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Turizmo verslo magnato Valdo Trinkūno nuomone, Anykščius galėtų išgelbėti gamyba. 

6 psl.

asmenukėAr reikia Anykščiams alaus 
gėrikų srauto?
Kai Anykščių valdžia svaigsta apie turizmą, kaip apie mūsų miesto gelbėjimo panacėją, SPA verslą 

Lietuvoje išplėtojęs Valdas Trinkūnas aiškina, kad Anykščiams reikia galvoti apie gamyklų statybas. 
Kalbėdamas apie būsimą medinę pilį V.Trinkūnas entuziazmu netryško. Jo nuomone, kičiniai objektai 
net gali būti žalingi miestui, savotiškai atgrasyti svečius.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tikėjimas padeda nešti savo 
problemų kryžių Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Troškūnų Švč. Trejybės baž-
nyčios klebonas, bažnytinės 
teisės specialistas, vienas au-
toritetingiausių dvasininkų ne 
tik mūsų rajone, bet ir Aukš-
taitijoje, pamokslų gilumu 
garsėjantis Saulius Filipavi-
čius šiemet švenčia kunigystės 
trisdešimtmetį. 

Troškūnų bendruomenei pa-
siūlius, o rajono komisijai pri-
tarus, Miesto šventėje kun. S. 
Filipavičiui turėjo būti suteiktas 
Anykščių rajono garbės piliečio 
vardas. Tačiau ketvirtadienį 
posėdžiavusios rajono Tarybos 
Troškūnų klebonas paprašė ne-
svarstyti jo kandidatūros. Prie-
žasčių, kodėl atsisako Anykščių 
garbės piliečio vardo, rajono 
Tarybai kunigas nenurodo.

Kalbėdamasis su „Anykšta“ 
S. Filipavičius dėkojo parapi-
jiečiams už parodytą pagarbą 
ir džiaugėsi užsimezgusiu ryšiu 
su troškūniečiais.    

12 psl.

Medicina vystosi. Štai per-
skaičiau, kad galima pasida-
ryt kokteilį, jį išgert ir štai sau 
miegi ir lieknėji per naktį. 

Super. Pasigaminu, išgeriu. 
Buvo bjauru. Ryte atsimer-
kęs jaučiu, kad suveikė, ta-
čiau negaliu atsikelti iš lovos. 
Šmėkšteli mintis, kad reikėjo 
gerti vieną, o ne dvi stiklines.  

Linas BITVINSKAS

Rezultatai

Daiva 
Perevičienė: 
„Gal būtų įdomu 
gimti vyru...“

Antanas 
Katliorius vėl 
turi valdišką 
darbą

Dar nebuvo žinoma, kad kun. Saulius Filipavičius atsisakys Anykščių Garbės piliečio vardo, tačiau 
interviu „Anykštai“ metu jis teigė, kad „garbės dalykai visada buvę antraeiliai ir 
visiškai nereikalingas priedas“.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS: 
...visi, kurių algos didesnės nei 
mano ,yra niekšai... 

Koncertas. Šį šeštadienį 18 val. 
Anykščių šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčioje vyks sakra-
linės muzikos valanda „PANIS 
ANGELICUS“. Programą prista-
to Robertas Beinaris (obojus) ir 
Virginijus Barkauskas (vargonai, 
JAV). Programoje skambės A. Vi-
valdi, M. Marais, Ch. Tournemire, 
L. Vierne ir kt. kūriniai. Renginys 
nemokamas.

Pradžia. Antradienis buvo pir-
moji naujojo Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriaus 
Žilvino Ovsiuko darbo diena. 
Lietuvos plaukimo rinktinės vy-
riausiasis treneris konkursą direk-
toriaus vietai užimti laimėjo dar 
gegužės mėnesį.

Prisimins. Šiandien Anykš-
čiuose vyks paplūdimio futbolo 
turnyras, skirtas prieš metus žu-
vusio verslininko, politiko, lakūno 
Vytauto Galvono atminimui. Tur-
nyras vyks Gaisrininkų saloje, jų 
pradžia – 11 valandą.

Kandidatai. Vyriausiosios rin-
kimų komisijos internetiniame 
puslapyje skelbiamos tų pačių ke-
turių kandidatų į Seimą Anykščių-
Panevėžio apygardoje pavardės. 
Priminsime, jog kandidatais mūsų 
apygardoje registravosi social-
demokratė Auksė Kontrimienė, 
konservatorius Sergejus Jovaiša, 
„darbietis“ Ričardas Sargūnas bei 
liberalas Lukas Pakeltis.

Delspinigiai. Anykščių rajono 
apylinkės teismas penktadienį bai-
gė nagrinėti bylą, kurioje Anykš-
čių savivaldybės administracija 
bando prisiteisti delspinigius iš 
UAB „Anrestas” už J.Biliūno 
gimnazijos pastato rekonstrukci-
jos vėlavimą. Penktadienį šalių 
advokatai – Justas Vilys ir Dainius 
Kenstavičius sakė baigiamąsias 
kalbas. Ieškinio suma - 19 tūkst. 
780 eurų. Sprendimą šioje byloje 
teisėja Vitalija Ragauskienė skelbs 
liepos 21-ąją.

Atostogos. Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktorė Ve-
neta Veršulytė iki liepos 8 dienos 
atostogauja. Direktorė yra išvyku-
si į Lotynų Ameriką.
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spektras

Temidės svarstyklės

Smurtas. 2016-06-27 apie 
21.30 val. konflikto metu vyriškis, 
gimęs 1968 metais, peiliu grasi-
no sugyventinei, gimusiai 1967 
metais ir sužalojo ranką sūnui, gi-
musiam 1999 metais. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

2016-06-29 apie 16.00 val. konflik-
to metu neblaivus (2,28 prom.) vy-
ras, gimęs 1985 metais, panaudojo 
fizinį smurtą prieš brolį, gimusį  
1990 metais. Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę. 2016-06-29 
apie 22.00 val. konflikto metu ne-
blaivus (1.19 prom.) vyras, gimęs 
1990 metais, panaudojo fizinį smur-
tą prieš savo sugyventinę gimusią 

1979 metais.Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Vagystės. 2016-06-26 apie 01.00 
val., Anykščiuose Dainuvos slėny-
je, vykusio koncerto metu, paste-
bėta, kad iš vyriškio kuprinės pa-
grobtas mobiliojo ryšio telefonas. 
Nuostolis - 350 eurų. 2016-06-30 
apie 19.15 val. Anykščiuose, viešo-
je vietoje, prie parduotuvės, pavog-

tas dviratis. Nuostolis - 150 eurų.
Dingo. 2016-06-24 apie 20.00 

val. iš namų išėjo mergina, gimusi 
1998 metais ir  iki šiol negrįžo.

Mirtis.  2016-06-30 Anykščių 
rajono policijos komisariate pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas dėl vyro, 
gimusio 1951 metais, mirties prie-
žasties nustatymo.

Antanas Katliorius vėl turi valdišką darbą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius grįžo į valdišką darbą. 
Jis dirba Anykščių savivaldybės įmonės UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ atliekų tvarkymo padalinio vadovu.

A.Katliorius, teismo sprendimu, 
pripažintas kaltu, vadinamoje „meli-
oratorių“ byloje. Teismas jį apkaltino 
kyšininkavimu, skyrė baudą ir vie-
neriems metams nušalino nuo darbo 
valstybės tarnyboje. „Melioratorių“ 
byla – garsiausias korupcijos skanda-
las visoje Anykščių istorijoje. 

Ikiteisminį tyrimą dėl neskaidrių 
melioracijos darbų viešųjų pirkimų 
konkursų Anykščių rajone atlikę STT 
Panevėžio valdybos pareigūnai nustatė, 
kad tuometinis Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas A.Katliorius neteisė-
tai sudarė išskirtines sąlygas dviems 
bendrovėms laimėti melioracijos darbų 
viešojo pirkimo konkursus: vienai ben-
drovei laimėti Anykščių rajono Kavars-
ko seniūnijoje 1 mln. 99 tūkst. 465 litų 

Buvęs Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Antanas Katliorius, ko gero, yra garsiausias Lie-
tuvos melioratorius.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

(maždaug 289 tūkst. eurų) vertės darbų 
pirkimą, kitai bendrovei laimėti Troš-
kūnų seniūnijoje 1 mln. 85 tūkst. 900 
litų (314 tūkst. 498 eurų) vertės darbų 
pirkimą, ir pasinaudoti Europos Sąjun-
gos investicinėmis lėšomis.

2010 metų rudenį A.Katliorius 
ir dar keli asmenys buvo areštuoti, 
paskui paleisti. Vėliau ilgai vyko teis-
mai. O po Anykščių rajono apylinkės 
teismo sprendimo A.Katliorius net gi 
buvo grįžęs į darbą Žemės ūkio sky-
riuje, tačiau vėliau vėl nuo pareigų 
buvo nušalintas.  

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ juristu dirba buvęs prokuroras 
Arenijus Baltrušaitis. Eksprokuroras 
taip pat yra teistas. Jis kaltintas iki-
teisminių tyrimų vilkinimu, jam teis-
mas taip pat skyrė piniginę baudą.

Koplyčioje – anykštėno Valentino Tylos paroda
Anykščių koplyčioje – pasaulio anykštėnų kūrybos centre, an-

tradienį, birželio 21 dieną atidaryta 26-oji anykštėno, Tautodaili-
ninkų sąjungos nario Valentino Tylos tapybos darbų paroda. 

„Kalbant apie šią parodą, kodėl ji 
tokia apskritai, kodėl tapyba, tai į šiuos 
klausimus galima atsakyti keliais saki-
niais. Jei mūsų jausmai ir sąmonė pa-
jėgtų šiais laikais gyventi harmonijoje 
su gamta, tikriausiai nereikėtų jokios 
tapybos, nes iš prigimties visi būtume 
menininkais. Deja, kuo toliau, tuo sun-
kiau darosi išlaikyti tą harmoniją, nes 
virtualus pasaulis, informacijos srautai 
ir gyvenimo tempas nepalieka jai vie-
tos. Visi skubame, norime greitesnio 

rezultato, mėgaujamės barbarizmais, 
naikiname estetikos pradą ir nejučia 
prarandame tapatybę. Savo paroda 
siekiu nors trumpam atokvėpiui su-
grąžinti lankytoją į tą realų, mus su-
pantį pasaulį, į kurį pažvelgti be gilių 
apmąstymų ir sudėtingų minčių galbūt 
neliko laiko.“ – taip apie savo parodą 
rašo pats menininkas, kuriam 2012 
metais LR Kultūros ministro įsakymu 
buvo suteiktas meno kūrėjo statusas.

-ANYKŠTA

Aliejumi tapytus dailininko Valentino Ylos darbus Anykščiuose bus 
galima apžiūrėti iki Miesto šventės.

Žmogžudystė Kurklių seniūnijos 
Kališkų kaime buvo įvykdyta šie-
met, vasario 17 dienos pavakarę. 
Ikiteisminio tyrimo metu surinktais 
duomenimis, tądien į sodybą, kurioje 
kartu su keramike Dangira Pyragaite 
gyvena A. Rozanovas, atėjo gretima-
me kaime gyvenantis jo bendraamžis. 
Svečias paprašė leisti jam nusiprausti 
pirtyje.

Abu vyrai pirtyje gėrė alkoholinius 
gėrimus, o vėliau tarp jų kilo konflik-
tas. A. Rozanovas kaltinamas jo metu 
nužudęs svečią. Teismo medicinos 
ekspertai nustatė, kad nužudytajam į 
galvą kirviu buvo suduota ne mažiau 
kaip 16 smūgių. Žmogus mirė iškart.

Sodybos šeimininkas netrukus pa-
skambino savo motinai ir prisipažino 
nužudęs žmogų, jos paprašė iškviesti 

Atostogaus. Seimas ketvirta-
dienį pasibaigusioje eilinėje pa-
vasario sesijoje susirinko į 57 
plenarinius posėdžius, kuriuose 
priėmė beveik 350 teisės aktų. 
Pavasario sesijoje Seimas pagrin-
dinį dėmesį skyrė socialinės ap-
saugos, nacionalinio saugumo ir 
krašto gynybos klausimams, taip 
pat apsvarstė nemažai ekonomikos, 
švietimo ir sveikatos, teisėtvarkos, 
savivaldos ir kitų sričių klausimų. 
Sesijoje buvo išklausytas Respubli-
kos Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės metinis pranešimas, Vyriausybės 
metinė veiklos ataskaita.

Nebeliko. Penktadienį įsiga-
liojo Seimo priimtas naujos re-
dakcijos Prezidento valstybinės 
rentos įstatymas, kuriuo atsisa-
kyta nuostatų, susijusių su Res-
publikos Prezidento valstybinės 
našlių rentos reglamentavimu.  
Nuo šiol šis įstatymas nustato tik 
Respublikos Prezidento valstybinės 
rentos ir Respublikos Prezidento 
našlaičių valstybinės rentos skyri-
mo ir mokėjimo sąlygas bei tvarką, 
taip pat šių rentų dydžius.

Piketas. Prie Prezidentūros pike-
tuoti dėl Seime priimto Pagalbinio 
apvaisinimo įstatymo penktadienį 
lyjant lietui susirinko per 30 žmo-
nių, kurie Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės prašo vetuoti teisės aktą. 
Onkohematologinių ligonių ben-
drijos „Kraujas“ pirmininkės Ievos 
Drėgvienės teigimu, konservatyvus 
įstatymas priimtas nesivadovaujant 
mokslinėmis nuostatomis ir Seimo 
nariai apskritai neturėtų nurodinėti, 
kokie nevaisingumo gydymo meto-
dai turėtų būti taikomi.

Baudos. UAB „Lateko lizingas“, 
UAB „mogo LT“ ir UAB „S. IM-
PERIJA Creditor.lt“ sumokėjo Lie-
tuvos banko gegužės mėn. skirtas 
baudas - iš viso 2 035 eurus. Bau-
dos buvo skirtos už netinkamą var-
tojimo kredito gavėjų kreditingumo 
vertinimą ir atsakingojo skolinimo 
reikalavimų pažeidimus.

Statistika. Per savaitę, birželio 
24-30 dienomis, šalies keliuose, 
pirminiais duomenimis, įvyko 73 
eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 
žmonės. Žuvo 5 eismo dalyviai: 2 
keleiviai, 1 automobilio vairuotojas, 
1 motociklininkas ir 1 dviratininkas.  
Lietuvos kelių policijos tarnybos 
turimais duomenimis, sužeisti 84 
žmonės. Eismo įvykiuose dau-
giausia nukentėjo vairuotojų - 37, 
keleivių - 26, dviratininkų - 11. 
Neblaivūs vairuotojai pateko į 5 
eismo įvykius: juose sužeisti 5 
žmonės. 

Išpuolis. Aukštas pareigas uži-
mantys Turkijos pareigūnai teigia 
radę itin svarbių įrodymų, kad išpuolį 
Stambulo oro uoste padėjo suplanuo-
ti „Islamo valstybės“ (IS) lyderiai. 
Šalies pareigūnai mano, kad trys 
teroristai savižudžiai yra Rusijos, 
Uzbekistano ir Kirgizijos piliečiai, į 
Turkiją iš IS būstinės Sirijoje - Ra-
kos miesto - atvykę prieš mėnesį. Iš 
Sirijos jie atsivežė diržus su spro-
gmenimis, kurie buvo susprogdinti 
teroro išpuolio metu.

Pirmininkaus. Nuo penktadienio 
pusę metų Europos Sąjungos Tary-
bai pirmininkaus Slovakija, kaden-
ciją perėmusi iš Nyderlandų.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Keramikas Andrius Rozanovas 
bus teisiamas dėl nužudymo
Panevėžio apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyri-

mas ir į teismą perduota baudžiamoji byla, kurioje Kurklių se-
niūnijos Kališkų kaime gyvenantis 44 metų Andrius Rozanovas 
kaltinamas tyčiniu nužudymu. Įtariama, kad menininkas greti-
mo kaimo gyventojui Sergejui Kovaliovui per išgertuves į galvą 
kirviu sudavė ne mažiau kaip 16 smūgių.

policiją, nes pats nepajėgė surinkti 
numerio.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje at-
liko Utenos vyriausiojo policijos ko-
misariato Kriminalinės policijos nusi-
kaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai, o 
jam vadovavo Panevėžio apygardos 
prokuratūros 1-ojo baudžiamojo per-
sekiojimo skyriaus vyriausiasis pro-
kuroras Donatas Skrebiškis. Pasak 
prokuroro D. Skrebiškio, A. Rozano-
vas savo kaltę pripažįsta tik iš dalies. 
Jis neigia tyčia nužudęs pažįstamą ir 
tvirtina jam sudavęs kelis smūgius 
gindamasis, nes šis jį užpuolęs ir gra-
sinęs nužudyti.

Už tyčinį nužudymą Baudžiamasis 
kodeksas numato laisvės atėmimą 
nuo 7 iki 15 metų.

-ANYKŠTA
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savaitės citatos???

Kalbino  
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Ar liūdite, kad 
Anykščiai nebus 
Europos  
kultūros sostine? 

Romualdas VITKUS, versli-
ninkas: 

- Man iš pat pradžių buvo aiš-
ku, kad netaps. Ar mes galime 
susilyginti su Kaunu ir Klaipėda? 
Gal čia buvo tik partijų, tiksliau 
vienos partijos, bandymas pasiro-
dyti. Šou... Kai realios problemos 
nesprendžiamas, tada dėmesys nu-
kreipiamas į šou.

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
buvęs Ankščių mero patarėjas: 

- Būtų gerai, jei būtų pavykę 
Anykščiams tapti Europos kultūros 
sostine. Apskritai būtų gerai, kad 
dabartinei valdžiai pavyktų pada-
ryti bent 50 procentų darbų, kurių 
padarė ankstesnė valdžia. Turistai į 
Anykščius važiuoja dėl ankstesnės 
valdžios darbų – Kairiojo kran-
to, Lajų tako, Angelų muziejaus, 
Menų inkubatoriaus ...

Petras PUMPUTIS, Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato specialistas:

- Giliai nesidomėjau. O kadangi 
daugelio dalykų nežinau, tai nega-
liu net sau atsakyti, ką mes čia pra-
radome. Savas gyvenimas ir dar-
bas užgožia aplinkinius dalykus. 
Apskritai, manau, jog, jei pats esi 
kultūringas, tada ir kitur kultūros 
netrūksta...

Išbandymas kultūros ir medicinos 
darbuotojų problemomis
Ketvirtadienį, birželio 30-ąją, vykęs 17-asis rajono Tarybos po-

sėdis tapo savotišku Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje Iman-
to Umbražiūno šou spektakliu. Jis turėjo pastabų ne tik bene kie-
kvieno sprendimo projekto rengėjams, tačiau net ir kai kuriems 
Seimo nariams. Posėdyje daugiausia aistrų virė dėl dviejų spren-
dimų - Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės naujo-
jo pavaldumo bei siūlymo Anykščiams suteikti kurorto statusą.

Sumaištis rajone kilo dėl 
Troškūnų ligoninės

Svarstant sprendimo projektą 
dėl Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės, kuri iki šiol 
buvo Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC) padaliniu, 
Anykščių savivaldybės ligoninei, 
Vyriausybės atstovui I.Umbražiūnui 
kilo klausimų, ar Troškūnų ligoninė 
yra juridinis asmuo, nes informaciją 
apie tai jis surado juridinių asmenų 

Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis 
apgailestauja, kad rajono valdantieji net metus laiko vilkino 
sprendimus dėl kurorto statuso suteikimo Anykščiams.

registre.
„Kas čia dabar klysta – ar juridi-

nių asmenų registras, ar jūs nežino-
te savo įstaigos statuso?“, - rajono 
valdžios pasimetimu tarp jai paval-
džių įstaigų stebėjosi Vyriausybės 
atstovas I.Umbražiūnas.

„Čia gali būti tik pažeidimas, ne-
pateikimas savalaikis duomenų“, 
- kaip pats prisipažino, pirmą kartą 
išgirdęs apie tokią problemą, situa-
ciją įvertino rajono meras K.Tubis.

Jau nuo pirmųjų šio sprendimo 

projekto svarstymo minučių jam 
aktyviai ėmėsi priešintis opozicijo-
je esantys socialdemokratai.

„Mes nelabai matome ekono-
minio pagrindimo. Įkuriant prie 
ligoninės padalinį, ligoninei atsi-
randa padalinys už 20 kilometrų. 
Aiškinamajame rašte parašyta, kad 
neatsiras jokių papildomų išlaidų. 
Taip nebūna. Šitoje vietoje kažkas 
atsiras“, - įžvalgomis dėl Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos li-
goninės pavaldumo keitimo dalijosi 
rajono Tarybos narys, socialdemo-
kratas Dainius Žiogelis, prašyda-
mas savo poziciją šiuo klausimu iš-
sakyti Anykščių PSPC ir Anykščių 
ligoninės vadovus.

Anykščių PSPC poziciją šiuo 
klausimu išsakė laikinai direktorės 
pareigas einanti Dalia Buterlevičie-
nė. (Anykščių PSPC direktorė Zita 
Neniškienė atostogauja - aut.past.). 

„Nelabai matau to poveikio, kad 
ta ligoninė bus prie antrinio lygio. 
Visų pirma, tai menkina šeimos 
gydytojo poziciją. Tai yra pirminė 
paslauga. Anykščių ligoninė užsi-
ima gydymu, o ne slauga. Pirminė 
priežiūra yra slauga ir palaikomasis 
gydymas. Lietuvos Respublikoje 
slaugos ligoninių prie pirminės svei-
katos priežiūros centrų iš viso yra 
46, iš jų tik 6 yra visiškai atskiros. 
Troškūnų ligoninė yra renovuota už 
Europos Sąjungos pinigus, mes tiek 
įdėjome daug darbo ir savų pinigų, 
ji veikia tik nuo Naujųjų metų ir tik 
dėl to, kad gražu ir gera dirbti, rei-
kia paimti? Manau, kad tai padaryti 
yra visiškai netikslinga“, - kalbėjo 
D.Buterlevičienė.

Robertas ALEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

(Nukelta į 4 p.)

Kviečiame atsiversti naują 
“Aukštaitiško formato” numerį

Iš spaustuvės parvežtas naujas žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ numeris. Žurnalo „veidas“ 
– anykštėnas kompozitorius Julius Aglinskas. 
„Aukštaitiškame formate“ spausdinamas ir in-
terviu su J.Aglinsku („Kompozitorius, kuris 
svajojo tapti policininku“).

  „Aukštaitiškame formate“ yra ir dar vie-
nas tekstas, kuriame kalbinamas muzikantas – 
Gintarės Obelenės interviu su Anykščių „žentu“ 
Tomu Sinickiu („Anykščiai yra Anykščiai“).

 Žurnale dėmesio sulaukė ir sportinin-
kai – į 13 klausimų atsakė trečiajai olimpiadai 
besiruošiantis anykštėnas, plaukikas Giedrius 
Titenis, o publikacijoje „Kas parveš olimpinį 
medalį: Jonas Valančiūnas, Simona Krupeckai-
tė ar Giedrius Titenis?”  žurnalistas Vidmantas 
Šmigelskas analizuoja Utenos regiono savival-
dybių sporto bazes, sporto kryptis, sportininkų 
pasiekimus.

 Didžiuliame interviu Utenos meras Al-
vydas Katinas pristato savąjį miestą, kalba apie 
jau įgyvendintus ir būsimus projektus.

 Publikuojamos dvi skandalingos istori-
jos iš Molėtų – „Galvas apsuko ... gipsinėmis 
galvomis“ bei „Dramaturgui skauda, merui – ne 
gėda“. Pirmojoje rašoma apie tai, kaip molėtiš-
kiai skolino pinigus verslininkui Juozui Tumė-
nui ir galų gale negavo ne tik žadėtų fantastiškų 
palūkanų, bet ir pačių investuotų pinigų, antro-
joje – kalbama apie karo metais sušaudytų žydų 
atminimą, tiksliau, nepagarbą Molėtų žydams.

 „Vizijose – stiklinis vamzdis po Šventą-
ja...“ – publikacija apie Anykščių istoriją ir vizi-
jas, o Daivos Goštautaitės tekstas „Tailandietės 
gyvenimo maršrutas driekiasi per Anykščius“ – 
pasakojimas apie SPA “Vilnius Anykščiai” dir-

bančią tailandietę masažistę.

 „Namai, kuriuose Vienuolis buvo kūdikis“ - mu-
ziejininkas Tautvydas Kontrimavičius analizuoja rašy-
tojo Vienuolio namo, kuriame šis gimė, istoriją.

 Žurnalistas Jonas Junevičius skaitytojams patei-
kia pasakojimą apie Kretą („Kretoje automobilius nuo-
moja lietuvė“), o Elvyra Sabalytė straipsnyje „Kodėl 
nepelnytai dulka „Atbulinio“ talentas“ atskleidžia keistą 
uteniškio Jono Guogio talentą. Šis vyras lengvai kalba 
atbulai – raides dėliodamas „veidrodine“ tvarka.

Bet baudos juk pinigais 
mokamos...

Valdas TRINKŪNAS, versli-
ninkas, apie tai, jog ne visi turistai 
Anykščiuose yra labai laukiami:

„Bambaliniams“ nesvarbu, kur 
važiuoti, bet iš jų pinigų negausi-
me.“  

Nereklamuokit. Papjaus!

Valdas TRINKŪNAS, apie SPA 
„Vilnius Anykščiai“ įkūrimą: 

„Neturėjo boba bėdos – nusipir-
ko paršelį. Tiesa paršelis auga, ne-
serga, neteršia.“

Na, klausimas, ar ten 
taip jau gera...

Dalia BUTERLEVIČIENĖ, lai-
kinai vadovaujanti Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centrui, 
rajono Tarybos posėdyje kalbėjo 
apie Troškūnų slaugos ligoninės 
perdavimą Anykščių ligoninei: 

„Ji veikia tik nuo Naujųjų metų 
ir tik dėl to, kad gražu ir gera dirb-
ti, reikia paimti?“

Anykščiai tada prilygo 
Kulautuvai, Kačerginei, 
Berčiūnams...

Sigutis OBELEVIČIUS, vice-
meras, apie Anykščių kurortą: 

„Dar 1932 metais Anykščiams 
buvo suteiktas kurorto statusas, 
kuris buvo pradingęs sovietinės 
okupacijos metais.“

Žinote, ten gali 
susidaryti kamščiai...

Imantas UMBRAŽIŪNAS, Vy-
riausybės atstovas Utenos apskri-
tyje, Anykščių politikams aiškino, 
kodėl neverta jam dalinti patari-
mų:

„Pagal seną posakį, jei kažkas 
siūlo kažką daryti, tai po to gali su-
žinoti, kuria kryptimi jam gali tekti 
judėti toliau.“ 

Inkubatoriuje?

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykš-
čių menų inkubatoriaus direktorė, 
apie tai, kur norėtų gyventi: 

„Ten, kur šilta ir daug saulės.“

O patys naiviausi 
važiuodavo į Sibirą

Mindaugas SARGŪNAS, vers-
lininkas, politikas, apie vis didė-
jančią gyventojų kontrolę: 

„Manau, jeigu žmonės galvojo, 
jog iki tol nebuvo sekami, tai buvo 
naivūs.“  
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ŠIMTAMEČIŲ PAMOKOS

rievės

Neaišku, kas būtų, jei koks 
Valdas Trinkūnas taptų Anykščių 
meru. Gal būtų ir visiškas šnipštas. 
Valdžia žmones pakeičia ir dažnai 
ne į gerąją pusę... Tačiau, kol kas, 
kol verslininkai dar yra verslinin-
kais, o ne politikais – su jais gera 
šnekėtis. Paklausi Vyganto Šližio 
ar Rimo Jasiūno nuomonės ir 
išgirsti... nuomonę. Ne teiginį, ne 
faktą, o nuomonę, t.y. tai, ko klausi.

Dažnai rašau apie verslinin-
kus, lyg ir pateikdamas juo kaip 
nekvestionuojamo gėrio pavyzdį. 
Nei velnio taip negalvoju. Versli-
ninkai yra blogis. Iš jų reikia viską 
atimti, viešai pasmerkti, o paskui 
užbadyti šakėmis. Jie yra turtingi 
ir už tai yra blogi. Apskritai visi, 
kurių algos didesnės nei mano, 
yra niekšai. Arba bent sukčiai, na, 
geriausiu atveju – prisitaikėliai. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Tačiau, mano iškrypusioje 
vizijoje – Anykščiai sukčių, niekšų 
ir prisitaikėlių miestas, kuriame 
viskas skaičiuojama ir strateguoja-
mi bent keli žingsniai į priekį. ku-
riame nuolat keliamas klausimas, 
kas bus, jei bus taip, o kas atsitiks, 
jei įvyks kitaip?

„Anykštai“ pakalbinau 
V.Trinkūną apie Anykščių plėtrą, 
medinę pilį ir gamyklas. Mane jis 
kažkiek šokiravo – dėsto nuomonę, 
ją argumentuoja, tačiau neužrėžia 
ribos. Žmogus nebando įbrukti 
savo minčių kaip neabejotino 
fakto. Paliekama erdvė tolesnei 
polemikai...

Meną gali kurti iš idėjos. Gali 
būti nesuprastas, nevertinamas, net 
niekinamas. Gali gyventi pusbadžiu 
ir tikėtis, kad tave atras po dviejų 
šimtų metų ir dievins. Versle – algas 
darbuotojams reikia mokėti čia ir 
dabar. Ir visiškai nusišvilpt, kaip 
tave vertins ateinančios kartos. 
Todėl verslininkas privalo būti 
lankstus, privalo keisti taktikas ir 
pozicijas. Dėl šių priežasčių jis turi 
girdėti ne tik jam lojalių pataikūnų 
postringavimus, bet ir skeptikų 
balsą. Pastarųjų turi klausyti net 
stipriau... Rajono valdyme yra 
kitaip. Visai atvirkščiai. kas pučia 
į vieną dūdą, yra bendražygiai ir 
bendraminčiai, o kas išdrįsta pasa-
kyti: „klausyk, tamsta, tu visai ne 
Paltinienė ir net ne koks Hendelis“, 
tampa amžinais priešais. Vietoj 

savosios muzikos kartais būtų ga-
lima pasisamdyti „Patrulius“, bet 
pataikūnai rėkia: mes patys, jūsų 
diriguojami gražiau grojam...

Nebematau prasmės baisėtis 
medine Anykščių pilimi. Meras 
kęstutis Tubis pasakė, kad pilis 
bus, reiškia bus. Nėra daug pras-
mės triukšmauti ir dėl sumažintų 
Anykščių rajono kultūros darbuo-
tojų algų. Pasakė meras – nėra 
pinigų, reiškia jų nėra. Na, juk 
negali vado-
vas pakeisti 
pozicijos. Ne-
solidu. Reikia 
įsispirti ir 
laikytis...

Prieš rinki-
mus liberalai 
daug kalbėjo 
apie kadrų politiką. „Prikadrino“ 
jie jau daug, riebiai. Nemažą 
dalį liberalų sprendimų dėl išvytų 
valdininkų palaikau ir pritariu. 
Tačiau, kaip toje senoje reklamo-
je – „kartą paragavęs – negali 
sustoti“. Todėl po valymo volu 
pakliūva ir tie, kuriuos turėtume 
branginti. Mero aplinkos dėka 
pavyko „išknisti“ rajono vyriau-
siąją architektę Daivą Gasiūnienę. 
Galit visi, kurie jai nešėte kyšius 
(dažniausiai apie tai skalambijote 
“Nykščių” portalo komentaruose), 
džiaugtis, tačiau ir kyšių nešėjai 
turėtų pripažinti, kad urbanistinis 
Anykščių vaizdas nepalyginamai 

geresnis nei daugumos Lietuvos 
miestų. Faktas, kad D.Gasiūnienė 
buvo svarbiausias paskutinių dvie-
jų dešimtmečių Anykščių žmogus, 
nuo kurio priklausė, kaip atrodys 
miestas. Nebėr cerberio, galėsite 
“grybus“ miesto centre lipdyti. Tik 
ar miestui nuo to bus geriau? 

kalitos kalnų slidinėjimo 
centras prarado Liudviką Avietę, 
vieną iš kelių Lietuvos specialistų, 
suprantančių, kas yra kalnų slidi-

nėjimas. Daugu-
ma juk atsime-
name, koks buvo 
Kalitos kalnas iki 
L.Avietės, ir kokį 
jis paliko atsisvei-
kindamas...

Dabar „krapš-
tomas“ Anykščių 

menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis. Paties menų centro 
egzistavimo tikslingumu didžiai 
abejoju, bet man regis, Tomas yra 
„geras daiktas“, kurį Anykščiai 
veltui gavo. Derėtų branginti. 
Aišku, nesitikiu, kad meras vaikšto 
į operą (taip žemai juk nekrito), 
tačiau teoriškai suvokti, kad 
T.Tuskenis vien dėl dainavimo 
pagrindinėse Lietuvos scenose 
yra solidi reprezentacinė Anykščių 
figūra, manau, įmanoma

Rajono valdžios rankos pasiekė 
ir sveikatos įstaigas. Mano giliu 
įsitikinimu (jį sutvirtina patirtis 
ir faktai), ir pirminės sveikatos 

priežiūros centro direktorė Zita 
Neniškienė, ir ligoninės vyriausia-
sis gydytojas Dalis Vaiginas yra 
puikūs vadybininkai. Užspausti 
darbuotojai dažnai ir ant vieno, 
ir ant kito varo piktus komentarus 
taip lyg ir sukurdami terpę juos 
gerai papurtyti ar šiaip restruk-
tūrizuoti. Aišku, ir D.Vaiginui, 
ir Z.Neniškienei dar kurį laiką 
norisi pabūti bjauriais diktatoriais. 
Tačiau įtariu, kad jie mums labiau 
reikalingi, nei mes jiems. Pa-
svarstykim, ar Anykščių ligoninė 
taps Santariškėmis atsikračius 
D.Vaigino? Biškį netaps, biškį 
artėsim prie Aknystų...

Na, neknisa V.Trinkūnas proto 
vyriausiajai kambarinei dėl to, kad 
ji kitas kambarines verčia daug ir 
sunkiai dirbti... Jei netikit, paklaus-
kit paties V.Trinkūno.

P.S. Prieš beveik dvidešimt metų 
tuometinis vicemeras Valentinas 
Patumsis viešai pažadėjo suside-
ginti viename iš katilų, jei dujinių 
katilinių projektas nepasiteisins. 
Siūlau administracijos direktorės 
pavaduotojui Sauliui Rasalui taip 
pat ką nors pažadėti. Pvz., jei 
pilies projektas nepasiteisins, iki 
gyvenimo pabaigos sėdėti pilies 
bokšte apsirėdžius karalienės 
Mortos drabužiais... Pažadas 
neskausmingai įgyvendinamas ir 
darbas paprastesnis nei ligoninės 
vyriausiojo gydytojo.

...Pasakė meras – nėra 
pinigų, reiškia jų nėra. Na, 
juk negali vadovas pakeisti 
pozicijos. Nesolidu. Reikia 
įsispirti ir laikytis...

Anykščių ligoninės vyr.gydyto-
jas Dalis Vaiginas politikams pri-
minė, kad ligoninė jau turi slaugos 
skyrių, o šalyje esą yra daug slau-
gos ligoninių, kurios yra integruo-
tos į antrojo lygio sveikatos prie-
žiūros įstaigų sistemą.

„Manau, kad paslauga galėtų tik 
pagerėti, nes Anykščių ligoninės 
specialistų pasitelkimas ir nuvy-
kimas į Troškūnus būtų paprastes-
nis, nei tai yra dabar. Geroji pusė 
– paslaugos kokybės ir organizavi-
mo prasme. Aišku, atsiras iššūkių 
dėl nuotolinio valdymo, nors su 
šia problema anksčiau susidūrė 
ir pirminės sveikatos priežiūros 
centras“, -kalbėjo D.Vaiginas, 
įžvelgdamas, kad tarp Anykščių li-
goninės ir Anykščių PSPC reorga-
nizacijos laikotarpiu gali kilti rim-
tų problemų dėl turto ir darbuotojų 
pavaldumo pasikeitimų.

Rajono meras Kęstutis Tubis pri-
sipažino, kad sprendimo projektas 

dėl Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės naujojo paval-
dumo į rajono Tarybos darbotvarkę 
pateko jo paties iniciatyva. K.Tubis 
pastebėjo, kad slaugos paslaugas 
teikiant Anykščių ligoninėje ir 
Troškūnų palaikomojo gydymo ir  
slaugos ligoninėse, jau kurį laiką 
vyksta „nesveika konkurencija“ 
tarp gydymo įstaigų ir vyriausiųjų 
gydytojų.

„Šito aš, kaip meras, negaliu 
toleruoti. Vien iškilus šiai proble-
mai, mes gavome kelioliką raštų ir 
visokių anoniminių skundų, vieni 
ant kitų, daugiausiai, aišku, iš ten, 
kur pereina padalinys. Aš iš tikrų-
jų galvojau, kad gydytojai yra in-
teligentai iš didžiosios raidės, bet 
tai tikriausiai ne visiems sekasi. 
Prašyčiau palaikyti šį dalyką ir su-
maišties rajone toliau nepalikti“, 
- apie motyvus keisti Troškūnų pa-
laikomojo ir gydymo slaugos ligo-
ninės pavaldumą kalbėjo K.Tubis, 
pridurdamas, kad tokie sprendimai 

gimė kalbantis su ligonių kasų va-
dovais bei siekiant išlaikyti platų 
Anykščių ligoninėje teikiamų pas-
laugų spektrą.

Už Troškūnų palaikomojo gydy-
mo ir slaugos ligoninės perdavimą 
Anykščių ligoninei balsavo 14 ra-
jono Tarybos narių, prieš – 3, su-
silaikė – 1.

Aplinkkelį nuties, kai 
Anykščiai taps kurortu

Pristatydamas sprendimo projek-
tą dėl siūlymo Anykščiams suteikti 
kurorto statusą, mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius pabrėžė, kad 
toks sprendimas brendo labai se-
niai ir priminė istorijos faktus.

„Dar 1932 metais Anykščiams 
buvo suteiktas kurorto statusas, 
kuris buvo pradingęs sovietinės 
okupacijos metais“, - kalbėjo 
S.Obelevičius, tarsi duodamas su-
prasti, kad Anykščiams kurorto 
statusas turi būti ne suteiktas, o 
sugrąžintas.

S.Obelevičius sakė, kad tam, kad 
Anykščiai taptų kurortu, atitinka 
pagrindinius reikalavimus, tačiau 
„valstiečiui“ Algirdui Anankai la-
biausiai knietėjo sužinoti didžiau-
sius neatitikimus.

„Visus reikalavimus mes ati-
tinkame, bet 
yra tam tikrų 
dalykų, kurie 
yra silpnesnės 
mūsų vietos. 
Su vienu SPA 
mes atrodome 
liūdnai, tačiau 
jei pasilygin-
tume su Nida, kuri, rodos, neturi 
nei vieno SPA, mes atrodome visai 
normaliai. Mes neturime gydomo-
jo purvo, bet jo atsiveža SPA ir dėl 
to nėra jokių problemų. Aplinkkelį 
turėsime ne anksčiau kaip po kokių 

10 metų.“, - Anykščių „minusus“ 
kelyje kurorto statuso link vardijo 
S.Obelevičius.

Rajono Tarybos narys, social-
demokratas Donatas Krikšatponis 
džiaugėsi, kad sprendimo projek-
tas dėl kurorto vardo Anykščiams 
atsidūrė rajono Tarybos darbotvar-
kėje, tačiau apgailestavo, kad šis 
klausimas svarstomas pavėluotai.

„Galima buvo šį klausimą ju-
dinti greičiau, jau prieš kokius me-
tus, nes šiuo klausimu buvo labai 
palanki Ministro Pirmininko, pa-
tarėjų nuomonė apie Anykščius“, 
- kalbėjo D.Krikštaponis.

Vicemeras, konservatorius S. 
Obelevičius sakė, kad prognozuo-
jama, jog kurorto statusą miestas 
gaus arba šiemet, arba kitąmet.

Tiesa, S.Obelevičius nebuvo 
100 proc. garantuotas, kad Anykš-
čiams tikrai pavyks tapti kurortu, 
bet įrodinėjo, kad tikimybė siekia 
mažiausiai 90 proc.

Vyriausybės atstovas 
liepė mažiau aiškinti…

Rajono Tarybos posėdyje savo 
įžvalgas apie kultūros darbuotojų 
atlyginimus išsakė Vyriausybės 
atstovas I. Umbražiūnas.

„Kultūros darbuotojų atlygini-
mų klausimas 
neatsispindėjo 
šių metų Anykš-
čių rajono Tary-
bos sprendime 
dėl biudžeto pa-
tvirtinimo. Jeigu 
rajono Taryba 
nusprendė taip 

paskirstyti kultūros darbuotojų lė-
šas, tai ji taip nusprendė. Ir jeigu 
kultūros darbuotojai mano, kad 
juos nuskriaudė, lai jie gina savo 
teises. Seimo narys skundžiasi Vy-
riausybėje ir dvi ministerijos ren-

Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje Imantas Umbražiūnas 
kultūros darbuotojams patarė savo teises dėl laiku neišmokėtų 
atlyginimų ginti.

Išbandymas kultūros ir medicinos 
darbuotojų problemomis

Nuoširdi užuojauta Geno-
vaitei REPEČKIENEI. Te-
lydi tave paguoda ir dvasios 
stiprybė šią sunkią netekties 
valandą, mirus tėvui.

L. Vygelienė, O. Šližienė, 
A. ir J. Keršanskai

užjaučia

gia patikrinimus, tačiau aš linkęs 
laikytis nuomonės, kad savivaldy-
bė tam ir yra, kad įgyvendindama 
savo funkcijas ir geriausiai žino-
dama kaip finansuoti tam tikras 
sritis, priima sprendimus“, - kal-
bėjo I.Umbražiūnas, savo replikas 
adresuodamas Seimo nariui Ser-
gejui Jovaišai, kuris ėmėsi spręsti 
kultūros darbuotojų atlyginimų 
problemą.

Vyriausybės atstovas I. Um-
bražiūnas mero pavaduotojui S. 
Obelevičiui patarė šia tema „atsa-
kingiau kalbėtis su žiniasklaida“, 
prašė mažiau kalbėti, kas ką pada-
rė, o ko nepadarė.

„Pagal seną posakį, jei kažkas 
siūlo kažką daryti, tai po to gali su-
žinoti, kuria kryptimi jam gali tekti 
judėti toliau“, - po šio sakinio su-
laukęs rajono Tarybos narių juoko, 
pasisakymą baigė I.Umbražiūnas.

Rajono meras Kęstutis Tubis 
posėdžio pabaigoje informavo, 
kad Kultūros ministerija birželio 
15 dieną savivaldybei skyrė 65 
000 eurų dydžio dotaciją, kuri bus 
skirta rajono kultūros darbuotojų 
užmokesčiui.

(Atkelta iš 3 p.)

...Vicemeras, konservato-
rius S. Obelevičius sakė, kad 
prognozuojama, jog kuror-
to statusą miestas gaus arba 
šiemet, arba kitąmet...
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- Kas jums yra laimė? 
- Matyti laimingus man bran-

gius žmones.

- Jūsų didžiausia baimė? 
- Negalėjimas pasirūpinti savimi.

- Jūsų charakterio bruožas, ku-

Daiva Perevičienė: 
„Gal būtų įdomu gimti vyru...“

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos direktorė Daiva 
PEREVIČIENĖ teigia, kad gyvenime gailisi tik dėl vieno daly-
ko – pagailėtų gražių žodžių žmonėms, kurių jau nebesutiksianti. 
Viską, pasak pašnekovės, reikia daryti laiku...

ris jums labiausiai nepatinka? 
- Pasitikėjimo savimi stoka.

- Bruožas, kuris labiausiai er-
zina kituose?

- Apsimetinėjimas, melavimas.

- Žmogus, kuriuo žavitės?

- Aš žaviuosi talentingais 
žmonėmis.

- Didžiausias iššūkis? 
- Daryti tai, ko nemoki.

- Apie ką dabar daugiausiai 
galvojate? 

- Didžiąją dalį mano minčių už-
ima darbas. 

- Jūsų labiausiai vertinama 
dorybė? 

- Sąžiningumas prieš kitus ir 
prieš save pačią.

- Kokiomis aplinkybėmis jūs 
meluojate?

- Stengiuosi nemeluoti. Jei tie-
sa žmogų labai skaudina, geriau 
bandau išvengti nemalonaus po-
kalbio.

- Ko labiausiai nemėgstate 
savo išvaizdoje?

- Turbūt kaip ir dauguma mote-
rų turiu priekaištų savo išvaizdai, 
būna dienų, kai esu nepatenkintą 
savo figūra, o kartais koks veido 
bruožas erzina. 

- Žmogus, kurį jūs niekinate? 
- Abejoju, ar turiu teisę ką nors 

niekinti. Nepatinka bailiai.

- Labiausiai vertinama vyro 
savybė? 

- Vienareikšmiškai – protas.

- Labiausiai vertinama moters 
savybė?

- Protas ir gerumas.

- Priežodis, frazė, mintis, ku-
rią dažniausiai vartojate? 

- Nėra to blogo, kas neišeitų į 
gerą“.

- Ką gyvenime labiausiai mylite? 

- Savo šeimą.

- Kada ir kur buvote pati lai-
mingiausia? 

- Tai buvo daugiau kaip prieš 
dvidešimt penkis metus, kai gimė 
sūnūs Gytis ir Šarūnas.

- Kokį talentą norėtumėt tu-
rėti? 

- Vaikystėje norėjau gražiai 
piešti. Dabar gal jau nebe laikas 
apie talentus galvoti...

- Jeigu turėtumėte galimybę 
savyje pakeisti vieną dalyką, 
kas tai būtų? 

- Niekada apie tai nemąsčiau.

- Didžiausias jūsų gyvenimo 
pasiekimas?

- Šeima.

- Jeigu po mirties galėtumėt 
sugrįžti atgal į šį pasaulį, kokiu 
pavidalu norėtumėt grįžti? 

- Žmogumi, gal būtų įdomu pa-
būti vyru...

- Vieta, kur labiausiai norėtu-
mėt gyventi? 

- Ten, kur šilta ir daug saulės.

- Brangiausias turtas. 
- Artimi žmonės.

- Kas jums gyvenime yra di-
džiausias vargas? 

- Pasakyti žmogui nemalonią 
žinią.

- Jūsų svajonių profesija. 
- Finansų analitikės.

- Geriausia jūsų būdo savybė? 
- Pastovumas.

- Ką labiausiai vertinate drau-
gystėje? 

- Sąžiningumą.

- Jūsų mėgstamiausi rašytojai?
- Johno Galsworthy, Fiodoras 

Dostojevskis 

- Labiausiai įsimintinas groži-
nės literatūros personažas?

- Antoine de Saint-Exupéry Ma-
žasis princas

- Istorinė asmenybė, kuri 
jums imponuoja? 

- Vinstonas Čerčilis (D. Brita-
nijos premjeras – aut.past.). Su-
tinku su visomis jo išsakytomis 
mintimis,  pavyzdžiui, ir su šia: 
„Su kiekvienais metais vis labiau 
įsitikinu, kad protingiau ir teisin-
giau dėmesį sutelkti ties grožiu 
ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo 
blogio ir melo“. 

- Ar realiame gyvenime teko 
sutikti žmonių, kuriuos galėtu-
mėt pavadinti savo herojais?

- Taip, tokių žmonių yra daug. 

- Vardai, kurie jums labiau-
siai patinka? 

- Saulius, Šarūnas, Gytis.

- Ko gyvenime labiausiai ne-
mėgstate?

 - Tuščių plepalų ir apkalbų.

- Dėl ko gyvenime labiausiai 
apgailestaujate?

- Dėl nepasakytų gerų žodžių 
žmonėms, kuriems jau niekada 
nieko negalėsiu pasakyti.

- Kaip norėtumėt numirti? 
- Manau, kad staigi mirtis mirš-

tančiajam yra pati geriausia.

- Jūsų gyvenimo moto? 
- Bet kokioje situacijoje išlikti 

savimi.

Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos direktorė Daiva 
Perevičienė sako, kad pati laimingiausia buvo prie daugiau nei 
dvidešimt penkerius metus, gimus sūnums. 

Nuotr. Jono JUNEVIČIAUS
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(Atkelta iš 1 p.)

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

šiupinys

Lajų takas – objektas 
„netyčiukas“

Kalbos su V.Trinkūnu apie 
Anykščių plėtrą pradžioje turiz-
mo verslo specialisto paklausėme 
apie Lajų taką. „Lajų tako popu-
liarumas kelia nuostabą. Ne tik 
anykštėnai, uteniškiai ar svečiai 
iš Latvijos ten važiuoja, iš visur 
važiuoja... Man tai kelia nuosta-
bą. Ar tai suvaldytas projektas, ar 
tai šiek tiek netyčiukas? Sunku 
patikėti, kad ten tokios eilės. Aš 
merui juokavau – kvieskit klebo-
ną ir taką šventinkit, kad žmonės 
nedingtų. Pats buvau su klasiokais 
važiuodamas autobusu ten įkliu-
vęs, prašiau policininkų, kad pa-
dėtų apsisukti. Manau, Lajų tako 
fenomeno esmė susideda iš kelių 
dalykų, tai ir vadyba, ir atsitikti-
numas, ir sutapimai.“ – kalbėjo 
V.Trinkūnas. Jis dėstė, kad Lajų 
tako infrastruktūra turi trūkumų ir 
bent jau tualetų turi būti tiek, kad 
„nereikėtų suspaudus kojų lėkti į 
miestą“.

Stacionarus restoranas prie 
Lajų tako, V.Trinkūno nuomone, 
neatsiras, nes savivaldybė resto-
ranų nesteigia, o verslininkai ... 
skaičiuoja. Turistai Lajų taką lan-
ko kiaurus metus, tačiau šaltuoju 
metų laiku žmonių srautas suma-
žėja, todėl, V.Trinkūno nuomone, 
investicija į kapitalų statinį prie 
lankomo objekto vargu ar būtų 
atsiperkanti. 

Medine pilimi nesižavi

V.Trinkūnas kalbėjo, jog Lajų 
take turistą, net ir su juo dirbant 
gidui, galima išlaikyti 1,5-2 va-
landas. Tad net ir atvykusiems 
vienai dienai Anykščiuose lieka 
dar daug laiko. Išeitų, kad Anykš-
čių savivaldybės investicijos į 
medinės pilies statybas yra patei-
sinamos, bet V.Trinkūnas pilies 
statybose įžiūri daugiau klausimų 
nei atsakymų.  

„Iš vienos pusės – kičo kvapas. 
Pagaliau man atrodo, kad tokios 
pilys – grynai biudžetiniai objek-
tai.“ – dėstė verslininkas. Jam 
kilo klausimas ir dėl būsimų me-
dinės pilies eksponatų – kaip juos 
surinkti, kiek tie eksponatai kai-
nuos ir pan. „Kaip padaryti taip, 
jog pilyje įsikurtų tokios veiklos, 
iš kurių gautume pajamas? Pilis, 
regis, yra gerai, naujas objektas, 
bet man nedrąsu galvoti, kad tai 
gali būti antras Lajų takas. Ne-
turiu argumentų, kuriais remda-
masis tą objektą vertinčiau tei-
giamai, tiesa, 
neturiu argu-
mentų ir prieš 
jį.“ – svarstė 
V.Trinkūnas.

Jam klau-
simas kyla ir 
dėl medinių konstrukcijų ilgaam-
žiškumo, pilies vaizdo keitimosi 
bėgant metams. „Jei po dešimties 
metų kičinis objektas jau bus pa-
puvęs?“ – retoriškai klausė turiz-
mo verslo specialistas. 

Jo įsitikinimu, blogas objektas, 
kaip kaliausė darže, apskritai gali 
tapti turistų baidymo priemone. 
Prie šios temos V.Trinkūnas grįžo 
pokalbio pabaigoje, aiškindamas 

Ar reikia Anykščiams alaus  
gėrikų srauto?

apie susisiekiančių indų princi-
pu veikiantį verslą. Pagrindinis 
V.Trinkūno SPA yra Druskinin-
kuose, jis kalbėjo, kad, kai šiame 
mieste atsidaro nauja to paties 
profilio įmonė, žurnalistai klau-
sia, ar jo neišgąsdino konkuren-
cija. Į tai V.Trinkūnas atsakantis, 
jog svarbiausia, kad konkurentai 
gerai dirbtų. Verslininkas tikino, 
kad, jeigu kažkokiame Druski-
ninkų SPA klientas buvo žiauriai 
nuviltas, tai jis pyksta ant viso 
miesto, o pažystamiems pateikia 
apibendrintą informaciją: „Š...s 
tie Druskininkai!“. Todėl dėl nu-
sivylimo vienoje vietoje kenčia 
visas miestas.

SPA nereikia „košės“

SPA „Vilnius Anykščiai“ – ar-
čiausiai Lajų tako esanti maitini-
mo įstaiga, na, žinoma, keliaujant 
dviračių taku. Lajų tako lankytojų 
santykis su SPA kiek dviprasmiš-
kas. V.Trinkūnui lyg ir gerai, kad 
turistai į SPA užsuka tik paval-
gyti, kavos išgerti taip atnešdami 
papildomus pinigus, tačiau jie ke-
lia ir nereikalingą šurmulį. 

„Klientų nesikratome, bet ne-
noriu padaryti „košės“. Vos ne 
autobusais atvažiuoja pavalgyti... 
Mes juk nesame sankryžos kavi-
nė.“ – kalbėjo V.Trinkūnas. 

Jo teigimu, žmonių srauto val-
dymas, tendencijų planavimas 
yra visas mokslas, todėl reikia 
galvoti, kaip priimti trumpam 
užbėgančius valgytojus taip, jog 
šie netrikdytų SPA poilsiautojų 
ramybės. „Gal jums kyšį duoti?“ 
– kartais, pasak V.Trinkūno, iro-
nizuoja SPA nepamaitinti užklydę 
Lajų tako lankytojai.   

Reikia žinoti, kur eini

Po kalbos apie SPA ir Lajų tako 
lankytojų santykius natūraliai 
perėjome į turizmo krypčių se-
gmentaciją.

„Objektų kiekis yra svarbus, 
bet ne tiek objektų gausa, kiek 
jų subtilumas ir kokybė lemia re-
giono plėtrą ir turizmo kokybę. 
Kiekis gali ir sugadinti.“ - tvirti-
no verslininkas. Paklaustas apie 
bandymą Anykščius pritaikyti 
visiems turistams, nuo profesorių 
iki „profkinių“, V.Trinkūnas juo-
kėsi, jog išeina panašus derinys 
kaip profesija – šaltkalvis-gine-
kologas. Jo įsitikinimu, turizmo 
diversifikavimas pagal metų lai-
kus yra naudingas, tačiau apskri-
tai reikia žinoti, kokiam žmonių 
segmentui dirbi.

Ateities vizi-
jos netūrėjimas, 
V.Trinkūno nuo-
mone, yra val-
džios problema. 
Ne tik Anykš-
čių, bet ir kitų 

Lietuvos savivaldybių. Merai ir 
Tarybų nariai planuoja tik tiek į 
priekį, kiek jie valdys, o keičian-
tis valdžioms, keičiasi ir planai. 
„Žiūrėkim, kas dedasi Palango-
je... Dėl tos pležinės infrastruktū-
ros iš Palangos bus išbaidyt bent 
kiek kultūringesni poilsiautojai. 
„Bambaliniams“ nesvarbu, kur 
važiuoti, bet iš jų pinigų negausi-
me.“ - sakė V.Trinkūnas. 

Verslininko įsitikinimu, Anykš-
čiai turi kultūrinę infrastruktū-
rą. Pasak jo, nors anykštėnai dar 
sunkokai renkasi aukštesnio lygio 
renginius (pvz., sunkiosios mu-
zikos festivalį „Velnio akmuo“), 
tačiau reikia dirbti šia kryptimi. 
„Kultūros žmonės nėra išlepinti, 
jie koncertuoti važiuoja už pa-
valgymą ir straipsnį spaudoje.“ – 
apie tai, jog prisikviesti rimtosios 
muzikos atlikėjus yra pigu, šarža-
vo V.Trinkūnas. 

„Kas iš to, kad po Lajų taką 
vaikšto tokie, kurie pastebi tik 
kaip turėklai sukalti. Pritraukti 
pilkai juodą alaus gėrikų masę – 
mažai naudos. Bėda, kad niekas 
nedrįs šito viešai deklaruoti.“ - 
šyptelėjo verslininkas. 

Jo įsitikinimu, vietos politikai 
turėtų pasirinkti kryptį ir bandy-
ti jos laikytis. „Smagiau sutikti 
žmogų ant Lajų tako po koncer-
to, konferencijos... Kai žmonėms 
atsiranda kitokie įpročiai, kai kei-
čiasi žmonės, pamažu keičiasi ir 
visas srautas.“ – savo požiūrį ak-
centavo turizmo verslą plėtojantis 
V.Trinkūnas. 

Turizmas nėra išsigelbėjimas

„Lietuva per maža – iš turizmo 
sukurti gerovę yra sunku.“ – pa-
sirodo, turizmo stebuklu netiki ir 
V.Trinkūnas. 

Jo nuomone, Anykščius išgel-
bėti arba bent nykimą sustabdyti 
galėtų gamyba – 300-500 dar-
buotojų turinti 
gamykla arba 
dvi - trys mažes-
nės gamyklos. 
Ve r s l i n i n k a s 
neigė išsikero-
jusį mitą, kad 
A n y k š č i u o s e 
nėra darbuoto-
jų, mat, kai pats 
SPA „Vilnius Anykščiai“ ieškojo 
60-70 žmonių, buvo gauti 800 
pageidaujančių įsidarbinti pa-
reiškimai. V.Trinkūnas dėstė, kad 
Anykščių savivaldybėje turėtų 
būti valdininkai, kurie „visą dieną 
ir pusė nakties“ galvotų tik apie 
investicijų pritraukimą.

Jo įsitikinimu, vardan darbo 
vietų rajono savivaldybė galėtų 
imtis net ir tokių priemonių, ku-
rios sukeltų dalies rinkėjų pasi-
piktinimą, pavyzdžiui, net subsi-
dijuoti verslą.

V.Trinkūnas tikino, kad dar 
mero Alvydo Gervinsko laikais 
jis siūlęs ligoninės patalpas vers-
lininkams atiduoti už dyką, tačiau 
šie turėtų įsipareigoti per tam ti-
krą laiką sukurti tam tikrą darbo 
vietų skaičių, o jei įsipareigojimas 
nevykdomas, pastatai grąžinami 
savivaldybei. Senosios ligoninės 
pastatus Anykščių savivaldybei 
pavyko parduoti už nemažus pini-
gus, tačiau anykštėnams nuo to ne 
geriau – patalpos nei naudojamos, 
nei prižiūrimos. 

„Visas pasaulis kariauja dėl 
investicijų ir nieko nepadary-
si, reikia kariauti.“ – aiškino 
V.Trinkūnas, pridurdamas, jog 
jis SPA Anykščiuose pasistatė be 
valdžios paskatinimų. „Neturėjo 
boba bėdos – nusipirko parše-
lį. Tiesa, paršelis auga, neserga, 
neteršia.“ – apie SPA „Vilnius 

Anykščiai“ metaforomis kalbėjo 
verslininkas. Jis skaičiavo, kad 
500 darbo vietų suteiktų pajamas 
bent 1500 žmonių, kurie eitų ir į 
Lajų taką, ir į SPA. Ir mokykloms 
bei ligoninei sumažėtų likvidaci-
jos pavojus...

Valstybė toleruoja
„juodą biznį“

Dažnai kalbama, kad kurortuo-
se gyventi gera, nes ten gali nuo-
moti savo būstą turistams ir sezo-
no metu gerai užsidirbti. 

Pasak V.Trinkūno, Anykščiuose 
nėra jokios nuomojamo būsto pa-
siūlos. Jis šitai patikrino asmeniš-
kai, bandydamas išnuomoti butus 
savo darbuotojams. Nuomojamų 
būstų pasiūlą V.Trinkūnas susiejo 
su norinčių dirbti skaičiumi. Drus-
kininkuose oficialus bedarbystės 
lygis net aukštesnis nei Anykš-
čiuose, tačiau norinčių dirbti be-
veik nėra – daug druskininkiečių 
nuomoja butus turistams, gauna 
iš to pajamas ir visai nėra suinte-
resuoti gauti darbą. „Konkrečiam 
miesteliui būsto nuomos verslas 
gal ir gerai. Bet kaip valstybei? 
– retoriškai klausė V.Trinkūnas, 
aiškindamas, kad būstų nuomoto-
jai moka tik simbolinius mokes-
čius ir nekuria pridėtinės vertės. 

Valdžia V.Trinkūno 
patarimų neklausia

SPA kompleksų savininkas 
„ A n y k š t a i “ 
kalbėjo, kad 
nei iš vieno 
Anykščių va-
dovo neišgir-
dęs užuominų 
apie kyšius.

„Kyšių ne-
prašo, o pata-
rimų prašo? 

Nuomonės apie būsimus turizmo 
objektus klausia?“ – paklausėme 
V.Trinkūno, kurio kompetencija 
turizmo versle ir apskritai versle 
vargu ar kas abejoja. 

Verslininkas sakė, kad porą 
kartų buvo pakviestas dabartinio 
mero Kęstučio Tubio, o kartą pats 
ėjęs pas rajono vadovą prašyti iš-
spręsti praėjimo nuo SPA pastato 
iki Šventosios upės problemą... 
V.Trinkūnas svarstė, kad rajono 
vadovai galėtų rengti verslo pus-
ryčius, kuriuose dalyvautų 3-5 
žmonės, nes „kas valdo idėjas ir 
informaciją – tas valdo pasaulį“. 
Tiesa, valdžios dėl nuomonių kei-
timosi su verslininkais trūkumo 
jis nekaltino, kalbėjo, kad versli-
ninkai dažnai „saugo geras idėjas 
sau, nors asmeninis Laimės žibu-
rys daug neapšvies.“ 

Beje, V.Trinkūnas „Anykštai“ 
pasakojo, kad SPA Vilnius realiai 
perka idėjas iš savo darbuotojų.

Baigiant pokalbį verslininkas 
sakė, kad iš įvairaus mastelio 
valdžių jis pasigendąs įvaizdinio 
dėmesio verslininkams. „Rei-
kėtų skaičiuoti ir viešinti, kas 
daugiausiai mokesčių sumoka,  
kieno įmonėje didžiausi atlygini-
mai, kas sukūrė daugiausiai dar-
bo vietų. Bet paprastai padėkos 
vakaruose lojaliausieji apdova-
nojami.“ – nelinksmai šyptelėjo 
V.Trinkūnas.              

...merui juokavau – kvies-
kit kleboną ir taką šventin-
kit, kad žmonės nedingtų...

...„Kas iš to, kad po Lajų 
taką vaikšto tokie, kurie 
pastebi tik kaip turėklai su-
kalti. Pritraukti pilkai juodą 
alaus gėrikų masę – mažai 
naudos.“...

Pilietis. Antruoju Andrioniš-
kio garbės piliečiu taps Vladas 
Algirdas Šemeta. Pasak buvusio 
Andrioniškio seniūno, savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotojo Sauliaus Rasalo, 
tokia buvo bendruomenės valia, 
o garbės piliečio vardo suteiki-
mo komisija tik pritarė bendruo-
menei. Iš Plikiškių kilęs 76-erių 
metų V.A.Šemeta – verslininkas, 
visuomenininkas. Jis yra buvu-
sio eurokomisaro Algirdo Gedi-
mino Šemetos tėvas. 

Sambūris. Naujųjų Elminin-
kų kaimo bendruomenė, tęs-
dama praėjusių metų Jolantos 
Pupkienės sumanymą suburti 
Anykščių rajono bendruomenes, 
organizuoja sambūrį „Visi savi“. 
Renginys vyks liepos 2 dieną, 
šeštadienį, Skiemonyse nuo 14 
val. Dalyvauti užsiregistravo 
18 bendruomenių, kurios prista-
tys save, ruošiama foto paroda 
„Savi saviems“, vyks smagios 
varžybos, kulinarinio paveldo 
paroda su vaišėmis ir kitomis 
linksmybėmis. Sambūrio taurė 
bus perduota kitai bendruome-
nei su viltimi, kad tai taps gra-
žia, ilgamete tradicija.

Derlius. Vienas stambiausių 
šiltadaržio ūkio Anykščių krašte 
savininkų, žemės ūkio koope-
ratyvo „Agrolit“ narys Audrius 
Juška sakė, kad šie metai iš kitų 
neišsiskiria, o agurkams augti 
idealios buvusios tik pastarosios 
dienos, kai termometrų stulpeliai 
kilo virš 24 laipsnių. Apie uždar-
bį verslininkas sakosi galės kal-
bėti tik metų gale, o šiuo metu 
didžiuosiuose šalies prekybos 
centruose jo šeimos užaugintų 
agurkų galima nusipirkti po 0,79 
euro centų už kilogramą.

Premija. Rajono Kultūros 
taryba parengė naujus Teresės 
Mikeliūnaitės kultūros premijos 
nuostatus. Nuo šiol premija bus 
skiriama tik vienam asmeniui. 
Atsisakoma atskiro kvietimo 
teikti kandidatus, paliekamas 
terminas tai padaryti kasmet 
iki spalio 1 dienos. Numatyta 
alternatyvi galimybė paraiškas 
apie siūlomus kandidatus teikti 
internetu. 

Raktai. Pamesta ruda odi-
nė raktinė su raktais. Radusius 
prašome užnešti į „Anykš-
tos“ redakciją (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai) arba paskambinti tel. 
(8-687) 25892. Atsilyginsim. 

Skundai. Poilsiautojai keikia 
eiles šalia vasaros rogučių tra-
sos. Viena kaunietė socialinia-
me tinkle „Facebook“ parašė 
komentarą, kuriame skundžiasi, 
kad eilėje ant Kalitos kalno su 
vaikais stovėjusi ištisas dvi va-
landas.

Paslaugos. Svėdasiškiai išlei-
do ir miestelio svečiams dalija 
lankstinukus „Maitinimo, apgy-
vendinimo ir turizmo paslaugos 
Svėdasų krašte“, kuriame pa-
teikta informacija apie 11 pas-
laugų teikėjų seniūnijoje ir už 
jos ribų. 

Sveikinimai. Primename, kad 
per mūsų laikraštį galite pasvei-
kinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis. 
Sveikinimo kaina – 16 eurų.



2016 m. liepos 2 d.

pirmadienis 2016 07 04

sekmadienis 2016 07 03

 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
6.30 Rojus Lietuvoj.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Nauji Piterio 
Peno nuotykiai. 
9.25 Premjera. Zoro kronikos. 
9.50 Aviukas Šonas 4. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Delfinai ir žvaigždės.  
12.05 Pasaulio dokumentika.  
14.00 Puaro. N-7.  
15.40 Klausimėlis.lt.  
16.00 Žinios.  
16.15 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
17.45 Bėdų turgus.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt. 
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.05 UEFA EURO 2016  
apžvalga. 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. Ketvirtfinalis.  
24.00 Paskutinis tamplierius.  
1.25 Pasaulio dokumentika.  
3.10 Puaro. N-7.  
4.45 Savaitė.

 
6.30 “Garfildas”.  
6.55 “Robomobilis Polis”.  
7.20 “Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Kung Fu Panda”.  
8.10 “Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.  
9.00 “Ponas Bynas”.  
9.30 “Kačiukas vardu Au 4”.  

9.45 “Kačiukas vardu Au 5”.  
9.55 “Na, palauk!”. 
10.15 KINO PUSRYČIAI 
“Detektyvų biuras. 
Chameleono kerštas”. 
12.20 “Stebuklinga programėlė”.  
14.15 “Krokodilas Dandis”. 
16.20 “Kongas”. N-7. 
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.  
19.30 Teleloto.  
20.35 “Karas ir taika”. N-7.  
22.00 “Pašėlę vyrukai 2”. N-7.  
0.50 “Žmogus, pakeitęs viską”. 
N-7. 

 
6.10 Teleparduotuvė.  
6.25 Madagaskaro pingvinai. 
N-7.  
6.55 Bidamanų turnyras. N-7.  
7.25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai. N-7.  
7.55 Ančiukų istorijos.  
8.30 Kapitono Granto beieškant. 
9.55 Kamelotas.  N-7. 
11.00 Tomo ir Džerio filmas.  
12.45 Grįžimas namo 2. 
Pasiklydę San Franciske.  
14.30 Princas ir aš 3. 
Karališkas medaus mėnuo.  
16.15 Ekstrasensai detektyvai.  
18.30 TV3 žinios. 
19.30 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-7. 
21.30 Parkeris. N-14. 
23.55 Baimės gniaužtuose. 
N-14. 
1.40 D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai. N-7.

 
7.00 Savaitės kriminalai (k).  
7.30 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas (k).  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”.  
10.00 Sveikatos kodas.  

11.00 “BBC dokumentika. 
Gyvūnų planeta”.  
13.00 Savaitės kriminalai (k).  
13.30 Už vaikystę (k).  
14.00 Sveikinimai.  
16.00 Išgyvenk, jei gali.  
17.00 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 “44-as skyrius”. N-7.  
19.00 “Adamsų šeimynėlės 
vertybės”. N-7.  
21.00 “Kultas” N14.  
22.50 “Mano gyvenimo žuvis”. 
N-7.  
1.15 “Mirties nuosprendis”. 
N14.  
2.50 “Zombių karalius”. N14.  
4.25 “Adamsų šeimynėlės 
vertybės”. N-7. 

6.50 “Būrėja”.  
8.00 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
8.55 “Sodininkų pasaulis”.  
9.30 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. 
10.30 “PREMJERA Įdomiausi 
faktai apie gyvūnus”.  
11.25 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
12.00 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “PREMJERA Keisčiausi 
pasaulio restoranai”.  
13.30 “Sodininkų pasaulis”.  
14.00 “Kas namie šeiminin-
kas?”  
15.00 “Griežčiausi tėvai”.  
16.00 “Pasaulio burtininkai”.  
17.00 Nemarus kinas. Linksmų 
švenčių! N-7.  
19.00 “Būrėja”.  
20.00 “Akloji”.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
“Nusikaltimo vieta. Komisarė 

Lindholm. Kraujuojanti širdis”.  
22.50 “Tai nutiko Manhatane”.  
0.45 “Magai”.  
1.35 “Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?”. N-7.  
2.25 “Laiko gijos”. N-7.  
3.40 “Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus”.  
4.25 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
4.50 “Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein”.  
5.15 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
5.40 “Keisčiausi pasaulio res-
toranai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
6.30 Klauskite daktaro.  
7.15 Septynios Kauno dienos.  
7.45 Nacionalinei M. K. 
Čiurlionio menų mokyklai - 70.  
10.00 Dainuoja Montserrat 
Caballe ir jaunosios operos 
žvaigždės.  
10.50 Šventadienio mintys. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Kelias į namus. Kęstutis 
Kasparavičius.  
12.15 ORA ET LABORA. 
Benediktinų kelias Lietuvoje.  
12.45 Europos futbolo čempio-
natas. Ketvirtfinalis.  
14.45 XIV tarptautinio teatrali-
zuoto vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalio “Mes - Pasaulis” 
šokio pasaka. “Dinozaurų salos 
paslaptis”. 4 dalis. 
15.50 Karinės paslaptys.  
16.40 Premjera. Septintasis 
dešimtmetis. Sergejus 
Paradžanovas. 
17.30 Mokslo sriuba.  
17.45 Žinios.  

18.00 Saulius Šaltenis ir jo 
moterys.  
19.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Džiazo muzikos vakaras.  
1.15 LRT OPUS ORE. Markas 
Palubenka. 
2.15 Saulius Šaltenis ir jo 
moterys.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 “Penktoji pavara”.  
8.20 KK2 (k). N-7.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Beatos virtuvė (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
19.30 “Penktoji pavara”.  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 SUPERDOKUMENTIKA 
Šventasis karas. N-7.  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Pagalbos skambutis (k).  
23.20 Nuo... Iki... (k).  
0.10 “Penktoji pavara.  
1.00 Ne vienas kelyje (k).  
1.25 Autopilotas (k).  
1.55 KK2 (k). N-7.  

 
6.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  
7.30 Aukščiausia pavara. N-7.  
9.00 Tavo augintinis (1).  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Pragaro kelias. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės.  
12.00 Adrenalinas. N-7.  
12.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7.  

13.30 Jokių kliūčių! N-7.  
14.30 Gražiausi žemės kam-
peliai.  
15.00 Ledo kelias. N-7.  
16.00 Pragaro kelias. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 6 kadrai. N-7.  
19.00 Formulės - 1” pasaulio 
čempionato Didžiojo Austrijos 
prizo lenktynės.  
21.35 TV3 žinios.   
22.40 Nakties TOP. Vasara. 
N-14.  
23.10 Nakties TOP. Vasara+. S.  
23.40 Vikingai. N-14.  
0.40 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14.  
1.35 Pavojingiausias karys. 
N-14. 

7.09 TV parduotuvė. 
7.25 “Neprilygstamieji gyvū-
nai”. N-7. 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba.  
10.00 Vantos lapas.  
10.30 Ekovizija.  
10.40 “Tigrų sala”.  
11.10 “Kaip užauginti planetą. 
Varžovas”. N-7. 
12.15 “Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai”.  
13.20 “Tigrų sala”.  
13.50 “Mama detektyvė”. N-7. 
15.00 Žinios.  
15.25 “80-ieji”. N-7. 
17.00 Žinios.  
17.30 “Pėdsakas”. N-7. 
19.30 “Sumaniausi gyvūnai”.  
20.30 “Tigrų sala”.  
21.00 Žinios.  
21.30 “24/7”.  
22.30 “Tvirtovė 2. Sugrįžimas”. 
N-14. 
0.35 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
2.25 “24/”.  
3.10 Vantos lapas. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai“. 
9.40 „Heidė“. 
10.05 „Šokių akademija“.  
10.35 „Džesika Flečer“. N-7 
11.25 „Didysis Gregas 2“. N-7 
12.15 Savaitė (k). 
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.10 „Giminės po 20 metų“.  
16.00 „Senis“. N-7 
17.05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
21.55 Trumposios žinios.  
22.00 „Tanbachas - vieno kai-
mo likimas“. N-14 
23.35 Trumposios žinios. 
23.40 „Kai žudomi žurnalistai“.  
0.35 „Senis“ (k). N-7 
1.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 „Rojus Lietuvoj“ (k).

6.30 „Garfildas“. 
6.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“.  
7.25 „Rožinė pantera“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.45 24 valandos (k). N-7 
11.50 Su cinkeliu. N-7 
12.45 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“ (k).  
13.10 „Rožinė pantera“ (k). 
13.35 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios. 
19.25 EURO 2016.  
19.30 „Gyvenimo receptai“.  
20.30 Nuo... Iki.... 
21.30 Žinios.  
22.10 EURO 2016.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Universalus karys. Kita karta“. N-14 
0.10 „Judantis objektas“. N-7 
1.00 „Visa menanti“. N-7 
1.45 „Ties riba“. N-14

6.25 „Slibinų dresuotojai“. N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
8.25 „Monsunas“.  N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 2 Barai. Išlikimo kovos. 
N-7  
12.00 „Slibinų dresuotojai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 

15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7  
20.00 „Svotai“. N-7  
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kaip tapti žvaigžde 
Brodvėjuje“. N-14  
0.20 „Pagrindinis įkaltis“. N-7  
1.20 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14  
1.45 „Mažylė Houp“. N-7 

6.45 Sveikatos ABC televitrina.  
7.15 „Sudužusių žibintų gatvės“  
8.15 „Muchtaro sugrįžimas“  
9.15 „Mistinės istorijos“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“  
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
13.35 „Diagnozė – žmogžudystė“.  
14.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“.  
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7 
19.30 Pričiupom!. N-7 
20.00 Pagalbos skambutis. N-7 
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Rimti vyrai“. N-14 
23.15 „Mano gyvenimo žuvis“  
1.25 „Kultas“ (k). N-14  
2.55 Kalbame ir rodome. N-7 
3.40 Pagalbos skambutis (k).  
4.20 Farai (k). N-14  

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“  
8.10 „Denis Vaiduokliukas“. 

8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“..  
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7  
10.00 „Vangelija“. N-7 
11.00 „Būrėja“ (k). 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.55 „Būrėja“. 
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
15.30 „Mentalistas“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
17.50 „Širdele mano“. N-7 
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“. 
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės I. Mažo miestelio mir-
tys“. N-14 
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7 
1.05 „Karadajus“. N-7 
1.55 „Dvidešimt minučių“. N-7. 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7 
6.50 Europos futbolo čempio-
natas. Ketvirtfinalis (k). 
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 11“  
9.15 Labas rytas, Lietuva (k).
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai. 
Dieveniškės.  
13.15 „Didysis Gregas 2“ (k).  
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 11“.  
14.30 Mokslo sriuba.  
14.45 „Naisių vasara“. 
15.15 „Padūkėliai marsupilamiai“  
15.40 „Heidė“ (k). 
16.05 „Šokių akademija“ (k). 
16.40 „Neskubėk gyventi“. 
17.30 Kultūrų kryžkelė (k). 
17.45 Kultūrų kryžkelė (k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, k). 
18.35 Kultūrų kryžkelė (subti-

truota, k). 
19.10 Amerikiečių klasika ir 
džiazas.  
20.30 „Džesika Flečer“ (k). N-7 
21.20 Euromaxx.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Paskutinis tamplierius“  
0.00 Mokslo sriuba (k). 
0.15 ARTi. Emalis.  
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės.  
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
2.15 Legendos (k). 
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k).  

6.00 Už vaikystę. 
6.30 Tauro ragas. N-7 
7.00 Pagalbos skambutis. N-7 
8.00 Savaitės kriminalai. N-7  
8.30 Penktoji pavara (k).  
9.30 Žinios.  
10.25 Nuo... Iki.... 
11.15 Valanda su Rūta. 
12.50 Už vaikystę (k).  
13.15 24 valandos (k). N-7  
15.15 KK2. N-7 
16.00 „Šventasis karas“ (k).  
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7 
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7  
8.00 „Medikopteris“. N-7  
9.00 Nuo amato iki verslo.  
9.30 „Kobra 11“. N-7  
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7  
11.30 „Kaulai“. N-7  
12.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Medikopteris“. N-7  

16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 Kvailiausi pasaulio nu-
trūktgalviai. N-14  
23.00 „Pjūklas 3“.  N-14  
1.20 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 

7.15 Kaimo akademija. 
7.45 Vantos lapas.  
8.15 „Moterų daktaras“. N-7 
9.20 „Pėdsakas“. N-7 
10.20 „Skubus iškvietimas. 
Mirtina diagnozė“. N-7 
11.25 „Delta“. N-7 
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7 
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai“.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.25 „80-ieji“. N-7 
17.00 „Moterų daktaras“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.50 Rio 2016.  
19.00 „Delta“. N-7 
20.00 Reporteris.  
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.30 Rio 2016.  
23.40 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
0.05 „Miškinis“. N-7  
1.05 „Pėdsakas“. N-7 
1.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



2016 m. liepos 2 d.

antradienis 2016 07 05

trečiadienis 2016 07 06

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Padūkėliai marsupila-
miai“. 
9.40 „Heidė“.  
10.05 „Šokių akademija“.  
10.35 „Džesika Flečer“. N-7 
11.25 „Didysis Gregas 2“. N-7 
12.15 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k). 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.10 „Giminės po 20 metų“. 
16.00 „Senis“. N-7  
17.05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 
17.35 Gyvenimas. 
18.30 Šiandien. 
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama.  
20.52 Sportas. 
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Tautinio kostiumo dienai 
- konkurso „Išausta tapatybė“ 
finalas. 
22.35 Trumposios žinios.  
22.40 „Kėtė Krūzė“. N-7 
0.10 Trumposios žinios. 
0.15 „Senis“ (k). N-7 
1.15 Stilius (k). 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 Emigrantai (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas (k). 

6.30 „Garfildas“. 
6.55 „Mažieji Tomas ir Džeris III“. 

7.25 „Rožinė pantera“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.45 24 valandos (k). N-7 
11.50 Su cinkeliu. N-7 
12.45 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“ (k). 
13.10 „Rožinė pantera“ (k). 
13.35 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.  
19.30 „Gyvenimo receptai“. 
N-7 
20.30 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.  
22.10 EURO 2016.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra“. N-14 
0.00 „Judantis objektas“. N-7 
0.50 „Visa menanti“ N-7 
1.35 „Ties riba“. N-14 

6.25 „Slibinų dresuotojai“. N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
8.25 „Naisių vasara. 
Sugrįžimas“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 TV Pagalba. N-7  
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.00 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naisių vasara“. N-7  

20.00 „Svotai“. N-7 
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Adrenalinas“. N-14  
0.10 „Gražuolė ir pabaisa“. N-7  
1.10 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14  
2.35 „Mažylė Houp“. N-7

 6.15 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
7.15 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). 
8.15 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
9.15 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.20 „Tokia tarnyba“ (k). N-7  
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.35 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“. N-7 
14.35 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7 
19.30 Pričiupom! N-7. 
20.00 Pagalbos skambutis. N-7  
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Bakis Larsonas gimęs 
būti žvaigžde“. Nž14 
23.15 „Rimti vyrai“ (k). N-14 
0.55 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
1.50 „Kortų namelis“. N-14 
2.45 Kalbame ir rodome. N-7 
3.30 Pagalbos skambutis (k).  
4.10 Farai (k). N-14 
4.35 Kalbame ir rodome (k). 
N-7 

5.20 „Mistinės istorijos“ (k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“  
8.10 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.00 „Vangelija“. N-7 
11.00 „Būrėja“ (k). 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7. 
13.55 „Būrėja“. 
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7. 
15.30 „Mentalistas“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
17.50 „Širdele mano“. N-7 
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“. 
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudys-
tės I. Parašyta krauju“. N-14 
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7 
1.10 „Karadajus“. N-7 
1.55 „Dvidešimt minučių“. N-7 
2.40 „Vedęs ir turi vaikų“ (k).  

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7 
6.50 Mūsų dienos - kaip šventė 
(k). 
8.20 Euromaxx. (k). 
8.50 „Kaip atsiranda daiktai 
11“ (k).  
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Mūsų miesteliai.  
13.15 „Didysis Gregas 2“ (k).  
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 11“. 
14.30 Mokslo sriuba. 
14.45 „Naisių vasara“. 
15.15 „Padūkėliai marsupila-
miai“ (k). 

15.40 „Heidė“ (k). 
16.05 „Šokių akademija“ (k). 
16.40 „Neskubėk gyventi“. 
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
18.00 Legendos. 
18.45 Bėdų turgus. 
19.35 „Prokurorai“. 
20.30 „Džesika Flečer“ (k). N-7 
21.20 Atspindžiai.
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Paskutinis tamplierius“  
0.00 Mokslo sriuba (k). 
0.15 Naktinis ekspresas. 
0.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
2.15 Karinės paslaptys (k). 
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k).  
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k). 
4.30 Pažvelk į profesiją kitaip 

6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7 
12.20 Penktoji pavara (k).  
13.15 „Šventasis karas“ (k).  
14.15 24 valandos. N-7 
15.15 KK2. N-7 
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
17.00 Info diena. 
21.00 Yra, kaip yra. N-7  
22.00 Dabar pasaulyje. 
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7  
8.00 „Medikopteris“. N-7  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 „Kobra 11“. N-7  
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 „Medikopteris“. N-7  
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Apokalipto“. N-14 
0.50 „6 kadrai“. N-7  
1.00 Comedy club. N-14  
1.55 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 

6.50 Reporteris.  
7.45 „80-ieji“. N-7 
8.15 „Moterų daktaras“. N-7 
9.20 „Pėdsakas“. N-7 
10.20 „Skubus iškvietimas. 
Mirtina diagnozė“. N-7 
11.25 „Delta“. N-7 
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7 
13.30 „Neprilygstamieji gyvūnai“.  
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.25 „80-ieji“. N-7 
17.00 „Moterų daktaras“. N-7 
18.00 Reporteris.  
18.50 Ar žinai, kad...?  
18.55 „Delta“. N-7 
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7
22.30 Reporteris.  
23.30 Ar žinai, kad...?  
23.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
0.05 „Miškinis“. N-7 
1.05 „Pėdsakas“. N-7 
1.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Klausimėlis.lt 
6.20 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).  
7.15 Delfinai ir žvaigždė (k). 
9.00 Lietuvos tūkstantmečio 
datos. 
10.25 „Kai apkabinsiu tave“.  
11.55 Lietuvos Valstybės die-
na. Iškilmingas valstybės vėlia-
vos ir istorinės vėliavos pakė-
limas. Tiesioginė transliacija iš 
Simono Daukanto aikštės. 
12.30 Laisvės liepsna. 
13.00 Lietuvos Valstybės die-
na. Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija iš Vilniaus arkikatedros. 
14.00 Istorijos detektyvai.  
14.50 „Tvirtovė“. N-7 
15.45 „1410 m. Žinomas neži-
nomas Žalgiris“.  
17.10 UEFA EURO 2016 apž-
valga.
17.45 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.00 Lietuvos Valstybės die-
na. Lietuvos moksleivių dainų 
šventė 2016. Dainų diena. 
21.00 „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. Stabtelk ir 
sugiedok „Tautišką giesmę“. 
21.03 Lietuvos moksleivių 
dainų šventė 2016. Dainų 
diena (tęs.). 
21.10 Loterija „Keno Loto“. 
21.15 Panorama. 
21.40 Loterija „Jėga“. 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. Pusfinalis.  
24.00 „Maksas Manusas“. N-7 
2.00 LRT radijo žinios. 
2.05 „Tvirtovė“ (k). N-7 

3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Istorijos detektyvai (k).  
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Laisvės liepsna (k). 
4.35 Klausimėlis.lt (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Mūsų miesteliai. 
Nemunaitis. 2 d. (k).

6.30 „Garfildas“. 
7.05 „Na, palauk!“ 
7.30 „Astro vaikis“. 
9.05 „Tomas ir Džeris sutinka 
Šerloką Holmsą“. 
10.00 „Šnipas ne savo noru“. 
N-7 
11.40 „Hugo išradimas“. 
14.00 „Kelionė į Ameriką“. N-7 
16.15 „Atostogos Italijoje“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.  
19.30 „Keistuolis Deivas“.  
21.15 „Tamsioji banga“. N-14 
23.25 „Šioje šalyje nėra vietos 
senukams“. N-14 
1.45 „Greitojo reagavimo bū-
rys. Ugnies audra“ (k). N-14

7.00 „Tomo ir Džerio filmas“. 
8.45 „Nevykėlio dienoraštis 2. 
Rodriko taisyklės“. 
10.45 „Legendos susivienija“. 
N-7  
12.45 „Pašoksime?“ N-7  
14.45 „Spaidervikų kronikos“. 
N-7  
16.35 „Kaimiečiai Beverlyje“. 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Dėdė, Rokas ir Nida“. 
N-7  
20.40 Tautiškos giesmės gie-
dojimas.  
21.05 „Dėdė, Rokas ir Nida“. 

N-7 
22.20 „Įsikūnijimas“. N-7  
22.35 Filmo pertraukoje – 
„Vikingų loto“.  
22.40 „Įsikūnijimas“. N-7  
1.40 „Raitelis be galvos“. N-14  
2.30 „Mažylė Houp“. N-7 

6.30 „Muchtaro sugrįžimas“.  
7.25 „Kalėdų senelio slaptoji 
tarnyba“. 
9.05 „Haris Poteris ir Išminties 
akmuo“. N-7 
12.00 „Muzikinė kaukė“. 
18.00 Lietuvos Supermiestas.  
23.20 „Bakis Larsonas gimęs 
būti žvaigžde“ (k). N-14  
1.05 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
1.55 „Kortų namelis“. N-14 
2.50 Kalbame ir rodome. N-7 
3.35 Lietuvos Supermiestas 
(k). 

6.50 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“  
8.10 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.00 „Vangelija“. N-7 
11.00 „Būrėja“ (k). 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.55 „Būrėja“. 
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
15.30 „Mentalistas“. 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
17.50 „Širdele mano“. N-7 
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“. 
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės I. Aktoriaus mirtis“. N-14 
23.00 „Bėgantis laikas“. N-7 

1.05 „Karadajus“. N-7 
1.55 „Dvidešimt minučių“. N-7 
2.40 „Vedęs ir turi vaikų“ (k). 
N-7 
3.05 „Senojo Tilto paslaptis“. 
4.00 „Mano gyvenimo šviesa“. 
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7 
6.50 Būtovės slėpiniai. 
Mindaugo Lietuva. 1, 2 d.  
8.20 Šventės ir tradicijos.  
8.45 Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkursas. 
10.30 Koncertas „Dainuoju su 
meile. Ona Kolobovaitė“. 
11.35 Kultūros savanoriai.  
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 „Kijevas. Lietuvos epocha“. 
13.00 Tautinio kostiumo dienai 
- konkurso „Išausta tapatybė“ 
finalas. 
14.30 Justinas Marcinkevičius. 
Mindaugas. 
17.10 „Likimas leido...“ Širdies 
diplomatas.  
17.35 Valstybės kino metraštis. 
750-osios Mindaugo karūnavi-
mo metinės.  
18.05 Ruta Lee. Penki vakarai 
Vilniuje. 
19.05 „Odė Lietuvos baletui“. 
20.00 Tautiška giesmė aplink 
pasaulį 2016.  
20.50 Lietuvos moksleivių dai-
nų šventė 2016. Dainų diena. 
21.00 „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“. Stabtelk ir 
sugiedok „Tautišką giesmę“. 
21.03 Lietuvos moksleivių 
dainų šventė 2016. Dainų 

diena (tęs.). 
22.30 „Kai apkabinsiu tave“  
0.00 DW naujienos rusų kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Džiazo muzikos vakaras 
(k). 
2.15 Legendos (k). 
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
N-7 
3.45 „Neskubėk gyventi“ (k). 
4.30 Valstybės kino metraštis. 
750-osios Mindaugo karūnavi-
mo metinės (k). 

6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou. 
11.30 KK2 (k). N-7 
12.20 Nuo... Iki... (k). 
13.15 24 valandos (k). N-7
14.15 24 valandos. N-7 
15.15 KK2. N-7 
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7  
17.00 Ne vienas kelyje (k).  
17.30 Dviračio šou (k).  
18.00 KK2 (k). N-7  
18.45 24 valandos (k). N-7 
19.45 Pagalbos skambutis  
20.35 Už vaikystę (k).  
21.00 Yra, kaip yra. N-7 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 KK2 (k). N-7 
23.15 Yra, kaip yra (k). N-7  
0.10 Ne vienas kelyje (k).  
0.35 Dviračio šou (k). 
1.05 KK2 (k). N-7 
1.45 Nuo... Iki... (k).  
2.35 24 valandos (k). N-7 
4.15 KK2 (k). N-7 
4.55 Ne vienas kelyje (k). 
5.20 KK2 (k). N-7

 
7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7  

8.00 „Medikopteris“. N-7  
9.00 Adrenalinas. N-7  
9.30 „Kobra 11“. N-7  
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Medikopteris“. N-7  
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Aš - robotas“. N-7
0.15 „6 kadrai“. N-7  
1.00 Comedy club. N-14  
1.55 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 

6.55 Reporteris.  
7.45 „Mikropasauliai“. N-7  
8.25 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“. N-7 
9.30 „Ekspedicija „Vilkas““. N-7 
11.40 „Atsargos pulkininkas 
tiria. Savo mirties data“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.25 „Valstybės patarėjas“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Ar žinai, kad...?  
18.45 „Valstybės patarėjas“.  
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.10 Ar žinai, kad...?  
23.15 Rio 2016. 
23.25 „Mikropasauliai“. N-7 
0.05 „Miškinis“. N-7 
1.05 „Pėdsakas“. N-7 
1.45 „Tigrų sala“.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvūnai“.  
2.50 „Pėdsakas“. N-7 
3.30 „Jaunikliai“. N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Padūkėliai marsupila-
miai“.  
9.40 „Heidė“.  
10.05 „Šokių akademija“. 
10.35 „Džesika Flečer“. N-7 
11.25 „Didysis Gregas 2“. N-7 
12.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.10 „Giminės po 20 metų“. 
16.00 „Senis“. N-7 
17.05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
17.35 Gyvenimas.  
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
19.10 Auksinis protas.  
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.05 UEFA EURO 2016 apž-
valga. 
21.45 Europos futbolo čempio-
natas. Pusfinalis. 
23.57 Trumposios žinios. 
0.00 „Palikimas“. N-14 
1.30 „Senis‘ (k). N-7 
2.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Gyvenimas (k). 

 
6.30 „Garfildas“. 
6.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 

III“. 
7.25 „Rožinė pantera“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
11.50 Su cinkeliu. N-7 
12.45 „Mažieji Tomas ir Džeris III“  
13.10 „Rožinė pantera“ (k).  
13.35 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.  
19.30 „Gyvenimo receptai“. 
N-7 
20.30 Nuo... Iki... 
21.30 Žinios.  
22.10 EURO 2016.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
„Užtikrintas teisingumas“. N-14 
0.10 „Judantis objektas“. N-7 
1.00 „Visa menanti“. N-7 
1.45 Sveikatos ABC televitrina 

6.25 „Slibinų dresuotojai“. N-7  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
8.25 „Naisių vasara“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.05 „Įsikūnijimas“. N-7  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Naisių vasara“. N-7  
20.00 „Svotai“. N-7  
21.00 2 Barai. Gyvenimas 
greitkelyje. N-14  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Monako princesė“. N-7  
0.35 „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“. N-14  
1.30 2 Barai. Gyvenimas greit-
kelyje. N-14  
1.55 „Mažylė Houp“. N-7

 6.15 „Muchtaro sugrįžimas“.  
7.15 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). 
8.15 „44-as skyrius“ (k). N-7 
9.15 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.20 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“  
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“  
13.35 „Diagnozė – žmogžudystė“.  
14.35 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“.  
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“.  
18.00 Info diena.  
18.30 „Tokia tarnyba“. N-7 
19.30 Pričiupom!. N-7 
20.00 Pagalbos skambutis. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Einantis per ugnį“. N-7 
23.30 „Haris Poteris ir Išminties 
akmuo“ (k). N-7 
2.05 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
2.55 „Kortų namelis“. N-14 
3.45 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“ (k). N-7 

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“  
8.10 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“. 
9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
10.00 „Vangelija“. N-7 
11.00 „Būrėja“. 
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.55 „Būrėja“. 
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 

15.30 „Mentalistas“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
17.50 „Širdele mano“. N-7 
18.55 „Senojo Tilto paslaptis“. 
20.05 „CSI. Niujorkas“. N-7 
21.00 „Foilo karas. 
Pažeidimas“. N-7 
22.45 „Užkampis“. N-7 
23.45 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“ N-7  
0.40 „Karadajus“. N-7
1.30 „Dvidešimt minučių“. N-7 
2.15 „CSI. Niujorkas“ (k). N-7 
3.00 „Senojo Tilto paslaptis“. 
3.55 „Mano gyvenimo šviesa“. 
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7 
6.50 Europos futbolo čempio-
natas. Pusfinalis (k). 
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 11“  
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 Lietuvos mokinių meni-
nio skaitymo konkursas. 
13.20 „Didysis Gregas 2“ (k).  
14.10 „Kaip atsiranda daiktai 
11“. 
14.35 „Naisių vasara“. 
15.00 Lietuvos mokslei-
vių dainų šventė 2016. 
Akordeonininkų orkestrų kon-
certas. 
17.00 „Šokių akademija“ (k). 
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip. 
18.00 Legendos.  
18.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19.35 „Prokurorai“. 
20.30 „Džesika Flečer“ (k). N-7 
21.20 IQ presingas.  

21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Laisvė“. N-7 
0.10 Naktinis ekspresas.  
0.40 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
2.15 Bėdų turgus (subtitruota, k). 
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k).  
3.45 LRT OPUS ORE (k). 
4.45 Pažvelk į profesiją kitaip 

6.00 24 valandos (k). N-7 
6.55 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
7.40 Už vaikystę (k). 
8.05 Yra, kaip yra (k). N-7 
9.00 KK2 (k). N-7 
9.40 Nuo... Iki... (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Dviračio šou.  
11.30 KK2 (k). N-7 
12.15 Už vaikystę (k).  
12.45 Valanda su Rūta (k).  
14.15 24 valandos. N-7 
15.15 Bus visko.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
17.00 Info diena.  
21.00 Yra, kaip yra. N-7  
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7  
8.00 „Medikopteris“. N-7  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 „Kobra 11“. N-7  
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Medikopteris“. N-7  

16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Pasaulių karas“. N-14
0.20 „6 kadrai“. N-7  
1.00 Comedy club. N-14  
2.00 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 

6.50 Reporteris. 
7.45 „80-ieji“. N-7
8.15 „Moterų daktaras“. N-7 
9.20 „Pėdsakas“. N-7 
10.20 „Skubus iškvietimas. 
Mirtina diagnozė“. N-7 
11.25 „Delta“. N-7 
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.25 „80-ieji“.  N-7 
17.00 „Moterų daktaras“. N-7 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Delta“. N-7 
20.00 Reporteris. 
21.00 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte. 
21.30 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.35 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
0.05 „Miškinis“. N-7 
1.05 „Pėdsakas“. N-7 
1.45 Vasara tiesiogiai su 
D.Žeimyte.  
2.05 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
2.50 „Pėdsakas“. N-7 
3.30 „Jaunikliai“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.15 „Padūkėliai marsupila-
miai“.  
9.40 „Heidė“.  
10.05 „Šokių akademija“. 
10.35 „Džesika Flečer 2“. 
11.25 „Didysis Gregas 2“. N-7 
12.15 Specialus tyrimas.  
13.10 Klauskite daktaro. 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.10 „Giminės po 20 metų“. 
16.00 „Senis“. N-7 
17.05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
19.00 Lietuvos moksleivių 
dainų šventė 2016. Šokių 
diena. 
20.25 Loterija „Keno Loto“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Jėga“. 
21.00 Lietuvos moksleivių 
dainų šventė 2016. Šokių 
diena. 
22.35 Trumposios žinios. 
22.40 „Gimęs liepos ketvirtą-
ją“. N-14 
1.00 Trumposios žinios. 
1.05 „Senis“ (k). N-7 
2.06 Gyvenimas (k). 
3.00 LRT radijo žinios. 
3.10 Klauskite daktaro (k). 
4.00 LRT radijo žinios. 
4.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
5.00 LRT radijo žinios. 
5.05 Specialus tyrimas (k).

6.30 „Garfildas“. 
6.55 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“. 
7.25 „Rožinė pantera“. 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
9.50 24 valandos. N-7 
10.45 24 valandos (k). N-7 
11.50 Su cinkeliu. N-7 
12.45 „Mažieji Tomas ir Džeris 
III“ (k). 
13.10 „Rožinė pantera“ (k). 
13.35 „Svajonių princas“. 
14.05 „Turtuolė vargšė“. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.25 24 valandos. N-7 
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.  
19.30 „Krokodilas Dandis 2“. 
21.40 „Rožinė pantera“. N-7 
23.55 „Maiko Bluberio nuoty-
kiai“. N-14 
2.10 „Tamsioji banga“ (k). N-14

6.25 „Kung Fu Panda“. 
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
8.25 „Naisių vasara“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. N-7  
10.00 TV Pagalba. N-7  
12.00 „Svotai“. N-7  
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7  
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Aistra ir valdžia“. N-7  
16.30 TV Pagalba N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Aukštyn“. 
21.20 „Paskutinis uošvių išban-
dymas“. N -7  
23.50 Žmogus prieš musę! 

0.20 „Demonas viduje“. S  
2.00 „Monako princesė“. N-7 

6.15 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
7.15 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (k). 
8.15 „Laukinis“. N-7 
10.20 „Tokia tarnyba“ (k). N-7 
11.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
13.35 „Diagnozė – žmogžu-
dystė“. N-7 
14.35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“. 
15.35 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Info diena.  
18.30 Pasaulio profesionalų 
imtynės. N-7 
19.30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.30 „Tamsos angelas“. 
N-14 
23.15 „Einantis per ugnį“ (k). 
N-7 
1.10 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7.  
2.05 „Kortų namelis“. N-14 
2.50 „Tamsos angelas“ (k). 
N-14 
4.20 Amerikietiškos imtynės 
(k). N-7

6.50 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“  
8.10 „Denis Vaiduokliukas“. 
8.40 „Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės“. 

9.05 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
10.00 „Vangelija“. N-7 
11.00 „Būrėja“..  
11.35 „Didingasis amžius“. N-7 
13.55 „Būrėja“. 
14.30 „Ekspertė Džordan“. N-7 
15.30 „Mentalistas“. N-7  
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
17.50 „Širdele mano“. N-7 
18.55 „Nebylus liudijimas. 
Pasitikėjimas“. N-7 
21.00 „Nusikaltimas“. N-14 
23.05 SNOBO KINAS „Nakties 
provincija“. N-14 
0.45 „Karadajus“. N-7 
1.45 „Dvidešimt minučių“. N-7 
2.30 „Būrėja“ (k). 
3.00 „Senojo Tilto paslaptis“. 
3.55 „Mano gyvenimo šviesa“. 
5.05 „Širdele mano“ (k). N-7

 KULTŪRA 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 „Nuodėminga meilė“. N-7 
6.50 Europos futbolo čempio-
natas. Pusfinalis (k). 
8.45 „Kaip atsiranda daiktai 
11“ (k). 
9.15 Labas rytas, Lietuva (k). 
12.10 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.20 XX Pažaislio muzikos 
festivalis. 
13.15 „Didysis Gregas 2“ (k). 
N-7 
14.05 „Kaip atsiranda daiktai 
11“. 
14.30 Mokslo sriuba. 
14.45 ARTi. Emalis (k). 
15.15 „Padūkėliai marsupila-
miai“ (k). 
15.40 „Heidė“ (k). 
16.05 „Šokių akademija“ (k). 
16.30 Konkursas „Dainų daine-
lė 2016“. 

18.10 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
19.05 Muzika gyvai.  
20.30 „Džesika Flečer 2“ (k). 
21.20 Didžioji Lietuva. 
21.50 DW naujienos rusų 
kalba. 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 „Palikimas“ (k). N-14 
0.00 Mokslo sriuba (k). 
0.15 Naktinis ekspresas. Ve 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
2.15 Legendos (k). 
3.00 „Nuodėminga meilė“ (k). 
N-7 
3.45 „Septintasis dešimtmetis“ 
(k). 
4.30 IQ presingas (k). 
4.55 Naktinis ekspresas (k). 
5.30 Panorama (k).

6.30 Info diena (k).  
10.30 Ne vienas kelyje.  
11.00 Penktoji pavara (k).  
11.50 Beatos virtuvė.  
12.40 Nuo... Iki... (k).  
13.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
14.15 24 valandos. N-7 
15.10 „Šventasis karas“ (k). 
N-7 
16.05 Yra, kaip yra (k). N-7  
17.00 Info diena. 
21.00 Penktoji pavara (k). 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Info diena (k). 

7.00 „Jaunasis vilkolakis“. N-7  
8.00 „Medikopteris“. N-7  
9.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7 
9.30 „Kobra 11“. N-7  

10.30 „CSI kriminalistai“. N-7  
11.30 „Rezidentai“. N-7  
12.30 „Paskutinis iš vyrų“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Medikopteris“. N-7  
16.00 „Havajai 5.0“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7 
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-14  
1.10 „Aš – robotas“. N-7 

6.50 Reporteris.  
7.45 „80-ieji“. N-7 
8.15 „Moterų daktaras“. N-7 
9.20 „Pėdsakas“. N-7 
10.20 „Skubus iškvietimas. 
Mirtina diagnozė“. N-7 
11.25 „Delta“. N-7 
12.30 „Vandens žiurkės“. N-7 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Pėdsakas“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.25 Skinsiu raudoną rožę.  
17.00 „Moterų daktaras“. N-7 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Delta“. N-7 
20.00 Reporteris. 
20.25 „Leningradas. Pokario 
gatvės“. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.00 „Ledinis vėjas“. S 
0.00 „Apgirtę nuo meilės“. 
N-14 
1.50 „Ledinis vėjas“. S
3.20 „Apgirtę nuo meilės“. 
N-14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

muojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja
 iki 2016-06-31)

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. 
6.30 „Rojus Lietuvoj“. 
7.30 Mūsų miesteliai. Leckava. 1 d.  
8.30 Girių horizontai.  
9.00 Labas rytas, Lietuva. 
12.00 Pasaulio dokumentika.  
13.50 „Daktaro Bleiko paslap-
tys 4“. N-7 
16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 
16.15 Sveikinimų koncertas.  
17.35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
19.00 Klausimėlis.lt 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Koncertas „Tegu saulė 
Lietuvoj...“. 
21.55 Trumposios žinios. 
22.00 Lietuvos moksleivių 
dainų šventė 2016. Ansamblių 
vakaras. 
0.35 Trumposios žinios. 
0.40 „Meilės kerai“. N-7 
2.00 Pasaulio dokumentika (k). 

6.30 „Garfildas“ (k). 
6.55 „Robomobilis Polis“ 
7.20 „Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai“. 
7.45 „Kung Fu Panda“. 
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“.  

9.30 „Krokodilas Gena“. 
10.00 „Na, palauk!“  
10.10 KINO PUSRYČIAI 
„Džimis Neutronas. Genialus 
berniukas“.
11.50 „Vikis ir vikingai“. 
13.35 Pričiupom!. N-7 
14.05 „Rožinė pantera“ (k). N-7 
16.30 „Gyvenimo šukės“. N-7 
18.30 Žinios.  
19.25 EURO 2016.  
19.30 SUPERKINAS 
„Medžioklės sezonas atidary-
tas 3!“  
21.00 „Ponas ir ponia gangsteriai“ 
22.55 „Griaustinis tropikuose“. 
N-14 
0.55 „Užtikrintas teisingumas

6.30 „Ančiukų istorijos“. 
7.00 „Bidamanų turnyras“. N-7 
7.30 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“. N-7  
8.00 „Ančiukų istorijos“. 
8.30 „Madagaskaro pingvinai“. 
N-7  
9.00 „Kung Fu Panda“. 
9.30 Mes pačios. Vasara.  
10.00 „Kamelotas“. N-7 
11.10 „Simpsonai“. N-7  
11.45 „Būk savimi“. N-7  
13.55 „Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų“. N-7  
16.15 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7  
18.30 TV3 žinios 
19.25 Eurojackpot.  
19.30 „Seni vilkai“. N-7  
21.15 „Apgaulinga aistra“. N-14  
23.30 Žmogus prieš musę! 
N-14  
0.00 „Statyk už favoritą“. N-14  
1.45 „Paskutinis uošvių išban-
dymas“. N-7

6.15 Pričiupom! (k). N-7 
6.40 Pagalbos skambutis (k).  
7.35 „Diagnozė – žmogžudys-
tė“ (k). N-7 
9.30 Apie žūklę.  
10.00 Pričiupom! (k). N-7 
11.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onatas iki 105 kg. 2015 m.  
12.00 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 
13.00 FAILAI X. „Kazanova. 
Gundymo menas“. N-7 
14.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
16.00 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 „44-as skyrius“. N-7 
19.00 Už vaikystę.  
19.30 Muzikinė kaukė.  
22.00 MANO HEROJUS „Jokių 
stabdžių!“. N-14 
23.55 AŠTRUS KINAS „Akies 
krašteliu“. N-14 
1.35 „Kortų namelis“ (k). N-14 
3.10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (k). N-7 

 
6.50 „Akloji“ (k). 
8.00 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
8.55 „Sodininkų pasaulis“ (k). 
9.30 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus“. 
11.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“.  
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein. 
12.30 Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis. 

13.00 „Sodininkų pasaulis“. 
14.00 „Kas namie šeiminin-
kas?“  
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Pasaulio burtininkai“. 
N-7 
17.00 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“. N-7 
19.00 „Netikra vienuolė“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Paulina“. 
N-7 
22.45 „Laiko gijos“. N-7 
0.25 „Derenas Braunas“. N-7 
1.15 „Nakties provincija“ (k). 
N-14 
2.45 „Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus“ (k). 
3.30 „Gyvybės šaltinis – van-
duo“ (k). 
4.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein (k).  

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
7.00 Bėdų turgus (subtitruota, k). 
7.45 IQ presingas (k). 
8.15 Duokim garo! 
9.45 Kultūrų kryžkelė.  
10.45 Krikščionio žodis (sub-
titruota). 
11.00 Kelias. 
11.15 LRT Kultūros akademija.  
12.00 Linija, spalva, forma.  
12.45 Justinas Marcinkevičius. 
Mindaugas (k). 
15.30 XIV tarptautinio teatrali-
zuoto vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalio „Mes – Pasaulis“ 
šokio pasaka.  
16.40 „Kinijos skoniai“. 
17.30 Mokslo sriuba (k). 

17.45 Žinios (k). 
18.00 „Laisvė“ (k). N-7 
19.30 ARTS21.. HD. 
20.00 Mūsų dienos - kaip 
šventė.  
21.30 Panorama (k). 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Žagarės vyšnių festivalis 
2014
0.20 „Gimęs liepos ketvirtąją“ 
(k). N-14 
2.40 Rusų gatvė (subtitruota, k). 
3.15 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija (k). 
3.45 ARTi. Emalis (k). 
4.15 Linija, spalva, forma (k). 
5.00 ARTS21 (k). 
5.30 Panorama (k).

6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
15.00 Už vaikystę (k).  
15.30 KK2 (k). N-7 
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Valanda su Rūta (k).  
21.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
22.00 Dabar pasaulyje.  
22.30 Autopilotas.  
23.00 24 valandos (k). N-7 
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta (k).  

6.30 Bjauriausi darbai pasau-
lyje. N-7 
7.30 Ledo kelias. N-7  
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Nuo amato iki verslo.  
10.00 „Pragaro kelias“. N_7 
11.00 Nepaprastos lenktynės. 

12.00 Futbolo TV.  
12.30 Bjauriausi darbai pasaulyje.  
13.30 Jokių kliūčių! N-7  
14.30 Aukščiausia pavara. 
Lenktynės. N-7  
16.00 „Pragaro kelias“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „6 kadrai“. N-7  
19.00 „Ambicinga blondinė“. 
N-7  
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Amerikietiškas apiplėši-
mas“. N-14  
0.20 „Paskutinė tvirtovė“. N-14 

7.25 Šiandien kimba.  
8.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.30 „Tigrų sala“. 
10.00 „Vandenyno milžinai“. 
N-7 
11.00 „Detektyvas Linlis“. N-7 
13.00 „Mikropasauliai“. N-7 
13.40 Rio 2016.  
13.50 „Mama detektyvė“. N-7 
15.00 Žinios. 
15.20 Ar žinai, kad...?  
15.25 „80-ieji“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Ar žinai, kad...?  
16.25 „80-ieji“. N-7 
17.00 Žinios. 
17.27 Ar žinai, kad...?  
17.30 „Pėdsakas“. N-7 
19.30 „Mainai gamtoje“. N-7 
20.30 „Tigrų sala“. 
21.00 Žinios. 
21.27 Ar žinai, kad...?  
21.30 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7 
0.00 „Didvyris“. N-7 
2.20 „Šetlando žmogžudystės“.  
4.10 „Didvyris“. N-7

Kryžiažodis  „Spiečius“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias 

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

Prizas atiteks anykštėnei
Birželio 4  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Atostogos“ teisingas atsakymas 

–  MARMURINIS. 
Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 53 skaitytojai. Tai anykštėnai: V.Lančickienė, 

D.Šlamienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Kazlovienė, A.Skirmantienė, E.Tamulėnienė, 
J.Tamulėnas, A.Lunevičius, A.Kavolienė, E.Jurėnaitė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, 
A.Vilčinskas, A.Vilimas, I.Janienė, R.Kavaliūnienė, D.Varnienė, V.Dikčiuvienė, 
A.Skaržauskienė, R.Budrienė ir J.Mieželienė;  N.Žąsinienė, R.Žąsinas, V.Mogylienė, 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė ir S.Cemnickienė  iš Viešintų; 
D.Rušienė, L.Ruša ir K.Lasauskas iš Vilniaus;

R.Puolis, V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko; T.Jakniūnienė, E.Slavinskienė ir 
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; A.Kriogienė iš Voversių; R.O.Deveikienė iš Mažionių; 
O.Petronienė iš Smėlynės; V.Milaševičienė iš Raguvėlės; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; 
V.Urbutienė iš Naujikų; R.Vaiginytė iš Aknystų; S.Želnienė iš Maželių; J.Pačinskienė iš 
Padvarninkų; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; 
A.Kuolienė iš Kunigiškių bei M.Baltrūnienė iš Piktagalio.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Atostogos“ prizas -  I. Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis – atiteks V.KAZLOVIENEI iš Anykščių. Prašome 
skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Katarakta (lęšiuko sudrumstėji-
mas) – viena pagrindinių regėjimo 
netekimo priežasčių pasaulyje, kurią 
šiuolaikiniai oftalmologijos pasieki-
mai leidžia sėkmingai gydyti.

Priežastys įvairios, tačiau pagrin-
dinė – amžius.

Katarakta gali keliauti iš kartos į 
kartą, gali būti įgimta ar įgyta po trau-
mos ar ligos, tačiau dažniausia ligos 
pasireiškimo priežastis – amžius. Su 
metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, 
formuojasi drumstys, kurios ryškėja, 
plečiasi, pamažu susilieja, todėl žmo-
gus pradeda blogai matyti. Nors pradi-
nėse stadijose katarakta gali nesukelti 
rimtų regėjimo problemų, tačiau ligai 
progresuojant silpstantis regėjimas 
gali baigtis aklumu.

Ligos eiga.
Sergant katarakta silpnėja matymo 

ryškumas, drumstėdamas lęšiukas iš-

kraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas 
ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis 
matymas. Kartais pacientai daiktus 
mato dvigubus ar gelsvame fone. Kad 
ir kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Kataraktai pro-
gresuojant rūkas akyse didėja, darosi 
sunku skaityti, vairuoti automobilį. 
Lęšiukui visai sudrumstėjus regėjimas 
išnyksta. Kai lęšiuko drumstis pradeda 
trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, dar-
binei veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis 
į specialistą.

Gydymo metodai: trumpa ir sau-
gi operacija. 

Vienintelis kataraktos gydymo bū-
das – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką 
pakeičiant dirbtiniu. Naudojant šiuo-
laikišką mikrochirurginę įrangą – fa-
koemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm 
dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstė-
jęs lęšiukas ir vietoj jo implantuoja-

Sergant katarakta delsti negalima
Matote neryškiai, vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi žiū-

rint pro rūką ar matinį stiklą – tai gali būti pirmieji katarak-
tos ženklai. Kas tai per liga? Kaip ji gydoma? Kada reiktų 
kreiptis į specialistą?

Modernios ir saugios operacijos.

A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijos  atliekamos pasitelkiant 
gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo 
srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos 
specialistas, kuris atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vie-
ną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. 
„Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnos-
tine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos 
atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemul-
sifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą 
galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai 
progresuoja. 

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

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir 
reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaiki-
nė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, 

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

Anykščių socialinės globos namuose  
kasmet darbo tik daugėja Robertas ALEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių socialinės globos namų direktorė Jolita Gečienė 
praėjusių metų ataskaitoje išvardijo problemas, su kuriomis 
susiduria ši įstaiga. Du filialus – Svėdasų senelių globos ir Bur-
biškio grupinio gyvenimo namus turinčioje įstaigoje daugiausiai 
problemų kilo su Svėdasuose gyvenančiais seneliais.

dėsto J.Gečienė.
Svėdasų senelių globos namuose 

gyvena 40 asmenų, 15 iš jų – su sunkia 
negalia. Laisvų vietų senelių globos 
namuose šiuo metu nėra. Senelių vidu-
tinis amžius – 81,7 metai. Seniausiam 
šių namų gyventojui – 103-eji metai. 
Globos namuose dirba 21 darbuotojas, 
tiesiogiai su seneliais – 13 darbuotojų.

Globos namus keitė į grupinio 
gyvenimo įstaigą

Burbiškio grupinio gyvenimo na-
muose, kurie teikia socialinės globos 
paslaugas Anykščių rajono psichikos 
negalią turintiems asmenims, kurių 
fizinis savarankiškumas nustatytas ne 
mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas, 
pernai gyveno 17 asmenų (namuose 
numatyta 20 vietų). Šių namų gy-
ventojų amžius siekė nuo 28-erių iki 
76-erių metų. 10 Burbiškio grupinio 
gyvenimo namų gyventojų čia atvyko 
iš kitų globos namų (iš Anykščių so-
cialinės globos namų Svėdasų senelių 
globos namų filialo, Utenos socialinės 
globos namų, Aknystos socialinės glo-
bos namų). 

Ataskaitoje skelbiama, kad pernai  

viena socialinės globos namų gyven-
toja visam laikui išvyko iš socialinės 
globos namų gyventi į namus, nutrau-
kusi socialinių paslaugų teikimo sutar-
tį. Burbiškio grupinio gyvenimo namų 
filiale dirba 15 darbuotojų, tiesiogiai 
su gyventojais – 9.

Vadovauja ir su viduriniu 
išsilavinimu

Anykščių socialinės globos namuo-
se pernai dirbo 40 darbuotojų (2014 
metais – 33). Žvelgiant į ataskaitoje 
pateiktą pareigybių sąrašą, į akis kren-
ta Anykščių socialinės globos namų 
darbuotojų išsilavinimas. Pavyzdžiui, 
vairuotojas turi aukštąjį neuniversite-
tinį išsilavinimą, kūrikas – aukštesnįjį, 
o buities sektoriaus vadovas ar užim-
tumo specialistas yra įgiję tik vidurinį 
išsilavinimą.

Įstaigos vadovaujančių darbuotojų – 
direktorės ir filialų vadovų priskaitytas 
(neatskaičius mokesčių) darbo užmo-
kesčio vidurkis pernai siekė 658 eurų 
per mėnesį, darbuotojų– 388 eurus. 

Pernai Anykščių socialinės globos 
namų išlaikymas per metus kainavo 404 
662 eurus ( 2014 metais – 265 986 litus).

Anykščių socialinės globos 
namų direktorė Jolita Ge-
čienė ataskaitoje skundžiasi, 
kad įstaigoje daug popieriz-
mo, todėl nukenčia tiesiogi-
nis darbas su žmonėmis.

EGAS - patogiausias ir greičiausias būdas 
pateikti prašymą „Sodrai“

Susirgus labai patogu ir paprasta 
per EGAS pateikti „Sodrai“ prašymą 
skirti ligos pašalpą. Tereikia interneto 
naršyklėje įvesti adresą www.sodra.lt, 
spausti „Prisijunkite“, „Gyventojui“ 
ir naudojantis elektronine bankinin-
kyste arba elektroniniu parašu saugiai 
prisijungti prie asmeninės „Sodros“ 
paskyros. Prisijungus prie EGAS pir-

„Sodros“ Elektronine gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS)  
naudotis galite jums patogiu laiku, netgi neišėję iš namų.

mą kartą, reikia susipažinti ir sutikti 
su naudojimosi taisyklėmis, užpildyti 
skiltį „Nustatymai“. Tuomet spausti 
„Naujas prašymas“/ „Skirti pašalpą 
išmoką“, pasirinkti „GPS1, Prašymas 
skirti ligos pašalpą (įskaitant slaugą)“, 
spausti „Kurti“, užpildyti ir pateikti 
prašymą „Sodrai“. Apie pateikto pra-
šymo būklę būsite informuotas žinute 

EGAS portale arba nurodytu elektro-
niniu paštu.

Prisijungę prie EGAS taip pat gali-
te pateikti ir prašymą pensijai, pašal-
pai ar išmokai skirti, pakeisti asme-
ninę banko sąskaitą, į kurią mokama 
išmoka, peržiūrėti informaciją apie 
sumokėtus mokesčius, darbo laiko-
tarpius, sužinoti prognozuojamą se-
natvės pensijos dydį, įgytą socialinio 
draudimo stažą, pasitikrinti, ar nesate 
įsiskolinę už privalomąjį sveikatos 

draudimą (PSD) ir pan. Visa informa-
cija teikiama suvestinėse, kurių sąrašą 
matysite savo asmeninėje „Sodros“ 
paskyroje.

Iškilus klausimams dėl naudojimosi 
EGAS ir prašymo pateikimo, prašo-
me kreiptis tel. 1883 arba jei pirmą 
kartą nedrįstate jungtis prie EGAS ir 
pateikti prašymo internetu, pasiimkite 
savo prisijungimo duomenis, atvykite 
į artimiausią „Sodros“ skyrių ir mes 
Jums padėsime bei parodysime, kaip 
tai padaryti.

Kviečiame visus aktyviai naudotis 
„Sodros“ teikiamomis elektroninėmis 
paslaugomis ir išbandyti EGAS priva-
lumus.            

VSDFV Utenos skyrius

Seneliai vis silpnesni

„Senelių globos namuose proble-
ma yra ta, kad nėra keltuvo, globos 
namų pastatas yra 2 aukštų, silpnėjant 
gyventojų sveikatai bei sunkiai judan-
tiems gyventojams sudėtinga judėti 
laiptais iš vieno aukšto į kitą, todėl rei-
kalingas keltuvas“, - ataskaitoje rašo 
J.Gečienė.

Anykščių socialinės globos namų 
direktorė J.Gečienė taip pat skundžiasi 
augančiu darbo krūviu.

„Kita problema, kad į globos namus 
atvyksta vis silpnesni asmenys, daugė-
ja asmenų, kuriems nustatoma nuola-
tinė priežiūra, todėl didėja darbuotojų, 
dirbančių prie žmonių, darbo krūviai. 
Socialinio darbo srityje didėja doku-
mentacijos, todėl daugiau darbo laiko 
sąnaudų yra skiriama darbui su doku-
mentais, dėl šių priežasčių nukenčia 
tiesioginis darbas su gyventojais“, - 

mas dirbtinis. Kataraktos operacija – 
neskausminga procedūra, dažniausiai 
atliekama naudojant vietinę nejautrą. 
Operacija trunka apie 30 minučių, re-
gėjimas dažniausiai pagerėja iškart po 
operacijos ar praėjus keletui dienų. 

Svarbu nedelsti.
Pastebėjus pamažu silpstantį re-

gėjimą reiktų ilgai nedelsiant pasi-

konsultuoti su gydytoju. Kataraktos 
operacijos sėkmė priklauso ne tik nuo 
gydytojo meistriškumo, naudojamos 
įrangos, bet  ir nuo ligos stadijos. Kuo 
labiau lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo 
sunkesnė operacijos eiga, padidėja 
pooperacinių komplikacijų rizika, re-
gėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. 
Be to, kataraktai progresuojant, gali 
padidėti akispūdis, rizikuojama susirg-
ti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, 
regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

Premija. Anykščių rajono sa-
vivaldybė atsižvelgė į Lietuvos 
rašytojų sąjungos pastabas ir su-
paprastino Antano Baranausko 
literatūrinės premijos nuostatus. 
Numatyta, kad kandidatus teikia 
ne  viena, bet daugiau šalies litera-
tūros kontekstą žinančių institucijų. 
Premija tam pačiam asmeniui galės 
būti teikiama ne tik vieną kartą, bet 
ir daugiau, bet ne anksčiau nei po 
penkerių metų nuo tokios premijos 
įteikimo.

Takas. Kairiajame Šventosios 
upės take trūksta tvarkos. Į akis 
krinta po vėtros vis dar besimėtan-
čios nulaužytos medžių šakos. Po 
tiltu per Šventosios upę pėsčiųjų 
bei dviratininkų laukia nemalonūs 
vaizdeliai – visur pridergta patiltėje 
įsitaisiusių balandžių. Nuorodoje į 
lankytinus objektus Niūronių pava-
dinimas kažkodėl rašomas su „u“ 
trumpąja...Po to, kai nuspręsta ne-
betvarkyti Šventosios upės vagos, 
vaizdas upėje gan prastas – žolynai 
užgožę retai veikiančius fontanus, 
telkiasi nešvarios putos.

Tvarka. Anykščiuose pastatyti 
gyvūnų vedžiojimo vietas žymintys 
ženklai ir šiukšlių dėžės. Iš viso to-
kių ženklų ir šiukšlių dėžių Anykš-
čių mieste pastatyti 5: Ramybės g. 
nuo Liudiškių g. po dešine puse, 
palei griovį (prie Ramybės ir Žibu-
rio gatvių, Anykščių m.), Žiburio g. 
1 namo kitoje gatvės pusėje, pieve-
lė (prie Ramybės ir Žiburio gatvių, 
Anykščių m.), S. Neries ir J. Basa-
navičiaus g. sankirtoje, pievelė ša-
lia miško (prie J. Basanavičiaus ga-
tvės, Anykščių m.), Vairuotojų g. 5 
namo kitoje gatvės pusėje, pievelė 
(prie Vairuotojų gatvės, Anykščių 
m.), Anykščių miesto parke nuo 
Anykštos g., parko teritorijoje.

Parama. Šiemet kaimo bendruo-
menės aktyviai teikė projektus gau-
ti paramą iš nacionalinio biudžeto 
lėšų. Anykščių verslo informacinis 
centras padėjo parengti 5 paraiš-
kas pagal šias veiklos sritis: kaimo 
bendruomenės materialinės bazės 
stiprinimas ir kaimo vietovės vie-
šųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant 
jas kaimo gyventojų poreikiams. 
Anykščių verslo informacinis cen-
tras praneša, kad visos paraiškos 
gavo finansavimą, kurių bendra 
skiriama paramos suma sudaro net 
21 060,61 Eur. Butėnų, Leliūnų, 
N. Elmininkų, Surdegio ir Šlavėnų 
kaimo bendruomenės jau laukia 
kvietimų pasirašyti sutartis.

Pinigai. Rajono savivaldybė 
seka po euro įvedimo sparčiai 
kainas apvalinančių verslininkų 
pavyzdžiu ir tą patį padarė su savi-
valdybės mokamomis premijomis.
Antano Baranausko literatūrinės 
premijos dydis bus 3000 eurų, o 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros 
premijos – 1500 eurų. Premijas su-
apvalinus, joms išmokėti iš rajono 
biudžeto prireiks papildomų 155 
eurų ir 70 centų.

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos laikraš-
čius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
„Molėtų Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
„Utenos apskrities žinios“

šiupinys
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- Birželio pradžioje minėjote 
30-ąjį kunigystės jubiliejų, para-
pijiečiai nusprendė Jums suteikti 
Anykščių garbės piliečio vardą... 
Įsimintina 2016-ųjų vasara?

- Be jokios abejonės, svarbiausias 
– trisdešimtmetis. Tai yra didžioji 
gyvenimo dalis, didžioji aktyvaus gy-
venimo dalis. Į tą trisdešimtmetį buvo 
einama nuosekliai, sąmoningai, daug 
dirbant. Ačiū Dievui, tai buvo labai 
aktyvus trisdešimtmetis, pilnas įvai-
riausių patirčių. Tą laikotarpį priimu 
kaip fantastinę Dievo dovaną. Ir lin-
kiu, kad kiekvienas žmogus, nesvar-
bu, kokioje profesijoje besidarbuo-
jantis, patirtų kažką panašaus. 

Negaliu padaryti nė menkiausio 
priekaišto Dievui. Tai yra dovana, 
kuri leido sutikt labai įvairių žmonių, 
kuri leido pamatyti labai daug pasau-
lio, sukaupti savyje labai šviesią, gra-
žią patirtį. Gal čia jau būtų pensininko 
mintys, bet jau būtų galima sėdėti ir 
galvoti apie tą nueitą kelią, apie tai, 
kas buvo, kaip buvo ir džiaugtis tuo. 

O Garbės piliečio vardas man buvo 
nelabai tikėtas, bet graži žmonių ini-
ciatyva. Atvirai kalbant, jai aš nepri-
tariau. Žmonės prieš rašydami tą pra-
šymą atėjo pasiklausti manęs, tačiau 
uždrausti jiems negalėjau. 

Visada, ką dariau, kaip gyvenau, 
visi šie garbės dalykai buvo antraei-
liai ir visiškai nereikalingas priedas. 
Žinoma, žmonėms esu dėkingas. Esu 
dėkingas ne tik už Garbės piliečio 
vardą – aš jo visiškai nesureikšminu, - 
manau, kad esu lygiai toks pat pilietis, 
kaip ir visi kiti piliečiai ir yra anykštė-
nų bei Anykščių krašto žmonių, kurie 
nė kiek nemažiau, net ir daugiau yra 
padarę, bet smagu, kad tai išreiškia 
tam tikrą santykį su žmonėmis. Vie-
nas nieko nepadarysi, visur reikalingi 
žmonės. Net jeigu ir gali, nori kažką 
duoti, visada bus reikalingi tie, kas 
priims tą dovaną. Bet ne tik aš duodu 
– iš žmonių gaunu lygiai tiek pat...

- Panašu, kad Anykščių krašto 
žmonėms jau tapote savas, my-
limas, o ar Anykščiai Jums tapo 
savi? Ką vadinate savo namais – 
Linkuvą, kur gimėte ir augote, ar 
Troškūnus?

- Troškūnai - mano pirmieji namai. 
Kažkada namai buvo ten, kur gimiau 
ir augau, ir, kai važiuodavau į savo 

(Atkelta iš 1 p.) kraštą, širdis, atrodo, suvirpėdavo. 
Netoli tėviškės net oras tarsi kitoks 
būdavo... Išvažiavęs studijuoti į Kau-
no kunigų seminariją rugsėjį, namo 
grįžau tik gruodį – Kalėdų atostogų. 
Visas rudens semestras buvo praleis-
tas už seminarijos sienų...

Būdavo išeinam į Santaką pasi-
vaikščioti, žiūriu į Vilijampolės pusę, 
kur autobusas atvažiuodavo, ir atrodo, 
jeigu paleistų, pėsčias namo pareičiau 
– toks pasiilgimas buvo namų. Anks-
čiau, jeigu sakydavau, kad važiuoju 
namo, tai reikšdavo į Linkuvą. Dabar, 
kai sakau – važiuoju namo, reiškia va-
žiuoju į Troškūnus – čia jau praleista 
didžioji aktyvaus gyvenimo dalis. Jau 
27 –eri metai. Laikau save vietiniu 
žmogumi, čia mano namai. Čia jau 
ir žmonės savi, daugelis mane vardu 
vadina... Krikštijau ne tik juos pačius, 
bet ir jų vaikus. Mano akyse keičia-
si kartos. Esu tos kaitos ir dalyvis, ir 
stebėtojas. Matau ne tik gerus, bet ir 
blogus pokyčius, skausmingus pro-
cesus, kurie vyksta visoje Lietuvoje, 
ne tik Troškūnuose. Jie rūpesčiu gula 
ant širdies. Bet tokia gyvenimo dina-
mika... Nėra vieno ar kelių žmonių 
jėgoms pakreipti ją kitokia linkme, 
bet reikia apie tai šnekėti, domėtis, 
stengtis. Problemos neišnyks, jeigu 
apie jas nekalbėsim... 

Grįžtant prie Linkuvos... Ten belikę 
tik kapeliai. Susirenkam tik jų aplan-
kyti... Šeimoje buvau pagrandukas, 
turiu brolį, gyvenantį Troškūnuose 
bei seserį – ji dirba gydytoja Darbė-
nuose. 

- Sakoma, kad norint tapti geru 
gydytoju, mokytoju ar dvasininku, 
reikia pašaukimo. Kaip apibrėžti 
sąvoką „pašaukimas“?

- Tai yra vienas iš sudėtingiausių 
klausimų. Ir šiandien negaliu atsaky-
ti, turiu aš pašaukimą ar ne. Daug apie 
pašaukimą kalbama, vyksta dvasinės 
pratybos, susikaupimo dienos. Teori-
niame lygmenyje svarstoma apie tai.

Manau, pašaukimas yra tai, jeigu 
dirbi darbą su meile ir tas darbas tau 
teikia malonumą, darai su ugnele, tai, 
matyt, ir yra pašaukimas. Nes jeigu 
dirbi darbą per prievartą, tik tam, kad 
atstumtum dieną ir gautum nustatytą 
užmokestį už atidirbtas valandas, da-
rai viską dantis sukandęs, žiūrėdamas 
į laikrodį, kada šis darbas greičiau 
baigsis, tai apie pašaukimą negali 

būti jokios kalbos. Vienas pažįsta-
mas yra gražiai pasakęs: „Jeigu dirbi 
mėgstamą darbą, tai visą gyvenimą 
atostogauji“. Turėdamas tokį darbą 
ir save realizuoji, ir sukuri aplinką, į 
kurią nori ateiti žmonės, kur jie pasi-
junta jaukiai, neturi vidinių įtampų, 
bet priešingai – dingsta stresai, ku-
riuos patiria kasdienybėje. Ir tampi 
tada žmonėms reikalingas, o kartu 
ir save realizuoji, atsiranda abipusis 
ryšys. Negali visą laiką tik duoti, duo-
ti ir duoti, turi ir kažką gauti. O kai 
gauni žmonių supratimą, priėmimą, 
atvirumą, matai, kaip žmonių veidai 
nušvinta, kaip žmonės viduj atsipa-
laiduoja... Nežinia, kaip susiklosto jų 
gyvenimai, bet tuo momentu žmogui 
būna lengviau, jis ateina, jis pabūna, 
jis pasako: „ačiū, man palengvėjo“.  
Ir čia jau yra grįžtamasis ryšys, kuris 
yra kaip atlyginimas, dvasinė satis-
fakcija, tam tikras energijos šaltinis, 
kuris pakrauna, kad toliau galėtum 
priimti žmones.

Kunigo darbas yra darbas su žmo-
nėmis. Ir jeigu kunigas nemyli žmo-
nių, jeigu kunigas neiškelia santykio 
su žmonėm aukščiau už savo asme-
ninius interesus, tada su pašaukimu 
turbūt yra šiek tiek sunkoka.

- Ar ateina žmonės tiesiog su Ju-
mis pasikalbėti?

- Ateina. Aš nesu nei psichologas ar 
psichoanalitikas, nei žmonių konsul-
tantas, su jais mes pasikalbam labai 
žmogiškai, labai atvirai, natūraliai. 
Žmonės pas mane turbūt atvažiuoja 
su kokiais nors lūkesčiais, bet aš iš 
karto pasakau, kad nesu tas, kuris gali 
išspręsti jų problemas, tačiau pasi-
šnekėti visada galime. Ir, kai žmonės 
atvirai pasišneka, kai būna išklausyti, 
jiems turbūt savaime palengvėja. Gal 
tada atsiranda ir spendimo būdai, gal 
kažkokia mintis ateina.

Kai kalbuosi su žmonėmis, visa-
da primenu, pasakau: „Aš nežinau, 
koks yra jūsų tikėjimas, koks jūsų 
santykis su Dievu, bet jeigu jūs at-
važiavote pasikalbėti pas kunigą, tai 
turbūt kažkiek jūsų viduje yra judesio 
Dievo link ar Dievo ieškojimo, ir ko-
kios jūsų problemos bebūtų, vis tiek 
jas sprendžiant bandykit jas spręsti su 
malda. Ir ta malda nesvarbu, kokia ji 
bus“.

Žmonės dažnai neatsimena tų ka-
tekizmų, maldų, 
kokias išmoko 
vaikystėje, na 
ir nekalbėkit jų, 
kalbėki savais 
žodžiais. At-
sibundi rytą ir 
žinai, kad tavęs 
laukia problemos, iššūkiai, tai ir ne-
skubėk šokti iš lovos, o dar gulėdamas 
sakyk: „Viešpatie Dieve, aš tau visą 
šią dieną atiduodu, aš prašau – būk 
su manim, stiprink, aš nieko be tavęs 
negaliu. Aš esu toks menkas, bet kai 
tu, Dieve, mane stiprini, aš tikrai daug 
ką galiu. Ir aš tau atiduodu žmones, 
kuriuos šiandien matysiu, žmones, 
su kuriais kalbėsiu, žmones, apie ku-
riuos pagalvosiu, visus, Viešpatie, tau 
atiduodu. Tu viską žinai, tu viską gali, 
tu visus gelbsti, tu ir mane gelbėk...“ 
Savais žodžiais, svarbu, kad tai būtų 
iš širdies. Kartais ateina žmogus iš-
pažinties ir galvoja „va dabar tą pa-
sakiau, bet va to nepasakiau, tačiau 
kunigas apie tai vis tiek nežino, tai 
tiek to. Tai labai vaikiška, naivi nuos-
tata, kuri parodo visišką žmogaus ne-
supratimą, kas yra Dievas. Bet, jeigu 
mes Dievui kažką pasakom, tai vėl gi 
parodom savo santykį su Dievu, savo 
nuoširdumą, savo atvirumą, mes tie-
siog atidarom, atplėšiam save visą ir 
pasakom: „Viešpatie, ateik, būk pas 
mane, tu stiprink, guosk, leisk man 
prie tavęs prisiglausti, leisk man atsi-
gauti, pasigailėk manęs, nes aš nesu-
gebu, nesuprantu, nemoku, aš noriu, 
bet man neišeina. Kartais blogai pa-
darau...“ Ir va tie keli žodžiai ,pasa-

kyti iš širdies – - tegu žmogus būna 
tikintis, tegu būna netikintis, - bet 
tas jos vidinis pokalbis savyje kažką 
duoda... 

- Dievą dažnai prisimenam bū-
dami stresinėse, ribinėse situacijo-
se... Ar tikėjimas gali padėti išbūti 
čia ir dabar, išgyventi juodžiausio-
mis valandomis?

- Tikėjimas žmogų veda daug to-
liau, nei mes galim, pajėgiam įsivaiz-
duoti ar matyti. Visi mūsų troškimai 
arba daugelis mūsų troškimų yra apri-
boti mūsų supratimu. Jie apriboti lai-
kinumo ženklu, mes iš to nepajėgiam 
išsiveržti.

Tarkim, žmogus turi sveikatos 
problemų, jis meldžiasi ir jos prašo: 
„Dieve, duok sveikatos“, nes svei-
katos reikia ir penkiasdešimtmečiui, 
ir dvidešimtmečiui, sveikatos prašo 
ir šimtametis. Bet mes gi puikiai su-
vokiam, kad galim kiek norim prašyti 
tos sveikatos, bet jos nebus daugiau, 
negu mūsų fizinės jėgos, galimybės 
leidžia. Yra tam tikra riba, tam tikras 
limitas, kurį mes išnaudojam. Kartais 
žmonėms sakau, prašykim sveikatos, 
bet prašykim Dievo ir laimingos mir-
ties, nes ji vis tiek ateis. 

- Tikriausiai nenorim galvoti 
apie mirtį...

- Būtent – mes nenorim kalbėt, gal-
vot apie mirtį. Bet jeigu mes nenorim 
kalbėti, tai nereiškia, kad nebus to 
– tas bus. Ir kai jūs klausėt, ar tikė-
jimas padeda rasti išeitį iš problemų, 
iš to, kas mus slegia – ir taip, ir ne. 
Tikėjimas padeda atrast, malda pade-
da atrast išeitį ir duoda žmogui jėgų, 
momentinių jėgų, bet jeigu žmogus 
pats nenori eit toliau už savo proble-
mų rato, už savo kasdienybės rato, čia 
jau reiktų žmogui pagalvot, koks tas 
mano tikėjimas yra. 

Tikėjimas pirmiausiai kalba žmo-
gui apie kitą gyvenimą, apie mirtį, 
apie išėjimą, apie amžinybę. Žmonės, 
kurie meldžiasi, jie kažko prašo, bet 
vis tiek jie serga, vis tiek jie miršta, 
vis tiek jie turi nešti savo iššūkių, savo 
problemų kryžius, bet malda, tikėji-
mas žmoguje mobilizuoja dvasines 
jėgas ir jis paneša tą kryžių, jis turi 
jėgų eiti, jis nenukrenta po savo iš-
šūkiais ir neguli paslikas „aš daugiau 
negaliu“, vis tiek jis keliasi ir eina, 

eina iki tos ribos, 
kurią mes ir visi 
peržengsim.

Šiandien Lie-
tuvoje didžiulė 
problema yra 
jaunų žmonių 
savižudybės. Aš 

vis galvoju, kodėl žmogus žudosi: 
meilė nepasisekė – taip, sunku jau-
nam žmogui, bet tai praeina, tą skaus-
mą galima įveikti. Kas dar? Na, liga 
sunki užpuolė... Tačiau žmonės, kurie 
buvo išvežti į Sibirą juk nesižudė. Jie 
gyveno pačiomis ekstremaliausiomis 
sąlygomis fizinio išgyvenimo prasme, 
bet savižudžių nebuvo... Ir kai pasi-
žiūri Sibiro tremtinių maldaknyges, 
jų rožinius, padarytus iš sudžiuvusios 
duonos trupinėlių... Jie neturėjo ką 
valgyti, bet pasidarydavo iš duonos 
rožinius. Ir pasirodo, kad dvasinis 
pagrindas pas žmogų yra ir žmogiš-
kumo išlikimo, ir fizinio išgyvenimo 
pagrindas. Jeigu jo nėra, tada viskas 
ir žlunga. Matyt, šiandien jauniems 
žmonėms, arba apskritai žmonėms, 
trūksta to dvasinio pamato savyje, 
kad ant jo galėtų statyti savo asme-
nybę ir savo gyvenimą. O kad iššūkių 
bus, kad problemų bus, kad skausmo 
bus, kad ir nepataisomų dalykų bus – 
tai visada jų buvo ir visada jų bus. 

- Kalbant apie savižudžius... Ar 
galima teigti, kad bažnyčia libera-
lėja? Juk žmonės dar prisimena 
laikus, kai pasitraukusieji iš gyve-
nimo buvo laidojami „be bažny-
čios“, už kapinių tvoros...

- Kas yra Bažnyčia? Bažnyčia yra 
žmonės, mes visi esame toje Bažny-
čioje ir kokie mes esam, tokia yra ir 
Bažnyčia. Bažnyčios misija – tarnauti 
žmonėms ir, saugant Kristaus paliki-
mą, Kristaus evangeliją, mokyt žmo-
nes, vesti juos į amžinybę. Bažnyčioj 
visada buvo labai daug gerų dalykų, 
bet buvo ir dalykų, kurie dėl perdėto 
žmonių uolumo, dėl perdėto žmonių 
įsivaizdavimo tapdavo iškrypimais ir 
žeisdavo žmones. 

Dabar Bažnyčios požiūris yra toks: 
jeigu žmogus žudosi, tai žmoguje 
turbūt yra tam tikrų dvasinių proble-
mų – arba ligos apraiška, arba afekto 
būsenos jis pakelia ranką prieš save, 
tai yra lyg momentas, kai žmogus 
nebekontroliuoja pats savęs, savo 
psichinių galių, nebeadekvačiai ver-
tina situaciją, pasiduoda depresinei 
nuotaikai ir pan. Visa tai yra tam tikro 
dvasinio sutrikimo požymiai.

Juk gyvybės instinktas yra pats sti-
priausias instinktas – stipresnio pas 
žmogų nėra. Gyvybę žmogus visada 
saugo visom savo galiom. Gali būti, 
kad žmogus sąmoningai paaukoja 
dalį savęs dėl to, kurį myli – tai or-
ganų donorystė, tai natūralu. Bet kada 
žmogus prieš tą svarbiausią instinktą 
sukyla, vadinasi, jo viduje ne viskas 
yra gerai. 

- Savo gyvybę esam linkę saugo-
ti, tačiau visame pasaulyje aršiai 
diskutuojama abortų klausimais 
– gali moteris nuspręsti atimti vos 
užsimezgusią gyvybę ar negali...

- Čia jau yra ir žmogaus tikėjimo 
klausimas, ir žmogiško subrendimo 
klausimas. Kol žmogus nemato gy-
vybės žmogaus pavidalu prieš save, 
jis dažnai nesureikšmina to arba ne-
laiko jos gyvybe. Tai yra mūsų visuo-
menės ir mūsų visų problema – mes 
turim kalbėti apie tai, turim auklėti 
žmones, turim įvardinti abortų pase-
kmes. Ir pirmiausia pasekmes moti-
nai tiek fizine, tiek dvasine prasme. 
Abortas yra laikomas nuodėme. Sun-
kia nuodėmė. Ją padaro ne tik motina, 
atsisakydama gimdyti, bet ir tie, kurie 
nutraukia nėštumą. 

Gyvybė yra aukščiausia vertybė 
kokia tik begali būti šiame pasaulyje. 
Ta gyvybė yra Dievo sukurta, ji yra 
šventa ir saugotina. Lygiai taip pat 
čia galime kalbėti apie eutanaziją, 
kada žmogus guli kaip lavonėlis ir 
nebeturi jokių žmogiškos asmenybės 
požymių, pačiam žmogui gyvybė 
tampa bevertė. Tačiau ta gyvybė yra 
prasminga ir reikalinga mums, visai 
visuomenei. Kiekvienas žmogus yra 
visuomenės dalis, kažkada jis įnešė 
savo indėlį į tą pačią visuomenę. Ir 
galbūt mes kažkada tokie būsim... 
Pagaliau tai yra solidarumo ženklas 
su žmogumi, kuris pats vienas nebe-
gali gyvent. Tai yra meilės ženklas 
žmogui. Ir to žmogaus negalima kaip 
kačiuko ar šuniuko įkišti į maišą ir 
paskandint. Aišku, visuomenė šian-
dien yra linkusi eiti pačiu lengviausiu 
keliu, kadangi jos vystymosi tempai 
ir skubėjimas yra kaip tam tikra ski-
riamoji žymė šio laikmečio, žmonės 
yra bėgime. Jiems nebeužtenka nei 
laiko, nei noro, nei energijos dar dalį 
savęs skirti tiems, kurie negali pasi-
rūpinti savimi, tačiau tai nenuvertina 
vertybių, gyvybės. Tai tik pasako, kad 
žmogus turėtų pagalvoti apie savo 
vystymosi raidą, kryptį, tempus, pa-
klausti, ar mes tikrai teisinga linkme 
bėgam, ar tikrai tiem dalykams, kurie 
yra mums svarbūs išnaudojam savo 
energijos ir laiko dalį, o gal kažką rei-
kėtų keisti. Ir mes turėtumėm truputį 
pristot ir pagalvot, ką daryt. Šiandien 
pasaulis eina iš proto. Ir jeigu žmo-
nės susikauptų ir susikoncentruotų 
ties tikraisiais dalykais, kurie svarbūs 
kiekvienam žmogui nežiūrint rasės, 
tautos ar socialinės padėties, turbūt 
mes jau seniai būtume įveikę vėžio 

Tikėjimas padeda nešti savo problemų kryžių

Klebonas Saulius Filipavičius sako: „Jeigu žmonės susikauptų 
ir susikoncentruotų ties tikraisiais dalykais, kurie svarbūs kie-
kvienam žmogui nežiūrint rasės, tautos ar socialinės padėties, 
turbūt mes jau seniai būtume įveikę vėžio ligą, turbūt seniai bū-
tume įveikę kitas medicinines problemas“.

Nuotr. Jono JUNEVIČIAUS

...žmonėms sakau, prašy-
kim sveikatos, bet prašykim 
Dievo ir laimingos mirties, 
nes ji vis tiek ateis... 

(Nukelta į 13 p.)



IŠ PIRMŲ LŪPŲ 

 

2016 m. liepos 2 d.IŠ PIRMŲ LŪPŲ

ligą, turbūt seniai būtume įveikę kitas 
medicinines problemas. Bet ką mes 
darom? Mes kuriam atomines bom-
bas, mes kuriam greitojo reagavimo 
batalionus, mes žiūrim, kaip atplėšti 
gabalą žemės iš kaimynų, aišku, tie 
pasaulio iššūkiai, kurie vyksta, dažnai 
vykta be tų mažų tautų valios ir pri-
tarimo, kai mažosios tautos dar ir au-
komis tampa. Tie didieji, kurie lemia 
pasaulio raidą, ateitį turėtų pagalvot... 
Aišku, lengva pasakyt turėtų pagal-
vot, bet jie negalvoja.

Bet štai mes, maži, atsisėdę prie 
stalo svarstom, kaip galėtų ar turėtų 
būti, visi suprantam, kad ir tie didie-
ji kažkada turės mirti, lygiai taip pat 
kaip ir mažieji. Nesvarbu, kiek tu su-
kaupsi sąskaitoj milijardų, niekas su 
savim nieko nenusinešė... 

Aišku, čia yra tokie teoriniai pa-
svarstymai, gal kažkas pasakys, gera 
tau kalbėt, kai tau nieko netrūksta, bet 
taip ir yra. Jeigu žmogus turi darbą, 
kuris jam teikia dvasinį malonumą, 
kuris aprūpina jį ir jo artimus žmones 
materialiais dalykais, kurie reikalingi 
išgyvenimui, jeigu žmogus sukuria 
kažką, kas teikia džiaugsmą arba 
prisideda prie visuomenės pažangos, 
aš manau, kad 
tai jau yra ver-
tybės. Vertybė 
yra ir gyvybės 
apsauga. Jeigu 
aš matau, kad 
aš kažką pada-
rau, jog žmogus 
išgyventų, tai 
man yra pats di-
džiausiais džiaugsmas. 

Kartais atvažiuoja žmonės pas 
mane pasitarti, kad ir dėl tų pačių 
abortų... O, žiūrėk, po kurio laiko 
atvažiuoja jau su vaikučiu, sako čia 
tas vaikutis, kuris vis dėlto atėjo į šį 
pasaulį po pokalbio su jumis. Ma-
tau, moteris net švyti, apkabinusi tą 
vaiką, prisiglaudusi prie jo, matosi, 
kad jis didžiausias moters gyvenimo 
džiaugsmas, kokį ji yra patyrusi. Bet 
jo galėjo nebūt... Ir kartais vienas žo-
dis, vienas sakinys išgelbėja tą žmo-
gų. Tai yra fantastinis dalykas. Kartais 
žiūri į tokias moteris ir verkti norisi...

- Žengusi priešingą nei pasakoja-
te žingsnį, moteris ko gero ypatin-
gai kankinasi psichologiškai?

- Labai skausmingai išgyvena. Nors 
gal tai irgi priklauso nuo žmogaus 
jautrumo... Yra tokių, kurie eina kaip 
buldozeriai per gyvenimą ir jiems į 
viską nusispjaut. Bet yra tokių, kurie 
labai jautrūs ir gilūs žmonės, jie labai 
pergyvena. Tokia moteris visą gyve-
nimą viduje nešiojasi lyg didžiausią 
naštą ir negali pati sau to atleist, bet 
žingsnis jau padarytas.

- Užsiminėte apie šių dienų mūsų 
visuomenės „rakštį“ – savižudybes, 
bet nuolat girdime ir apie kitokius 
absurdus – vaikus, skandinamus 
šuliniuose, alkoholizmą, narkoti-
kus... Kur žiūri Dievas? 

- Amžinas klausimas, į kurį nėra 
atsakymo. Pavyzdžiui, mažas vaikas 
suserga leukemija, jis turi mirti. Klau-
sia žmonės, kur Dievas žiūri? Juk 
tas vaikas nekaltas, jis nieko blogo 
nepadarė. Tai yra ne tiek klausimas, 
kur Dievas žiūri, o klausimas, kaip 
mes suvokiam religiją, tikėjimą arba 
Dievą mūsų gyvenime. Visa religija ir 
tikėjimas akcentuoja, kad kiekvieno 
mūsų ėjimas yra į tikslą, o tikslas yra 
anapusinis gyvenimas. Ir kaip mes į jį 
einam, kaip Dievas mus nuveda, kie-
kvienam vis kitaip...

Holokausto problema. Milijonai 
žydų sušaudyti, milijonai žydų išvary-
ti iš savo krašto, milijonai žydų patyrę 
pogromus... Kur Dievas žiūri? Jeigu 
mes klausim, kur Dievas buvo ir į ką 
Dievas žiūrėjo, tada mes neturėsim 
atsakymo. Juk lygiai tie patys žydais 
gali kelt klausimą savajam Dievui, 
„kur, dieve, tu buvai, kai mūsų tauta 
kentėjo“, tą patį klausimą galim kelt 

mes, katalikai, kai 
kalbam apie ligas, 
trėmimus, karus, 
apie tai, kaip kar-
tais žmonės el-
giasi su savo my-
limais žmonėmis 
dėl to, kad prarado 
žmogiškumą, dėl 
alkoholio, kaip 
žmonės elgiasi su 

žmonėmis dėl kažkokių patologijų, 
psichologinių, psichinių problemų...

Kokiu keliu Dievas mus veda į am-
žinybę, mes nežinom, bet visi mes, 
visų mūsų gyvenimai, net ir kančia 
paženklinti, suteka į tą pačią amžiny-
bę. O toje amžinybėje jau yra kitaip. 
Mes nežinom kaip, mes nežinom, 
kaip ten yra, bet yra esminė religijos 
ir tikėjimo žinia žmogui. Be abejo, 
mes norim, mes stengiamės sukurt 
gyvenimą, kuris būtų kuo mažiau 
skausmingas čia ir dabar, kad nebūtų 
tokių dalykų, kurie žeidžia žmones fi-
zine ir dvasine prasme. Nenorim, kad 
būtų ligos, kurios mus kankina, ne-
norim, kad būtų karai, kurie griauna 
gyvenimus, bet jie yra...

- Galima sakyt, kad kančioj, 
skausme yra prasmė?

- Žinoma. Žmogus niekada ne-
ieško, būtų neteisinga žmogaus pri-
gimčiai ieškoti specialiai skausmo, 
kančios. Bet jeigu kančia pas žmogų 
ateina arba skausmas ateina, tai tikėji-
mas padeda tą kančią priimti ir kryžių 
panešti. Ir ją transformuot savyje, kad 

ji taptų ne griaunančia žmogų jėga, o 
statančia jėga, nuskaistinančia. 

Puikus pavyzdys, dabar jau šven-
tuoju paskelbtas popiežius Jonas Pau-
lius II, kuris savo senatvėje, visiškoje 
negalioje, su Parkinsono ligos sudar-
kytu kūnu, senukas, sėdi krėsle, sei-
lė bėga, rankos dreba, galva kreta, ir 
jis vis tiek liudija ir neša savo kryžių 
iki galo, ištikimas savo tarnystei iki 
paskutinės gyvenimo akimirkos, pa-
rodydamas pasauliui, kad ir neįgalus 
žmogus, suluošintas žmogus turi sti-
prią dvasią. Ir ta dvasia iki paskutinės 
akimirkos yra liudijanti. O kas duoda 
stiprybės? Tikėjimas... O kad žmogus 
turi mirti, juk ir Evangelijoje skaito-
me, jog Jėzus prikėlė iš numirusių 
ne vieną žmogų, o tai reiškia, kad jie 
kažkada mirė, nė vienas Jėzaus pri-
keltas žmogus negyveno amžinai...

- Ar mirties baimė yra natūrali 
žmogaus būsena? Gal bijoti mirties 
nieko keista?

- Taip. Mirtis yra netrokštamas, ne-
pageidaujamas dalykas, ir tas, kas ne-
trokštama, bet neišvengiama visada 
žmogui kelia baimę. Bet vėlgi, žmo-
gus turi dvasią, protą, vidines galias ir 
jis supranta, kad yra dalykų, kurie ne-
išvengiami ir privalomi pereiti. Ir ar 
aš eisiu bijodamas, isterikuodamas, ar 
eisiu priėmęs tai kaip neišvengiamy-
bę, vis tiek tai įvyks. Ir tada žmogus 
mobilizuoja tas jėgas – vienam labiau 
pavyksta, kitam – sunkiau. Bet kito 
kelio – išskyrus susitaikymą – žmo-
gus neturi. 

- Gal sustiprina ir Paskutinio pa-
tepimo sakramentas?

- Dabar kaip tokio Paskutinio pate-
pimo iš viso nėra. Yra Ligonių pate-
pimas. Ir kai kunigas ateina pas ligonį 
su sakramentu, kunigas meldžiasi už 
žmogaus sveikatą. Ir daugeliu atvejų 
tokie dalykai suteikia žmogui sveika-
tos, ir aš nežinau, kaip tai veikia. Ne 
dėl manęs, ne dėl kažkokio kunigo tai 
veikia, kažkaip tai veikia. Būna, kad 
žmogus po to Ligonių patepimo jis 
atsigauna fizine prasme. Gal žmogaus 
dvasinė būsena veikia jo fizinę būse-
ną, bet kada pas žmogų ateina dva-
sinė šviesa, viltis, jo ir fizinės galios 
atsistato. Galim sakyti, kad atsirado 
palankios sąlygos, žmogaus psichika 
suaktyvėjo, o galim sakyt, kad tiesiog 
Dievas atėjo į tą žmogų. Dievo vei-
kimas, Dievo dvasia, Dievo pagalba, 
Dievas pažadino jame tas psichines 
galias. Ta mintis yra pagrindinė ir nuo 
jos niekur nepabėgsim – žmogus vis 
tiek turės išeiti kada nors kokiu nors 
būdu. Bet žmogus sustiprėjo, gal jis 
pragyveno dieną, gal metus, savaitę, 
mes neskaičiuojam tų dalykų. Ir net-
gi jeigu po šio sakramento žmogui 
reikėjo išeit, bet žmogus išėjo pilnas 
šviesos, drąsos, jame nebeliko isteriš-
kos, paniškos baimės, kada net sąmo-
nė nuo baimės aptemsta...

- Dievo šviesa ateinanti su sakra-
mentais ateina ne tik per Lgonių 
patepimą. Ji ateina ir per Pirmąją 
Komuniją, Sutvirtinimo, Santuo-
kos sakramentą...

- Per visus sakramentus ji ateina. O 
ypatingai galim kalbėt apie išpažintį. 
Nes išpažintis yra žmogaus apsivaly-
mas. Mes žinom, kad mes nusidedam 
ir mes žinom, kad mūsų gyvenime 
yra tokių dalykų, kurių mes neno-
rėtumėm, bet jie buvo ir mes juos 
nešamės. Mes ateinam išpažinties ir 
prisiglaudžiam prie Dievo išpažinty-
je. Dievui nereikia pasakyt, jis ir taip 
viską žino.

Jeigu mes galvosim, kad va nepa-
sakysiu, tai Dievas ir nežinos, tai mes 
būsim tokie naivūs ir bailūs zuiku-
čiai.

Musulmonai, - ar jie juokauja, ar 
rimtai šneka, - nevartoja alkoholio, 
bet kartais kur nors pasislėpę išgeria. 
Tada paklausiu, kodėl gi tu geri, atsa-
ko, čia gi Alachas nemato. Aš priimu 

tai kaip juoką, nors gal iš tikrųjų jie 
taip mano. Bet koks tada pas žmogų 
yra supratimas apie Dievą. Čia Die-
vas mane mato, tai turiu būt pasitem-
pęs ir su kaklaraiščiu ir pasidažęs, o 
čia jau galiu atsipalaiduoti...

Kai mes pasakom garsiai tai, kas 
mus apsunkina, ką mes nešiojamės 
savyje kaip naštą, kurios norim atsi-
kratyti, išsilaisvinam. Išpažintis – tai 
išsilaisvinimas

Jeigu mes ateinam pas psicholo-
gą ir turim kažkokių problemų, joks 
psichologas nepadės, jeigu mes neat-
siversim. Jis kalba, jis klausinėja ir tu 
turi būt atviras, o jeigu kažką slepi, jis 
nepadės. 

- Jūs esant santuokos ryšio gynė-
jas. Kas tai per pareigybė?

- Kiekviena vyskupija turi savo 
bažnytinį tribunolą. Santuokos ryšio 
gynėjas yra kaip bažnytinio teismo 
pareigūnas santuokinėse bylose. 
Bažnyčioje galioja principas, jog 
bažnytinė santuoka yra neišardoma 
iki vieno iš sutuoktinių mirties. Bet 
bažnytinė santuoka dėl tam tikrų 
priežasčių gali būt tiesiog negalio-
janti nuo pat sudarymo pradžios. Ir 
bažnytinis teismas tuos atvejus na-
grinėja ir tada santuoką paskelbia 
negaliojančia arba nepaskelbia. San-
tuokos ryšio gynėjas yra tas teismo 
pareigūnas, kuris pirmiausia ieško, 
žiūri santuokinėse bylose argumentų 
už santuokos galiojimą, kad santuo-
ka nėra institucija, kuri gali būti la-
bai lengva ranka išardyta. Bet jis taip 
pat gali parašyti savo pastabas, jeigu 
objektyviai mato, kad ta santuoka 
yra negaliojanti, kada yra ardančios 
kliūtys. Ir šiandien pas mane ant 
stalo guli krūva bylų, kuriose reikia 
parašyt pastabas. 

Tai rodo šių dienų problemą - di-
delė dalis sudarytų santuokų išyra, tai 
yra skaudi problema, bet tai taip pat 
rodo Bažnyčios bandymą tapti šiek 
tiek laisvesne, norą pagelbėti žmo-
nėms, kuriem nepasiseka su pirma 
santuoka, pagebėti susitvarkyt savo 
gyvenimą ir toliau sudarius antrą 
santuoką su bažnyčios palaiminimu 
toliau gyventi sakramentinį gyveni-
mą ir bažnyčioje jaustis pilnateisiais 
nariais.

- Tikriausiai tai rodo, kad žmo-
nėms Santuokos sakramentas yra 
svarbus?

- Būtent. Tai yra tikėjimo aspektas. 
Jie nenori gyventi kaip sugyventiniai, 
tai rodo, kad jie nori gyventi kaip 
šeima, nori vienas kitam įsipareigoti 
ne tik valstybės įstatymų rėmuose, 
bet ir prieš Dievą. Ir tai yra gražu, tai 
parodo žmogaus nuoširdumą to kito 
žmogaus atžvilgiu. Aš atiduodu save 
ir kitą priimu kaip dovaną be jokių są-
lygų, išankstinių nusistatymų. Dievo 
akivaizdoje tai deklaruoju. Žmonėms 
tai yra svarbu.

- Pakalbėkim apie Jūsų laisva-

laikį. Žinau, kad medžiojate. Ar ši 
veikla „nesikerta“ su kunigyste?

- Nesikerta. Esu ir medžiotojas, ir 
bitininkas. Šie dalykai turi keletą as-
pektų. Pirmiausia, tai yra mūsų, žmo-
nių, gyvenimo dalis. Kiek žmonių 
kaime laiko bites arba yra medžioto-
jai... Tai yra natūrali gyvenimo dalis, 
ir kada šitoj daly aš dalyvauju ir kaip 
žmogus, ir kaip kunigas man tai duo-
da didelį privalumą bendraujant su 
žmonėmis. Aš ateinu pas žmogų į na-
mus, galiu kalbėtis apie viską. Jeigu 
jis yra medžiotojas, randam bendrą 
kalbą apie medžioklę, visus gamtos 
dalykus, gamtosaugą, jeigu – bitinin-
kas, randu kalbą per bites į bendraž-
mogiškus dalykus. Ir medžioklė arba 
bitininkystė, ar bet kokie kiti dalykai, 
kurie yra mūsų gyvenimo sudedamo-
ji dalis, jie tampa dažnai raktu, atraki-
nančiu žmogų gilesniam pokalbiui.

Medžioklė yra ir laisvalaikio pra-
leidimo forma, suvedanti labai įvairių 
požiūrių, socialinių sluoksnių žmo-
nes. Per medžioklę atsiranda galimy-
bė įeiti į tų žmonių mąstymą, pas ku-
riuo vietos Dievui labai dažnai nėra.

- Vadinasi, turite ir netikinčių 
draugų?

- Turiu, ir ne vieną. Kartais ir juo-
kinga, ir gražu, bet vienas toks drau-
gas yra, kuris deklaruoja, kad yra neti-
kintis. Ir vieną kartą prieš važiuojant į 
medžioklę jam sakau, palaistyk gėles 
ant lango. Jis - ką tu, negaliu, jeigu tik 
palaistau gėles, man nesiseka. Sakau, 
palauk, ką čia dabar pasakei, dekla-
ruoji, kad esi netikintis, aš tai gerbiu 
ir priimu, bet tai, ką dabar pasakei yra 
tokia priklausomybė nuo absurdiško 
prietaro, kuris tavyje išugdo jau psi-
chologinį kompleksą. Tai tu netiki 
Dievu, o tiki, kad palaistei gėlę ir tau 
jau bus blogai. Čia lygiai taip, kaip 
kitas tiki, kad juoda katė, perbėgusi 
kelią, atneša nelaimę. Tokie dalykai 
sukelia juoką. Bet net ir tie, kurie yra 
netikintys, vis tiek ilgiau pabendra-
vus, pasirodo tikintys. 

Buvom artimi bičiuliai su a.a. 
aktoriumi Laimonu Noreika. Jis 
Troškūnuose ne vieną vasarą yra 
praleidęs, čia koncertus rengęs. 
Jis vis sakydavo, kad yra netikin-
tis, bet iš karto pradėdavo skaityti 
Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštį: 
„Iš knygų,/ Nors mokytas didžiai,/ 
Aš melstis nemoku.../ Nei Dievo 
maldauti, nei Dievui dėkoti/Par-
puolęs ant kelių nemoku./Bet esti 
-/Bet esti tokių valandų ypatingų/
Kada nežinai, nei iš kur, nei dėl ko/
Užplūsta krūtinę toks lengvas ra-
mumas/Ir toks pragiedrėjimas,/Jog 
puolęs ant kelių kartoji tą vieną 
vienintelį žodį:/Viešpatie, Viešpa-
tie, Viešpatie...  Tikėjimas, jeigu jis 
būdavo sutapatinimas su bažnyčia, 
jis sakydavo – netikiu, jo šeima 
buvo netikinti. Bet pats tikėjimas 
jam nebuvo svetimas. Jis buvo ti-
kintis, jis meldėsi savaip, meldėsi 
literatūriniais žodžiais.  

„Kai sakau – važiuoju namo, reiškia važiuoju į Troškūnus – čia jau 
praleista didžioji aktyvaus gyvenimo dalis. Jau 27 – eri metai. Laikau 
save vietiniu žmogumi, čia mano namai “ - sako klebonas Saulius Fi-
lipavičius.

...mes, maži, atsisėdę prie 
stalo svarstom, kaip galėtų 
ar turėtų būti, visi supran-
tam, kad ir tie didieji kažka-
da turės mirti, lygiai taip pat 
kaip ir mažieji...

(Atkelta iš 12 p.)

Tikėjimas padeda nešti savo problemų kryžių
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Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą, užuojautą ir parodytą dėmesį, atsi-
sveikinant ir palydint į paskutinę kelionę mylimą vyrą, tėvelį, senelį Stanislovą 
JUTĄ. Dėkojame visiems, kurie buvo šalia šią sunkią akimirką.

Žmona, vaikai ir anūkai

įvairūs

siūlo darbą

„Anykštos“ prenumerata – 
gera dovana

Prenumeratos kuponą – 
šventišką atviruką galite 
užsisakyti „Anykštos“ 
redakcijoje arba 
el.paštu reklama@anyksta.lt 

(Nurodykite savo kontaktus 
ir prenumeratos kuponas Jums 
arba pageidaujamam asmeniui 
bus išsiųstas paštu).

Telefonas pasiteirauti (8-381) 5-94-58 

arba rašykite anyksta@anyksta.lt

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės, Alantos ir Kurklių 
apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso automatines skalbimo maši-
nas, televizorius, šaldytuvus kliento 
namuose. 

Tel. (8-689) 44559.

Baldų ir laiptų gamyba

Meistras gamina laiptus ir visų tipų 
baldus iš kietmedžio.

Tel. (8-615) 45845.

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsa-
kymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: vir-
tuvės, miegamojo, prieškambario, 
vaikų kambario, slankiojamos sis-
temos. 

Tel. (8-616) 36372.

Gamina virtuvės, prieškambario ir 
kitus korpusinius baldus. 

Tel. (8-603) 35705, 
www.facebook.com/baldeliai.

Paslaugos

Veža siuntas, krovinius, automobi-
lius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 
iki 40 000 Eur, finansavimas 100 proc. 
Paraiškos renkamos iki liepos 29 d. 
Rengia verslo planus, konsultuoja.

Tel.: (8-673) 88712, 
(8-602) 26933.

UAB „Narma“ atliks žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3428/0005:0413, esančio 
Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Vigadkos vs., kadastrinius matavimus. Į ma-
tavimus 2016 m. liepos 13 d. 13.40 val. kviečiame Marės Radžiūnaitės pavel-
dėtojus ar jų įgaliotus asmenis prie Jums priklausančio sklypo, kadastrinis Nr. 
3428/0005:0079, arba susisiekite tel.: (8-620) 40955

Siūlo dirbti, gyventi ir prižiūrėti 
sodybą Anykščių r. Užušilių km. 
Atlyginimas sutartinis.

Tel. (8-657) 82622.

Reikalinga moteris prižiūrėti seny-
vo amžiaus žmonėms Anykščių r., 
Troškūnų seniūnijoje. 

Tel. (8-699) 67364.

Greito maisto įmonėje reikalingas 
(-a) darbuotojas (-a). Darbas slen-
kančiu grafiku.

Tel.: (8-656) 80432, (8-656) 80431.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Vėl gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valo-
me pakrantes, melioracijos 
griovius. Atliekame kitus pa-
našaus profilio darbus. 

Tel. (8-698) 46745.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

ì SALĖS NUOMA -
40 Eur.

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

 (8-646) 09955.

Reikalingas ūkio darbuotojas, gali 
būti pensinio amžiaus.

Tel. (8-640) 43197.

Socialinės įmonės statuso siekian-
ti medienos apdirbimo įmonė ieško 
staliaus staklininko su patirtimi dar-
bui Anykščiuose. Pirmenybė teikia-
ma dalinį darbingumą (neįgalumą) 
turintiems kandidatams. 

Tel. (8-671) 51617.

Reikalinga (-as) barmenė (-as) - 
padavėja (-as) kavinėje “Laumės 
vingis”. 

Tel. (8-676) 42792.

Buria taro kortomis. Pasako praeitį, 
dabartį, ateitį. 

Tel. (8-602) 49110.

Pavojų keliančių medžių pjovimas, 
genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

Tinkuoja, dažo, glaisto, montuoja 
gipskartonį, klijuoja plyteles. Deda 
dekoratyvinį tinką. Šiltina sienas, 
kala dailylentes.

Tel. (8-624) 32107.

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas. Atlieka kitus statybos 
darbus.

Tel. (8-679) 90305.

Statybos ir remonto darbai, stogų 
dengimas, namų dažymas, skardini-
mo darbai ir kt. Darbus atlieka visa-
me Anykščių rajone.

Tel. (8-685) 68182.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo kai-
nomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, 
tel.: (8-606) 11964, 
(8-687) 97797.

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.

Šiltina fasadus, pamatus. Atlieka 
fasadų apdailos darbus. Tinkuoja, 
deda dekoratyvinį tinką. Dengia šlai-
tinius stogus. 

Tel. (8-676) 52289.

Kaminų dėklai (0,8mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija. 

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

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus pobū-
džio darbai. 

Tel. (8-646) 19349. 

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai. Biologiniai nuotekų 
įrenginiai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Kokybiškai ir nebrangiai smulkina 
pievas.

Tel. (8-687) 59061.

Smulkina senas, apleistas pievas. 
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius 
medelius, paverčia mulču. Darbus 
atlieka visoje Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

Nušienauja, supresuoja, išsive-
ža. Skiemonių, Alantos, Tirmūnų, 
Kurklių sen. 

Tel. (8-630) 10200.

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Iš Tavęs išmokom kantrybės,
Iš Tavęs išmokom tiesos,
Ąžuolo ir geležies stiprybės,
Meilės darbui, duonai pagarbos...
Linkime dar naujo skrydžio,
Pažymėto senu braižu,
Ir nenusakomo dydžio
Sėkmės ligi debesų.

Su 65 - uoju gimtadieniu 
Joną VĖBRĄ iš Šerių km. sveikina
                                                                                   sūnus Irmantas ir dukra Asta 

su šeima
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parduoda

perka

Nekilnojamasis turtas

Parduoda namą Gegužės g. Nr. 5 
(11 arų namų valda, būtinas kapita-
linis namo remontas. Kaina 13 100 
Eur) arba keičia į butą Anykščiuose.

Tel. (8-608) 94543.

Sodybą Anykščių r. Titeikių k., 4 
km. nuo Juostininkų (namas mūrinis 
– 88,44 kv. m., didelis ūkinis pasta-
tas, sodas, šulinys, 1,17 ha žemės). 
Kaina 8 000 Eur. 

Tel. (8-685) 45762.

Sodybą su patogumais netoli 
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha že-
mės. Galimi keitimo variantai.

Tel. (8-676) 32443.

Anykščių r. Debeikių  sen. - sodybą 
vienkiemyje, šalia yra 4,70 ha žemės. 
Be tarpininkų.

Tel.: (8-628) 79669, 
(8-618) 47828.

Piktagalio kaime - 115 kv. m gyve-
namąjį namą su ūkiniais pastatais. 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-670) 96085.

Trijų kambarių butą Anykščių cen-
tre. 5 aukštas, dalinis apstatymas. 
Kaina sutartinė.

Tel.: skambinti po 18 val. 
(8-618) 13597, (8-692) 48200.

“Elmos” s/b sodą su nameliu. Sodas 
ribojasi su kūdra, šalia upės.

Tel. (8-602) 32631.

Kuras

Malkas skaldytas, kaladėmis. Pigiai 
atveža. 

Tel. (8-621) 53555.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-613) 64189.

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

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę įrangą. Klientui pageidaujant 
išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 

(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gyvenimui. 
Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroau-
tobusus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkve-
žimius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-646) 17715.

Skubus automobilių supirkimas.
Tel. (8-621) 60671.

Naujųjų Elmininkų k., Anykščių r. par-
duodamas rąstinis namas su ūkiniais 
pastatais. Statybos metai 1970 m., 
rąstinis, langai mediniai,  4 kambariai, 
miesto vandentiekis ir kanalizacija, as-
faltuotas privažiavimas. 15 arų sklypas. 
Iki Anykščių vos 1 km. 19900 Eur. 

Tel. (8-616) 07300.

D.Lingienės ūkyje 
Anykščių r. 

parduoda 
braškių uogas 

pačiam pasiskinti. 
Uogų kiekis  ribotas.
Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 20 metų garantija

PARDUODAME:
Javų kombainą Volvo BM830s 

(2,8 m, smulkintuvas), plūgus 
Kverneland, Overum (2-4 korpusų), 
diskines šienapjoves (Krone, Claas, 
John Deere, nuo 2,4 m, iki 3,2 m, 
prikabinamos, pakabinamos ir fron-
talinės), šieno grėblį Claas liner 430 
(užgriebis 4,2 m), kultivatorių Vema 
(3 m, 31 plunksna, sulenkiamas, 
lyginimo lenta), šakinis krautuvas 
Desta (3,5 tonos, dyzelinis), autokra-
ną Kamaz 53212, buldozeri Fiat-Allis 
(vartomas peilis), medienos smulkin-
tuvą Timberjack (savaeigis, bunke-
ris, fiskaras), savivartį sunkvežimį 
Scania 143 (1995 m., 6x4 važiuoklė), 
žirklinį keltuvą Grove (aukštis 6,2 m, 
keliamas svoris 227 kg), teleskopi-
nį keltuvą Haulote TPX23 (darbinis 
aukštis 23 m, siekis 19 m, dyzelinis 
variklis), šakinį krautuvą Hegg (12 
tonų, dyzelinis), traktoriuką Kubota 
B7100 (kabina, 16AG, priekyje ir 
gale yra darbinis velenas/hidraulis, 
šluota). Sunkvežimius Scania, Volvo, 
Mercedes dalimis. 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,20 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,10 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

Perku pienines 
veršingas telyčias. 

Tel (8-655) 44667.

Atpigo lietuviškų durpių briketai iš 
Šepetos.

Tel.: (8-612) 93386, 
(8-615) 79101.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), 
anglį. 

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

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

Tel. (8-698) 55663.

Gyvuliai

Veršingą žalmargę telyčią. 
Veršiuosis rugsėjo mėn.

Tel.: (8-612) 18408, 7-71-04.

Melžiamą karvutę. Galima rinktis iš 
dviejų: pirmaveršės ir dviejų veršiukų 
karvės. Kaina – 350 Eur.

Šlavėnai. Tel. (8-615) 65496.

Kita

Lietuvišką svilintą dujomis kiaulie-
nos skerdieną puselėmis po 40-60 
kg, perkant 2 puseles (visa kiaulė) 
kaina tik 2,14 Eur, taip pat didelių 
kiaulių skerdieną 1,69 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, pašarinius miltus, sėle-
nas. Pristato nemokamai ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Statybinę medieną, obliuotą medie-
ną, lauko ir vidaus dailylentes.

Tel.: (8-684) 79160, 
(8-686) 32605.

Naudotas senoviškas raudonas 
plytas, įvairią statybinę medieną, me-
talinį stačiakampį angarą 12x36 m., 
naudotą šiferį. 

Tel. (8-611) 32460.

Biologinius nuotekų įrenginius, nuo-
tekų talpas, lietaus rezervuarus, rie-
balų surinktuvus. Pardavimas, mon-
tavimas, garantinis aptarnavimas. 
Galima išsimokėtinai.

Tel. (8-657) 66116.

Naudotus: šieno rinktuvą, trąšų 
barstytuvą ir chemikalų purkštuvą.

Tel.: (8-612) 18408, 7-71-04.

Įvairios būklės automobilius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus.

Tel. (8-609) 35788.

Gyvuliai

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-603) 40316, (8-609) 00890.

Skerdykla be tarpininkų - karves iki 
1,25 Eur/kg, telyčias iki 1,30 Eur/kg, 
bulius iki 1,50 Eur/kg. Greitai paima. 

Tel. (8-646) 57158.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Užsienio įmonė - buliukus ir mėsi-
nes telyčaites.

Tel. (8-680) 22009.

Kita

Brangiai - juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą. Klientui pageidaujant 
išsiveža. 

Tel. (8-682) 69308. 
Kupiškis, UAB “Tormeta”.

Brangiai įvairų mišką. Parduoda 
eglės, pušies rąstus, malkas. 

Tel.: (8-685) 03209, (8-621) 18176.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus.

Tel. (8-680) 85841.
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mėnulis

Martinijonas, Jotvingas, 
Gantautė, Marijonas, Martys.

šiandien

liepos 3 d.

liepos 4 d.

liepos 2-4 delčia.

Anatolijus, Leonas, Tomas,    
Vaidilas, Liaudmina.

Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skal-
vis, Gedgailė, Teodoras, Malvina.

anekdotas

oras

+29

+15

IŠ ARTI

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė rašo dar kartą Rūtai  
    į Karibus

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Labas. Nieko negavau,
Net į paštą keliavau. 
klausinėjau padavėjos,
Ar man nieko neatėjo.

Bet nepergyvenk, vis tiek 
Dar nepuolu kraičio dėt. 
Tau, nors kiek ir pavargau,
Bet guašo nupirkau.

Gipsas čia pas mus pigus
Prižadu kelis maišus
Tai galėsi palipdyti, 
Tikro meno padaryti.

Oras geras, bulvės dygsta,
Dar pilies statybos vyksta,
Ir turistai visur vaikšto - 
Lauksiu kantriai tavo laiško

Verslą galima daryti 
ir iš drugelių Gražina ŠMIGELSkIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Drugelių namai įsikūrę šalia La-
tvijos valstybinių miškų, Tervetės 
parko, kurį mėgsta jaunos šeimos 
ir pagyvenę žmonės - kasmet par-
ke apsilanko apie 150 000 žmonių. 
Dalis po parką klaidžiojančių lan-
kytojų užsuka pasižiūrėti ir gyvų 
drugelių. Tačiau, sprendžiant iš 
tuščios, bet milžiniškos automobi-
lių stovėjimo aikštelės, kurią įren-
gė savivaldybė, egzotiškas trapus 
grožis lankytojų netraukia, nors 
drugelių namai veikia tik pirmą 
vasarą.

Sumokėjęs 3,5 euro 30 laipsnių 
karštumo šiltnamyje, kuriame oro 
drėgmė apie 80 procentų, gali pa-
matyti kaip atrodo Azijos, Pietų 
Amerikos ir Afrikos drugeliai.

Drugelių namai, kuriuose, pa-
sak aprašymo, turėtų skraidyti bū-
riai tropikų kraštų įvairių spalvų, 
dydžių ir formų drugelių, kiek nu-
vilia – vazoninėmis gėlėmis apsta-
tytame šiltnamyje iš tiesų skraido 
pavieniai drugiai, o akvariume, 
vietoj žadėtų „gražių vandens gy-
ventojų“, plaukioja gal trijų rūšių 
žuvys ir skraido kelios papūgos.

„Tai brangus malonumas, nes 
drugeliai daug kainuoja, o gyvena 
nuo kelių parų iki poros mėnesių. 
Drugelių lervas užsisakinėjame 
internetu – būna, kad iki 60 pro-
centų siuntinio yra mirę drugiai“, 
- pasakoja, spėju dar trisdešimties 
neturintis Drugelių namų įkūrėjas, 
kuris drauge su bičiuliu šiemet 
pradėjo drugelių eksponavimo 
verslą. Vienas iš jų yra studijavęs 
Švedijoje aplinkosaugą, o kitas – 
tiesiog drugelių mėgėjas. 

Atšalus orui, vaikinai susirinks 
baldelius ir vazonus ir Drugelių 
namai užsidarys.

Tervetėje, miestelyje esančiame vos už šešiolikos kilometrų nuo Žagarės, stovi ne tik Anykščių 
savivaldybės valdininkų dėmesio susilaukęs visokeriopai sektinas pavyzdys – medinės XIII amžiaus 
pilies muliažas, bet veikia visas turizmo kompleksas: įrengtas gamtos parkas, Drugelių namai.

Kaltinamoji, įtariama pasisavi-
nus didelę pinigų sumą, kalbasi su 
savo advokatu:

– Jei aš pralaimėsiu bylą – būsiu 
visiškai žlugusi.

– Viskas dabar teisėjo rankose, 
miela drauge, – prataria advokatas.

– Ar padėtų, jei aš nusiųsčiau tei-
sėjui dėžutę gerų cigarų?

– Oi ne, mano miela drauge. Šis 
teisėjas yra didis profesinės etikos 
šalininkas. Toks veiksmas tik su-
keltų jo didelį įniršį – gali net ap-
kaltinti bandymu papirkti teismą. 
Tiesą sakant, venkite net šypsotis 
jam…

Po bylos svarstymo teisėjas pa-
skelbė nuosprendį kaltinamosios 
naudai. Ši atsisuko į savo advokatą 
ir pratarė:

– Dėkui už jūsų patarimą su ciga-
rais – jis tikrai padėjo!

– O taip, mano miela drauge, jei 
būtumėt pasiuntusi, tikrai būtumėt 
pralaimėjusi bylą

– Bet aš juk PASIUNČIAU juos!
– Kaip?! Negi jūs tai padarėte?
– Be abejo! Ir todėl mes laimė-

jome bylą!
– Tada nieko nesuprantu…
– Tai juk taip paprasta… Aš pa-

siunčiau cigarus teisėjui, tačiau pri-
dėjau IEŠKOVO vizitinę kortelę…


