas gali suteikti pagalbą 
smurto atveju?

- Įvykus vienokiam ar kito-
kia smurtui, be abejonės, reikėtų 
pirmiausia kreiptis į policiją, o 
tada,pasitelkus tarpinstitucinį ben-

Kaip teigiama istoriniuose šalti-
niuose, turtingas istorinės praeities 
Jurgiškio kaimas (Viešintų sen.) 
XIV – XV amžiuje pretendavo 
tapti mieteliu ir dėl to lenktynia-
vo su vos už 5 kilometrų esančio-
mis Viešintomis, kurios per kelis 
šimtmečius Jurgiškį nurungė. Dar 
prieškariu kaime veikė pradžios 
mokykla, kurioje mokėsi per 60 
vaikų, o 1969 – aisiais joje nuaidė-
jo ir, matyt, visiems laikams nutilo 
mokyklinis skambutis. 

Dabar prie Kupiškio rajono ribos 
besišliejančiame kaime gyvena vos 
keli nuolatiniai gyventojai.

-AnYkŠTA

- Sudaužyti gyvenimai. Tai ne 
tik fizinis skausmas, bet ilgalaikiai 
psichologiniai pakitimai, ligos, ne-
betikėjimas šviesesniu, geresniu 
gyvenimu, nebegebėjimas ben-
drauti, gerbti kitus ir save, noras 
gūžtis, užsidaryti, o kartais kovoti 
ir garsiai rėkti. 

- Iš kur semiatės žinių, kom-
petencijų, įgūdžių tokioms įvai-
riapusėms veikloms, kaip darbas 
su smurtautojais ir moteriškumo 
atskleidimas? 

- Aš labai mėgstu mokytis. Kas 
savaitę dalyvauju kokiame nors 
seminare ar mokymuose.  Kiekvie-
nuose kursuose atrandu bent sakinį 
kažko nauja, ir, jei tai žinau tik aš 
viena, man to nepakanka. Labai 
mėgstu dalytis ir tikiu, kad daliji-
masis yra tai, dėl ko aš esu šitoje 
žemėje. 

- Kokios yra smurto formos ir 
kaip jas atpažinti?

- Dažnai su smurto sąvoka sie-
jamas tik fizinis smurtas, tačiau 
dar yra ir ekonominis, seksuali-
nis, emocinis, kurį moterys vengia 
įvardyti, nes galvoja, kad tiesiog 
tokia moters dalia. Kai kurie pa-
juokavimai gali atrodyti kaip tie-
siog juokai, bet dažnai tai ir yra 
smurtas – necenzūrinių žodžių 
vartojimas, asmens menkinimas, 
sakant, kad moteris negali atlikti 
vienokių ar kitokių dalykų, pa-
vydas, neleidimas bendrauti su 
draugėmis(izoliacija), neištikimy-
bė. Kartais galvojama, kad vyrai 
taip gali elgtis, o moterys ne. 

- Ką turi daryti valstybė, sa-
vivaldybės, visuomenė, kad šių 
problemų mažėtų?

- Institucijos daro tai, ką gali 
daryti. Jie dirba taip, kaip gali ge-
riausiai. Aš darau tai, ką galiu. Ir 
kiekvienas darykime tik tiek, kiek 
galim, nevertindami ir nesmerkda-
mi. 

- Užbaikime šį pokalbį mamos 
dienos tema. Ar jums svarbu 
būti mama? Ką jums suteikia 
motinystė?

- Motinystė man yra gyvenimo 
prasmė. Tai man suteikia savirea-
lizavimo galimybę, atsikartojimą 
ateinančiose kartose, buvimą ir au-
gimą kartu su vaikais, švelnumą ir 
manęs tokiios, kokia esu,priėmimą. 
Manau, tai yra besąlygiška meilė. 

...„Toks žinios nešimo 
būdas gali būti efektyvus, 
mažinant smurto apraiškas 
Lietuvos žmonių gyveni-
muose.“...

MOTERIŠKI PAŠNEKESIAI

Kadaise pretendavo tapti miesteliušimtas istorijų

Pasak seniausio kaimo gyventojo, į devintą dešimtį įkopusio Baltramiejaus Indilo, kaime apie 1963 
– iuosius dar gyveno apie septynias dešimtis žmonių, didžiąją dalį darbų jie nudirbdavo rankomis, 
pasitelkdami į pagalbą arklius. 

nuotraukos iš asmeninio Baltramiejaus inDilO albumo. 

spektras

(Atkelta iš 6 p.)

Visos trys projekto rengėjos - iš kairės fotografė Ingrida Pociūtė, moteris kalbinanti Skaistė Vasi-
liauskaitė-Dančekovienė ir psichologė Jurgita Vasiliauskienė.

Egzaminas. Daugiau nei 20 tūkst. 
abiturientų ir ankstesnių laidų absol-
ventų šeštadienį laikys anglų kalbos 
valstybinio egzamino klausymo, 
skaitymo ir rašymo dalis. Valstybi-
nį anglų kalbos egzaminą pasirinko 
laikyti daugiausia abiturientų. An-
glų egzamino klausymo, skaitymo 
ir rašymo dalių egzaminai vyks 168 
Lietuvos savivaldybių administracijų 
įsteigtuose centruose. Nacionalinio 
egzaminų centro (NEC) duomeni-
mis, laikyti anglų kalbos egzaminą 
užsiregistravo 20 634 kandidatai. Už 
visą egzamino užduotį kandidatai ga-
lės surinkti 100 taškų. Už kiekvieną 
egzamino dalį (kalbėjimą, klausymą, 
skaitymą, rašymą) kandidatai gali 
surinkti po 25 proc. viso egzamino 
taškų. Užsienio kalbos valstybinio 
brandos egzamino išlaikymo riba - 16 
proc. užduoties taškų. NEC duome-
nimis, 2018 metais prašymus laikyti 
brandos egzaminus iš viso pateikė 31 
640 kandidatų (2017 metais - 32 572 
kandidatai).

Konfliktas. Penktadienio rytą Egė-
jo jūroje Turkijos krovininis laivas ty-
čia susidūrė su Graikijos kariniu kate-
riu. Tai pranešė „Reuters“, remdamasi 
Graikijos karinių jūrų pajėgų atstovais. 
Graikijos karinis kateris „Armatolos“ 
patruliavo netoli Lesbo salos vykstant 
NATO kovos su nelegalia migracija 
operacijai. Gautomis žiniomis, Turki-
jos krovininis laivas „priplaukė ir už-
kliudė“ Graikijos katerį. Po to Turki-
jos laivas padidino greitį ir nuplaukė 
Turkijos krantų link, nereaguodamas 
į jam adresuotus Graikijos jūreivių 
pranešimus per radiją. Per susidūrimą 
„Armatolos“ buvo šiek tiek apga-
dintas, jo įgulos nariai nenukentėjo. 
Graikijos pareigūnai informavo apie 
šį incidentą NATO, kurios narės yra 
Graikija ir Turkija. Tai jau ne pirmas 
toks incidentas pastaraisiais mėne-
siais. Vasario viduryje Egėjo jūroje, 
Imijos salų rajone, Turkijos patrulinis 
kateris taranavo Graikijos katerį, o po 
to grįžo į Turkijos vandenis. Per su-
sidūrimą buvo apgadintas Graikijos 
katerio paskuigalis, laivą teko tempti 
į Lero uostą remontuoti. 27 jo įgu-
los nariai nenukentėjo. Panašus in-
cidentas įvyko sausio pabaigoje, kai 
Turkijos karinės jūrų pajėgos neleido 
Graikijos pakrančių apsaugos kateriui 
ir patruliniam laivui prisiartinti prie 
Imijos salų. Laikraščio „Sabah“ duo-
menimis, viename iš Graikijos laivų 
buvo nacionalinės gynybos ministras 
Panos Kammenos.

Preparatas. Čekijoje nedideliais 
kiekiais buvo gaminama ir bando-
ma nervus paralyžiuojanti medžiaga 
„Novičiok“. Tai ketvirtadienį Pra-
hos televizijos kanalui „Barrandov“ 
pareiškė šalies prezidentas Milošas 
Zemanas. M. Zemanas neseniai įpa-
reigojo Čekijos saugumo tarnybą 
išsiaiškinti, ar turi pagrindą oficia-
lios Rusijos URM atstovės Marijos 
Zacharovos tvirtinimai, kad nuo-
dingoji medžiaga „Novičiok“, kuria 
Didžiojoje Britanijoje buvo apnuo-
dyti buvęs Rusijos GRU pulkininkas 
Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija, 
galėjo būti pagaminti Čekijoje ir kad 
šalis turi techninių galimybių tai pa-
daryti. Čekijos karinė žvalgyba pa-
teikė valstybės vadovui atitinkamą 
pažymą. Čekijos karinės žvalgybos 
duomenimis, šie nuodai priskiriami 
nervus paralyžiuojančios medžiagos 
„Novičiok“ šeimai. M. Zemanas pa-
reiškė sutinkąs su karinės specialio-
sios tarnybos išvadomis.

Parengta pagal 
elTA informaciją
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ŠIMTAS ISTORIJŲ

Kas yra katarakta? 
Katarakta – akies lęšiuko sudrumstė-

jimas, galintis sukelti visišką apakimą. 
Didžiąją katarakta sergančių žmonių dalį 
sudaro vyresni žmonės, kadangi lęšiuko 
drumstėjimas dažniausiai išsivysto kaip 
organizmo senėjimo procesas. Sulėtėjus 
medžiagų apykaitai palaipsniui formuojasi 
drumstys ir lęšiukas netenka skaidrumo. 
Ligai progresuojant regėjimas blogėja, at-
skiriama tik šviesa nuo tamsos ar visiškai 
apankama.

Kataraktos požymiai. 
Sergant katarakta silpnėja matymo 

ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, ma-
tomi tarsi žiūrint pro rūką ar nešvarų 
stiklą. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo 
spalvas, dingsta kontrastinis matymas. 
Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Sergant katarakta 

darosi sunku skaityti, sudėtinga vairuoti 
automobilį, atsiranda trukdžiai dirbant 
kasdienius darbus. Kai lęšiuko drumstis 
pradeda kliudyti pilnaverčiam gyvenimui, 
darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis 
į specialistą.

Kaip gydoma katarakta?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas 

– operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pa-
keičiant dirbtiniu. Vaistų kataraktai gydyti 
nėra. Naudojant šiuolaikišką mikrochirur-
ginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje 
pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas 
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implan-
tuojamas dirbtinis. Daugeliu atvejų kata-
raktos operacijos atliekamos taikant vie-
tinį nuskausminimą, netaikant bendrosios 
anestezijos, todėl operacijos metu žmo-
gus išlieka sąmoningas, tačiau visiškai 
nejaučia skausmo. Kataraktos operacija 

Perleisti per upę

Puikiausiai prisimenu dvi mo-
čiutes, jų meilę, rūpestį, pamo-
komus žodžius ir pasakojimus iš 
laikų tolimiausių. Vieną vadinau 
Gurskų močiute, o antroji buvo Jo-
nonių močiutė, kurios sename, dar 
iš tarpukario užsilikusiame pase 
buvo parašyta, kad ji -  Konstan-
cija Guobienė. Aplinkiniai ją va-
dindavo tiesiog Kastute, o mums, 
artimiesiems, ji buvo močiutė.

Susitikimai su močiute senai-
siais laikais būdavo prisigėrę kaž-
kokio su baime sumišusio žavesio, 
jaudulio, kuris drebuliuku užlie-
davo įsėdus į valtį ir plaukiant per 
upę. Močiutė paprastai irkluodavo. 
Nubalęs eglinis irklas plačia mente 
pasinerdavo į vandenį, ištrauktas 
vėl būdavo paneriamas - vis nau-
jam grybšniui, kuris stumtelėdavo 
mūsų laivę vis pirmyn. Iš pradžių 
pačia pakrante, gerokai prieš srovę, 
o paskui, jau leidžiantis pasroviui, 
kuomet tamsus laivagalis kirsdavo 
spėriai tekantį, žvilgantį vandenį 
ir eldijos dugnas užslinkdavo ant 
smėlėto Padvarės kranto. 

Ir šiandien dar gyvas, vis mena-
mas džiugesys, įveikus Šventosios 
srovę, įsiminė ir šalto vandens 
lašų, krentančių nuo irklo į upę, 
šnaresys, kaip ir duslus skambėji-
mas lietaus, kuris taip palaimingai 
ir paslaptingai alsią vasaros popie-
tę su dundesiu atslinkdavo padan-
gėmis nuo Dvarašilio iki senojo 
dvaro parko ir ūžtelėdavo dūžtan-

čių lašų melodija,  krapnodamas į 
senmedžių lapijos stogą.

Būdavo, močiutė savo laive per 
srovę perkeldavo visus vyrus ir 
moteris, iš Jononių ar Butėnų kran-
to pasisvečiuoti ar kapų lankyti ke-
liaujančius, net jaunus berniokus, 
pas Varkujų mergas traukiančius. 
Apie tai taip įdomiai sakydavo - 
,,perleido per upę“. O tokių anks-
čiau, mano vaikystėje, nestigdavo.
Jie  tik paūkaudavo, pašūkaudavo 
pakrantėje ir mano močiutė, iš kie-
mo nusileidusi prie upės, tokius 
keliautojus per upę perkeldavo. 
Dabar nuo pat Užpalių iki Anykš-
čių nė vienos valties upėje nesu-
rasi, niekas tavęs per upę ,,neper-
leis“, nors šauksi šauksi, -  nieks 
neatsilieps. Šiuolaikinis žmogus 
įtariai žvelgia net ir į pėsčiomis ke-
liaujantį, ir pats automobiliu, nors 
ratų ratus reikėtų apsukti, kur tik 
panorėjęs nukanka. 

Gyvenimo vingiai

Mano močiutė buvo kilusi iš ne-
turtingų. Tėvelis, Dominykas Va-
nagas, -  iš Daujočių o motina, Ieva 
Buitvydaitė, -  iš Vilkabrukių. Su-
kūrę šeimą, ėjo po dvarus ir dides-
nius ūkius duoną pelnydami, šiaip 
taip pragyvendami ir vaikučius au-
gindami. O pabiručių buvo daug, 
nes ir užaugo net aštuoni. Močiutė 
buvo viena iš jaunesniųjų : gimė 
šeimynai gyvenant Liepagirių dva-
re prie Svėdasų. Tad kiltimi buvo 
svėdasiškė, tuo ir mano garbingą 
svėdasietišką kilmę paryškindama. 

Geražodis močiutei Konstancijai

Kataraktos operacija - vienintelis būdas pagyti  
Šiandieninis gyvenimo būdas ypač vargina mūsų akis. Vis dau-

giau žmonių skundžiasi silpstančiu regėjimu: darosi sunku skaity-
ti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais pomėgiais. Silpstantis 
regėjimas yra ir pagrindinis vienos dažniausių akių ligų – katarak-
tos – simptomas. 

yra neskausminga procedūra, dažniau-
siai trunka apie 30 minučių, po operacijos 
nereikalingas stacionarus gydymas, paci-
entai gali vykti namo.

Delsimo pavojus.
Dažnai žmonės mano, kad operaciją 

galima atidėti vėlesniam laikui, tačiau 
tai klaidingas mąstymas. Pastebėjus pir-
muosius ligos požymius rekomenduoja-
ma iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta 
gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje 
stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. 

Operuoja gydytojai profesionalai.
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vytautas 

Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi užsienyje. Šie gydytojai atliko ne 
vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas 
dėmesys kiekvienam žmogui, noras kuo greičiau ir efektyviau padėti sergančiajam, neliko nepastebėtas. Jei katarakta,  vargina jus 
ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

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

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

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

Per ilgai laukiant liga progresuoja – iš-
sivysto vadinamoji perbrendusi katarak-
ta, kuri gali nulemti antrinės glaukomos 
ar akies skausmų pasireiškimą. Tokiais 
atvejais kataraktos operacija būna tech-

niškai sudėtinga, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas atsistato 
per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl antrinės 
glaukomos žūsta nervas – regėjimas 
nebeatnaujinamas.

Tačiau vėliau jau amžiams pritapo 
ir tapo vyžuoniške, į Petro ir Povi-
lo atlaidus Svėdasuose nukeliauti 
nesirūpindavo, o štai Magdalenos 
Vyžuonose niekados neapleisda-
vo. Ir eiliniai sekmadieniai ten, Šv. 
Jurgio bažnyčios skliautų ramybė-
je, maldai buvo pašvenčiami.

Dar visai jaunutė  našlaite pasili-
ko jau Vyžuonų dvare, kur po Pir-
mojo pasaulinio karo, sprukdami 
nuo kruvinojo bolševikų pervers-
mo teroro, apsigyveno ir iš Petrapi-
lio sugrįžę vyresnieji broliai Pranas 
ir Kazimieras. Brolis Jonas buvo 
pats tikriausias smarkuolis, gal net 
smarkiausias miestelio vyrukas. 
1919 m. pavasarį išėjo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę, sugrįžęs 
gavo žemės, kurią pardavęs atida-
rė restoraną Utenoje. Ten su plačiu 
užmoju visus pažįstamus, giminai-
čius priimdavo ir vaišindavo, tad 
labai greitai užeiga bankrutavo, 
o visko netekęs Jonas su šeimyna 
sugrįžo į nedidelę uošvių trobelę 
Sprakšių ulytėlėje Vyžuonose. Ten 
jau gyveno įvairiais darbais duoną 
pelnydamasis, sėkmingai žūklau-
damas ir linksmai gyvendamas. O 
jaunylis močiutės brolis, pats ti-
kriausias atsiskyrėlis, romantikas, 
padirbėjęs Rėzos malūne ir visus 
malimo mechanizmus gerai perpra-
tęs, kažkur pražuvo, tik po kelerių 
metų artimieji jį surado - darbavosi 
malūnininku visiems žinomame 
Ginučių vandens malūne.

Klebonas Aleksandras Milei-
ka

Kuomet miljonieriumi vadina-
mas apsukruolis Vyžuonų klebo-
nas Aleksandras Mileika nupirko 
Vyžuonų dvarą, Močiutė jau buvo 
ištekėjusi. Įvairius verslus valdęs 
dvasininkas numatė, kad į tą ūkį 
prie Šventosios ūkvedžiu geriau-
siai tiks rimtas ir teisingas vyras 
Antanas Guobis. Buvo gyvenęs Pe-
trapilyje, truputį pasimokęs, gražiu 
braižu rašęs ir puikiai skaičiavęs, 
patyrimų ne tik mieste prie Ne-
vos bet ir Pirmojo pasaulinio karo 
fronte įgavęs. Pasiūlymas buvo 
priimtas ir šeimyna su visa manta 
bei trimis nedideliais vaikučiais - 
Stanislovu, Vlada ir Antanu -  po-
riniu vežimu išsigabeno į Jononis. 
Po kelerių metų, jau vokietmečiu, 
gimė ir ketvirtasis -  Domas.

Močiutė apie kleboną kalbėdavo 
tik gerai. Prisimindavo, kaip šiam 

einant nuo stambumo net grindys 
linguodavo, kone visa bažnyčia 
drebėdavo, prisimindavo, kaip su-
sirgus mergaitei pas gydytojus ją 
nuvežė klebono automobiliu. Gai-
lėjo, kai kleboną 1941 m. birželį 
ištrėmė į Sibirą. gailėjo sugrįžusio, 
jau pasiligojusio ir prasitarusio, 
kad nemokėjęs gyventi, todėl teko 
kentėti. 

Gyvenimas dvare buvęs puikus.
Tokie gražūs buvo dar senieji, pa-
slapčių pilni rūmai, didelis ūkis, 
daug gyvulių, darbininkų, nuo-
latos daug užklystančių žmonių. 
Laimingai praslinko karas, po to 
jau ir pokario metai, nuolat už-
klystantys partizanai, kartą rūsyje 
pasislėpęs jų vadas Teodoras Kvi-
klys - Klajūnas ir dar pora vyrų. 
Žinoma,pasirodydavo ir stribai, 
kurie nuolat grasindavo Sibiru. Ta-
čiau pavyko išgyventi. 

Suprato mokslo svarbumą, turė-
jo mokslo jėgos pajautą. Močiutė 
skatino mokytis. Mano dėdė Sta-
sius buvo pirmasis iš kaimo, baigęs 
aukštąjį mokslą pokariu, tapęs mo-
kytoju. Mokytoja tapo ir jos sesuo 
Vlada, mokėsi ir jaunesni vaikai. 
Kuomet vyresnėliai studijavo Vil-
niuje, močiutė dažnai pas juos nu-
važiuodavo - nuveždavo maisto sa-
viems,  taip pat sviesto, kiaušinių, 
lašinių parduodavo. Kartą bestovė-
dama eilėje močiutė pamatė, kaip 
paauglys ,,žulikas” skutimosi pei-
liuku prapjovė žmogaus kišenę ir 
bandė ištraukti piniginę. Močiutė 
kapt jį už rankos, tas dar muistėsi, 
bandė šerti, tai tuomet močiutė jam 
kaip reikiant trinktelėjo į snukį. 
Žmonės aplinkui išsigando, jiems 
atrodė, kad tą kaimo moterį tuoj 
papjaus - sekė iki pat stoties, bet 
buvo diena, šviesu ir užpulti nedrį-
so. Drąsos ir ryžtingumo jai niekad 
nestigdavo.

Storių blynų bliuzas

Vasaros malonumai mums, anū-
kams, būdavo prisodrinti neišven-
giamų darbų - vartyti, grėbti, vežti, 
į pašarnę kimšti šieną, ravėti bul-
ves ir daržus, ypač ilgose runkelių 
vagose piktžoles išgalabyti. Taip 
pat dar ir kolorado vabalus rinkti ir 
dar šį tą nuveikti. Tačiau už šiuos 
visus darbus pačioje darbymetėje 
močiutė mus pamalonindavo ypa-
tingu valgiu - storais blynais. Jie 
būdavo kepti su mielėmis, pridėjus 
labai daug kiaušinių ir būdavo ne-

Mokėjusi ir nuoširdžiai džiaugtis ir rūsčiai pasibarti ir liūdėti 
močiutė Konstancija giminių apsuptyje laidojant brolį Juozapą.

Autoriaus nuotr. 

žemiškai stori, gal centimetriniai. 
Ypač gerai jie sueidavo su bruknių 
uogiene.

Kai jau buvau pajėgus, man ti-
kriausias smagumas būdavo suka-
poti malkas. Kirviu mojuodavau 
su įkarščiu, močiutė sakydavo, 
kad kuomet aš darbuojuosi, gražu 
žiūrėti - kartais atsisėdusi menką 
valandėlę ir pažiūrėdavo. Paau-
glystėje man nestigo didžių norų ir 
darbštumo. Krūva mažėdavo grei-
tai. Sukaitęs nerdavau čia pat, pa-
kalnėje, į upę, vėl sugrįždavau, vėl 
darbuodavausi,  kol karšta saulė, 
rudinanti mano kūną, vėl nuginda-
vo į vėsius vandenis.

Tikriausia puota būdavo ir tuo-
met, kai močiutė iškepdavo duo-
nos. Kepalai būdavo didžiuliai, ant 
klevų lapų pakepti. Kaip smagu 
būdavo gauti dar karštos duonos 
abišalę ir valgyti pienu užsigeriant. 
Taip nežemiškai gardu, rodosi, 
nieko gardesnio pasaulyje nebuvo 
ir nebus. 

Knygų vakarai

Kuomet pasaulį apgaubdavo žie-
mos ramybė, kuomet balti sniegai 
užklodavo, upę sukaustydavo le-
das, mes pas močiutę nueidavome 
lediniu upės tiltu. Buvo smagu ten 
pabūti : troba šilta, lauke ūžauja 
vėjai, o močiutė  imdavo knygą ir 
visi pakaitomis pradėdavo ją skai-
tyti. Tas paprotys buvo užsilikęs 
dar iš senų laikų. Mano tėvelis vis 
prisimindavo namuose buvusią 
nuostabią, gal dar iš senojo dvaro 
laikų užsilikusią smetonišką knygą 
- Žiulio Verno ,,Penkiolikos metų 
kapitonas”. Tokią didelio formato, 
žalsvu viršeliu, su daugybe juodai 
baltų iliustracijų, pasigėrėdama 
šį tą pasakodavo: apie bekraštes 
jūrų bangas skrodžiantį burlaivį 
,,Piligrimą”, apie gudrų šunį Din-
go, apie kapitoną Hulį bei niekšą 
Negarą ir sugadintą kompasą... Už 
lango ūžaudavo vėjai, tolimą jūrą 
blaškė  audros, o mums šiltam mo-
čiutės trobesy buvo saugu ir gera. 
Kuomet  išmokau ir aš skaityti, 
močiutė netrukdavo tuo pasigėrėti, 
paduodavo kokią knygą ir papra-
šydavo skaityti. Na ir imdavausi 
-  skardžiu balsu, garsiai. Tai buvo 
nuostabu. 

Kada neliko rojaus to, kuomet 
močiutės mano mirė, mintis įkrito 
į mane: kaip man gyvent, kuomet 
aplink pasaulis miręs. Tačiau labai 
jau greitai pajutau, kad ta šviesa 
močiutės manojoj širdyje gyva, 
šviesia viltim sukurti naują rojų 
spindi, dega.
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parduoda

SKELBIMAI

Nekilnojamasis turtas

Anykščių mieste: 15 a sklypą namo 
statybai ir 6 a sodą.

Tel. (8-686) 63410.

7,9 ha dirbamos žemės Debeikių 
sen.

Tel. (8-650) 50317.

Žemės ūkio paskirties žemę (5 ha) 
Traupio sen. Kamisaravos kaime 
(Levaniškis).

Tel. (8-616) 91431.

Sodybą su 3 ha žemės ir 0,5 ha 
miško Anykščių r., Svėdasų sen., 
Netikiškių k.

Tel. (8-614) 72976.

Samanų k. Troškūnų sen. 4 ha že-
mės ūkio paskirties žemės (našumas 
40 balų, melioruota) ir 1 ha miško.

Tel.: (8-686) 09762, (8-612) 99605.

Gyvenamą namą su ūkiniu pastatu 
Utenos r., Užpalių mstl. 

Tel. (8-686) 23653.

Sodybą Dečionių kaime (Kavarsko 
sen.) vietinis vandentiekis ir kanali-
zacija, apkūrenama malkomis, geras 
privažiavimas, 3 ha žemės arba kei-
čia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-646) 61405.

Mūrinį namą Surdegio mstl., 
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus ūki-
nis pastatas. Galima derėtis. 

Tel. (8-643) 23889.

10 a sodą Anykščiuose.
Tel. (8-686) 63407.

Trijų kambarių butą Statybininkų g. 
4 name. 5 aukštas, padarytas remon-
tas.

Tel.: (8-614) 43447, (8-612) 67535.

Dviejų kambarių butą be patogu-
mų (yra ūkiniai pastatai, šulinys) 
Smėlynės k., Anykščių r. 

Tel. (8-603) 51710.

Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinia-
me name - įrengtą dviejų kambarių 
butą su visais patogumais, rūsiu, ūki-
niais pastatais, dviem garažais. 

Tel. (8-683) 91121.

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

Kuras

Skaldytas malkas, pjuvenas. 
Pristato. 

Tel. (8-675) 63191.

Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža 
miškavežiu.

Tel. (8-610) 73256.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

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

Kita

Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 
220-380 V grūdų malūnus, traišky-
tuvus, burokų tarkas, pieno sepe-
ratorius, sviestamušes, melžimo 
aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų 
smulkintuvus (benzinas), didmaišius, 
ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasi-
nes talpas, vištų pešyklas.

Tel. (8-671) 52660.

AUDI 80 1990 metų, benzinas, 
TA iki 2019.06.

Tel. (8-607) 45867.

Naują motorolerį.
Tel. (8-623) 31998.

D. Lingienės ūkyje Anykščių r. 
Kavarske - įvairių veislių braškių 
daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Braškių daigus.
Tel. (8-673) 46078.

Išvalytus grikius sėklai, daigu-
mas 96 proc.

Tel. (8-662) 25588.

Įvairių veislių ir dydžių bulves. 
Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

įvairūs

Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms 
        (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliu  kaina – 15 eurų.

UAB „Anykštos redakcija“ (Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 6 d. (sekmadienį) prekiausime 

“Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsinias broileriais, 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytė-
mis (Olandiškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiau-
šinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-608) 69189.  

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

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

JAUNOS VIŠTAITĖS! Gegužės 10 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.

Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Gegužės 8 d. (antradienį) prekiausime 

paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuo-
tais mėsiniais kalakutais, UAB Rumšiškių 
paukštyno paaugintais 2-3 sav. COBB-
500 vakcinuotais mėsiniais broileriais viš-
čiukais, vienadieniais mėsiniais ir dedeklių 
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiu-
kais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų viš-
taitėmis. Prekiausime lesalais.

Svirniai 8.30, Kavarskas 8.40, 
Janušava 8.50, Kurkliai 9.05, Anykščiai 
(ūk.turg.) 9.25, Skiemonys 9.45, 
Mačionys 10.00, Burbiškis 10.15, 
Rubikiai 10.25, Debeikiai 10.40, 
Svėdasai 11.00, Viešintos 15.25, 
Andrioniškis 15.40, Troškūnai 16.00, 
Surdegis 16.15, Laukagaliai 16.20, 
Traupis 16.45, Levaniškiai  16.55.

Priimami išankstiniai užsakymai vie-
nadieniams ir paaugintiems viščiukams 
įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

Kavarsko paukštynas
prekiauja

vienadieniais 
ir paaugintais

viščiukais broileriais, 
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

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 
pat ir 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).                       

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

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios 
konsultacijos, vertinimas, at-
vykimas į vietą.  

Garantuojame kokybę ir 
pateisiname lūkesčius! 

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

REMONTO, 
APDAILOS DARBAI.

Tel. (8-614) 60197.

Išsinuomotų žemės ūkio paskir-
ties sklypus Troškūnų, Andrioniškio, 
Viešintų seniūnijose.

 Tel. (8-624) 77507.

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

Tel. (8-630) 10200.

Keičia vieno kambario tvarkingą 
(plastikiniai langai, geros vidaus durys) 
bendrabučio tipo butą 5-ame aukšte į 
būstą pirmame, antrame aukšte. Gali 
būti su skolomis ir remontuotinas.

Tel. (8-671) 41652.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia ga-
rantiją. Pildo mašinų kondicionierius.

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

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 praeitį, 
ateitį.

Tel. (8-645) 10884.

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

Tel. (8-616) 36372.

Daro medinius lauko baldus, 
pavėsines, sūpynes, kitus kiemo 
statinius. Montuoja medines, me-
talines tvoras, vartus. 

Tel. (8-657) 46255. 
www.sarijus.lt.

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

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

Gamina, montuoja įdėklus, pri-
statomus apšiltintus kaminus. Valo 
kaminus. Naudoja 0,5 mm ,0,8 
mm skardą. Suteikia garantiją.

Tel.: (8-694) 01529, 
(8-681) 13262.

Indėklai - gamina, montuo-
ja. Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Brigada dengia stogus, stato 
karkasinius pastatus. Pasirūpina 
medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Remontuoja plokščius stogus. 
Parduoda statybinę medieną.

Tel. (8-611) 44505.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuo-
tojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2018 m. gegužės 10 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB 

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 

70127.

Dažo namus. 
Tel. (8-679) 90305, 
feisbuke - dailusnamas.

Pjauna žolę trimeriu ir vėjapjove, 
atlieka ir kitus ūkio darbus.

Tel. (8-608) 28968.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-656) 77315.

2018 m. gegužės 11 d. 18 val. 
vyks medžiotojų klubo Debeikiai 
visuotinis narių susirinkimas. 
Susirinkimas vyks klubo buveinė-
je.



Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300  egz.     Užs. Nr. 359
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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.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

  V. S. 
       ĮMONĖ

BE TARPININKŲ 

PERKA
VERŠELIUS 

Tel. (8-645) 83185.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.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS

Tel. (8-614) 14777.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirties žemę 
Kurklių, 

Anykščių kadastrinėje 
vietovėje.

(8-687) 76191.

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

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.

Dėkojame Kavarsko parapijos klebonui kun. dr. Nerijui Vyšniauskui, kolegei Genovaitei 
Ražanienei už išsamų, nuoširdų atsisveikinimo žodį, p. Jonui Dumčiui - už giesmes, Linai 
Strigūnienei - Ažuožerių bendruomenės šarvojimo salės prižiūrėtojai, Dalei Pyškinienei - 
laidojimo namų vedėjai, kitiems darbuotojams, Kavarsko kavinės darbuotojams, p. Zosei 
Magylienei ir visiems, prisidėjusiems ir palydėjusiems į paskutinę kelionę mūsų gerbiamą, 
mylimą mokytoją Eleną SKREBŪNIENĘ.

Sesuo Emilija Lukšienė, Rima Lesnikauskienė

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-686) 86702.

Miškus visoje Lietuvoje aukšto-
mis kainomis, atsikaito iš karto, 
apmoka notaro išlaidas, įvertina 
miško kainą.

Tel. (8-687) 71663.

Mišką su žeme arba išsikirtimui, 
įvairią medieną.

Tel. (8-610) 73256.

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

Tel. (8-604) 84051.

Brangiai - Lietuvoje miškus: bran-
džius, jaunuolynus. Žemę apaugusią 
krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai - miškus su žeme, išsikir-
timui, žemės ūkio paskirties žemę 
visoje Lietuvoje.   

Tel. (8-650) 16017. 

Skubiai – butą, namą, sodybą, pas-
tatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys 
siūlykite įvairius variantus, ypač domi-
na žemės sklypai. Atsilygins.

Tel.(8-608) 44340.

Automobilius

Automobilius. Važiuojančius ir neva-
žiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito 
vietoje. Išrašo reikiamus dokumen-
tus. 

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

Automobilius, autobusus, visurei-
gius. Atsiskaito iš karto, išrašo utiliza-
cijos dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  UAB 
„BARTYNCO“  veršelius auginimui. 
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

Senovinius pinigus, sidabro dir-
binius, ordinus, ikonas, fotografi-
jas, dokumentus, motociklus ir kt.

Tel. (8-617) 33914.

Brangiai senus gintaro karolius 
(2000 Eur/100g), gabalus, sages, 
pakabukus. 

Tel. (8-674) 61640.

Briedžio, elnio, stirnino ragus.
Tel. (8-617) 33914.

siūlo darbą

Reikalingi E 
kategorijos
 vairuotojai. 
Tel: 8 686 23411, 

8 698 46745

Reikalingi plataus profilio staliai 
darbui Norvegijoje. Tiesioginis įdar-
binimas. 

Tel. (+47406) 18885. 

Reikalingas žmogus, galintis prižiū-
rėti keletą karvių. Apgyvendina. Su 
galimybe įsigyti trijų kambarių būstą. 
Pirmenybė mokančiam vairuoti.

Tel. (8-600) 40863.

Reikalingas pardavėjas, galintis vai-
ruoti. Prekyba du kartus per savaitę 
(Utenos r., Vyžuonų sen. – Vilnius). 
Automobilis duodamas. Tinka ir vy-
resnio amžiaus žmogus arba kaip 
papildomas darbas. 

Tel. (8-677) 49566.

Melžėjai. Darbas ūkyje, nuolati-
nis. Apgyvendina. 

Tel. (8-682) 18574.

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

SUPERKAME SRAIGES.
Paimame iš namų.
  Kalno g. 4,
  Anykščiai.

Tel. (8-601) 21323.
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oras

+5

+16

mėnulis
gegužės 5-7 d.delčia.

Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

Irena, Mykolas, Barvydas, 
Neris, Pijus, Angelas, Anielius.

šiandien

gegužės 6 d.

gegužės 7 d.

Domicelė, Domicijonas, 
Butautas, Rimutė, Danutė, 
Stanislovas.

vardadieniai

redaktorei nežinantNNN

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Amiliutė nusivylusi grįžta 
iš blusturgio

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Lietuvą užklojusio 4G. Mobilusis 
internetas visada padės išvykus į 
sodybą ar ilgesnėje kelionėje, bet 
jis nė iš tolo negali lygiuotis su op-
tinės skaidulos suteikiamomis ga-
limybėmis“, – teigia K. Šliužas. 

Jis pastebi, kad dėl greito ir ko-
kybiško interneto lietuviai pasiry-
žę pakeisti savo gyvenimo būdą: 
58 proc. apklaustųjų atsisakytų 
greito maisto, 45 proc. – alkoholio, 
34 proc. – saldumynų. Maždaug 
po ketvirtadalį sutiktų nežiūrėti te-

Spartus internetas nugalėjo krepšinį
Valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančios Lietuvos gyvento-

jai labiau nei mūsų krepšininkų pasiekimais pasaulyje didžiuosi 
sparčiu interneto ryšiu, dėl kurio dalis apklaustų lietuvių atsisa-
kytų greito maisto, alkoholio, saldumynų ar net dušo. Tačiau ge-
roji žinia yra ta, kad dėl kokybiško „Telia“ interneto atsisakyti 
nereikia nieko – ir tai yra visos Lietuvos pergalė. 

levizoriaus ir negerti kavos. Beje, 
saujelė apklaustųjų jaučiasi tikrais 
interneto gyventojais – 3 proc. jų 
sutiktų dėl interneto atsisakyti pi-
lietybės, o 1 proc. visus metus iš-
tvertų be dušo.

Tačiau geroji žinia yra ta, kad 
dėl gero interneto atsisakyti nieko 
nereikia – „Telia“ siūlo interneto 
planą vos nuo 7,9 Eur per mėnesį 
ir visas Lietuvoje įmanomas inter-
neto technologijas – fiksuotą, mo-
bilųjį ar net hibridinį. 

Daugiau informacijos ir pasiū-
lymų – internete www.telia.lt, te-
lefonu 1817 ir bet kuriame „Telia“ 
salone. 

Reprezentatyvią gyventojų ap-
klausą 2018 metų balandžio mėne-
sį „Telia“ užsakymu atliko tyrimų 
bendrovė „Socialinės informacijos 
centras“. Joje dalyvavo 500 res-
pondentų iš Lietuvos nuo 15 iki 74 
metų amžiaus. 

Užsak. nr. 421

bibliotekos pakrašty
Blusas sunešė visi. 
Prikabino ant vinių
sunešiotų marškinių.

Ant stalų visokios „šmutkės“,
Veidrodžiukai... senos kurpės...
iš „spartako“ dar veltiniai,
Padai jų net prasitrynę.

jonas sako – „antikvaras“...
Žiemą su tokiais -  tai galas. 
Apsiausi - ir sušalsi,
ir dar galvą prasiskelsi.

Žvejų gatvės dvi kaimynės
Pasistatė palapines.
Parceliuoja garderobą,
jį pamačius daros bloga..

Tokias sukneles nešiojo,
kai Vienuolį vinčiavojo.
„Burde moden“ pamatai,
Blusturgį kai aplankai.

„Vos prieš 12 metų mūsų pradė-
tas siūlyti šviesolaidis, į kurį esa-
me investavę per 172 mln. eurų, 
lietuviams jau yra ne siekiamybė, 
bet būtinybė. Šiandien juo gali 
naudotis daugiau kaip du trečdaliai 
šalies šeimų, o interneto sparta sie-
kia net iki 1 gigabito per sekundę. 
Su tokiu internetu viskas pasiekia-
ma, kad ir kiek įrenginių turite na-
muose: nuo aukštos raiškos vaizdo 
įrašų, išmaniosios televizijos iki 
kompiuterinių žaidimų ir visų įma-
nomų interneto paslaugų“, – sako 
„Telia“ vadovas Kęstutis Šliužas. 

Spartų interneto ryšį kaip labiau-
siai Lietuvą pasaulyje garsinantį 
dalyką pasirinko net penktadalis 
(20 proc.) apklausos dalyvių, o 

pasiekimais krepšinyje didžiuojasi 
16 proc. apklaustųjų. Šviesolaidį, 
kaip labiausiai mūsų šalį pasaulyje 
garsinančią technologiją, išskyrė 
21 proc. žmonių. 

Tiesa, ketvirtadalis apklaustųjų 
teigė manantys, kad mus garsina 
visos technologijos – ne tik švieso-
laidis, bet ir mobilusis 4G, belaidis 
„Wi-Fi“ bei plačiajuostis. 

„Remiantis apklausa, žmo-
nėms svarbiausia, kad internetas 
būtų greitas, patikimas, neribotas 
ir veiktų visada. Būtent toks yra 
„Telia“ šviesolaidinis internetas. 
Apskritai, šviesolaidį galima va-
dinti visų internetų tėvu, pamatine 
technologija, nes be jo nebūtų nei 
spartaus „Wi-Fi“ ryšio, nei visą 

Panašu, kad UAB „Anykščių ko-
munalinis ūkis“ atliekų tvarkymo 
organizatorius Alfrydas Savickas 
nesusitvarko su savo pareigomis. 
Komunalininkai ieško vaizdo kame-
romis apsiginklavusių informatorių, 
arba liaudyje dar kitaip vadinamų 
„stukačių“.

„UAB Anykščių komunalinis 
ūkis kviečia prisidėti prie piktavalių 
šiukšlintojų sudrausminimo, kurie 
nelegaliu būdu atsikrato atliekų. 
Visi, norintys gyventi sveikoje ir 
saugioje aplinkoje, kviečiami daly-
tis išsamia informacija bei vaizdo 
medžiaga, kurioje užfiksuoti asme-
nys, neleistinu būdu atsikratantys 
atliekų. Nuotraukas ir vaizdo įrašus 
prašome siųsti el. paštu info@any-
kom.lt.

Tam, kad būtų lengviau nustatyti 
pažeidėjus, siunčiamoje informaci-
joje prašome pateikti kuo daugiau 
detalių: esant galimybei, identifikuo-
ti patį pažeidėją ar asmens automo-

bilio duomenis (valstybinį numerį), 
įvardyti objektą (tikslią jo vietą arba 
koordinates), kur asmuo neleistinu 
būdu atsikratė atliekų, nurodant, 
kokios atliekos buvo išmestos“, - ra-
šoma Anykščių rajono savivaldybės 
tinklapyje paskelbtame pranešime.

Fiksuoti šiukšlintojus – gan pa-
vojingas darbas, kurio metu gali 
nukentėti ne tik vaizdo kameros...O 
gal už skundimą būtų galima mokėti 
gyventojams premiją? Pavyzdžiui, 
atsiuntus trijų šiukšlintojų nuotrau-
kas, gyventojai kurį laiką būtų atleis-
ti nuo šiukšlių mokesčių.

Beje, filmuotos medžiagos apie 
šiukšlintojus užsimanęs laikinasis 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Jonas Žukauskasi pats 
vaizdo kamerų iš tolo kratosi. Pa-
kviestas pasipasakoti apie nuveik-
tus darbus, tuos pačius šiukšlintojus 
„ANYKŠTA“ TV eteryje „paauklė-
ti“, į „Anykštos“ kvietimą net nesi-
teikė atsakyti...

Pats nesifilmuoja, bet liepia filmuoti kitus...

O gal laikinajam UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriui  
Jonui  Žukauskui bendrovėje reikėtų įsteigti dar vieną mokesčių 
mokėtojų išlaikomą etatą ir įdarbinti filmavimo operatorių?


