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asmenukė
Medžiagų 
trūkumas

Pavasarį daug kam silpna, 
trūksta medžiagų, tad skaičiau 
mokslinį straipsnį apie tai, kad 
jei norisi saldaus - organizmui 
trūksta cinko, jei rūgštaus - ma-
gnio, o jei sūraus - geležies. 
Tačiau iš esmės žinau, kad jei 
kokio metalo man ir trūksta, tai 
tik vieno  - aukso.

Linas BITVINSKAS

Paroda. Kovo 7 d. (antradienį) 
17:30 val. Anykščių koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre ati-
daroma Lietuvos spaudos fotografijų 
paroda. Dalyvauja Lietuvos spaudos 
fotografų klubo prezidentas Jonas 
Staselis, muzikuos Anykščių muzikos 
mokyklos dėstytojas Vytautas Oškinis 
(fleita). Renginys nemokamas.

Padėjo. Penktadienio rytą į Min-
daugo gatvės namą Anykščiuose 
lėkė visų specialiųjų tarnybų ekipa-
žai - medikai, ugniagesiai - gelbėto-
jai, policininkai. Moteris išsikvietė 
medikus, nes dingo jos neįgalus 
sūnus. Ji žinojo, kur neįgalus vy-
ras turėtų būti, tačiau moteriškei 
durų niekas neatidarė. Durys ne-
buvo atidarytos ir medikams, todėl 
prireikė ugniagesių-gelbėtojų pa-
galbos.  Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo skyriaus 
viršininkas Valdas Palionis „Anykš-
tai“ sakė, jog patekus į būsto vidų 
jame buvo rasti du neblaivūs vyrai 
- ieškotas neįgalusis bei būsto savi-
ninkas. Policijos pareigūnai atliko 
tik socialinę paslaugą - neblaivų 
neįgalų vyrą parvežė namo. 

Vakancija. Praėjusių metų rudenį 
iš darbo išėjus Janei Každailienei, 
Viešintos jau kurį laiką neturi seniūno. 
Vienas konkursas seniūno pareigoms 
užimti buvo skelbtas, bet tinkamo 
pretendento rasti nepavyko. Naujas 
konkursas kol kas nėra skelbiamas, 
seniūnijai laikinai vadovauja seniūno 
pavaduotoja Eglė Sabaliauskienė.  

Žymė. Kovo 9 dieną profesoriui 
Algirdui Juliui Greimui (1917-1992) 
sukaks 100 metų. Jo jubiliejus įtrauk-
tas į UNESCO minimų sukakčių są-
rašą, o Lietuvos Respublikos Seimas 
2017-uosius metus paskelbė profeso-
riaus Algirdo Juliaus Greimo metais.  
Kovo 4-ąją Vilniaus centriniame pašte 
prof. A.J. Greimo 100-mečiui skirtas 
pašto ženklas ir vokas bus antspau-
duojamas pirmosios dienos spaudu. 

Skelbimas. Jei skelbime ne dau-
giau kaip 17 žodžių, toks skelbi-
mas antradienio numeryje kainuos 
6 eurai, šeštadienio – 7 eurai, jei 
skelbimą kartosite daugiau kaip 3 
kartus, kiekvienas antradienio nu-
meryje kainuos 4 eurai, šeštadienio 
– 5 eurai.

Gražiausiai 
skamba 
„Cinamono 
rūkas“ 

Liko 13 
pretendentų 
į Seimą

Daiva 
Gasiūnienė į 
Panevėžį 
išsiveda ir 
komandą

Mindūnai: 
vandenų 
pasaulio 
bičiulystė...

Reportažas nuo 
Alaušo ir 
Beragio ledo

Nori gerai uždirbti – būk 
santechniku Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

„Sodra“, įsigaliojus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisoms, pradėjo skelbti duomenis apie šalies įmonių ir įstaigų, jei 
jose dirba ne mažiau kaip trys darbuotojai, atlyginimų vidurkius ir įstaigos bendrą socialinio draudimo įmokų sumą. 

Realybė svaičiojančius apie plačias galimybes gauti gerą statistinį atlyginimą Anykščių rajone nuleidžia ant žemės – sausio mėnesį 
vos keliose mūsų rajone registruotose įmonėse buvo mokamas didesnis atlyginimas, nei vidutinis šalies darbo užmokestis (822,8 eurų 
„ant popieriaus“ arba 636,9 euro „į rankas“).

 Tačiau vienos Anykščių rajone įsikūrusios įmonės  mokamų atlyginimų vidurkis beveik tris kartus viršija šalies vidurkį.

Vienus didžiausių vidutinių atlyginimų Anykščių rajone mokėjo Dariaus Čypo („Sodrugestvo balti-
ja“) ir Birutės Visminienės (Anykščių kredito unija) vadovaujamos įmonės.

Pasak mokytojos Elenos Bra-
žiūnienės, jos pagrindiniu akcentu 
buvo ne prekyba, nors ji irgi buvo 
išradinga, o tautinio kostiumo 
tema. „Kaziuko mugė prasidėjo 
edukacine pamoka „Mano tautinis 
kostiumas“, - sakė E. Bražiūnienė. 
– Tautinius kostiumus demonstra-
vo ne tik vaikai, bet ir mokytojai. 
Kai kurie vaikai netgi išreiškė pa-
geidavimą, kad jiems būtų labai 
gražu, jeigu mokytojai tautinį kos-
tiumą dėvėtų per pamokas“. 

Kaziuko mugės akcentas – tautinis
kostiumas

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Vakar Antano Baranausko 
pagrindinėje mokykloje vyko 
tradicinė Kaziuko mugė. 

Vaikai Kaziuko mugei paruošė skanėstų ir įvairių dirbinių.
Autoriaus nuotr. 

Didžiausi atlyginimai – 
daugiabutyje veikiančioje 
įmonėje

Informacija apie įmonių atlygi-
nimus skelbiama „Sodros“ interne-
tiniame puslapyje, kuris turbūt dėl 
didelio susidomėjusiųjų skaičiaus 
kartais net neatsiverčia.

 Todėl „Anykšta“ statistiką rinko 
remdamasi ne tik „Sodros“, bet ir 
portalu rekvizitai.vz.lt. 

Iš daugiau kaip šimto „Anykštos“ 
peržiūrėtų Anykščių rajono įmonių 
duomenų didžiausią vidutinį atly-
ginimą  savo darbuotojams sausio 
mėnesį (kol kas „Sodra“ pateikta tik 
šio mėnesio rezultatus) mokėjo že-
mės ūkio ir grūdų prekybos didme-
nininkė UAB „Sodrugestvo baltija“. 
Statistinis šios įmonės darbuotojas 
vidutiniškai uždirbo 2383 eurus at-
lyginimo iki mokesčių. 



 

KONKREČIAI 2017 m. kovo 4 d.

spektras

Temidės svarstyklės
Vagystė.2017-03-01, apie 01.30 

val., pastebėta, jog įsibrauta į AB 
„Ažuožerių sodai“ priklausančią 
parduotuvę Kavarsko seniūnijos 
Džiugų kaime. Pagrobtas televizo-
rius, 0.3 litro talpos obuolių sulčių 
butelis. Padaryta žala tikslinama. 
Signalizacija neįrengta. 

Smurtas. 2017-03-01, apie 

17.15 val. Anykščiuose, Gedimi-
no gatvėje, neblaivus (nustatytas 
1,30 prom. girtumas) vyras (g. 
1965 m.) namuose kumščiu tris 
kartus trenkė į viršugalvį savo 
žmonai (g. 1970 m.). Po to prieš-
kambaryje parvertė ją ant grindų, 
stumdė, liepė nešdintis iš namų. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Klastotė. 2017-03-01 polici-
jos pareigūnams nuvykus į UAB 
,,Gedvi’’ Anykščiuose, Kranto g. 
6, esančią automobilių stovėjimo 
aikštelę, buvo apžiūrėtas automo-
bilis ,,Nissan Sunny’’. 

Patikrinus duomenų bazėje, 
valstybinis numeris yra išduotas 
automobiliui ,,Nissan Primera’’, 
priklausančiam piliečiui (g. 1962 

m.), gyvenančiam  Debeikiuose. 
Apžiūrėjus automobilį rasta pri-
kniedyta lentelė su joje esančiu 
VIN kodu. Pagal šį VIN kodą iš-
duotas kitas valstybinis numeris ir 
automobilis priklauso kitam pilie-
čiui (g. 1935 m.), kuris yra miręs. 
Šalia lentelės ant kėbulo iškaltas 
VIN kodas su galimais klastojimo 
požymiais. 

„Anykšta“ TV

Visą interviu galite pamatyti 
apsilankę portale www.anyksta.lt

„Moterys greitai į daržus išeis 
– tuoj bus nebe mezgimo sezo-
nas, tačiau planuojame iki pava-
sario pabaigos šaliką užbaigti“, - 
„Anykštai“ sakė Anykščių trečiojo 
amžiaus universiteto vadovė Nijo-
lė Radušienė.

Šalikas mezgamas iš vilnonių 
siūlų, vienodu raštu, 50 „akių plo-
čiu“ atskirais gabalais, o po to jį 

Planas. Vyriausybė ketvirtadienį 
paskelbė planus per šią kadenciją įtei-
sinti balsavimą internetu.

Greitis. Keturių Europos Sąjungos 
rytinių valstybių premjerai ketvirta-
dienį atmetė „kelių greičių“ Bendrijos 
idėją ir pareikalavo, kad iki vėliau šį 
mėnesį įvyksiančio Romos viršūnių 
susitikimo Briuselis jau būtų susita-
ręs dėl ES be Britanijos ateities.„Mes 
nesutinkame, kad Europos Sąjungoje 
būtų kokio nors susiskaldymo ir nie-
kada nesutiksime“, – sakė Lenkijos 
ministrė pirmininkė Beata Szydlo 
spaudos konferencijoje Varšuvoje, 
kurioje taip pat dalyvavo jos kolegos 
iš Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos.

Grąžino. Prieš septynerius metus 
atsisakiusi privalomosios karinės 
tarnybos Švedija nuo ateinančios 
vasaros grąžins ją, reaguodama į pa-
saulinius saugumo iššūkius, taip pat 
ir Rusijos kategorišką elgesį Baltijos 
jūros regione, pranešė Stokholmas.
„Esame situacijoje, kai Rusija anek-
savo Krymą, – naujienų agentūrai 
AFP sakė Švedijos gynybos minis-
tras Peteris Hultqvistas. – Jie rengia 
daugiau pratybų mūsų kaimynystė-
je“. 

Renta. Iš „Lietuvos geležinkelių“ 
sausį atleistam buvusiam generalinio 
direktoriaus pavaduotojui konserva-
toriui Albertui Šimėnui Vyriausybė 
rengiasi paskirti signataro rentą. Vals-
tybės valdomą bendrovę „Lietuvos 
geležinkeliai“ A.Šimėnas paliko sau-
sio pradžioje. Jis atleistas naujos vado-
vybės iniciatyva, sutarus dėl septynių 
mėnesių jo atlyginimų dydžio išeiti-
nės kompensacijos. BNS skaičiavi-
mais, tai – ne mažiau kaip 40 tūkst. 
eurų iki mokesčių. 67-ių signataras 
BNS sakė šiuo metu nedirbantis. „Ne 
jūs tą sprendžiate ir ne aš. Sprendžia 
įstatymai“, – sakė A.Šimėnas, parašęs 
prašymą skirti signataro rentą.

Byla. Švedijos piliečiui teismas 
skyrė šešis mėnesius kalėjimo už tai, 
kad socialiniame tinkle „Facebook“ 
ragino žmones skirti lėšų džihadistų 
judėjimui „Islamo valstybė“. As-
mens, pasivadinusio Ahmadu Qada-
nu, paskyroje 2013 metų balandžio 
21 dieną paskelbtoje žinutėje buvo 
rašoma: „Padėkite mums aprūpinti 
fronte esančius mūsų brolius ginklais, 
kad jie galėtų atkeršyti už savo bro-
lius ir seseris“.  Malmės apygardos 
teismo teisėjas Lennartas Strinasas  
sakė, kad tai precedento neturinti byla 
Švedijoje.  

Karas. 15 Nigerijos karių žuvo 
ir dar 19 buvo sužeisti teroristų ša-
lies vakaruose, pranešė pareigūnai. 
„Nigerijos kariuomenės patruliuo-
janti grupė buvo užpulta teroristinių 
elementų 15 val. Grinvičo (17 val. 
Lietuvos) laiku (trečiadienį). Turime 
15 žuvusiųjų ir 19 sužeistųjų“, - sakė 
kariuomenės atstovas pulkininkas 
Toure Seydou Albdoula Aziz.

Vizos. Europos Parlamentas ke-
tvirtadienį pareiškė, kad Jungtinių 
Valstijų piliečiams reikėtų įvesti vi-
zas, kadangi Vašingtonas vis atsisako 
panaikinti vizų reikalavimą keturių 
Eurpos Sąjungos valstybių piliečius. 
Europos Parlamentas atviru balsa-
vimu priėmė rekomendacinio po-
būdžio rezoliuciją, kurioje sakoma, 
kad Europos Komisija „yra teisiškai 
įpareigota imtis vizų reikalavimo su-
grąžinimo JAV piliečiams laikinosios 
priemonės“.

Parengta pagal BNS

D. Gasiūnienė dirba Panevėžio 
miesto savivaldybės vyriausiąja 
architekte - Teritorijų planavimo 
ir architektūros skyriaus vedėja. 
Šiomis dienomis Panevėžio miesto 
savivaldybės administracijos Te-
ritorijų planavimo ir architektūros 
skyriaus vyriausiąja specialiste 
pradėjo dirbti Vita Bubliauskaitė, 
iki tol buvusi Anykščių savivaldy-

bės administracijos Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus darbuoto-
ja, kraštovaizdžio specialiste. V. 
Bubliauskaitei Panevėžio miesto 
savivaldybė skirs tarnybinį butą. 
Tarnybinis butas skirtas ir pačiai 
D. Gasiūnienei.

Redakcijos duomenimis, gali-
mybę pereiti dirbti į Panevėžio 
miesto savivaldybės administraciją 

Pretendentai į kandidatus iki 
kovo 15 dienos privalo surinkti po 
1000 Anykščių-Panevėžio apygar-
doje gyvenančių, juos remiančių 
rinkėjų parašų. Kodėl I. Stasiūnė 
nusprendė nedalyvauti rinkimuose, 
neaiškinama, tačiau panašu, jog ji 

Liko 13 pretendentų į Seimą
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, jog pirmadienį preten-
dentė į kandidates Anykščių - Panevėžio apygardoje Ilona Stasiū-
nė prarado pretendento statusą. Taigi, Anykščių-Panevėžio apy-
gardoje liko 13 pretendentų į kandidatus, planuojančių varžytis 
balandžio 23 dieną vyksiančiuose naujo Seimo nario rinkimuose. 

pajuto, kad 1000 parašų surinkti yra 
sudėtinga. 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
- Krikščioniškų šeimų sąjungos ats-
tovė Edita Tamošiūnaitė pirmoji iš 
pretendentų į kandidatus Anykščių-
Panevėžio apygardoje įveikė 1000 

Daiva Gasiūnienė į Panevėžį išsiveda komandą
Liberalų valdžiai neįtikusi buvusi Anykščių rajono vyriausioji 

architektė Daiva Gasiūnienė į Panevėžį „vedasi“ ir savo koman-
dos žmones. 

svarsto net keli buvę D. Gasiūnie-
nės pavaldiniai. 

D. Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
jog Panevėžio miesto savivaldybės 
Teritorijų planavimo ir architektū-
ros skyriuje dabar yra 17 darbuotojų 
ir dar keli laisvi etatai. Pasak jos, V. 
Bubliauskaitei pasiūlyta kraustytis į 
Panevėžį todėl, kad ji atitiko kvalifi-
kacinius reikalavimus, o Panevėžiui 
reikėjo kraštotvarkos specialisto. V. 
Bubliauskaitė Panevėžyje įdarbinta 
be konkurso, „perkėlimo būdu“.

-ANYKŠTA

Daiva Gasiūnienė teigia, kad 
dirbant Panevėžyje veiklos 
gerokai daugiau nei Anykš-
čiuose.

Savivaldybės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vyr. spe-
cialistė Asta Palaimienė 
sakė, kad skyriaus speci-
alistai niekada neišjungia 
telefonų, kad bet kuriuo pa-
ros metu būtų pasiekiami.

Savivaldybės specialistų 
darbas tęsiasi ištisą parą
Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai 

sako, kad po to, kai buvo uždraustas bet koks smurtas prieš 
vaikus, jie yra įpareigoti dirbti ištisą parą.

Apie vaiko teisių apsaugą bei jos užtikrinimą, atsakingų 
specialistų darbo specifiką  „Anykšta“ TV šią savaitę kalbėjo-
si su savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąja 
specialiste Asta Palaimiene.

„Maždaug prieš mėnesį Soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
terija klausė savivaldybių, kiek 
reikėtų papildomų specialistų bei 
lėšų, kad būtų galima dirbti ištisą 
parą ir švenčių dienomis. 

Anykščių rajono savivaldybė 
paskaičiavo, kad Vaiko teisių ap-
saugos skyriui reikėtų papildomų 
aštuonių etatų. 

Tuos paskaičiavimus pateikė-
me labai minimalius“, - „Anykš-
ta“ TV pasakojo A. Palaimienė. 

Šiuo metu Vaiko teisių apsau-
gos skyriuje dirba keturi specia-
listai.

„Anykšta“ TV pašnekovę kal-
bino portalo anyksta.lt redakto-
rius Robertas Aleksiejūnas.

-ANYKŠTA

Medžių lajų taką apjuos
rekordinio ilgio šaliku
Anykščių trečiojo amžiaus universitetui priklausančios moterys 

ruošiasi įsiamžinti Lietuvos rekordų knygoje. Medžių lajų taką 
norima apjuosti 300 metrų ilgio rankomis megztu šaliku.

Anykščių trečiojo amžiaus 
universiteto vadovė Nijolė 
Radušienė sakė, kad ilgiau-
sio megzto šaliko rekordu iš-
garsėti moterys nesiekia.

moterys susiūna į vientisą.
N. Radušienė sakė, kad ilgiau-

sio megzto šaliko rekordo siekti 
lengviau, kadangi prie jo dirba ne 
atskiri žmonės, o visas Anykščių 
trečiojo amžiaus kolektyvas.

„Nenorime mes išgarsėti. Kaip 
tik, esame daugiau pasislėpę po 
lapais“, - pasakodama apie nau-
jai siekiamą rekordą, kuklinosi 
Anykščių trečiojo amžiaus univer-
siteto vadovė.

Apie tai, kad 300 metrų ilgio 
megztu šaliku norima apjuosti Me-
džių lajų taką, Anykščių regioninio 
parko direkcija kol kas dar neinfor-
muota.

„Kas žino, gal Anykščių regi-
oninio parko direktorius Kęstutis 
Šerepka mums to padaryti neleis“, 
- sakė N. Radušienė.

Anykščių trečiojo amžiaus uni-
versitetas yra neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo mokykla, kurios 
paskirtis – sudaryti sąlygas asme-
niui mokytis visą gyvenimą, ten-
kinti pažinimo poreikius, tobulinti 
įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų 
kompetencijų. Žinių šiame univer-
sitete semiasi apie 40 įvairaus am-
žiaus anykštėnų, kuriems yra 50 ir 
daugiau metų.

-ANYKŠTA

parašų barjerą. Anykščių-Panevė-
žio apygardos rinkimų komisija pa-
tikrino jos surinktus parašus ir nu-
statė, kad 1250 parašų yra tinkami, 
tad E. Tamošiūnaitei nebeliko kliū-
čių, kurios galėtų trukdyti dalyvauti 
balandžio 23 dienos naujo Seimo 
nario rinkimuose.  

Šią savaitę užpildytus parašų 
rinkimų lapus Anykščių-Panevėžio 
apygardos rinkimų komisijai keti-
no įteikti Lietuvos centro partijos 
pretendentas į kandidatus Kristupas 

Krivickas - kiti pretendentai para-
šus dar renka. 

Pretendentus į kandidatus Anykš-
čių-Panevėžio apygardoje savo pa-
rašais galima paremti ir elektroniniu 
būdu. Vyriausioji rinkimų komisija 
skelbia, jog iki šiol Lukas Pakel-
tis surinko 67, Antanas Baura - 10, 
Romualdas Gėgžnas, Ričardas Sar-
gūnas, K. Krivickas ir Auksė Kontri-
mienė - po 8, Valentinas Šapalas - 7, 
Ričardas Krūminis, Valentinas Stun-
dys ir Mindaugas Pauliukas  - po 4, 
Edita Tamošiūnaitė ir Einaras Vildė  
– po  3, I. Stasiūnė ir Egidijus Baltu-
šis - po 2 elektroninius parašus.  
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savaitės citatos???

Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS

Ar pabrangus 
alkoholiui 
mažiau 
gersime?

“Parašus kartu su komanda rinkau ir 
pats asmeniškai. Aplankiau kone visus 
rajono kaimus ir miestelius, spaudžiau 
ranką ir kalbėjausi su tūkstančiais vie-
tinių gyventojų. Savo akimis pamačiau, 
kaip ir kuo gyvena rajono žmonės, kokios 
bėdos ir rūpesčiai juos labiausiai slegia. 
Labai aiškiai supratau, kad Anykščių ra-
jono žmonės pirmiausiai ir svarbiausiai iš 
valdžios reikalauja štai ko:

1. Visi žmonės turi turėti gerą darbą 
ir už jį gauti normalų atlyginimą. 

Deja, bet dabar geri darbai gaunami tik 
per pažintis ir “blatą”, o dauguma žmonių 
pasmerkti kone vergauti už minimumą. 
Taip neturi būti. Darbo vietos negali būti 
skiriamos tik saviems kaip atsilyginimas 
už priklausymą partijai ar tik “švogeriams” 
ir giminaičiams. Didesnės įmonės turi 

Štai kodėl dauguma anykštėnų balsuos už Kristupą Krivicką!
Artėjančiuose Seimo nario rinkimuose Anykščių – Panevėžio apygardoje ba-

landžio 23 dieną už Kristupą Krivicką balsuoti ketina didžioji dauguma kalbintų 
anykštėnų ir rajono gyventojų. Kartu su komanda surinkęs net 1 300 jį palaikan-
čių žmonių parašų K.Krivickas vakar juos įteikė apygardos rinkimų komisijai. Tai 
žymiai daugiau nei reikėjo surinkti.

būti skatinamos mokėti didesnes algas, 
o smulkusis verslas turi būti išlaisvintas 
nuo smaugiančių mokesčių, leiskime 
žmonėms patiems dirbti ir užsidirbti. 

2. Maisto, vaistų ir daugelio kitų svar-
biausių prekių kainos yra per didelės. 
Jos turi mažėti.

Gaunamos algos daugumai žmonių 
neužtenka normaliam pragyvenimui. 
Žmonės ne gyvena, o “išgyvena”. Algos 
yra per mažos. Kainos yra per dide-
lės. Kalbėdamas apie tai su žmonėmis 
mačiau ašaras daugelio akyse. Verkia 
jaunos mamos, vienišos močiutės, net 
vyrai. Jie visi – nebežino, kaip gyventi kai 
darbo nėra, algos minimalios, o kainos 
maksimalios. Gaunamos algos ar pen-
sijos neužtenka būtiniausiems vaistams, 
maistui ir komunaliniams. Žmonės apimti 
nevilties. Užduotis aiški – algos turi didėti, 
kainos turi mažėti. Žmonės turi pajausti, 
kad jų gyvenimas gerėja.

3. Valdžia turi tarnauti gyventojams, 
o ne atvirkščiai. Į politiką turi ateiti 
nauji žmonės.

Vietos politikai dažnai piktnaudžiauja 
valdžia siekdami tik asmeninės ar poli-
tinės naudos. Kone kasdien vyksta vis 
nauji politinių “grupuočių” karai ir nuo-
latinės intrigos. Labiausiai dėl to kenčia 
vietos gyventojai. Žmonėms jau seniai 
nusibodo tie “sostų karai”. Rinkėjai pro-
tingi – jie viską puikiai supranta. Kaip 
“šiltomis kėdėmis” savivaldybės įmonėse 
yra atsidėkojama už politinę paramą, kaip 
esantys “arčiau valdžios” nuolat laimi vie-
šuosius pirkimus, kaip į darbą priimami tik 
“savi reikalingi” žmonės. Užpelkėjusios 
senosios valdžios užtvankos turi būti 
sugriautos. Į politiką turi ateiti nauji, jauni 

žmonės. Ryžtingi. Veiklūs. Padorūs.
4. Mokesčiai už šiukšlių išvežimą 

turi būti aiškūs, suprantami, pagrįsti 
ir žymiai mažesni.

Tai, kas šiandien vyksta Anykšių 
rajone su šiukšlių išvežimo sistema ir 
mokesčiais galima pavadinti tik vienu 
žodžiu – nesąmonė. Ir kyla labai pa-
grįstas klausimas – o kam šita “šiukš-
lina nesąmonė” yra labiausiai naudin-
ga? Tikriausiai ne veltui “šiukšlių ma-
fija” yra viena galingiausių pasaulyje. 
Labiausiai jie bijo viešumo. Tada labai 
aiškiai pasimato – “kas už to stovi” ir 
“kam tai naudinga”. Neteisybės vieši-
nimas – mano sritis. Šitą aš jums ga-
rantuoju. 

5. Visų aukščiau išvardintų 
problemų pasekmė – MASINĖ 
EMIGRACIJA. Žmonės nebeturi vil-
ties. Jie nebetiki Lietuva. Ir išvažiuo-
ja. Turime sudaryti sąlygas mūsų 
žmonėms gyventi, dirbti ir užsidirbti 
savo mieste, savo rajone, savo ša-
lyje. 

Žmonės išvyksta į emigraciją ne šiaip 
sau, dėl malonumo. Jie išvažiuoja nes 
nebegali išgyventi savo šalyje. Jeigu 
būtų sudarytos normalios salygos dirbti 
ir užsidirbti - absoliuti dauguma lietuvių 
sugrįžtų, nes jie myli savo šalį. O juk 
tam, kad žmonės liktų savo šalyje rei-
kia tiek nedaug – padorumo ir sąžinės 
mokėti žmonėms už darbą tiek, kiek jie 
verti, tiek, kiek užtektų oriam gyvenimui. 

Sakau AČIŪ visiems mane palai-
kantiems ir kviečiu visus balandžio 23 
dieną ateiti ir balsuoti už ryžtingas, už 
realias, už reikalingas permainas!

Jūsų kandidatas Kristupas Krivickas

Politinė reklama bus apmokėta iš kandi-
dato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos 
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Gražiausiai skamba 
„Cinamono rūkas“ 
Valstybinė kalbos inspekcija iš daugiau kaip 11 000 pernai įre-

gistruotų juridinių asmenų pavadinimų išrinko gražiausius lie-
tuviškus įmonių pavadinimus. Tarp nugalėtojų – ir Anykščiuose  
registruota uždaroji akcinė bendrovė „Cinamono rūkas“.

Robertas AlEkSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

UAB „Cinamo rūkas“ direktorė Dovilė Tolušienė (kairėje) tei-
gia, kad versle ypač svarbus nuoširdus bendravimas su kiekvie-
nu žmogumi. Įmonės pavadinimas– tik antraeilis dalykas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

UAB „Cinamono rūkas“ pri-
klauso tarp anykštėnų ir miesto 
svečių populiariai, Anykščių mies-
to senamiestyje veikiančiai kavinei 
„Paukštukas Pūga“. Į naujas rankas 
kavinė perėjo praėjusių metų spa-
lį. Dabar jai vadovauja anykštėnė 
Dovilė Tolušienė, kavinėje dirban-
ti kartu su savo seserimi ir kavinės 
bendrasavininke Kristina Ragaiše.

„Norėjosi, kad naujos  uždaro-
sios akcinės bendrovės pavadi-
nimas būtų originalus, sietųsi su 

mūsų veikla, kad iš karto kiltų 
asociacija, jog esame susiję su 
maistu, arbata, saldainiais. Pava-
dinimą išrinkti nebuvo lengva, 
teko ir galvą pasukti. Tai, kad 
patekome tarp 14-kos laimėtojų, 
buvo labai netikėta. Kai man pa-
skambino iš Valstybinės kalbos 
inspekcijos, iš pradžių net nesu-
pratau, kas vyksta“, - „Anykštai“ 
pasakojo „Cimanono rūkas“ di-
rektorė D. Tolušienė.

D. Tolušienė sakė abejojanti, ar 

lietuviškas, apdovanojimą pelnęs 
įmonės pavadinimas bus prana-
šumas konkuruojant su kitomis 
panašia veikla Anykščiuose užsi-
imančiomis viešojo maitinimo įs-
taigomis.

„Viskas slypi kituose dalykuo-
se, tikrai ne varde – kavos sko-
nyje, jaukume, aptarnavime. Gali 
būti labai gražus pavadinimas, bet 
tavo kava gali būti labai neskani. 
Pas mus klientai visada sugrįžta, 
mes juos labai maloniai priima-
me, stengiamės išpildyti visus jų 
norus. Reikia tiesiog būti nuo-
širdžiu, būti savimi, su kiekvie-
nu žmogumi bendrauti taip, kaip 
norėtum, kad jis bendrautų su 
tavimi. Nejaučiame jokios konku-
rencijos, gali dar dešimt kavinių 
mieste atsidaryti. Konkurencija 
skatina pasitempti ir aš džiaugiuo-
si, kad Anykščiuose steigiasi ir 
kitos kavinės. Nė į vienus nežiū-
rime kaip į konkurentus, aplan-
kome, pasidžiaugiame. Vadiname 
juos tiesiog kolegomis“, - sakė D. 
Tolušienė.

Gražiausių lietuviškų įmonių 
pavadinimų konkursą Valstybinė 
kalbos inspekcija organizavo jau 
devintąjį kartą. Jo tikslas - skatin-
ti verslininkus rinktis lietuviškus, 
taisyklingus, įdomius, originalius 
vardus. Gražiausių lietuviškų įmo-
nių pavadinimų konkurso nugalė-
tojai antradienį  pagerbti  Kultūros 
ministerijoje.

Pernai gražiausių lietuviškų 
įmonių pavadinimų konkurse 
anykštėnams taip pat sekėsi. Tarp 
nugalėtojų pateko natūralią rankų 
darbo kosmetiką gaminanti UAB 
„Gamtos pilnatvė“.

Ineta PRUSKAITĖ, Anykščių 
miesto viešnia:

- Man alkoholio kainos neak-
tualios. Nemanau, kad pabrangus 
alkoholiui tie, kurie gėrė, gers ma-
žiau. Jie tik daugiau pinigų išleis 
gėrimams kitų pirkinių sąskaita.

Dangira ČEKANAUSKIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Aš nevartoju alkoholio. Toks 
mano gyvenimo būdas, tad alko-
holio kaina man neaktuali. Kita 
vertus, jeigu jau kokiai šventei pri-
reiktų, manau, nusipirkčiau, kad ir 
brangesnio. O kurie gėrė - gers. Al-
koholizmas yra liga, o ligą reikia 
gydyti, ne alkoholinius gėrimus 
branginti. 

Juozas LEGAS, Anykščių 
miesto gyventojas:

- Man tai neaktualu. Pabrangus 
alkoholiui bus geriama nė kiek 
ne mažiau. Kas gėrė, gers toliau, 
niekas jų nepakeis. Taip gyventi 
sąlygas jiems sudarė valstybė, mo-
kėdama pašalpas. Tokie nedirba, 
pašalpas gauna ir už jas geria.  

Bent šį kartą teisingai 
parašėme?

Nerijus PAPIRTIS, kunigas, apie 
Anykščių bažnyčios duris: 

„Nekomentuosiu, nes vis tiek ką 
sakysiu, bus priešingai užrašyta.“

Durų alkanas neišskabtuosi...

Aldona DAUGILYTĖ, visuome-
nininkė, apie Anykščių bažnyčios 
durų keitimą: 

„Aš durims neaukojau ir nesiruo-
šiau tai daryti. Mane labiausiai šioje 
akcijoje trikdė tai, kai pasakė, kad tas 
duris bažnyčioje įrengti pasiūlė jų au-
torius.“

Aikštelė... Keistas vardas...

Antanas JANKAUSKAS, Troš-
kūnų seniūnas, apie jaunimą par-
ke: 

„Nelabai tas mūsų jaunimas parke 
padoriai elgiasi su aikštele.“

Net į kultūros namus užeiti – 
malonu?

Antanas JANKAUSKAS, apie 
Troškūnų kultūros namus: 

„Dabar viduje jau gražu, viskas 
vyksta jau viduje. Malonu net užei-
ti.“

Yra duomenys net iki 
ketvirtos kartos…

Kęstutis TUBIS, meras, socialde-
mokratui Dainiui Žiogeliui: 

„Jeigu jūs politikuojate, aš pasaky-
siu visą tiesą.”

Ir medžiotojai šaudys 
į nuotraukas?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos viršininkas, apie afrikinio 
kiaulių maro padarinius: 

„Du trečdaliai rajono gyventojų 
šerną gali pamatyti tik nuotraukose“.

Žiūrėsim, ką darys, kai 
emigruos paskutinis briedis

Sigitas KINDERIS, Anykščių 
miškų urėdas, apie vilkų medžio-
klės ypatumus: 

„Ką reiškia gaujelei vilkų, kurie turi 
savo medžioklės taktiką, sumedžioti 
briedį? Badas vilkams negresia.”
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Danielius BINKYS
    
Būdavo liūdna skaityti 

„Anykštos“ puslapį su ilgu mi-
rusiųjų sąrašu, o kai tas sąrašas 
dingo, nepralinksmėjau. Prisi-
miniau senus negerus laikus, kai 
pradėjau žurnalisto karjerą.

kai 1965-ųjų pavasarį, pradėjus 
dirbti „Kolektyvinio darbo“ 
redakcijoje, vyresnieji kolegos man 
papasakojo, jog nelabai seniai 
buvo neleidžiama laikraštyje skelb-
ti rajono pieno ir mėsos gamybos 
suvestinių. Neklausinėdamas su-
pratau kodėl: susikūrus kolūkiams 
pašarų kasmet būdavo pagami-
nama vis mažiau, gyvuliai sulyso, 
karvės mažiau duodavo pieno, vis 
mažiau sverdavo ir kiaulės, veža-
mos į mėsos kombinatus. Išskyrus, 
žinoma, vieną kitą kolūkį, kuriam 
vadovavo itin apsukrus, valdžios 
globojamas pirmininkas.

Pirmaisiais mano darbo 
Anykščių rajono laikraščio 
redakcijoje metais tokios su-
vestinės jau buvo skelbiamos. 
Daugumos kolūkių pirmininkai 
ir kitokie vadovai jau galėjo 
pasigirti: „Žiūrėk, jau gami-

name daugiau, negu pernai“.  
Jei kuriam nors nepasisekdavo 
ir gamyba smukdavo, kartais 
net viso rajono mastu, ir tokių 
dalykų nebenutylėdavome.

Užtat mus prižiūrėjęs Glavlitas 
(lietuviškai ši 
įstaiga buvo 
vadinama ilgu 
žodžių deriniu: 
Vyriausioji 
valdyba vals-
tybinėms paslaptims spaudoje 
saugoti) užakcentavo kitą draudi-
mą. kai mėsos ir sviesto stoka 
nei kaimiečiai, nei miestiečiai 
nebesiskundė, paaiškėjo, kad 
niekaip neįmanoma įveikti kitos 
blogybės: rajone kasmet daugėjo 
įvairių nusikaltimų. Apie tai, kiek 
konkrečiame kolūkyje ar apylin-
kėje per metus žmonių apsivogė, 
susimušė ar buvo nužudyta, rašy-

ti galėjome. Tačiau skelbti tokią 
apibendrintą statistiką rajono 
mastu – jokiu būdu. Galima buvo 
suprasti draudimo priežastį: o 
kas bus, jei koks nors užsienio 
diplomatas paims rajono laikraš-

tį ir sužinos, 
kad tarybinė 
visuomenė, 
švelniai tariant, 
po truputį 
degraduoja.. 

Dabar mirimų ir gimimų 
statistiką provincijos laikraščiai 
skelbia. Atidžiai skaitydamas 
kiekvieną laikraščio eilutę kur 
nors aptiksi, kad štai tokiame 
rajone praeitą mėnesį gimė 
14 vaikų, o mirė 67 įvairaus 
amžiaus sulaukę žmoneliai. Bet 
perskaityti vieną ar du informa-
cijos sakinius visai ne tas įspū-
dis, kaip pamatyti ilgą išėjusių 

amžinybėn sąrašą ir vos vieną, 
dvi ar tris eilutes apie gimusius. 
Nematydami ir nelygindami tų 
sąrašų gyvensime ramiau. 

labai apgailestaujama, kad 
iš Mindaugo laikų neliko beveik 
jokių statinių ir kitų įspūdinges-
nių materialinių paminklų. Bet 
lietuva liko, nes išlikome mes, 
savo kalbos neužmiršę lietuviai. 
Mūsų protėviai atlaikė karus, 
epidemijas, baudžiavą, grobi-
kų plėšimus. Žmonės pasirodė 
ištvermingesni už pilis ir rūmus. 
Ir štai koks paradoksas: mūsų 
protėviai per vargus ir kančias 
sugebėdavo užauginti naują 
kartą, o dabar naujoviškų tech-
nologijų, humanizmo idėjų ir 
kitokių gėrybių amžiuje mes šito 
nebesugebame. Bet kai tų ilgų 
liūdnų sąrašų nebematai, geriau 
apie tai nebemąstyti. 

UAB „Sodrugestvo baltija“ įsikū-
rusi viename Anykščių daugiabuty-
je. Įmonėje dirba 5 drausti asmenys. 
Per sausio mėnesį ši įmonė „Sodrai“ 
sumokėjo 4845 eurų. Šiai įmonei va-
dovauja anykštėnas Darius Čypas.

Politikas – dosnus darbdavys

Anykščių  rajono tarybos nario, li-
beralo Luko Pakelčio vadovaujamą 
UAB „Esspo“ , kuri dirba  chemijos 
pramonės gamyboje ir didmeninėje  
prekyboje, pagal darbuotojams mo-
kamus atlyginimus nuo UAB „So-
drugestvo baltija“ atsilieka dviem 
su puse karto. Liberalo valdomoje 
įmonėje vidutinis atlyginimas – 972 
eurai. Įmonėje dirba 6 darbuotojai. 
„Sodrai“ ši įmonė sausio mėnesį su-
mokėjo 2834 eurų.

 Beje, tai, kad politiko įmonė pa-
teko tarp didžiausius vidutinius at-
lyginimus mokančių rajono įmonių, 
paaiškėjo, kad yra greičiau išimtis, 
nei taisyklė, nes kitų rajono politikų 
vadovaujamose įmonėse darbuotojai 
gauna kur kas mažesnes algas.

Trečioje vietoje esančią Anykš-
čių kredito uniją nuo „Esspo“ jau, 
galima sakyti, skiria praraja. Unijo-
je vidutinis atlyginimas – 877 eurai 
(10 dirbančiųjų). „Sodrai“ ši įmonė 
sausio mėnesį sumokėjo 3919 eurus. 
Anykščių kredito unijai vadovauja 
Birutė Visminienė.  

Savivaldybės įmonė – 
dosnesnė už teismą

Tik keliais eurais vidutiniškai 

Nori gerai uždirbti – būk santechniku
mažiau už Anykščių kredito uniją 
darbuotojams moka Anykščių savi-
valdybės valdoma UAB „Anykščių 
vandenys“.

50-ies darbuotojų  atlyginimų 
vidurkis sausio mėnesį buvo 870 
eurų iki mokesčių. Tai vienintelė iš 
didesnį nei vidutinį šalies atlyginimą 
mokančių Anykščių rajono įmonių, 
kuriose dirba daugiau nei 10 darbuo-
tojų. 

„Anykščių vandenys“ moka dau-
giau, nei vidutiniškai uždirbama 
Anykščių rajono apylinkės teisme, 
kuriame 20-ties darbuotojų atlygini-
mų vidurkis sausio mėnesį buvo 865 
eurai. 

Paskutinė įmonė, kuri peržengia 
822,8 eurų statistinį šalies atlygini-
mų vidurkį, rajone iš „Anykštos“ 
peržiūrėtų įmonių buvo UAB „Radi-
jo elektroninės sistemos“ - 823 eurai 
(8 darbuotojai). „Sodrai‘ sumokėta 
- 2 324 eurai.

Vidurkius skiria centai

Galima stebėtis vidutinių atlygi-
nimų panašumu stambesniosiose 
nebiudžetinėse ir savivaldybei ne-
priklausančiose Anykščių rajono 
įmonėse. 

UAB „Anykščių varis“ vidutiniš-
kai moka po 689 eurus (38 darbuoto-
jai) ir šiek tiek lenkia kitas panašias 
gamybines įmones.

Net trijų rajone veikiančių įmo-
nių vidurkius skiria tik centai: AB 
„Anykščių kvarcas“ – 666,95 euro 
(48 darbuotojai), UAB „Anykščių 
energetinė statyba“ – 666,77 euro 
(80 darbuotojų), „Varžos matas“ – 
666,66 euro (16 darbuotojų).

UAB „Kurklių karjeras“ vidutinis 
atlyginimas – 641 euras (49 darbuo-
tojai). 

Tarp gamybos įmonių tarp di-
džiausius atlyginimus mokančių at-
sidūrė VĮ „Anykščių miškų urėdija“. 
Vidurkis – 728 eurai (70 darbuoto-
jų), o „Sodrai“ per sausio mėnesį 
sumokėta – 21 357 eurai.

Labai panašus į miškininkų atlygi-
nimo vidurkis pas šilumininkus. Sa-
vivaldybei priklausančioje įmonėje 
UAB „Anykščių šiluma“ vidutinis 
atlyginimas – 726 eurai (63 darbuo-
tojai).

Pagal kitas Anykščių rajono įmo-
nes neblogai atrodo bent jau pora 
žemės ūkio bendrovių – „Elma“ 
(vadovas Vytautas Sriubas) 30 dar-
buotojų darbo užmokesčio vidurkis 
buvo 690 eurų, o „AUGA Nausodė“ 
(vadovas Česlovas Valiuškevičius) 
darbuotojams buvo dar dosnesnė 

– 725 eurai (40 darbuotojų). Beje, 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos Anykščių skyrius savo 5 
darbuotojams taip pat vidutiniškai 
mokėjo po 725 eurus algos iki mo-
kesčių.

Didžiausi darbdaviai – 
sveikatos įstaigos

Panašu, kad daugiausia dirbančių-
jų yra Anykščių ligoninėje (vadovas 
Dalis Vaiginas). Joje sausio mėnesį 
dirbo 259 darbuotojai, kurių viduti-
nis atlyginimas – 749 eurai iki mo-
kesčių. Anykščių rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centre (PSPC), 
kuriam vadovauja Zita Neniškienė, 
dirba 147 darbuotojai, kurių viduti-
nis atlyginimas buvo 742 eurai. Abi 
šios įstaigos sumokėjo didelius mo-
kesčius „Sodrai“. Ligoninė – 75 962 
eurų, o PSPC – 43 539 eurus.

Anykščių savivaldybėje sausį dir-
bo 175 darbuotojai. Vidurkis – 692 
eurai.  Savivaldybei priklausančioje 
įmonėje UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis“ dirbo 100 darbuotojų, vi-
durkis – 560 eurų. 

122 darbuotojus turėjo UAB 
„Anšilas“ (vadovė Ieva Trinkūnai-
tė), kuriai priklauso Anykščių SPA. 
Vidutinis atlyginimas – 616 eurų. 
Anykščių SPA „Sodrai“ per sausio 
mėnesį sumokėjo 30 416 eurų.

114 darbuotojų sausį turėjo Anykš-
čių rajono vartotojų kooperatyvas, 
vadovaujamas rajono Tarybos narės 
nuo Konservatorių partijos Ritos 
Kripaitienės. Vidutinis atlyginimas – 
426 eurai iki mokesčių, o „Sodrai“ 
sumokėta – 19 337 eurų.

Regis, kooperatyvo atlyginimų vi-
durkis, lyginant su kitų įmonių vidur-
kiais, akį patraukia nedideliais skai-
čiais. Tačiau duomenys rodo, kad iš 
tiesų panašūs atlyginimai dominuoja 
tarp daugumos nebiudžetinių ir savi-
valdybei nepriklausančių Anykščių 
įmonių. Didesni atlyginimai nei 500 
eurų iki mokesčių Anykščiuose grei-
čiau išimtis, nei taisyklė.

 Pavyzdžiui, UAB „Anrestas“ 
atlyginimų vidurkis – 416 eurų (75 
darbuotojai), UAB „Jara jums“ – 
423 eurai (71 darbuotojas), UAB 
„Zala arms“ – 420 eurų (17 darbuo-
tojų).  Rajono Tarybos nario, savi-
valdybės Antikorupcijos komisijos 
pirmininko, su „tvarkiečių“ sąrašu 
į rajono valdžią patekusio Raimun-
do Razmislavičiaus vadovaujamos 
UAB „Šerifai“ statistinio darbuotojo 
sausio mėnesio atlyginimas  iki mo-
kesčių taip pat buvo 426 eurai (26 
darbuotojai). UAB „Termotaupa“ 

– 449 eurai (65 darbuotojai), UAB 
„Anykščių ratas“ – 472 eurai (71 
darbuotojas), „Sinchronizacija“ – 
476 eurai (5 darbuotojai).  

Žvelgiant į šią statistiką, galima 
daryti išvadą, kad Anykščių rajone 
biudžetininkai atlyginami geriau 
už privataus verslo darbuotojus. 
Pavyzdžiui, VšĮ „Sveikatos oazė“ 
(Anykščių baseinas) vidutinis atlygi-
nimas – 561 euras (26 darbuotojai). 
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba 
– 539 eurai (10 darbuotojų), Anykš-
čių regioninio parko direkcija – 612 
eurų (17 darbuotojų), VšĮ „Anykščių 
verslo informacinis centras“ – 519 
eurų (5 darbuotojai), VšĮ „Anykščių 
turizmo informacijos centras“ – 557 
eurai (17 darbuotojų), Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centras – 574 
eurai (27 darbuotojai).

Kultūrininkai vertinami 
skirtingai

Peržvelgus savivaldybei pavaldžių 
kultūros įstaigų duomenis, akivaiz-
du, jog skirtingos kultūros įstaigos 
traktuojamos nevienodai.

 Statistiškai  pagal Anykščių rajono 
atlyginimus, vargu ar A.Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus darbuotojai galėtų 
jaustis nuskriausti. 43 muziejaus 
darbuotojų vidutinis atlyginimas 
buvo 580 eurų. Tarp Anykščių kul-
tūrininkų šio muziejaus darbuotojai 
uždirbo daugiausiai. 

Antri pagal atlyginimo dydį rajo-
ne - Anykščių menų inkubatorius- 
menų studija. 5 darbuotojų vidutinis 
atlyginimas buvo 521 euras.

Kitų kultūros įstaigų atlyginimų 
vidurkiai net nepanašūs. Pavyzdžiui, 
Anykščių bibliotekos darbuotojai vi-
dutiniškai uždirbo po 468 eurus (53 
darbuotojai).

Anykščių kultūros centre (67 dar-
buotojai) vidutiniškai teko po 427 
eurus, tačiau pati blogiausia padėtis 
su atlyginimais buvo Anykščių menų 
centre. Ten 15 darbuotojų atlyginimo 
vidurkis buvo tik 424 eurai. 

Pirmauja muzikos mokykla

Tarp rajono švietimo įstaigų di-
džiausią vidutinį atlyginimą mokėjo 
Anykščių muzikos mokykla – 600 
eurų (30 darbuotojų).

Po 570 eurų vidutiniškai uždirbo 
Anykščių J. Biliūno gimnazijos ko-
lektyvas (106 darbuotojai). 

Troškūnų ir Svėdasų gimnazijose 
vidutiniškai atlyginimas atitinkamai 
buvo 516 eurų (64 darbuotojai) ir 

514 eurų (59 darbuotojai). 
Anykščių Antano Baranausko pa-

grindinė mokykla - 98 darbuotojai ir 
535 eurų vidurkis, Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazija - 78 darbuo-
tojai ir 516 eurų. Anykščių techno-
logijos mokykla - 43 darbuotojai ir 
500 eurų vidurkis.

Mažiausiai uždirbo Traupio pa-
grindinės mokyklos kolektyvas. Joje 
vidurkis net nesiekė 380 eurų mini-
malaus mėnesio atlyginimo dydžio 
ir buvo 375 eurai.

Politikų įstaigos nežiba

„Sodrai“ pradėjus skelbti įmonių 
atlyginimų vidurkius, šis sprendi-
mas susilaukė daug kritikos ypač 
iš darbdavių pusės, nes pateikiama 
„sausa“ statistika, neatsižvelgiama į 
darbo valandų skaičių (etato dydį). 
Taip pat kai kurių įmonių darbas 
labai priklauso nuo metų laiko. To-
dėl kai kurie skaičiai apie gaunamus 
atlyginimus gali ir šokiruoti. Labai 
daugelyje Anykščių įmonių atlygi-
nimo vidurkis nesiekia minimalaus 
mėnesio atlyginimo dydžio. 

Pavyzdžiui, rajono Tarybos nario, 
liberalo Mindaugo Sargūno įmonėse 
„Kompeksa“ (dirba kompiuterijos 
srityje) vidutinis atlyginimas iki mo-
kesčių buvo 189 eurai, įmonėje dir-
ba 6 darbuotojai. Tarybos narės Ga-
brielės Griauzdaitės vadovaujamoje 
UAB „Virema“, valdančioje resto-
raną „Seklyčia euro pub“ vidutinis 
atlyginimas – 346 eurai. Įmonėje 
sausio mėnesį dirbo 17 darbuotojų. 
„Sodrai“ konservatorės vadovauja-
ma įmonė sumokėjo 2 597 eurus.

Minimalaus mėnesinio atlyginimo 
dydžio nepasiekia ir Kavarsko seniū-
no Algirdo Gansiniausko maitinimo 
įmonė (dirbo 7 darbuotojai) – 367 
eurai. 372 eurai vidutinis atlygini-
mas buvo UAB „Autovelda“.

Keletas Anykščių rajono įmonių, 
kuriose vidutiniai atlyginimai 2017 
metų sausio mėnesį nurodyti itin 
maži:
UAB „Ermika“ – 301 euras;
ŽŪB „Anykščių vaismedžiai“ – 295 
eurai;
Miško savininkų kooperatyvas 
„Miško žemė“ – 285 eurai;
UAB „Akmens sala“ – 282 eurai;
UAB „Deivana“ – 271 euras;
AB „Anykščių melioracija“ – 270 
eurai;
UAB „Airus“ – 244 eurai;
V.Gruzinsko įmonė – 190 eurų;
UAB „Densmeida“ – 186 eurai;
UAB „Kraujagyslių chirurgijos cen-
tras“ – 125 eurai;
UAB „Anykščių profilaktinė dezin-
fekcija“ – 84 eurai;
UAB „Aktyvaus poilsio centras“ – 
39 eurai;
UAB „Anykščių medis“ – 18 eurų.

...kai tų ilgų liūdnų sąra-
šų nebematai, geriau apie 
tai nebemąstyti...

Iš Anykščių rajono tarybos 
narių valdomų įmonių di-
džiausias vidutinis atlygi-
nimas sausio mėnesį buvo 
Luko Pakelčio vadovauja-
moje įmonėje „Esspo“. 
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Kalbančios žuvys 

 Mindūnai - nedidelis kaimas, nors 
vis dar seniūnijos centras, tačiau net 
ne bažnytkaimis, vos 10 kilometrų į 
rytus nuo Molėtų. Buvusi mokykla, 
stovykla, beveik prieš tris dešimtme-
čius, 1988 m. rudenį, istorijos mo-
kytojos Virginijos Mackonienės  su-
manymu buvo įkurta pirmoji žiemos 
žvejybos ekspozicija, po to ji plėtėsi. 
Įsikūrusiam muziejui vėliau vadova-
vo Rima Rimšienė, o nuo 1995 - ųjų 
- Alfreda Petrauskienė. Eksponatų 
šiame ežerų krašte netrūko, per euro-
pinius projektus įsisavinus lėšas eks-
ponatai perkelti į visai naujus, tiesiog 
švytinčius šilų gintaru rąstų trobesius 
- senovinę aukštaitišką gryčią bei 
dviejų galų klėtį, kurioje ekspozicijos 
įkurtos ir erdvioje palėpėje. Ten yra 
net vaikams labai patinkančios judan-
čios ir kalbančios žuvys. Smagu pa-
klausyti žmogaus balsu prabylančio 
šamo gyvenimo istorijos...

Šis tas apie „boikas“

A. Petrauskienė, muziejaus vado-
vė, kilusi nuo Mažeikių, iki pradedant 

Mindūnai: vandenų pasaulio 
bičiulystė... Raimondas GUOBIS

Mindūnai - nedidelė gyvenvietė netoli Molėtų, prie per šilus vingiuojančio plento Labanoro link.
Nūnai Mindūnai garsūs apžvalgos bokštu ir, žinoma, Ežerų žvejybos muziejumi. Šio muziejaus   

vadovė yra Alfreda Petrauskienė. Ji džiaugiasi, kad 1988 metais įkurtas Ežerų žvejybos muziejus 
auga, kad darosi vis populiaresnis, kad pavyksta kasmet suruošti vis įdomesnes, naujų etnografinių 
potyrių suteikiančias žiemos bei vasaros šventes. 

Ežerų žvejybos muziejaus ekspozicijose, kuri įrengta atstatytoje XIX a. žvejo pirkioje ir svirne, 
išdėstyti įvairūs žvejybos įrankiai, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos gyventojai 19 a. pabaigoje. Muzie-
juje galima susipažinti su archaine žvejyba ir sužinoti, kaip kito šis verslas.

dirbti čia triūsusi gimtosios kalbos bei 
literatūros mokytoja, su didžiu užsi-
degimu nėrė į ežerų istorijos pasau-
lio gelmes. Smagiai kalbėdama rodo 
tai, kas čia įdomiausia, išskirtina. Jai 
kiekvienas daiktelis su didžiu suma-
numu, meile padarytas, naudotas šio 
krašto žmonių, yra brangus.

 Gryčioje yra kaimo buities rakan-
dų, juk žvejas dažniausiai buvo dar 
ir žemdirbys, o žvejyba jam buvo 
tik kaip papildomas verslas. Rikiuo-
jasi tvarkinga eile šiame krašte taip 
įdomiai, slaviškai, vis dar vadina-
mos  „boikos“ - sviestamušės. Jos 
pernai išradingai panaudotos žiemos 
šventėje - vyko sviesto mušimo var-
žytuvės. Nelengva buvo iki to meto, 
per savaitę ar kiek daugiau prikaupti 
reikiamą kiekį grietinės. Dėkui Die-
vui, dar yra karves laikančių gerų 
žmonių, kurie yra du kartus geri, nes 
mėgėjus ne tik pienu naminiu aprū-
pina, bet ir sutiko pagelbėti šventės 
rengėjams. Sviestas buvo puikiau-
sias, pasukos – „maslionkos“ taip pat 
neprapuolė. Beveik visas jas išsivežė 
visokių liaudiškų „monų” daugybę 
žinanti etnologė Gražina Kadžytė - 
gal kokias negalias gydys, gal veidą 

skaistins...

Metam tinklus

Tinklų grožis. Įvairios spalvos, 
įvairių formų ir žievės ar beržo to-
šies kempinės, metaliniai, moliniai 
ar akmens svarliai, bučiai, traukiami 
tinklai, žeberklai. Čia ir iš šio krašto 
ežerų dugnų ištrauktų luotų likučiai - 
visai neblogai išsilaikę du pušiniai se-
novės laiveliai. Pasak A. Petrauskie-
nės, tai patys vertingiausi ir įdomiausi 
eksponatai. Net sunku patikėti, kad 
šitos iš storų senpušių išskaptuotos 
laivės išliko net iš XV amžiaus, mat 
tarsi užkonservuotos gulėjo kelis am-
žius Peršokšno ežero dugne. Dar ir 
eldijos bei valtys, skobtos ar iš lentų 
sukaltos, pajuodusios ar tauriai nuba-
lusios. Užtruko, kol juos iš ežero du-
gno iškėlę Labanoro regioninio parko 
darbuotojai tai davė, tai nedavė, bet 
vis dėlto perdavė žvejybos muzie-
jui.   Čia kiekvienas daiktelis kupinas 
kruopštumo, meilės ir šviesaus tikė-
jimo bei vilties, kad pasiseks sugauti 
žuvų... 

Mindūnų  Ežerų žvejybos muziejaus vadovė Alfreda Petrauskienė ir jos pamėgtasis liūtas.

Beveik Vytauto Didžiojo laikų palikimas - iš storakamienių pušų 
skobti luotai.

Iš kanapinio siūlo megztas traukiamasis tinklas. Tinklų tinklaičių čia daugybė... Unikalios formos žeberklas.

„Boikos“ - sviestamušės čia naudojamos ir originaliose sviesto 
sukimo varžybose.
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Paprastos lazdyno stiebų meške-
rės, trumputės žieminės meškerytės, 
su didžiu kruopštumu nušlifuotos, 
nudailintos blizgutės. Puiki iš nacio-
nalinio muziejaus čia patekusi aistrin-
go ir sumanaus žvejo, dar tarpukariu 
knygą „Sportinė žūklė“ parašiusio S. 
Stonio blizgučių, avižėlių ir kitokių 
įnagių kolekcija. Yra čia ir senovės 
žeberklų, bučių, varžų, tinklų tinklai-
čių ir šių laikų gamtos niokotojų, bra-
konierių, pačių tikriausių nusikaltėlių, 
elektrinių įrankių, net povandeninės 
žūklės šautuvėlių, nardytojų pelekų, 
kaukių, vamzdelių. 

Amatų centras - kaip be jo. Meis-
terių sertifikatai išrikiuoti garbingoje 

Mindūnai: vandenų pasaulio bičiulystė...

eilėje. Ir ko ten tik nedaro - ir pina, 
ir žiedžia, ir visokias arbatas bei nau-
dingus viralus verda, vaistinių žolių 
apylinkės pievose, pamiškėse prisi-
renka... Smagiausias, geidžiamiau-
sias užsiėmimas - Rimdžių žuvie-
nės ragavimas, dar ir tinklų pynimo 
bandymai, vaistinių žolių pažinimas 
ir patyrimai, ką kuo gydyti, molinių 
puodų ir kitokių dalykėlių lipdymas.  

Žvėrys iš penkių žemynų

Naujutėlio administracinio pastato 
erdvėse, antrame aukšte, įsikūrė pats 
tikriausias žvėrinčius - savo kolekci-
jos dalį padovanojo po visą pasaulį 
keliaujantis, medžiojantis ir trofėjus 

Informacija lankytojams

Adresas: Mindūnai, LT-33202 Molėtų rajonas
Tel.: 8 698 33018; 80 698 33046

El. paštas: alfreda.petrauskiene[at]moletumuziejus.lt
Darbo laikas: antradieniais–šeštadieniais 9–17 val. 

(balandžio 1 d. – lapkričio 1 d.) Pageidaujančius aplankyti muziejų 
kitu laiku skambinkite tel. 8 698 33018; 8 698 33046

Bilietų kainos: Suaugusiems – 2 €;
Moksleiviams, studentams, pensininkams – 0,80 €.

Paskutinis mėnesio antradienis–sanitarinė diena.

kaupiantis vilnietis Antanas Turaus-
kas. Čia ne tik mūsų platumų, bet ir 
šiltųjų kraštų, šiaurės gyventojų liku-
čiai - iškamšos, ragai, kailiai ir kitokie 
dalykai. Tarsi kaitrioje savanoje visu 
ūgiu išsitiesęs žvalgosi liūtas. Jis čia, 
matyt, visų mėgstamiausias. Paukš-
čių daugybė, begemoto, raganosio 
galvos, stumbras, bizono galva, juo-
da meška, liūtas, ant šakos išsitiesusi 
lūšis, iš bangžuvės kaulų išpiešti pa-
veikslai ir kitos gėrybės. 

Viso to ištakos - deramas užtaisas 
ir taiklus šūvis. Sudomina ant sienos 
kabantis senas, per vamzdį užtaiso-
mas medžioklio šautuvas, papuoštas 
įmantriais raižiniais. Daiktas. Čia pat 
ir padėkos lakštai geradariui - šios 
ekspozicijos kūrėjui, savos kolekcijos 
nepagailėjusiam .....

Arbata iš puodelių su žuvimis. Po-
kalbis apie perspektyvas, stovyklas, 
krašto pažinimo išvykas vaikams, nors 
tų vaikų miškinguose smiltynuose 
beveik nebelikę. Džiaugsmas ir pasi-
godojimas apie vis didėjantį lankytojų 
srautą, kuris pririša vietoje, tad veik 
nebelieka laiko ekspedicijoms po eže-
ryno kaimus, neduoda laiko užrašinėti 
pasakojimų, rinkti eksponatų... Plau-
kia pro langą debesys, siūbuoja melsvi 
kaip ežerai pušų vainikai, o aš galvoju 

Šiuo metu muziejus priskaičiuoja apie tūkstantį eksponatų. Muziejų metų proga 2012 m. liepos 28 dieną po rekonstrukcijos lanky-
tojams duris atvėrė Ežerų žvejybos muziejus taip įsirašydamas į Muziejų kelio projektą. Mindūnų Ežerų žvejybos muziejaus sodybos 
kiemą puošia ežerinė valtis.

Povandeninės žvejybos šautuvėliai...
Autoriaus nuotr.

apie mūsų krašto, Anykščių ežerus. 
Apie tai, kaip aš jų istoriją, etnografiją, 
apie taip greitą, patogiausią klajonėms 
šiltamečio laiką. Tačiau jau žinau, kad 
aš mūsų ežerų istoriją, etnografiją ban-
dysiu užrašyti, pasistengsiu tai, kas yra 
įdomiausia, sužvejoti... 

Bičiulis šaltis ir ežerų šventė

Kasmet pačioje vasario pabaigo-
je rengiama žieminė ežerų pasaulio 
šventė. Kuo šalčiau, kuo sniego gi-
liau, kuo ledas ant ežerų storesnis, tuo 
geriau. A. Petrauskienė džiaugiasi, 
kad šiemet pavyko ne tik ežerų kran-
tuose žaidimus žaidžiant, dūkstant, 
sodietiškus gardumynus ir žuvienę 
ragaujant, viskiuose vikrumuose ir 
net protų mūšyje varžantis, bet ir šį tą 
įdomaus parodyti ant ežerų ledo.

 Ir ne tik, sakytume, tokią papras-
tą ekečių gręžimo rungtį, bet ir seną 
žvejybos traukiamais tinklais - ne-
vadais  būdą. Juk mažai kas matė ir 
suvokia, kaip sudėtinga iškirsti mažą-
sias eketėles, prastumti kartimi tinklą, 
jį įleisti į gelmę ir, sukant „bobą“ pla-
čiu plotu užtraukus, per plačią eketę 
jau su garduolėmis ežerų stintelėmis 
ištraukti. Šiemet ežerų žiemos žūklės 
šventė vyko vasario 25-ąją. 

Mindūnų Ežerų žvejybos muzie-
jaus ąplinką puošia 1991 m. pastatyti 
trys skulptoriaus Stasio Karanausko 
stogastulpiai – vėžiavimui, žvejybai ir 
Mindūnų krašto gamtai.  

Skulptorius gimė 1928 m. sausio 31 
d. Utenos apskrities Šaltinių kaime.

Už skulptūras ,,Čiurlionio kelyje” 
bei kitus darbus jam paskirta Kultūros 
ministerijos 1 laipsnio premija (1976), 
už skulptūras Riešės memorialui – Lie-
tuvos Valstybinė premija (1986), už 
kūrybą - Utenos rajono savivaldybės 
kultūros ir meno premija (1998).

S. Karanauskas yra Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos, kurčiųjų draugijos 

ir nepriklausomų rašytojų sąjungos narys.
Šalia S. Karanausko skulptūrų yra baseinėlis, kuriame gyvena žuvys, 

įrengtos dekoratyvios žuvų rūkyklos.  Iš čia netoli nueiti iki Baltųjų Lakajų 
ežero, šalia telkšo Kamužėlis, Siesartis, netoli Juodieji Lakajai.

Aplinką puošia Lietuvos Valstybinės premijos 
laureato Stasio Karanausko sukurtos skulptūros

Protai. Septintąjį „Auksinių pro-
tų“ turnyrą tradiciškai laimėjo libe-
ralų „Nikė“. Šį kartą „Nikė“ surinko 
78 taškus. Antrąją vietą užėmė „Šį 
kartą neatvyko“ (75 tšk.), trečiąją – 
„Justelis Kaune“  (74 tšk.). Turnyrinė 
lentelė po 7 žaidimų: 1. „Nikė“ - 560, 
2. „Varpas“ - 529, 3. „Vienaskaita“ 
- 511, 4. „Šį kartą neatvyko“ - 487, 
5. „Justelis Kaune“ - 461, 6. „Nuo 
Šventosios“ - 438, 7. „Like ir grožis“ 
- 358, „Tie kur kampi“ - 337 tšk.

Gyventojai. Anykščiuose 2017 
metų pradžioje gyveno 9 190 žmo-
nių. Per pastaruosius septynerius 
metus gyventojų skaičius Anykščių 
mieste sumažėjo 1 420. Pagal dydį 
Anykščiai yra 32-as miestas Lietuvo-
je. Miesto teises turo Troškūnai (381 
gyventojas) ir Kavarskas (571).  

Renovacija. Šiemet turėtų būti 
renovuojami 9 Anykščių miesto dau-
giabučiai namai ir pirmasis namas 
Kavarske, P. Cvirkos gatvėje.

Posėdžiavo. Anykščių mero Kęs-
tučio Tubio potvarkiu sudaryta darbo 
grupė, analizuojanti atliekų surinki-
mo kainas, šią savaitę rinkosi į pirmą-
jį posėdį. Pasak darbo grupės vadovo 
Arūno Liogės, gautas atliekų kainas 
reglamentuojančių teisės aktų sąva-
das bei parašytas paklausimas Utenos 
regiono atliekų tvarkymo centrui.   

Mugė. Kaziuko mugė šiemet vyks 
tik dviejuose kultūros centro skyriuo-
se – Svėdasuose ir Traupyje. Kovo 
5-ąją, sekmadienį,  11.30 val. Svė-
dasuose rengiamoje Kaziuko mugėje 
koncertuos vietos liaudiškos muzikos 
ansamblis bei vaikai. Traupyje 10 val. 
bus parodytas miestelio teatro spekta-
klis „Viešnia iš dangaus“. 

Atliekos. UAB „Anykščių komu-
nalinis ūkis“ atliekų tvarkymo organi-
zatoriumi įsidarbinęs rajono Tarybos 
narys, „darbietis“ Alfrydas Savickas 
„Anykštai“ pasakojo, kad šį mėnesį 
turi ypač daug darbo. „Važinėju po 
Anykščių rajoną ir stebiu, kaip žmo-
nės rūšiuoja atliekas“, - pasakojo A. 
Savickas. Papasakoti apie atliekų 
tvarkymo problemas A. Savickas šią 
savaitę buvo pakviestas į „Anykš-
ta“ – TV, tačiau A. Savickas aiškino, 
kad dalyvauti filmavime jam neleidęs 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius Kazys Šapoka,

Maras. Per šių metų sausio-vasa-
rio mėnesius Lietuvoje tyrimams dėl 
afrikinio kiaulių maro buvo pristaty-
tos 196 šernų gaišenos, iš jų 115 iš 
Anykščių rajono. AKM patvirtintas 
90 Lietuvos vietų (168 rastiems nu-
gaišusiems ir 22 sumedžiotiems šer-
nams). Anykščių rajone patvirtintos 
46 AKM užkrėstos vietos (Anykš-
čių, Kavarsko, Svėdasų, Troškūnų ir 
Traupio seniūnijose), kuriose ši liga 
nustatyta 106 nugaišusiems ir viena 
vieta, kurioje sumedžioti du “maruo-
ti” šernai.

Ūkininkams. Kovo bei rugsėjo ir 
spalio mėnesiais, per didžiąją paukš-
čių migraciją, naminių paukščių au-
gintojams draudžiama paukščius leisti 
į lauką. Šį pavasarį vėl kilo paukščių 
gripo grėsmė, todėl vėl prisimintas 
šis draudimas, kuris, pasak Anykščių 
valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos viršininko Dainiaus Žiogelio, 
galioja jau 11 metų. 

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

šiupinys



2017 m. kovo 4 d.

pirmadienis 2017 03 06

sekmadienis 2017 03 05

  
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Klausimėlis.lt.  
6.35 Nacionalinė paieškų tarnyba.  
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 Premjera. Tobotai 1. 
9.25 Džiunglių knyga 1. 
9.35 Premjera. Auklė Mun. 
9.45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10.00 Gustavo enciklopedija.  
10.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11.30 Mūsų gyvūnai.  
12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Nepažinti Indokinijos 
kampeliai (subtitruota). 
13.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Bitėdžiai barsukai - chao-
so meistrai (subtitruota). 
14.00 Puaro. N-7.  
15.45 Žinios.  
16.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Laisvės vėliav-
nešiai. Aktualiosios dokumentikos ir 
pokalbių laida.  
16.25 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Premjera. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Marcelė Kubiliūtė.  
17.15 Auksinis protas.  
18.30 Žinios. 
19.00 Teisė žinoti. Ved. Rita 
Miliūtė. 
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama.  
21.00 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3.  
21.55 Premjera. Ūsuotasis ponas 
Mordekajus. N-7.  
23.50 Kino žvaigždžių alėja. 
Maištas laive. 1954 m. N-7.  

1.50 Pasaulio dokumentika.  
3.35 Puaro. N-7.  
5.05 Savaitė. 

 
6.25 “Robomobilis Polis”.  
6.55 “Džiumandži”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.10 “Linksmieji detektyvai”.  
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.  
9.00 Sveikatos ABC televitrina.  
9.30 “Peliukas Stiuartas Litlis”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI “Staiga 
trisdešimties”. N-7.  
12.05 “Nelydimi nepilnamečiai”. 
13.55 Pričiupom!. N-7.  
14.25 “Pašokime”. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mes vieno kraujo. Muzikinis 
talentų šou.  
22.10 “Hankokas”. N-7.  
0.00 “Harlis Deividsonas ir 
Malboro”. N14.  
1.50 “Juodasis riteris”. N-7. 

 
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)  
7.00 “Transformeriai. Maskuotės 
meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 Mamyčių klubas.  
9.00 Kulinariniai triukai.  
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.  
10.00 Svajonių sodai.  
11.00 Babaušis.  
12.30 Asteriksas olimpinėse žaidy-
nėse. N-7.  
15.00 Auksiniai bateliai.  
16.50 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.00 Raudonas kilimas.  
18.30 TV3 žinios i.  
19.30 Lietuvos talentai. N-7.  

22.00 Kietas riešutėlis. Puiki diena 
mirti. N-14.  
23.55 Giria. N-14. 

 
6.30 Galiūnų čempionų lyga.
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 “Blogas šuo!”.  
11.10 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  
13.15 Sveikinimai.  
15.50 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. N-7.  
18.00 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.  
19.30 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.  
21.30 Ne anyta, o monstras. N-7.  
23.35 “PREMJERA Sekso magis-
trai”. N14.  
1.45 Grėsminga žemė. N14.  
3.25 Mirties motelis. S.  
4.45 “Blogas šuo!”.

6.50 “Įdomiausi faktai apie gyvū-
nus”.  
7.40 “Būrėja”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus”.  
11.30 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
12.00 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 
14.00 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Akloji”.  
16.00 “Būrėja”.  
16.30 “Senojo Tilto paslaptis”.  
18.45 Nemarus kinas. Rožinės 

panteros sugrįžimas. N-7. 1975 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Bekas 3. Japoniškas Šiunga pa-
veikslas. N14.  
22.55 Derybininkas. N14.  
1.35 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”. N14.  
2.25 “Karalienė Izabelė”. N14.
3.50 Bekas 3. Advokatas. N14. 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
6.55 ARTi.  
7.10 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai. 
9.30 Skrendam. 
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Kino režisieriaus Raimondo 
Vabalo 80-osioms gimimo meti-
nėms. Legendos.  
11.00 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017. Leidinio “Kazys 
Bradūnas. Archyvai” pristatymas.  
12.00 Šventadienio mintys. 
12.30 Mažesnieji broliai. 
Pranciškonų kelias Lietuvoje.  
13.00 Lietuvos moterų krepšinio 
lygos “Žvaigždžių diena”. Tiesioginė 
transliacija iš Jonavos.  
16.00 Monika Bičiūnienė. Tapyba - 
man visas gyvenimas.  
16.30 Linija, spalva, forma.  
17.00 Nacionalinis turtas. 
17.30 Europos uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempionatas. 
Tiesioginė transliacija iš Belgrado. 
20.30 Durys atsidaro.  
21.00 Nes man tai rūpi.  
21.45 Kelias į namus. 
22.15 LRT OPUS ORE.  
23.15 ARTi.  

23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Stambiu planu.  
0.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
1.20 Džiazo muzikos vakaras.  
2.50 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017. Leidinio “Kazys 
Bradūnas. Archyvai” pristatymas.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.15 Nacionalinis turtas. (kart.). 
4.45 Durys atsidaro. Viena istorija. 
(kart.). 
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama. 

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Auginantiems savo kraštą.  
7.30 Nuo... Iki... (k).  
8.20 KK2 (k). N-7. Infošou.  
10.30 Dviračio šou (k).  
12.00 Valanda su Rūta (k).  
13.40 Bus visko (k).  
14.30 24 valandos (k). N-7.  
16.30 Yra, kaip yra (k). N-7.  
19.30 Beatos virtuvė (k).  
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.  
21.00 “Alfa” savaitė.  
21.30 Pasienio sargyba. N-7.  
22.00 Valanda su Rūta (k).  
23.30 “Alfa” savaitė (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
0.30 Pagalbos skambutis (k). N-7.  
1.20 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 KK2 (k). N-7. 

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis. 
N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Ekstremali žvejyba. N-7.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  
10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  

12.00 Praeities žvalgas. N-7.  
12.30 Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Gyvenimas iš naujo. N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno “Žalgiris” - 
Klaipėdos “Neptūnas”.  
19.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Nakties TOP. N-14.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 League of Legends finalų 
apžvalga. N-7.  
23.00 CS. GO finalai. Transliacija 
iš IEM Katovicų. N-14.  
1.00 Kvailiausi pasaulio nutrūktgal-
viai N-14. 

. 
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
8.30 “Kaimo akademija” .  
9.00 “Šiandien kimba”.  
09.30 „Nepaliesta planeta“.  
10.00 “Nepaliesta planeta”. 
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Auksinė daina“.  
12.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
14.40 „Safaris džiunglėse“. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“. 
17.00 Patriotai.. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.  
19.00 „Kartą Rostove...“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kartą Rostove...“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Pėdsakas“. N-7. 
00.50 Auksinė daina. 
2.15 “Kartą Rostove...”. N-7. 
3.45 “Bekraštė Kanada”.  
5.25 “Gamtos magija”. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.  
10.50 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 
11.15 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.20 Premjera. Ten, kur namai 
4. N-7. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Dėmesio centre. 
22.10 Čečėnija. Karas be pėdsa-
kų (subtitruota). 
23.45 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.30 Teisė žinoti.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.35 Bus visko (k).  
13.30 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 24 valandos. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Nuo... Iki....  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Baimės kaina. N14.  
0.40 “Mentalistas”. N-7.  
1.35 “Strėlė”. N-7.  
2.25 “Kortų namelis”. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 “Hubertas ir Staleris”. N-7. 
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7. 
10.00 “Ekstrasensai tiria”. N-7. 
11.05 “Hortonas”. 
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.30 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 TV3 vakaro žinios.   
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 “Nemirtingieji”. N-14 . 
0.40 “Skandalas”. N-7 . 
1.35 “Kerštas”. N-7. 
2.25 “Vikingai”. N-14. 
3.50 “Paskutinis žmogus 
Žemėje”. N-7. 

6.15 Sveikatos ABC televitrina.  
6.45 “Ponas Bynas”.N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”. N-7.  
9.05 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
10.05 Gyvenimiškos istorijos 
(k).. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas” 
N-7.  
12.15 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Voratinklis. N-7.  
19.30 Farų karai. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
21.30 Superaudra Sietle. N-7.  
23.20 Ne anyta, o monstras. N-7.  
1.15 “Sekso magistrai”. N14.  
3.15 Visi vyrai - kiaulės. N-7.  
3.40 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Ištark sudie”. N-7.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “Mentalistė”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės I. Mirtis 
po priedanga. N14.  
23.10 “Paslaptys”. N14.  
1.20 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.45 “Auklė”. 
2.10 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.55 “Mentalistė”. N-7.  
3.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.25 Bekas 3. Japoniškas Šiunga 
paveikslas. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.45 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas.  
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Durys atsidaro.  
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Amžininkai.  
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.25 Istorijos detektyvai.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Stambiu planu.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 Geras vyrukas. N-7.  

22.30 Meilės lyrika. 
22.45 Stop juosta. (kart.). 
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
B.A.  
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.). 
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Lietuva mūsų lūpose.  
4.15 LRT Kultūros akademija.  
5.00 Kelias į namus.  
5.30 Panorama.  

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

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Topmodeliai.
 9.00 Praeities žvalgas. N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Paskutinis iš vyrų”. N-7.  

11.30 “Raitelis be galvos”. N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14. 
21.30 PREMJERA “Baradač’ius”. 
N-14. 
22.00 Farai. N-14.  
23.00 PREMJERA “Lemtingas 
posūkis 6”. S. 
0.50 “Aš - superhitas”. N-7. 
1.45 “Daktaras Hausas”. N-14 . 

 
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Moterų balsas. Pokalbių 
laida. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“. N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”.
13.35 „Chiromantas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
01.45 Reporteris. 
02.45 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Chiromantas“. N-7. 
03.35 „Bitininkas“ N-7.
04.20 „Gluchariovas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.  
10.50 Klausimėlis.lt.  
11.10 Čečėnija. Karas be pėdsa-
kų (subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.20 Premjera. Ten, kur namai 
4. N-7. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Drakula. N-14.  
0.10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”.  
5.05 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  

9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7. (k).  
13.30 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Anapus nežinomybės. N-7. 
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Išrinktųjų medžioklė. N-7.  
0.30 “Mentalistas”. N-7.  
1.25 “Strėlė”. N-7.  
2.15 “Kortų namelis”. N14. 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto.  N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. 
N-7.  
11.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.00 Aš - superhitas. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.25 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 Prieš srovę. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.  
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 PREMJERA “Dėl mūsų 
likimo ir žvaigždės kaltos”. N-7. 
1.00 “Skandalas”. N-7 . 
1.55 “Kerštas”. N-7. 
2.40 “Vikingai”. N-14. 
3.35 “Paskutinis žmogus 
Žemėje”. N-7. 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” 
N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Voratinklis. N-7.  
19.30 Farų karai. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
21.30 Einantis per ugnį. N-7.  
23.40 Superaudra Sietle. N-7.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Dalasas”. N-7.  
2.55 “Penktoji pavara”. 
3.40 Visi vyrai - kiaulės. N-7.  
4.05 “Penktoji pavara”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Ištark sudie”. N-7.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “Mentalistė”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  

14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės II. 
Mirties šešėlis. N14.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.35 “Auklė”. 
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.45 “Mentalistė”. N-7.  
3.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7. 
4.20 Midsomerio žmogžudystės I. 
Mirtis po priedanga. N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Amžininkai. Roko maršas 
per Lietuvą.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stambiu planu.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Istorijos detektyvai.  
13.00 Simone Zanchini quartet.  
14.20 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017. Leidinio „Kazys 
Bradūnas. Archyvai” pristatymas.  
15.15 Meilės lyrika. (kart.). 
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Dailininkės Jūratės 
Stauskaitės jubiliejui.  

18.30 Premjera. Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentai. 
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 Ūsuotasis ponas 
Mordekajus. N-7.  
22.45 Lietuva mūsų lūpose.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras.  
1.15 Dailininkės Jūratės 
Stauskaitės jubiliejui.  
1.35 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.05 Dviračio šou (k).  
12.35 Tauro ragas (k). N-7.  
13.00 24 valandos (k). N-7.  
13.45 Autopilotas.  
14.10 Ne vienas kelyje (k).  
14.40 Dviračio šou (k).  
15.10 Pagalbos skambutis (k). 
N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou. Humoro 
laida.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Topmodeliai.
9.00 “Tavo augintinis”.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  

10.30 “Paskutinis iš vyrų”. N-7.  
11.30 “Raitelis be galvos”. N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14. 
21.35 “UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „Arsenal FC” - „FC 
Bayern Munchen”. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 “Rokis”. N-14 . 
2.00 “Aš - superhitas”. N-7 (kart.) . 
2.50 “Daktaras Hausas”. N-14 . 

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“.  N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Chiromantas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Moterų balsas. 
00.45 Vantos lapas. 
01.15 Skinsiu raudoną rožę.  
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Chiromantas“. N-7. 
03.35 „Bitininkas“ N-7.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Ten, kur namai 4. N-7.  
10.50 Emigrantai.  
11.45 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Auksinis protas. 
22.50 Premjera. Dezertyrai. 
N-14.  
0.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.  
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-
ris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7. (k).  
13.30 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 

16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
20.25 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas 2. N-7.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Babilonas N14.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.10 “Strėlė”. N-7.  
2.00 “Kortų namelis”. N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto.  N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. 
N-7.  
11.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.00 Aš - superhitas. N-7.  
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.25 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 “Gero vakaro šou”. N-7.  
21.00 Bruto ir Neto. N-7.   
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.25 “Vikingų loto”. 
22.30 PREMJERA “Dar kartą, iš 
naujo”. N-14 . 
0.45 “Skandalas”. N-7 . 
1.35 “Kerštas”. N-7. 
2.25 “Vikingai”. N-14. 
3.20 “Paskutinis žmogus 
Žemėje”. N-7. 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 

N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Paskutinis faras” (k). N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudystė” 
N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Voratinklis. N-7.  
19.30 Farų karai. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.  
21.30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas. N14.  
23.20 Einantis per ugnį. N-7.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.10 “Dalasas”. N-7.  
2.55 “Penktoji pavara”. 
3.40 Visi vyrai - kiaulės (k). N-7.  
4.05 “Penktoji pavara”. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Ištark sudie”. N-7.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
13.05 “Mentalistė”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. 
N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  

15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Midsomerio žmogžudystės II. 
Smaugiko miškelis. N14.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”. 
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.35 “Mentalistė”. N-7.  
3.25 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.10 Midsomerio žmogžudystės 
II. Mirties šešėlis. N14.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.). 
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentai (kart.). 
13.00 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
14.00 Mažesnieji broliai.  
14.30 LRT OPUS ORE. Grupė 
B.A.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Naftos planeta. 
18.20 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Labanaktukas.  

19.00 FIBA krepšinio čempionų 
lyga. Klaipėdos „Neptūnas” - 
Liudvigsburgo „MHP Riesen”. 
Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. 
21.00 Elito kinas. Premjera. Vyrai 
ir viščiukai. N-14.  
22.40 Poezija.  
22.45 Stambiu planu.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Premjera. Bliuzas. 
Muzikinės kelionės. 
1.30 Euromaxx.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Gintaro kelias I. 
Stebuklingas antspaudas.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Ne vienas kelyje (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Beatos virtuvė.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Topmodeliai.
9.00 “Lietuvos mokyklų žaidy-
nės”.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Paskutinis iš vyrų”. N-7.  

11.30 “Raitelis be galvos”. N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14. 
21.35 “UEFA Čempionų lygos 
rungtynės. „FC Barcelona” - „Paris 
Saint-Germain FC”. Tiesioginė 
transliacija. 
23.40 “Rokis 2”. N-7. 
2.00 “Aš - superhitas”. N-7. 
2.50 “Daktaras Hausas”. N-14. 

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“.  N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Chiromantas“. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. N-7. 
00.45 Šiandien kimba. 
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Chiromantas“. N-7. 
03.35 „Bitininkas“ N-7.
04.20 „Gluchariovas“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7. Įvadas.  
11.30 Klausimėlis.lt.  
11.45 Gyvenimas.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios 
19.30 Specialus tyrimas.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija „Jėga”. 
21.30 Lietuvos patriotai.  
22.50 Ieškojimai. N-14.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
2.40 Klausimėlis.lt.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai. 

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 KK2 (k). N-7. (k).  
13.30 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  

18.30 Žinios.   
19.30 Valanda su Rūta.  
21.30 Žinios.   
22.15 VAKARO SEANSAS 
Gimęs sukelti pragarą. N14.  
0.15 “Kultas”. N14.  
1.10 “Strėlė”. N-7.  
2.00 Sveikatos ABC televitrina 
(k). 

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto.  N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7.  
11.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.00 Aš - superhitas. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.25 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 TV Pagalba. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Rezidentai. N-7.  
20.00 “Farai”. N-7. 
21.00 “Bruto ir Neto”. N-7 . 
21.30 “TV3 vakaro žinios”. 
22.30 PREMJERA “Šiandien 
tu mirsi”. 
0.15 “Skandalas”. N-7 . 
1.15 “Kerštas”. N-7. 
2.05 “Vikingai”. N-14. 
3.00 “Paskutinis žmogus 
Žemėje”. N-7. 

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Farų karai”.
9.05 “Paskutinis faras” (k). N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  

11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 Voratinklis. N-7.  
19.30 Farų karai. N-7.  
20.30 “Džuna”. N-7.  
21.30 Universalus karys. Kita 
karta. N14.  
23.30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas. N14.  
1.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.00 “Dalasas”. N-7.  
2.45 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.20 Savaitės kriminalai (k). 
N-7. 

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Ištark sudie”. N-7.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “Mentalistė”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo teo-
rija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-

sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Geriausi Švedijos detektyvai. 
Didieji vandenys. N-7.  
23.30 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.40 “Auklė”. 
2.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
2.50 “Mentalistė”. N-7.  
3.35 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
4.20 Midsomerio žmogžudys-
tės II. Smaugiko miškelis. N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Naftos planeta (kart.). 
13.00 Skrendam. (kart.). 
13.30 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
14.45 IQ presingas.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.50 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.  
17.25 LRT Kultūros akademija.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.  
19.15 Labanaktukas.  
19.45 Atspindžiai.  
20.15 Legendos.  
21.00 Iškilmingas A. J. Greimo 

metų minėjimas.  
22.30 Nacionalinis turtas.  
22.55 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
23.00 Premjera. Geismo įsta-
tymas. 
0.40 DW naujienos rusų kalba. 
0.50 Dabar pasaulyje.  
1.30 Kelias į namus.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Stop juosta.  
4.15 Nes man tai rūpi.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k). 
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Autopilotas (k).  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.50 Gintaro kelias I. 
Stebuklingas antspaudas.  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Topmodeliai.
9.00 “Vienam gale kablys”. 
N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Paskutinis iš vyrų”. N-7.  
11.30 “Raitelis be galvos”. N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14. 
21.30 PREMJERA 
“Baradač’ius”. N-14. 
22.00 “Eurolygos rungty-
nės. Kauno „Žalgiris” - Atėnų 
„Panathinaikos”.  
0.00 “Rokis 3”. N-7. 
1.55 “Aš - superhitas”. N-7. 
2.45 “Daktaras Hausas”. N-14. 

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.20 Patriotai. N-7. 
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“.  N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Ilga kelionė namo“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“. N-7. 
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.35 „Bitininkas“ N-7.
04.20 „Gluchariovas“. N-7. 
05.05 „Neišsižadėk“  N-7. 
05.55 „Išgyventi Afrikoje“.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
11.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
13.40 Gamtos inspektoriai.  
14.00 Žinios. 
16.10 Premjera. Seserys. 
N-7.  
17.10 Klauskite daktaro.  
18.00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 2. N-7.  
20.25 Loterija „Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Bankų plėši-
kė. N-14.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7. 
9/6 s. (kart.). 
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.05 „Eurovizija 2017”. 
Nacionalinė atranka.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.00 “Robomobilis Polis”.  
7.30 “Džiumandži”. 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  
9.45 24 valandos. N-7.  

10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.35 24 valandos (k). N-7.  
12.40 Nuo... Iki... (k).   
13.30 Būk mano meile! N-7. 
14.30 “Amžina meilė”. N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.35 Yra, kaip yra. N-7.. N-7.  
18.30 Žinios.   
19.30 KK2. N-7. 
21.00 Tik nesijuok. N-7.  
22.00 Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės lopšys. N14.  
0.15 PREMJERA Išvarymas. 
S.  
2.20 Gimęs sukelti pragarą. 
N14.  

 
6.25 Nuotykių metas. N-7.  
6.55 Simpsonai. N-7.  
7.55 Rezidentai. N-7.  
8.25 Bruto ir Neto.  N-7.  
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.  
10.00 “Ekstrasensai detekty-
vai”. N-7.  
11.00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7.  
12.00 Aš - superhitas. N-7.  
13.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7.  
13.30 Simpsonai. N-7.  
14.25 Pažadėtoji. N-7.  
15.30 Itališka meilė. N-7.  
16.30 “TV Pagalba”. N-7 . 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.30 PREMJERA 
“Madagaskaro pingvinai”. N-7 . 
21.10 “Melas vardan tiesos”. 
N-7 . 
0.10 “Metų įvykis”. N-7. 

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

9.05 “Paskutinis faras” 
(k). N-7.  
10.05 “Voratinklis”. N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”. N-7.  
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.  
15.45 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
16.55 “Muchtaro sugrįžimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. 
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7. 
21.30 Tikras teisingumas 2. 
Mano kerštas. N14.  
23.20 Universalus karys. Kita 
karta. N14.  
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.05 “Dalasas”. N-7.  
2.50 Tikras teisingumas 2. 
Mano kerštas. N14.  
4.15 “Nikonovas ir Ko”. N-7.  

6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”.N-7.  
7.45 “Ištark sudie”. N-7.  
9.25 “Būrėja”.  
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
10.30 “Auklė”. 
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.  
12.05 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
13.05 “Mentalistė”. N-7.  
14.05 “Didžiojo sprogimo 
teorija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  

15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Keista šeimynėlė”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
20.00 “CSI. Niujorkas” N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Nusikaltimo vieta - Hamburgas. 
Sudegintas. N14.  
22.55 SNOBO KINAS 
Patikimas piemuo. N14.  
2.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
2.30 “CSI. Niujorkas”. N-7.  
3.10 “Mentalistė”. N-7.  
4.00 Geriausi Švedijos detek-
tyvai. Didieji vandenys. N-7.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Bliuzas. Muzikinės 
kelionės (kart.). 
13.40 Gimtoji žemė.  
14.10 Kelias į namus. (kart.). 
14.45 Nes man tai rūpi. 
(kart.). 
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17.25 Anapus čia ir dabar.  
18.15 Veisenzė. Berlyno mei-
lės istorija 1. N-7.  
19.10 Premjera. Atrandant 
Gastoną. N-7.  
20.30 Rašytojo Vlado 

Dautarto 90-osioms gimimo 
metinėms. Brydė.  
21.00 Rašytojo Vlado 
Dautarto 90-osioms gimimo 
metinėms. Senojo gluosnio 
pasakojimai.  
24.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Anapus čia ir dabar.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Skrendam.  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.15 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.35 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.05 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki....  
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena.  
21.00 Dyzelio mįslė.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 Las Vegasas. N-7.  
8.00 Topmodeliai.
9.00 “Ekstremali žvejyba”. 
N-7.  
9.30 CSI kriminalistai. N-7.  
10.30 “Paskutinis iš vyrų”. 
N-7.  
11.30 “Raitelis be galvos”. 

N-7.  
12.30 Kobra 11. N-7.  
13.30 6 kadrai. N-7.  
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Topmodeliai. N-7.  
16.00 Raitelis be galvos. N-7.  
17.00 Kobra 11. N-7.  
18.00 Kaulai. N-7.  
19.00 CSI kriminalistai. N-7.  
20.00 “Saša ir Tania”. N-7 . 
21.00 “Farai”. N-14 . 
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Trys dienos nužudyti”. 
N-14 . 
0.55 “Rokis 2”. N-7 (kart.) . 

 
06.40 „Mikropasauliai“. N-7. 
07.20 Šiandien kimba.. N-7. 
08.20 „Kartą Rostove...“. N-7. 
09.20 „Miškinis“. N-7. 
10.25 „Paslapčių sala“.  N-7. 
11.30 „Gluchariovas“. N-7. 
12.35 „Pėdsakas“. N-7. 
13.35 „Ilga kelionė namo“. 
N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 „Miškinis“. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 „Neišsižadėk“. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Auksinė daina“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių. 
23.05 „Atkeršyti už Džoli“. 
N-14. 
00.55 „Vaizdajuostė“. S. 
02.40 „Išgyventi Afrikoje“.  
03.05 „Atkeršyti už Džoli“. 
N-14. 
04.30 „Vaizdajuostė“. S. 
06.00 „Bekraštė Kanada“. 
06.50 „Gamtos magija“. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 1  
7.25 Tatonka ir mažieji drau-
gai. 
7.40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga 1. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.30 Žinios. Orai.  
9.35 Labas rytas, Lietuva.  
10.00 Transliacija iš LR 
Seimo. Iškilmingas Kovo 11-o-
sios - Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos - minėji-
mas LR Seimo rūmuose, Kovo 
11-osios Akto salėje.  
11.30 Žinios.  
10.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 Kovo 11-oji - Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje.  
12.30 Žinios.  
12.35 Labas rytas, Lietuva.  
13.00 Šv. Mišios, skirtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai.  
14.00 Premjera. Misija 
Sibiras’16. dvi savaitės, truku-
sios vieną poliarinę dieną.  
14.50 Premjera. Lūžis prie 
Baltijos. Psichologinis karas.  
15.45 Žinios.  
16.00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom”.  
16.30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Antanas Smetona.  
17.20 Sveikinimų koncertas.  
18.30 Žinios. 
19.10 Premjera. Vladas 

Garastas. Komandos Tėvas.  
20.25 Loterijos „Keno Loto” 
ir „Jėga”. 
20.30 Panorama.  
21.00 „Eurovizija 2017”. 
Nacionalinė atranka. Finalas.  
23.30 Premjera. Neliečiamieji. 
N-7.  
1.20 Misija Sibiras’16. dvi 
savaitės, trukusios vieną polia-
rinę dieną.  
2.10 Lūžis prie Baltijos. 
Psichologinis karas.  
3.05 Vladas Garastas. 
Komandos Tėvas.  
4.20 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom”.  
4.45 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras.  

 
6.25 “Stebuklingi vaikai”. 
6.55 “Džiumandži”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 
Žuviukai burbuliukai”.  
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.  
8.10 “Linksmieji detektyvai”.  
8.35 “Džiumandži”. 
9.00 “Tomo ir Džerio nuoty-
kiai”.  
9.35 Stebuklingas nuotykis. 
11.10 Tomas ir Džeris sutinka 
Šerloką Holmsą. 
12.05 Beverli Hilso nindzė. 
N-7.  
13.50 Gatvės tango N-7.  
16.15 Fantomas. N-7. 1964 
m.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS 
Smokingas. N-7.  
21.35 Paskutinis Oro valdo-
vas. Ango legenda. N-7.  
23.40 Kitoks parodijų filmas. 
N14.  
1.20 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys. N14.  

 
6.30 “Ančiukų istorijos” (kart.)  

7.00 “Transformeriai. 
Maskuotės meistrai”. N-7  
7.30 “Vėžliukai nindzės”.  
8.00 “Ančiukų istorijos”.  
8.30 “Kempas ir draugai”.  
9.00 “Virtuvės istorijos”.  
9.30 “Grožio mėnuo”. N-7  
10.00 “Pasaulis pagal mo-
teris”.  
10.30 “Svajonių ūkis”.  
11.00 “Kaštonas. Centrinio 
parko didvyris”. 
12.50 “Karalius Ralfas”. N-7. 
14.50 “Palikti sniegynuose”. 
N-7. 
17.15 “Bildukas 
Rumciunciukas”. N-7. 
18.30 “TV3 žinios”. 
19.25 “Eurojackpot”.  
19.30 “Lietuvos garbė 2017”. 
Apdovanojimų ceremonija. 
22.00 “Vanduo drambliams”. 
N-7. 
0.25 “Rubė Sparks”. N-14 . 

 
6.05 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
9.00 Autopilotas.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Blogas šuo!”  
11.00 Galiūnų čempionų lyga.  
12.00 Foilo karas. Vokietė. 
N-7.  
14.05 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai”. N-7.  
15.00 Gyvenimiškos istorijos.  
16.00 “Karaliaus Saliamono 
kasyklos”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS 
Požemių ugnis. N14.  
23.40 AŠTRUS KINAS Mirties 
motelis 2. Pirmasis kirtis. S.  
1.20 “Dalasas”. N-7.  
2.50 Muzikinis iššūkis (k).  
4.20 “Blogas šuo!” 

6.50 “Įdomiausi faktai apie 

gyvūnus.  
7.40 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
10.30 “Įdomiausi faktai apie 
gyvūnus”.  
11.30 “Zoologijos sodo nau-
jagimiai”.  
12.00 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Reičelės Alen pyragų 
dienoraštis”.  
13.00 “PREMJERA Sodininkų 
pasaulis”.  
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.10 Asų asas. 
17.10 “Senjora”. N-7.  
18.55 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. Bekas 3. Silpnoji 
grandis. N14.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. 
N14.  
0.30 “Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos”.  
1.15 Patikimas piemuo. N14.  
3.50 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Sudegintas. N14.  
5.20 “Sodininkų pasaulis”.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Krikščionio žodis. (subti-
truota, kart.). 
7.45 Kelias. Laida evangeli-
kams. 
8.00 Maistas ir aistros.  
8.30 Geltonų plytų kelias.  
10.00 Mūsų laisvės metai. 
12.15 Televizijos spektaklis 
„Naujieji patriotai”. Petro 
Vaičiūno pjesės motyvais.  
14.50 Disidentai.  
15.40 Gyvoji grandis.  
16.30 Stop juosta. 
17.00 Lietuva mūsų lūpose.  
17.30 Džiazas.  

19.00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus.  
19.50 „Kremerata Baltica” 
20-mečiui ir Gidono Kremerio 
70-mečiui. 
21.40 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Hadsakerio patikėti-
nis. N-14.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 ARTS21.  
0.30 Vyrai ir viščiukai. N-14.  
2.10 Iškilmingas A. J. Greimo 
metų minėjimas.  
3.40 ARTS21.  
4.10 Stop juosta. (kart.). 
4.40 Amžininkai.  
5.30 Panorama.  

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Info diena (k).  
10.30 Info diena (k).  
14.30 Pagalbos skambutis 
(k). N-7.  
15.20 KK2 (k). N-7.  
17.40 Dviračio šou (k).  
19.30 Dyzelio mįslė (k).  
20.30 Apie žūklę (k).  
21.00 Laida “Vilniaus Švč.
Trejybės bažnyčia ir Bazilijonų 
vienuolynas”.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
0.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados.  
0.30 Už vaikystę.  
1.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
2.00 24 valandos (k). N-7.  
2.55 Bus visko (k).  
3.40 Valanda su Rūta.  
5.05 Ne vienas kelyje (k). 
5.35 Autopilotas (k).  

 
6.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 “Vienam gale kablys”.  
9.00 “NT žinios”.  
9.30 “Lietuvos mokyklų žai-
dynės”.  

10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Gyvenimas iš nau-
jo. N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 “Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Vilniaus 
„Lietuvos rytas” - Alytaus 
„Dzūkija”. Tiesioginė translia-
cija. 
19.00 “X Faktorius”.  
21.30 “TV3 žinios”. 
22.30 “Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė”. N-7 . 
1.20 “Rokis 3”. N-7 (kart.) . 

 
07.25 „Bekraštė Kanada“.  
08.30 „Nepaliesta planeta“.  
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Kalnų ežerai“.  
11.00 „Detektyvas Linlis“N-7. 
13.00 „Merdoko paslaptys“. 
N-7. 
15.00 „Mainai gamtoje“. N-7. 
16.00 Žinios.
 16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Moterų balsas. 
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Viskas ore!“. 
20.00 Žinios. 
20.30 „Kalnų ežerai“. 
22.30 Žinios. 
23.00 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7. 
01.30 „Detektyvas Linlis“. 
N-7. 
03.00 „Kalnų ežerai“. 
03.50 „Šetlando žmogžudys-
tės“. N-7. 
05.45 „Kalnų ežerai“. 

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsaky-
mas — iš likusių neišbrauktų skaičių.

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

 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų 
surinkimo šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama 

tel. (8-650) 16057.



Lietuvoje,  į valstybinės miškų įmo-
nės gautas pajamas įskaičiuotos lėšos, 
gautos ir iš durpynų, žvyro, smėlio 
išteklių naudojimo. Tai atmetus, ap-
skaičiuotasis miškų ekonomikos ro-
diklis Latvijoje būtų dar mažesnis.   

- Ar tai reiškia, kad reformuoti 
valstybinį miškų ūkį pirmiausiai 
turėtų suskubti  mūsų kaimynai ? 

- Palikime tai spręsti jiems patiems. 
Mums svarbu, kad yra neišnaudotų 
galimybių ir mūsų šalies miško ūky-
je. Pirma - mūsų miškų išteklių vertė. 
Nors ji tikrai gera, bet  rezervų page-
rinti miškų našumą ir jų įvairiapusę 
vertę dar yra. Antra – miškų ūkio 
ekonomika ir grąža valstybei.

Lyginant su kaimynais, atrodome 
neblogai, bet plėtoti ekonomiką irgi 
yra galimybių. Trečia – pasigirsta ne-
malonių signalų dėl miškininkystės 
sektoriaus veiklos skaidrumo. 

Ypač įsiminė faktas, kuomet vie-
šojoje erdvėje buvo komentuojama, 
kaip partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
atstovai bandė „parduoti“ Utenos miš-
kų urėdijos vadovo postą už keliasde-
šimt tūkstančių eurų. Tik specialiųjų 
tarnybų pastangomis sustabdžius šį 
„sandorį“, konkurse antrąją vietą už-
ėmusi Aurelija Jočienė tapo pirmąja 
miškų urėde ir per trumpą  laiką žy-
miai pagerino urėdijos veiklos efek-
tyvumo rodiklius. Suprantama, tokie 
dalykai kaip „prekyba postais“ suku-
ria ir daugiau neskaidrios veiklos rizi-
kų, kurias būtina užkardyti, kas šiuo 
atveju ir buvo padaryta.

- Labai panašūs tikslai formu-
luojami vyriausybės rengiamoje 
miško ūkio pertvarkos programo-
je...

- Taip, bet labai skiriasi mūsų po-
žiūriai dėl šių tikslų įgyvendinimo 
priemonių. Man regisi, kad vyriausy-
bės idėja steigti vieną miškų įmonę, 
reorganizuojant 42 miškų urėdijas, 
naudos neduotų. Miško ūkio valdy-
mo centralizavimas ir monopolistinės 
įmonės įkūrimas sutrikdytų pakanka-
mai stabiliai funkcionuojantį valstybi-
nį miško ūkį ir neišvengiamai sukeltų 
neigiamų socialinių, ekonominių bei 
aplinkosauginių pasekmių. 

Tai, visų pirma, būtų susiję su ini-
ciatyvos, atsakomybės ir ekonominio 
efektyvumo paieškų sumažėjimu 
žemutinėse ir kartu pagrindinėse 
miško ūkio grandyse. Be to, tai sil-
pnintų konkurenciją, sumažėtų ben-
drosios pajamos (mūsų vertinimais 
ne mažiau kaip 20 mln. Eur/m.) bei 
atitinkamai sumažėtų grąža valsty-
bei, plėstųsi „šešėlinė“ ekonomika. 
Blogėtų miškų apsauga, padaugėtų ir 
miško pažaidų bei pagamintos miško 
produkcijos vagysčių. 

Sumažinus darbuotojų skaičių, 
suprastėtų miškininkystės darbų 
kontrolė, neabejotinai pablogėtų ir jų 
kokybė bei gaminamos produkcijos 
apskaita. Nukentėtų ar bankrutuotų 
regionuose veikiančios smulkesnės 
privačios miško darbų įmonės, tei-
kiančios miško želdinimo, medienos 
ruošos ir kitų darbų paslaugas miškų 
urėdijoms, taip pat kiltų problemų 
mažoms ir vidutinėms medienos ap-
dirbimo įmonėms. 

Šiuo metu, kai smulkios ir viduti-
nės įmonės šalies ekonomikoje turi 
didelę reikšmę, jas reikėtų puoselėti 
ir sudaryti palankesnes sąlygas jų vei-
klos plėtrai.

- Minėjote darbuotojų skaičiaus 
problemas, kurios, reikia pripažin-
ti, vertinamos nevienareikšmiai. 
Štai rengiamoje vyriausybės pro-
gramoje miškininkystės sektoriuje 
dirbančiųjų skaičiaus mažinimas 
teikiamas kaip viena iš svarbiausių 

pertvarkos priemonių.
- Nevienareikšmiai vertinimai apie 

miško ūkyje dirbančiųjų skaičių at-
siranda tuomet, kai ekspertai lygina 
įvairiose šalyse skirtingas darbuotojų 
grupes, nenurodydami jų vykdomų 
funkcijų. Objektyvesnė informacija 
gaunama lyginant bendrą visų miš-
kininkystėje dirbančių darbuotojų 
skaičių.

Pažvelkime į statistinius duome-
nis. Šiuo metu Slovakijoje, Danijo-
je,  Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje 
1000 ha miškų plotui tenka 7-10 
miškininkystės darbuotojų, Latvijoje, 
Čekijoje, Olandijoje, Austrijoje, Kro-
atijoje – 5-6,  Lietuvoje, Šveicarijoje, 
Airijoje, Vokietijoje – 4 darbuotojai. 
Yra šalių, kuriose miškininkų dirba 
daug mažiau, pavyzdžiui, Brazilijoje, 
Suomijoje, Argentinoje, Norvegijoje, 
Rusijoje, kur 1000 ha miškų tenka 
1 ir mažiau darbuotojų, tačiau dide-
liuose šių šalių miškų plotuose iš viso 
nevykdoma miškininkystės veikla. 
Taigi, kitų šalių patirtis byloja, kad 
Lietuvos miško ūkyje dirbančiųjų 
skaičius neatrodo perteklinis. 

- Kritiškai vertinate rengiamą 
miško ūkio pertvarkos programą, 
tačiau kartu minėjote ūkinės vei-
klos efektyvumo rezervus. Kokias 
priemones siūlote  miško ūkio val-
dymo tobulinimui ?

- Klausimas dėl kurio „verda“ 
didžiausios diskusijos – racionalus 
miškų urėdijų skaičius. Jau minėjau 
apie miško ūkio sistemos monopoli-
zavimo keliamas grėsmes. Tyrimais 
nustatėme, kad racionaliausias miškų 
urėdijos valdomas miškų plotas – 25-
35 tūkst. ha. Tačiau ne tiek svarbu 
„kėdžių stumdymas“, o labai aktu-
alu, kad šios įmonės turėtų juridinio 
asmens statusą, nes jis suteikia ne tik 
laisvę priimti sprendimus, bet didelę 
atsakomybę už veiklos rezultatus.

Manau, kad yra daug svarbesnių 
darbų. Strateginiame miško ūkio val-
dymo lygmenyje reikia, netgi griež-
čiau pasakysiu, būtina atlikti vieną 
labai svarbų darbą: miškų urėdijoms 
suformuluoti aiškius veiklos uždavi-
nius ir nustatyti jų vykdymo vertini-
mo ir vadovų atestavimo tvarką.

Kokie turėtų būti formuluojami 
uždaviniai ? 1) Didinti miško išteklių 
(ateities miškų) vertę, 2) Didinti grą-
žą valstybei, 3) Racionaliai naudoti 
užaugintus miškus ir didinti pajamas. 
Šių uždavinių įgyvendinimo verti-
nimui esame parengę ir kriterijus, ir 
normatyvus. Juos bereikia imti ir pra-
dėti naudoti.

Kas penkeri metai turėtų būti atlie-
kamas kiekvienos miškų urėdijos vei-
klos atestavimas. Tuo atveju, kai visi 
trys rodikliai byloja apie pozityvią 
urėdijos veiklą – darbo sutartys su jų 
vadovais tęsiamos, o priešingu atve-
ju – darbo sutartis su urėdu nutrūksta 
ir skelbiamas konkursas šioms par-
eigoms užimti. Gal kai kam tokia 
priemonė atrodo grėsmingai, bet su-
praskime – privačiame versle įmonės 
direktorius atestuojamas nuolat ir nie-
ko blogo neįvyksta. 

Įgyvendinus miškų urėdijų veiklos 
vertinimo ir urėdų atestavimo siste-
mą, didėtų urėdijų vadovų bei specia-
listų motyvacija ir atsakomybė gerinti 
miškininkystės veiklos efektyvumą, 
būtų mažiau galimybių suinteresuo-
toms grupėms savanaudiškai įtakoti 
urėdijų vadovų skyrimą, išnyktų rizi-
kos korupcijos egzistavimui.

- Tikrai keista, kad valstybė iki šiol 
to nedarė. Girdime tik priekaištus, 
kad kai kurie urėdai per ilgai dirba, 
bet negirdime net užuominos apie jų 
darbo rezultatus. 

Na, o ką siūlytumėte naujo nu-
veikti ūkiniame lygmenyje?

- Tai plati tema. Trumpai paminė-
siu spręstinus dalykus, kuriuose slypi 
neišnaudoti miško ūkio efektyvumo 
rezervai – pajamų didinimas.

Medynų tūrio prieaugio ir jo nau-
dojimo balansas. Kasmet Lietuvoje 
pūva 3-4 mln. m3 medienos ir dar 
apie 4 mln. m3 menkavertės fitoma-
sės. Racionaliau naudojant miškų iš-
teklius vien valstybiniuose miškuose 
kasmet galima papildomai pagaminti 
0,5 mln. m3 apvaliosios medienos ga-
minių ir 20-25 mln. Eur/m. padidinti 
pajamas.

Racionalesnis kertamų medynų 
naudojimas. Optimaliau sortimen-
tuojant stiebus ir tikslinant medienos 
gaminių klasifikavimą galima iki 10-
12 mln. Eur./m. padidinti pajamas.

Vieningo apvaliosios medienos 
gaminių aukciono su įdiegtu preky-
bos procesų optimizavimo modeliu 
organizavimas. Taikant tokią elek-
troninę prekybos sistemą vien dėl 
logistikos kaštų sumažinimo miškų 
urėdijų pajamos padidėtų apie  2-3 
mln. Eur./m.  

Medynų produktyvumo didinimas, 
organizuojant sklypinę miškotvarką 
ir diegiant medynų auginimo stebėse-
nos sistemą bei naujas aukštos koky-
bės medienos išauginimo technologi-
jas. Įgyvendinus šią priemonę miškų 
našumą galima padidinti 15-20 proc., 
o jų vertę dar daugiau.

Miško ūkio veiklos kaštus galima 
sumažinti irgi įvairiomis priemonė-
mis: parengus ir įdiegus modernią 
miškininkystės veiklos informacinę 
sistemą; optimizuojant miško darbų 
technologijų naudojimą; „išgyvendi-
nant“ neracionalias veiklas; tobuli-
nant viešųjų pirkimų organizavimą. 

Visoms šioms priemonėms įgyven-
dinti arba jau yra parengtos reikiamos 
prielaidos, arba dar reikia atlikti kai 
kuriuos organizacinius darbus.

Atskirai reikia paminėti dar vieną 
dalyką – ES programų lėšas. 2015 
m. miškų urėdijos miškininkystės 
reikmėms panaudojo tik 0,5 mln. Eur 
šių lėšų, kai kiti paramos gavėjai – net 
77 mln. Eur. Taigi, čia irgi nemenkas 
rezervas valstybinio miško ūkio efek-
tyvumui gerinti.

- Pagal tai, ką pasakėte – nerei-
kia „forsuoti“ valstybinio miško 
ūkio valdymo reformų, o nuo-
sekliai vykdyti Jūsų išvardintas 
miškininkystės veiklos tobulinimo 
priemones.

- Labai tikiuosi, kad Jūsų išvadai 
pritars ir šalies miškininkai, ir vyriau-
sybės vadovai.
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- Pokalbį pradėkime apie miškų 
išteklius ir jų naudojimą. Ar atei-
ties kartos nepristigs šio gamtos 
turto ?

- Pagal miškų našumą pasauly-
je įsitvirtinome 14, o Europoje – 10 
vietoje. Šiuo metu Lietuvos miškai 
produkuoja 250 m3/ha  medienos. Pa-
lyginti su kaimynais, našesnius miš-
kus turi tik vokiečiai. Latvijos miškų 
našumas nesiekia  200 m3/ha ir yra 
mažesnis negu Estijos.

Pagal miškų kirtimų intensyvumą 
Lietuva miškus naudoja labai saikin-
gai. Lietuvoje kasmet kertama mažiau 
kaip 1,5 proc. nuo medienos išteklių,  
t. y. beveik dvigubai mažiau nei kas-
met užauga medienos. Mūsų kaimy-
nų „apetitas“ didesnis, ypač Švedijos, 
Suomijos, kur miškų kirtimai perko-
pia  2-2,5 proc., latvių ir estų – artėja 
iki 2 proc. Lenkai ir vokiečiai miškus 
naudoja panašiai kaip mes.    

Dėl saikingų kirtimų ir gero ūki-
ninkavimo Lietuvos miškininkai jau 
keletą dešimtmečių sparčiai didina 
išteklių vertę. Jeigu pokariu šalies 
miškuose turėjome 125 mln. m3 me-
dienos, tai šiandien perkopėme 500 
mln. m3. Lietuva pagal miško išteklių 
plėtrą šiuo metu užima trečiąją vietą 
Europoje. Dėl ateities nerimauti nėra 
pagrindo. Ateities kartos irgi turės ge-
rus miškų išteklius ir dargi galės di-
dinti jų naudojimo intensyvumą.

- Pasikalbėkime apie valstybinio 
miškų ūkio ekonomiką. Viešojoje 
erdvėje girdimi prieštaringi šalies 
miškininkystės veiklos efektyvumo 
vertinimo rezultatai. Vienos išvados 
byloja,  kad beviltiškai atsiliekame 
nuo kaimyninių šalių, o kitos teigia 
priešingai - esame bene lyderiai. 
Kuo tikėti ?

- Skirtingos išvados apie miško 
ūkio efektyvumą gaunamos tuomet, 
kai naudojami skirtingi vertinimo kri-
terijai. Jeigu ekspertai vadovaujasi, 

pavyzdžiui, gaunamo pelno, pelno 
mokesčių rodikliais ar kitais  duo-
menimis, kurie atspindi tik atskirus 
ekonominio efektyvumo fragmen-
tus, ir dar  nenurodo įmonių veiklos 
ypatumų, tuomet galima gauti labai 
prieštaringus rezultatus. 

Mano nuomone, valstybinio miško 
ūkio ekonominį efektyvumą reikėtų 
vertinti pagal du rodiklius – ben-
drąsias pajamas bei grąžą valstybei. 
Pastarąjį rodiklį sudaro visi sumokėti 
mokesčiai, sukurtos darbo vietos, in-
vesticijos į miškų infrastruktūrą, nau-
dojamą visuomenės reikmėms ir kt. 

Šiuo metu miškų urėdijų bendro-
sios pajamos – 158 mln. Eur/m., 
visi sumokėti mokesčiai, – 66 mln. 
Eur/m., sukurta 4000 darbo vietų, 
darbo užmokesčio fondas – 36 mln. 
Eur/m., visuomenės reikmėms įreng-
ta rekreacinių objektų  už 1,1 mln. 
Eu/m. Štai dėl šių rezultatų reikia 
diskutuoti: Ar jie pakankami? Kokius 
reikia daryti sprendimus ir pertvarkos 
veiksmus, kad jie pagerėtų? 

Lyginant skirtingų šalių miškinin-
kystės ekonominį efektyvumą, verta 
vadovautis santykiniais ekonominiais 
rodikliais. Informatyvus rodiklis – 
pajamos  gaunamos iš vieno hektaro 
miško ploto. Tačiau ir šis rodiklis dar 
ne viską atspindi, nes miškų kirtimo 
intensyvumas, kaip jau minėjime, 
įvairiose šalyse labai skiriasi. Paja-
mas, gaunamas iš vieno hektaro miš-
ko ploto, padaliję iš miškų kirtimo 
intensyvumo, gauname objektyvų 
palyginamąjį miškų ekonomikos ro-
diklį, kuris pagal 2015 m. duomenis 
Lietuvoje buvo 110,9 Eur/ha. 

Kaimyninės šalyse, kuriose valsty-
binius miškus valdo viena valstybinė 
įmonė ar akcinė bendrovė, šis rodi-
klis 25-30 proc. mažesnis: Latvijoje 
– 84,6 Eur/ha, Estijoje – 80,6 Eur/ha, 
Švedijoje – 87,1 Eur/ha. Reikia pažy-
mėti, kad Latvijoje, skirtingai negu 

Kitoks žvilgsnis į ateities miškininkystę Angelė ADoMAITIENė

užjaučia

Valdui MALINAUSKUI 
ir artimiesiems

Skaudžiausios netekties 
valandą, mirus mylimai 
mamytei, priimkite nuošir-
džią užuojautą.

Kaimynai: A ir V. Kava-
liauskai, L. ir A. Čepai, J. ir 
E Šileikai, St. ir R. Zlatkai, 
J. ir R. Bražiūnai

Politikams, miškininkams, mokslininkams aktyviai diskutuojant dėl 
LR Vyriausybės siūlomos  valstybinių miškų ūkio valdymo reformos 
modelio, dalis patyrusių miškininkystės specialistų tvirtina, kad vienos 
centrinės įmonės įsteigimas su jai pavaldžiais padaliniais be juridinio 
asmens statuso – ne panacėja.

 Esą suvaldyti visą miškų ūkį iš vienos būstinės bus sunku, dėl biu-
rokratinių derinimų gali strigti konkretūs darbai, be to, nuorodos iš 
viršaus ne kiekvienam regioniniam padaliniui gali būti priimtini. Tad 
laukiamas ekonominis efektas ir grąža valstybei galbūt net sumažėtų. 

Buvęs ilgametis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos va-
dovas dr. Albinas Tebėra pateikia  savo įžvalgas. Jis orientuojasi  į tris 
pagrindinius miškininkystės tikslus -  miško išteklių (ateities miškų) 
vertės didinimą, grąžos valstybei didinimą ir racionalų miškų naudo-
jimą bei šių siekių įgyvendinimo būdus.

Dr. Albinas Tebėra sako: „Lietuva pagal miško išteklių plėtrą 
šiuo metu užima trečiąją vietą Europoje. Dėl ateities nerimauti 
nėra pagrindo.“ 
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Ant Alaušo šiemet nekimba

 Niekas didesniais laimikiais nesi-
giria, nors apie sausio vidurį ant Alau-
šo buvo žvejai sugavę didelių ešerių 
- buvę ir 300 - 500 gramų, o štai Val-
das Tutkus sakė net 800 gramų svorio 
stambuolį išvilkęs. Raudonai tamsus, 
tikriausias gražuolis su karališka ke-
tera ant nugaros buvęs.

Vytautas Juknevičius gręžia eketę. 
Sakosi tik atėjęs, tik trečią sykį grąž-
tą vikriai suka, pilasi ledas su sniegu 
ir geležtę į ežero vandenį niurktelį. 
Kokio storio ledas. Na, čia tai gero-
kai storesnis negu 30 centimetrų. Jau 
nebaisu - neįlūši, bet reikia saugotis 
nepargriūti, nes labai slidu. 

Reportažas nuo Alaušo ir Beragio ledo Raimondas GUOBIS

Saulėta popietė, nendres gal tik vos vos judina švelnus vėjelis, nešalta, galima būti be pirštinių, spin-
duliai ir šildo ir jaukią nuotaiką kelia. Gręžia eketes, kiti visokių įtaisų įtaisėlių prisidėję, meškerikes 
reikiamu kampu padėję žuveles vilioja. 

Pėdsakų pėdsakai ir rusvų nendrių ir pakrančių medžių fonuose boluojančios žvejų „trobelės“ - kva-
drato ir kitokių formų medžio rėmai, aptraukti celofano plėvele ant įvairiausių formų pavažų. 

Gintas Dabrega nedideles žuveles 
traukia. Jis universaliu masalu tirštai 
raudonos spalvos uodo trūkio lervo-
mis vilioja. Ir visai nesvarbu: ar kar-
šis, ar ešerys, ar kuojikė užkibs. Ant 
ledo guli kelios nedidelės žuvikės, o 
Gintas prisimerkęs sugrąžina intrigą, 
sėkmingo žvejo balsu prataria, kad 
jau buvę du geri kibimai - du kartus 
užkibę kilograminiai ešeriai, tik jų 
ištraukti nepavyko, kažkaip nuo ka-
bliuko nusprūdę. 

Nors nuolat gandai miestelyje 
sklando, kad tas ar anas didelių kuojų 
sugavo, bet paklaustas dažniausiai ne-
patvirtino - sugavęs šį tą, bet ne tiek, 
kiek tikėjosi - prastoki šiemet metai. 
Na, gal labiau pavasariop daugiau ir 

didesnių žuvų pavyks sužvejoti.

Beragis - šviesi, lygi ledo erdvė

Girgždindamas sniegą, spėriu 
žingsniu prisiartinu prie trijų namu-
kų kolonijos, žengiu prie artimiausio, 
pačio gražiausio, kurio skaidrume 
tamsuoja žvejo siluetas. Pravėręs du-
ris sveikinuosi su pažįstamu miestelio 
gyventoju Romu Kubiliumi. 

Klausteliu apie žvejybos ypatumus, 
o jis šypsodamasis atsako: „Taip žve-
jodavau nuo pat mažens, ten Suval-
kijoje, beveik prie Marijampolės, bet 
arčiau Vilkaviškio, visai netoli Bago-
tosios miestelio, Višakio upelėje, kuri 
panašaus didumo kaip mūsų Jara. Su-

gaudavome daug, ypač džiaugdavo-
mės šapalais. Dar prisiminė pakrantės 
kelmą, po kuriuo buriuodavosi žuvys 
ir, nors užkibusios nelikdavo, jos vėl 
į savąją vietą sugrįždavo, vėl ant ka-
bliuko užmautą masalą, dažniausiai 
slieką, griebdavo.”

Svėdasuose pirmas potyris R. Ku-
biliui buvęs 1973 m. žiemą, kuomet 
legendinė Alaušo ežero žvejė Mardo-
sienė, išgirdusi paklausimą, kaip kim-
ba žuvys, pasiūlė pačiam pabandyti - 
padavė trumpą kotelį, ant kurio buvo 
pririštas valo gabalas ir kabliukas su 
prie jo prilipdyta blizgančia skardele. 
Negilu ten, gal vos trys metrai tebuvę, 
bet vos įleidęs valą pajuto, kad kažkas 
užkibo. Ir labai sunkaus, tarsi būtų 
užkliuvęs ar į kokį kelmą įsmigęs 
kabliukas. Sulaikęs kvėpavimą pa-
lengva ėmė traukti laimikį aukštyn ir 
eketėje pasirodė geltonas milžiniško 
karšio šonas. Tuo metu žuvis suspur-
dėjo ir, nulaužusi kabliuką, išsivada-
vo - nėrė į gelmę.

Šitas namelis aukštesnis negu šalia 
esantys vos ne taisyklingo kubo for-
mos svėdasiškių žvejų nameliukai. 
Vasarą tiktų ir šiltnamiu pabūti, keli 
pomidorai tilptų. Jo aukštis yra priva-
lumas, mat kiek pasėdėjęs gali viduje 
atsistoti, išsitiesti. Jaunatviškai šypso-
si buvęs zootechnikas, bet prasitaria, 
kad kaulai pastingsta ilgėliau pasėdė-
jus - juk jau septintą dešimtį įpusėjęs. 
Kartais ir žodį „senatvė“ prataria. 
Sugavęs vos keturias kuojikes bei 
palšas. Pakaks, bus gera keptuvė, nes 
dar turįs iš praeito karto užsilikusių 
žuvelių. 

Nendryno pakraštyje dviejų sto-
gų kolonija boluoja žvejų nameliai. 
Taikydamas per sniego saleles - ne 
taip slidu, keliauju link anų. Žalsvas 
kostiumas, tvirta figūra - Dobilas 
Barysas. Trys žuvelės, bet tikslas 
pasiektas - malonumas patirtas. Fi-
losofuoja, kad kaip ne kiekvienas 
pasimylėjimas turi pasibaigti apvai-
sinimu, taip ir ne kiekviena žvejyba - 
gausiu laimikiu. Dvi eketės, dvi meš-
kerikės - tiek tegalima. Ledas storas. 
Bandau matuoti, nors netiksliai, bet 
nusprendžiu, kad 27 centimetrai. 
Dobilas pusiau patriotiškai prataria, 
kad toks ir tanką išlaikyti gali, o gal 
visus, kiek Lietuva jų turi...

Prabilo apie per didįjį šaltį aidėju-
sias skeldėjančio ledo melodijas - cy-
pia, sprogsta, traška, dūžta... Vertėtų 
tą ežero muziką įrašyti. Meškerikės 
pas D. Barysą dvi. Taip jos geriau-
sios, mat žvejys pripranta ir jo įran-
kis tampa pats geriausias. Žvejybos 
mokaisi, vis ko nors labiau patyrusio 
žvejo paklausi, stebi, kaip jis elgiasi 
ir tobulėji, palengva pats patyrusiu 
žveju tampi.

 Iš elegantiškos būdelės atsiliepia 
Valančiūno Virgis. Jis tai nuo pat gi-
mimo prie ežero ir ežere. Dar jo tėve-
lis žūklaudavęs su bučiais. Tik tuomet 
jis tai daręs teisėtai, o kas dabar tokiu 
būdu bando žuvelių sugauti, tiesiog 
brakonieriauja. Daug čia visko būda-
vę prie to ežero. 

Raitosi cigaretės dūmas, žvejai 
vynioja meškeres, palengva merkiasi 
vis dar neilga vasario diena. 

Žvejybos aistros magnetizmas - saulėta vasario popietė ant Alaušo ežero ledo. Romas Kubilius ir jo namelis bei žvejų miestelis. 

Tik atėjęs: dar tik trečią eketę 
gręžia Vytautas Juknevičius.

Gintas Dabrega mėgaujasi 
-  traukia žuveles.

Dobilas Barysas žvejodamas 
išgyvena didįjį malonumą...

Autoriaus nuotr.

Muzikantas ir verslininkas 
Kazimieras Jakutis su žmona 
Birute keliauja po pasaulį. So-

cialiniame tinkle „Facebook“ 
sutuoktiniai skelbiasi, kad šiuo 
metu vieši tolimojoje Austra-

lijoje. Čia – nuotrauka pris-
minimui iš aborigenų kultūros 
parko.

Aplankė aborigenus
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Tuberkuliozė - viena iš labiau-
siai pasaulyje paplitusių visuome-
nei pavojingų užkrečiamųjų ligų,  
kurią sukelia tuberkuliozės miko-
bakterija (Mycobacterium tubercu-
losis). Infekcijos šaltinis yra asmuo, 
sergantis atvirąja plaučių tuberku-
lioze - aerogeniniu (per orą su dale-
lėmis) būdu skleidžiantis į aplinką 
tuberkuliozes sukėlėjus. Užsikrės-
ti tuberkulioze gali kiekvienas iš 
mūsų, nes sergantys, gydyti, bet 
neišgydyti, nesilaikantys gydymo 
režimo asmenys vaikšto gatvėmis, 
apsipirkinėja parduotuvėse, drauge 
važiuoja visuomeniniu transportu, 
lankosi įstaigose. Remiantis statis-
tiniais duomenimis, dauguma tu-
berkulioze sergančių pacientų yra 
piktnaudžiaujantys alkoholiu, rū-
kantys, gydymo režimą reguliariai 
pažeidžiantys asmenys, bedarbiai 
arba neturintys nuolatinio darbo. 

Sergamumas Anykščių rajone. 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centre prie sveikatos apsaugos 
ministerijos Utenos departamento 
Anykščių skyriaus duomenimis, 
2016 m. Anykščių rajone užregis-

truotas 21 naujas tuberkuliozės 
atvejis. Sirgo 17 vyrų ir 4 moterys, 
3 miesto ir 18 kaimo gyventojų. Iš 
18 darbingo amžiaus asmenų tik 
4 yra dirbantys, o 2 užsiregistravę 
darbo biržoje. Kiti 3 susirgę asme-
nys yra pensinio amžiaus, 3 - neį-
galūs. Apie kitų susirgusių asmenų 
socialinį draustumą nėra žinoma. 
Visi sirgusieji gydyti ligoninėje. 
Vienos kaime gyvenusios pensinio 
amžiaus moters mirties priežastis - 
tuberkuliozė.

Kaip plinta tuberkuliozė? Tu-
berkuliozės mikobakterijos paten-
ka į orą,  kai plaučių tuberkulioze 
sergantis žmogus kalba, kosėja ar 
čiaudi. Tuberkuliozės mikobakte-
rijos ore gali išlikti kelias valandas 
priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 
Žmogus, įkvėpęs tuberkuliozės mi-
kobakterijos užteršto oro, gali tapti 
infekuotu.

Koks skirtumas tarp žmogaus 
užsikrėtusio tuberkuliozės miko-
bakterija ir žmogaus sergančio tu-
berkulioze? 

Užsikrėtę asmenys savo organiz-
me turi tuberkuliozės mikobakteri-

ją, bet jos nėra aktyvios ir nesukelia 
ligos, nepasireiškia tuberkuliozei 
būdingi požymiai ir žmogus nepla-
tina ligos sukėlėjo. Nustatyta, kad 
tik dalis užsikrėtusių asmenų (5-10 
proc.) gali susirgti arba suserga tu-
berkulioze. 

Sergančių tuberkulioze žmonių 
organizme bakterijos aktyviai dau-
ginasi, jiems pasireiškia tuberkulio-
zei būdingi simptomai, kosėdami 
jie platina užkratą. Tuberkulioze 
dažniausiai užsikrečiama, jei yra 
kasdienis artimas sąlytis su sergan-
čiais asmenimis gyvenamoje aplin-
koje, darbe, kitose įstaigose.

Kokie yra tuberkuliozės požy-
miai? Tuberkuliozės požymiai pri-
klauso nuo to, kurioje kūno vietoje 
dauginasi ligos sukėlėjas. Tuber-
kuliozės mikobakterija dažniausiai 
pažeidžia plaučius (plaučių tuber-
kuliozė). Plaučių tuberkuliozė pasi-
reiškia šiais požymiais: pagrindiniai 
– tai sunkus kosulys, trunkantis 3 ar 
daugiau savaičių; skausmas krūti-
nėje; skreplių ar kraujo atkosėjimas 
ir kiti – tai silpnumas ar nuovargis; 
svorio kritimas; apetito stoka; dre-

bulys; karščiavimas; naktinis pra-
kaitavimas.

TUBERKULIOZĖS 
PROFILAKTIKA

 Asmeninė sergančiųjų higie-
na. Tuberkuliozės mikobakterijos 
platinimo tikimybė sumažėja, jeigu 
atvira plaučių tuberkulioze sergan-
tis ligonis dėvi medicininę kaukę, 
kosėdamas vienkartine nosinaite 
prisidengia burną, nosį, nespjaudo 
ant grindų, dažnai plauna rankas ar 
naudoja rankų antiseptiką. Kaukės 
sulaiko sergančiųjų iškvepiamame 
ore esančius tuberkuliozės sukėlėjus. 
Pakartotinai kaukės nenaudojamos. 
Sveikatos priežiūros darbuotojams, 
teikiantiems paslaugas sergantiems 
tuberkulioze, rekomenduojama dė-
vėti respiratorius.

 Prevencijos ir saugumo priemo-
nės sąlytį su ligoniu turėjusiems 
asmenims. Asmenims, turėjusiems 
sąlytį su ligoniu/sukėlėjo nešiotoju, 
kurio diagnozė patvirtinta medicinos 
įstaigoje, rekomenduojama vengti 
ilgalaikio buvimo su sergančiuo-
ju uždaroje patalpoje (kambaryje, 

Tuberkuliozė – klastinga, bet išgydoma liga

Leonas ALESIONKA

Na jau taip išgarsėjo Anykščiai 
per savo išsirinktąją Seimo narę 
Gretą Kildišienę, kad nei ant ku-
pros nešk, nei vežimu vežk. Galė-
čiau ir aš pasišaipyti iki soties, kaip 
kad ne vienas kai kas tai daro, bet 
juk pats II-me rinkimų ture iš dvie-
jų kandidatų rinkausi “valstietę” iš 
Kauno, kurios nei matęs, nei girdė-
jęs nebuvau. Kad tik nebalsuočiau 
už konservatorę R. Juknevičienę! 
Atrodo, kad man pasisekė. Na, štai 
ir nauji rinkimai Anykščių – Pane-
vėžio (49) apygardoje. O jau kan-
didatų kiek – net akys raibsta! Yra 
iš ko rinktis. Nori - rinkis Neringos 
Venckienės, teisininkės, buvusios 
teisėjos ir politikės, Seimo narės 
(kurios brolis žudikas – Drąsius 
Kedys) įkurtos „violetinių“ parti-
jos šalininką ir pasekėją TV žur-
nalistą. Nori – rinkis rinkimuose 
Anykščiuose bene pirmą kartą 
dalyvaujančios Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos - Krikščioniškų šei-
mų sąjungos (LLRA-KŠS) įdomią 
kandidatę. Gausiame kandidatų 
būryje yra ir kuklus pretendentas į 
kandidatus, dar tik parašus renkan-
tis, Mindaugas Pauliukas. Pažįstu  
jį nuo 2000 metų, kai politinio pa-
sitikėjimo pagrindu priėmiau dirb-
ti mero patarėju. Mindaugas tada 
nebuvo ir dabar nėra jokios poli-
tinės partijos nariu. Tai kodėl gi 
įdarbinau dar jauną vaikiną, tikrai 
ne ekspertinio lygio specialistą, 
patarėju? O buvo taip... Pradėjęs 
dirbti meru iškart pastebėjau savi-
valdybėje esančią vieną specialistų 
spragą. Atsiveria kabineto durys, 
įlekia pvz. skyriaus vedėjas arba 
sekretorė ir sako: „Mere, ką dary-
ti?! Skambina norvegai, švedai ar 
italai, jie su mumis palaiko ryšius, 

Ne Peslių kūdros kilbukai!
kalba angliškai, o  mes tai nemo-
kame! Meras ima atneštą mobilų, 
arba kelia laidinio telefono ragelį 
ir kalbasi su užsieniu. Na angliškai 
mokėjo meras S.Nefas, mokėjo jo 
(vėliau mano) patarėjas  D.Gudelis, 
o kiti tai ką… arba rusų, arba tik “ 
I love you”. Ką daryti? Nebepame-
nu kas man anuomet rekomendavo 
Mindaugą Pauliuką, tačiau tai, kad 
vaikinas moka ispanų ir anglų kal-
bas, kad buvęs stažuotoju Lietuvos 
ambasadoje Ispanijoje, toliau studi-
juos tarptautinius santykius, padėjo 
man iš karto apsispręsti ir rizikuoti! 
Pasiūliau Mindaugui dirbti patarėjo 
darbą. Paaiškėjo, kad Mindaugas 
turi giminių – žinomo gydytojo 
Br.Palionio šeimą Anykščiuose, 
taigi, turės kur gyventi. Taip pat 
anuo metu, kaip mokanti norvegų 
(laisvai!) ir švedų kalbas (dar ir 
anglų kalbos žinias gilinanti), pa-
tarėja buvo pakviesta ir įdarbinta 
Jūratė Karvelytė. Niekada šie abu 
man dirbę jauni žmonės neįsivėlė į 
politines intrigas, į sąmokslus, ne-
išdavė ir neparsidavė! Jie sąžinin-
gai, skirtingai nuo kai kurių kitų, 
nekišo man kojos ir nevarė „peilio 
į nugarą“. Šviesūs darbo kartu pri-
siminimai manyje išliko ir dabar. 
Jei Jūratė anykštietė, tai Mindaugas 
– radviliškietis. Jie abu labai nuo-
širdžiai, neįsivėlę į korupcijas, ne-
susitepę rankų nešvariais pinigais, 
dirbo Anykščių labui. Jie žinojo 
visus Anykščių traukimo iš skolų 
duobės ir gilios krizės planus, visas 
kuriamas strategijas, visus ateinan-
čius investuotojus. Mačiau kaip 
nuoširdžiai abu pergyveno dėl kon-
servatorių valdžios į finansinę krizę  
suvaryto Anykščių rajono bėdų. Jie 
abu matė ir suprato, kaip „pervers-
mininkai – pučistai“ sunaikino visą 
įdirbį, kad tik neleistų Anykščių 
rajonui stotis ant kojų, kad tik prie-
varta stumtų jį kurorto kryptimi. 
Šiandieną, praėjus šešiolikai metų, 
rajone gal nebėra nei vieno žmo-
gaus, kuris nesuprastų, kokį smūgį 
anykštėnams sudavė anuomet veikę 
vietinės reikšmės „GKČP“. 

Nesu po to Mindaugo Pauliu-
ko susitikęs, nesu bendravęs. Iš-
siskyrė mūsų keliai. Tik internete 

pasidomėdavau, kaip jam sekasi, 
kokiais gyvenimo vingiais eina 
buvęs Anykščių rajono mero pata-
rėjas. Nesu pratęs lįsti žmonėms į 
akis. Per tuos šešiolika metų jaunas 
vyras tikrai daug pasiekė. Tik pa-
žiūrėkite: 1998 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą. Jį baigė 2004 
m. ir įgijo tarptautinių santykių ir 
diplomatijos magistro kvalifikacinį 
laipsnį.   2003 –2012 m. Mindau-
gas  dirbo Lietuvos Respublikos 
diplomatinėje tarnyboje Lietuvoje, 
Kazachstane, Estijoje. M.Pauliukas 
buvo vienas iš aktyviausių darbuo-
tojų, rengusių sėkmingą prezidentės 
Dalios Grybauskaitės oficialų vizitą 
į Kazachstaną. 2006–2012 m. dės-
tė Vilniaus universitete. Nuo 2012 
m. iki dabar konsultuoja užsienio 
šalių gydymo įstaigas medicininės 
plėtros, mokymo ir vystymo klau-
simais. Padėjo įgyvendinti nemažai 
ES lygio mokymo ir kvalifikacijos 
kėlimo programų Kazachstano, 
Kirgizijos ir kitų šalių gydytojams 
bei slaugytojoms. Nuo 2016 m. – 
Nacionalinės gynybos pramonės 
asociacijos direktorius. Jokioms 
politinėms partijoms M.Pauliukas 
nepriklauso. Nesigailiu, kad teisin-
gai įvertinau jauną ir gabų žmogų, 
tuo pačiu jį kažkiek pastūmėdamas 
į politinę – diplomatinę karjerą. Ne-
susikompromitavo, neprarado pasi-
tikėjimo, neliko vienadiene žvaigž-
dute! Per šešioliką metų tapo jaunu 
išsilavinusiu vyru, sukūrė šeimą, 
augina du sūnus. Yra dėl ko berniu-
kams didžiuotis tėčiu. 

Kai pagalvoji... na pavyzdžiui, 
nuvažiuoja mūsų buvusi Gretutė į 
JAV su savo anglų kalbos žinoji-
mu, tarptautinio bendravimo patir-
ties nebuvimu ir... tyli kaip žuvis. 
O Mindaugas iš karto tiesia ranką, 
iš karto laisvai bendrauja, iš karto 
tampa pilnaverčiu diskusijos daly-
viu, partneriu! Tas pats Mindaugas 
laisvai gali vykti į visas ispanakal-
bes šalis Pietų Amerikos žemyne! 
Net su Ispanijos karaliumi laisvai, 
diplomatinio protokolo rėmuose, 
pajėgus bendrauti Seimo delegaci-
jos vadovo arba delegacijos nario 
pozicijoje. Nežinau, kaip Mindau-
gui Pauliukui seksis susirinkti rei-

kiamus parašus, o jei sėkmingai 
juos susirinks, kaip įtikins žmones, 
kad jis gal būt yra tinkamiausias, 
kad juo žmonės gali pasitikėti ir 
kad jį galima rinkti į Seimą. Neži-
nau. Nespėliosiu. 

Anykštėnai jau apdegė sparnus 
rinkimuose, kai balsavo už gražią 
„atvežtinę“ panevėžietę. Jei jau 
net R. Karbauskis ją remia, jei jau 
ji net jo pavaduotoja yra, jei su S. 
Skverneliu vienoje komandoje, o 
dar ir graži moteriškė – kaip nepa-
sitikėsi, ane? Bet mieli anykštėnai, 
negraužkite savęs! Ne jūsų čia kal-
tė, kad pasitikėjote vadais, o buvote 
apgauti. Kad juo jūsų buvo nuslėp-
ta informacija apie kandidatę. Išsi-
rinksite geresnį.Yra iš ko rinktis.

Apdegę rankas ir širdis ne vie-
nas iš jūsų man kalbate taip: „Gana 
mums tų atvežtinių! Nemyli jie 
Anykščių! Nedirba mums, netar-
nauja.“ Štai čia jūs patys ir užmau-
nate save ant to surūdijusio pažadų 
kabliuko. Kiek partijų, kiek kandi-
datų jums yra pataikaudami priža-
dėję, kaip rūpinsis, kaip tarnaus, 
kaip kovos už jus... Tik keli gi toje 
„kovoje“ galvas padėjo, ką? O per 
26 Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo metus ir laikai kitokie atėjo, 
ir įstatymai pasikeitė. Jei aš šiandie-
ną būčiau Seimo nariu, niekaip ne-
galėčiau nei jums ligoninės statyti, 
nei lėšų tam skirti, nei Raguvėlėje 
mokyklos naujos, nei Sodros pasta-
to užbaigti, nei dar ko nors pamėtė-
ti. Niekaip! Privalėčiau net nusiša-
linti nuo balsavimo, jei priimamas 
įstatymas ar įstatymo pataisa būtų 
palanki maniesiems Anykščiams. 
Tuoj būčiau apkaltintas visokiais 
ten interesų supainiojimais ir kitais 
dideliais „griekais“. Dar ir apkaltą 
užsidirbčiau. Šitai turime suprasti ir 
įsisamoninti visi, seni ir jauni, vy-
rai ir moterys: Seimo nario pareiga 
kurti valstybės gyvenimą tvarkan-
čius įstatymus ir prižiūrėti Vyriau-
sybės darbą. Viskas! Ne bet kas tam 
darbui tinka.

Tai nelengvas darbas. Ar mes į 
Seimą renkame šitą darbą dirbti 
sugebančius, ar tik sočių, gražiai 
populistiškai bliaunančių avinų 
bandą? Kaip čia pasakius, a ne... O 

po to keikiame tuos išrinktuosius, 
kad jie neva visi vagys, durni, blo-
gai dirba, mums netarnauja... Argi 
ne taip yra ir Anykščiuose? Kodėl 
nepasimokome? Tai po Nepriklau-
somybės paskelbimo Kovo 11-ją 
(ir dar keli metai po to) mes netu-
rėjome profesionalių politikų, pro-
fesionalių įstatymdavių. O šitiek 
darbų reikėjo jaunai Lietuvos vals-
tybei nuveikti! Ir aš atėjau į Seimą 
tokio darbo profesionaliai nemokė-
damas, taip! Bet „seimo mėme“ aš 
visgi nebuvau, Anykščiams gėdos 
nepadariau, jau turėjau eidamas 
tarptautinio bendradarbiavimo 
patirtį! Taip, teko daug ką išmok-
ti. Ir derybos su Pasaulio banku, 
ir derybos su Pasauline sveikatos 
apsaugos organizacija, ir dalyvavi-
mas SNO (Jungtinių tautų) veikloje 
dedant pagrindus kovoje su alko-
holio vartojimu, narkotikų kontra-
banda, korupcija. Didelis darbas 
buvo Sveikatos sistemos reformos 
įstatyminės bazės rengimas... Ką 
čia viską beišvardinsi! Ką aš bū-
čiau daręs be anglų kalbos!? Todėl 
paklausčiau kandidato: „Tu moki 
laisvai bent porą užsienio kalbų?“ 
Ne? Tai ko lendi? Tai ko siūlaisi? 
Myli, gerbi, kovosi, duosi, kartu 
paraudosi... ? Daug ten būdamas 
Anykščiams ar Panevėžio rajonui 
pridalinai?  Taip aš paklausčiau tų, 
kurie jau buvo Seimo nariais ir net 
ne kartą. 

 Jei, kaip kadaise, aš gyvenčiau 
Anykščiuose ir kartu su jumis 
dalyvaučiau rinkimuose 49-joje 
Anykščių – Panevėžio rinkiminėje 
apygardoje, ko gero aš dar kartą pa-
sitikėčiau Mindaugu Pauliuku. Da-
bar yra kitaip. Nei dalyvausiu, nei 
agituosiu. Dabar jūs patys, ne kartą 
nepataikę ir nusivylę, ne kartą apsi-
deginę širdis ir sparnus, išsirinksite 
naują Seimo narį. 

Kritikos pirštu nebadysiu nė į 
vieną kandidatą! Nekomanduosiu 
kaip ir už ką balsuoti. Jūs patys 
išsirinkite geriausią, nes jūsų vie-
ningi balsai šioje apygardoje bus 
lemiami. Nesusiskaldykite! Gal jau 
nebeužsimaukite ant to surūdijusio 
rinkiminių pažadų kabliuko. Ne 
Peslių kūdros kilbukai juk esate! 
Linkiu visiems sėkmės!

Politinė reklama bus apmokėta iš kandida-
to Mindaugo  Pauliuko rinkimų sąskaitos 
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kabinete, klasėje ar pan.); naudoti 
kvėpavimo takus apsaugančias me-
dicinines kaukes; reguliariai ir kuo 
dažniau vėdinti visas patalpas užti-
krinant veiksmingą oro ventiliaciją, 
naudoti ventiliatorius; kruopščiai 
valyti aplinkos paviršius; nesinaudo-
ti ligonio daiktais; kruopščiai plauti 
rankas; atidžiai stebėti savo ir sąlytį 
turėjusių vaikų sveikatos būklę.

Ilgalaikį sąlytį turėjusiems asme-
nims (šeimos, kolektyvo nariams) 
rekomenduojama profilaktiškai pa-
sitikrinti sveikatą pagal gydytojo 
nurodymus; sergančiųjų šeimose 
gimusius naujagimius skiepyti nuo 
tuberkuliozės; stiprinti imunitetą, 
valgyti pilnavertį maistą, nebadauti, 
dažniau ir ilgiau būti gryname ore; 
reguliariai profilaktiškai tikrintis 
sveikatą, tikrinti kūdikių ir vaikų 
sveikatą gydymo įstaigoje pagal gy-
dytojo rekomendacijas.

Rekomendacijos keliautojams. 
Keliautojams, vykstantiems į didelio 
sergamumo (endemines) tuberkulio-
ze šalis, rekomenduojama laikytis 
asmens higienos bei vartoti saugų 
maistą; 



vengti būti uždaroje patalpoje su 
sergančiais ar galimai sergančiais 
tuberkulioze asmenimis (kosinčiais 
ir skrepliuojančiais) arba dėvėti kvė-
pavimo takus apsaugančias medici-
nines kaukes; po kelionės profilaktiš-
kai pasitikrinti sveikatą; pasireiškus 
bet kokiems ligos simptomams ar ne-
galavimams neatidėliotinai kreiptis į 
gydytoją, informuoti jį apie kelionę 
ir griežtai vykdyti gydytojo nuro-
dymus; silpno imuniteto asmenims, 
kūdikiams ir kitiems rizikos grupėms 

priklausantiems asmenims vengti 
keliauti į endeminius tuberkuliozes 
atžvilgiu regionus.

Patalpų vėdinimas ir ventiliaci-
ja. Patalpų ventiliacijos tikslas – už-
tikrinti oro apykaitą bei kontroliuoti 
oro srovės kryptį, siekiant sumažinti 
susidūrimo su tuberkuliozes užkratu 
riziką žmonių susibūrimo vietose. 
Vėdinant patalpas ne tik sumažėja 
mikroorganizmų koncentracija ore, 
bet ir pagerėja bendra patalpų oro 
kokybė, sumažėja oro užterštumas ir 
kvapai. Ventiliacija gali būti natūrali, 

mechaninė ir mišri.
Profilaktiniai patikrinimai. Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybės nu-
statyta tvarka darbuotojams, dirban-
tiems maisto gamyboje, sveikatos 
priežiūros srityje, vaikų mokymo ir 
auklėjimo srityje, paslaugų teikimo 
gyventojams srityse ir kitose veiklos 
srityse, būtinas profilaktinis patikri-
nimas dėl tuberkuliozės prieš prade-
dant dirbti ir kasmet dirbant.

Gerinant tuberkuliozės profilaktiką 
Lietuvoje, Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos nustatyta tvarka tuberkuli-
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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

įvairūs

Ukmergė

Eco wash steam
Automobilio plovimo 

ir salono cheminis arba 
ekologinis valymas ga-

rais Anykščiuose, adresu A. 
Vienuolio 34 A (Lukoil pastate).

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Kurklių, 
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko apy-
linkėse.

Tel. (8-687) 76191.

Brangiai išsinuomotų arba pirktų že-
mes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Išsinuomotų vieno ar dviejų kamba-
rių butą ilgesniam laikui.

Tel. (8-601) 61642, Daiva.

Išnuomojamos komercinės paskir-
ties patalpos Anykščių miesto centre.

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

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taisykla remontuoja: šaldytuvus, 
skalbimo mašinas ir kitą buitinę tech-
niką. Vyksta į iškvietimus, suteikia 
garantiją.

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

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomosio-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. 
baldus pagal individualius užsakymus. 

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, 
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriu-
mi kasa vandens šulinius iki 7 renti-
nių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hi-
droforus. Parduoda rentinius, atveža.

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

parduoda
Šiltnamius (polikarbonatiniai, 

cinkuotas rėmas, tvirti, lengvai 
montuojami). Pirkite dabar – su-
taupysite! www.siltnamiurojus.lt. 

Tel. (8-682) 10643.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-676) 32443.

426 kv. m administracinės pa-
skirties pastatą adresu Vairuotojų 
g. 16, Anykščiuose, su 24 arų 
sklypu. 7000 Eur. 

Tel. (8-610) 31034.

Kuras

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

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.
 
Parduoda malkas nuo 25 Eur/

kub. m. Minimalus kiekis - 20 kub. 
m. Perka mišką.

Tel. (8-601) 30865.

Beržo, juodalksnio, mišrias la-
puočių malkas 3 m rąsteliais arba 
kaladėmis. Veža 30 erdv. m.,15 
erdv.m., 10 erdv.m. 

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-698) 55663.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Supjaustytas medžio atraižas. 
Gali supjauti - suskaldyti malkas.

Tel. (8-621) 30354.

Gyvuliai

Dvi karves ir 7 mėn. telyčaitę.
Tel. (8-604) 16375.

Dvi karves ir avis su ėriukais.
Tel. (8-616) 10316.

Kita

Techniškai tvarkingus: 3 korpusų 
plūgą “Kverneland”, 800 l pakabi-
namą purkštuvą.

Tel. (8-682) 36009.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Kovo 5 d. (sekmadienį),  prekiaus 

,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėlio-
siomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). 
Turės gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiaus 
kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189. 

Svirnuose 7.00, Kavarske 7.10, 
Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55, 
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10, 
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40, 
Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15, 
Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Rokiškio r. ŽŪB 
„Audrupio paukštynas“ 
kovo 8, 9, 10  dienomis 

nuo 9.00 iki 16.00 val. par-
duos 15 mėn. rudas dede-
kles  vištas. Vienos kaina 
1,50 ( vienas Eur 50 ct ).

Tel.: (8-606) 32240, 
(8-683) 07083.

Elmininkų bandymų stotis
PIGIAI PARDUODA 

BULVES IR VASARINIUS 
KVIEČIUS.

Tel.: (8-611) 17004, 
(8-381) 4-85-60.

Automatinius inkubatorius, ma-
lūnus, traiškytuvus, granuliato-
rius, stakles, motoblokus, šiltna-
mius, aliejaus presus, autoklavus. 
Garantija, atveža.

Tel. (8-643) 85888. 
www.VisiMalunai.lt

Lietuvišką, svilintą kaimiškai, 
kiaulienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,28 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Pigiai gero skonio maistines bul-
ves. Atveža.

Tel. (8-615) 51923.

Dideles maistines bulves 
(“Secura”, “Cascada” veislių) - 30 
kg maišas 7 Eur, sėklines - 30 kg 
maišas 5 Eur. Išrašo sąskaitas, 
atveža.

Tel.: (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.

Maistines bulves (1 kg 0,20 Eur). 
Gali atvežti.

Tel. (8-684) 14841.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Argono, mikso, angliarūgšties 
balionus (naujo tipo europiniai). 

Tel. (8-678) 68657.
 

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

Tel. (8-617) 00616.

Muzikantas groja vestuvėse, 
gimtadieniuose, kituose pobū-
viuose. Veda vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

Cheminis valymas sofų - lovų, 
čiužinių, kilimų.

Tel. (8-621) 18333.

Apdailos darbai. Kokybiškai 
atlieka apdailos darbus.

Tel. (8-676) 84486.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gy-
lio ir gilesni. Vandens tiekimo 
sistemų montavimas. Suteikia 
garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

Dengia visų rūšių stogus, neria 
medinius karkasus, montuoja 
gipso plokštes. Medžio apdailos 
darbai.

Tel. (8-679) 57533.

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

Tel. (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-656) 77315.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsive-
ža peraugusius krūmus, beverčius 
medžius iš žemės ūkio paskirties 
žemių, pamiškių, griovių (plotas nuo 
1,5 ha).

Tel. (8-601) 30865.

Tuberkuliozė – klastinga, bet išgydoma liga no testas atliekamas 7 metų amžiaus 
vaikams ir rizikos grupių vaikams 
(bendraujantiems su sergančiais tu-
berkulioze šeimoje ar kolektyve, ser-
gantiems lėtinėmis ligomis ir kt.).

Skiepai nuo tuberkuliozės. Tu-
berkuliozės infekcija ypač grėsmin-
ga naujagimiams ir kūdikiams bei 
vaikams iki 5 metų dėl pilnai nesu-
siformavusio imuniteto. Skiepijant 
kūdikius kuo jaunesniame amžiuje, 
juos galima apsaugoti nuo susir-
gimų itin sunkiomis tuberkuliozės 
formomis, tačiau skiepijimai BCG 
vakcina neturi esminės įtakos sustab-
dant tuberkuliozės plitimą gyventojų 
tarpe. Lietuvoje nuo tuberkuliozės 

skiepijami naujagimiai 2-3 dieną po 
gimimo.

Parengta pagal: Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro, Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ute-
nos departamento bei Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Ute-
nos departamento Anykščių skyriaus 
duomenų bazių informaciją.

Parengė: E. Jurčiukonienė, 
Anykščių rajono savivaldybės visuo-

menės sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos stiprinimo specialistė.

Užsak.Nr.246 

Portretas
 Iš nuotraukos UAB „Anykštos redakcija“ 

(Vilniaus g.  29, Anykščiai), darome portretus 
laidotuvėms (iki A4 formato). 

Nuotraukos su rėmeliais kaina – 15 eurų.
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UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, 

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.

Sveria. Greitai pasiima.

Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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

Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.

Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

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

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

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

PERKAME 
MIŠKĄ SU ŽEME 

ARBA IŠSIKIRSTI. 
MOKAME BRANGIAI.

Tel. (8-604) 84051.

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroni-

nėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

PERKAME ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS.  
Gali būti daužti, nevažiuojantys. 
MOKAME BRANGIAI. Pasiimame 
patys, atsiskaitome iš karto, sutvar-
kome dokumentus. DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS. 

Tel. (8-647) 87959.

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš 
karto, siūlyti jau dabar. 
Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie  ežero,  upės  ar  miško, 
vaizdingose  vietovėse  gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 
Tel. (8-684) 44444.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo namų “Paguoda” dar-
buotojams už pagalbą laidojant mylimą mamytę ir žmoną 
Janiną JUOZELSKIENĘ. Taip pat už užuojautą ir paramą 
dėkojame kaimynams ir visiems elmininkiečiams.

Vyras, dukra, sūnus ir anūkai

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploataci-
jai arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039. 

Brangiai - miškus visoje 
Lietuvoje.  Nebrangiai atlieka vi-
sus geodezinius matavimus. 

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-686) 86702.

Miškininkystės įmonė brangiai - 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-687) 23618.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumen-
tus.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus 
amžiaus arklius, buliukus, 
mėsines telyčaites. Sveria 
el.svarstyklėmis. Pasiima grei-
tai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Brangiai visoje Lietuvoje gal-
vijus: karves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį. 

Tel. (8-662) 50592.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Kviečius, miežius, kvietrugius, 
avižas. Gali išsivežti savo trans-
portu. 

Tel. (8-650) 35778.

SPA VILNIUS ANYKŠČIAI siūlo 
darbą restorano administratoriui 
(-ei). Patirtis aptarnavimo srityje 
bei rusų ir anglų kalbų mokėjimas 
- būtinas. Darbas – visu etatu, 
slenkančiu grafiku.

CV siųsti: martyna@spa-vilnius.lt 
arba d.veiksriene@spa-vilnius.lt 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinis muziejus 
ieško tinkuotojo-dažytojo apdailos 
darbams atlikti. Pasiūlymai priima-
mi iki kovo 10 d. 

Tel. (8-647) 06564.

siūlo darbą
UAB „Anykščių energetinė staty-

ba“ - elektromonteriams.
Tel. 5-92-93 (darbo laiku).

Burbiškio agroserviso koopera-
tyvui reikalingi sezoniniai darbuo-
tojai: mechanizatoriai ir statybos 
darbininkai.

Tel. (8-682) 97420.

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, 
amžius – iki 60 metų.  Įdarbinimas 
garantuotas. Atlyginimas – nuo 
1500 Eur/mėn. 

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

Burbiškio agroserviso koopera-
tyvui reikalinga melžėja (-as), dirb-
ti Naujųjų Elmininkų fermoje.

Tel. (8-682) 97420.

Reikalingas 
ekskavatorininkas. 

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

Reikalingi E kategorijos
 vairuotojai.  

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

Piešė Rūta MARToRANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutė ir telefoniniai 
sukčiai II

mėnulis
kovo 4 - 6 d. - priešpilnis.

oras

0

+8

Austra, Aurora, Liucijus, 
Vydotas, Giedrė, Klemensas, 
Virgilijus.

Kazimieras, Daugvydas, Dai-
na, Vaclava, Kazys, Vacė.

šiandien

kovo 5 d.

kovo 6 d.
Gerasimas, Norvilas, Ramin-

ta, Rožė.

vardadieniai

anekdotas

 
Trečią kartą padiktuoja
Taktą mušdama su koja,
komisarą tarsi svečią
Kuo skubiau atvykti prašo.

 
Bet kitam gale tyla,
Murkia tirdami kažką,
Sako, skaičių čia per daug,
Prašo dar kažkiek palaukt.

 
Pasitaisiusi skarelę
Ji kikena į saujelę -
Pridiktavo iš galvos
Sąskaitą iš šilumos.

 
Ji ištraukė iš kišenės
Dar ir mokestį už žemę:
„Varkit, ponai kaliniai,
Perkandau aš jus seniai“...

Gydytojo kabinete:
– Daktare, o gal galėtumėte man 

pakeisti vaistų gėrimo režimą?
– O kas ne taip?
– Na, Jūs man išrašėte tabletes, 

kurias reikia gerti keturis kartus per 
dieną, po valgio.

– Visiškai teisingai. O tai kas nege-
rai?..

– Maisto nebeužtenka…

***

Sėdi žvejys ant upės kranto – žve-
joja. Čia prie upės pasirodo mergina, 
pasitiesia rankšluostį ant žolės, nu-
sirengia nuogai ir brenda į vandenį. 
Žiūri žvejys – pas ją auskarų krūva 
intymioje vietelėje. Žvejys:

– Ė, girdi, tu triusikus užsidėk, čia 
lydekos ant blizgės belekaip eina…

***

Tramvajuje sėdi senutė. Šalia jos 
stovi liesas išvargęs studentas.

– Ko gi tu, mielasis, toks sulysęs, – 
kreipiasi į jį senutė.

– Užduoda daug,- atsako.
– Tu turbūt pirmūnas?
– Ne…
Senutė, matydama studentą ant 

rankos užsimetus apsiaustą, pasiūlo:
– Duok, mielasis, nors tavo ap-

siaustą palaikysiu, juk tau sunku.
– Čia ne apsiaustas, – atsako vaiki-

nas,- čia mano draugas. Va jis – pir-
mūnas.

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 
2017 metams 


