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Tyrimas. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras, apibendrinęs mokyklinio
amžiaus vaikų sveikatos rezultatus, skelbia, kad Anykščių rajono
moksleiviai išsiskiria ypatingu potraukiu alkoholiui ir narkotinėms
medžiagoms. Anykščių rajone 5
klasės mokinių, vartojusių alkoholį per pastaruosius 12 mėnesių ar
30 dienų, rodiklis viršija Lietuvos,
o bent kartą vartojusių narkotikus,
įskaitant marihuaną ar hašišą per
pastaruosius 12 mėnesių, nedaug,
bet taip pat viršija Lietuvos rodiklį.
Susitikimas. Nepriklausomybės
Akto signatarai istorinėje Kovo
11-osios Akto salėje, kurioje buvo
atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė, susitiko su vyresnių
klasių mokiniais iš įvairių Lietuvos rajonų. Apie Sąjūdžio veiklą,
teisinės, šalies gynybos ir aplinkos
apsaugos sistemų kūrimą, tautinę
mokyklą, švietimo ir ūkio reformas, Konstitucijos parengimą jaunajai kartai pasakojo ir Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarė
Irena Andrukaitienė.
Premija. Antradienį Lietuvos
mokslų akademijoje Vilniuje aštuoniems mokslininkams įteiktos
šešios 2016 metų mokslo premijos.
Humanitarinių ir socialinių mokslų
srityje apdovanota iš Svėdasų krašto kilusi Dalia Emilija Dilytė-Staškevičienė už darbų ciklą „Kristijono Donelaičio tyrimai“ bei Darius
Staliūnas už darbų ciklą „Rusijos
tautinė politika ir tarpetniniai santykiai XIX a. Lietuvoje“.

Kavarske meras
džiaugėsi, kad
rajonas grąžina
skolas

12 psl.

Sotesnės duonos ieško svetur
Anykščių rajonas per metus
neteko tiek darbingų gyventojų,
kiek jų gyvena maždaug visoje
vienoje didesnėje Anykščių rajono gyvenvietėje.
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos Teisės, personalo
ir civilinės metrikacijos skyriaus
duomenimis, 2016 metais išvykimą iš rajono į užsienį deklaravo
382 gyventojai.
Žmonės bėga ieškoti sotesnio
duonos kąsnio ne tik iš Anykščių. Nepriklausomybės aušroje
-1990 – aisiais turėjusi 3 mln.
694 tūkstančius gyventojų Lietuva per 27 metus neteko penktadalio piliečių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
2016 metų pradžioje Lietuvoje
suskaičiuota 2 mln. 889 tūkstančiai gyventojų.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Daugiausiai anykštėnų pernai į užsienį emigravo ir, žinoma, dirbti ne pačių prestižkiausių darbų,
iš kurorto statuso siekiančio Anykščių miesto. Miestą praėjusiais metai paliko 124
gyventojai. 					
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Kovo 11-ąją bus tvarkomas
Buteikių piliakalnis

6 psl.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

asmenukė

Konstatavimas

Kovo 11-ąją Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir Nevėžos kaimų bendruomenės iniciatyva bus
tvarkomas Kurklių seniūnijoje stūksantis Buteikių piliakalnis ir senoji gyvenvietė.
Taip norima ne tik įprasminti, bet ir netradiciškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Sveikino. Kovo 8-ąją Anykščių
policininkai mieste surengė netradicinę pavasarinę akciją - į gatves
pareigūnai išėjo nešini puokštėmis
tulpių. Policininkai visoms eismo
dalyvėms moterims - vairuotojoms
ir pėsčiosioms - dovanojo gėles,
šypsenas ir gerą pavasarišką nuotaiką, sveikindami Tarptautinės
moters dienos proga.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus Kovo 11-osios
išvakarėse ant Buteikių piliakalnio iškėlė trispalvę.

Nevėžos kaimų bendruomenės pirmininkė Vaida Žiogelienė sakė, kad Kovo 11–ąją
kur kas prasmingiau tvarkyti
piliakalnį, nei klausytis pabodusių politikų kalbų.

3 psl.

Padėčiai Lietuvoje išreikšti
trūksta arba beveik išvis nėra
literatūrinių žodžių.
Mano neliteratūrinis žodynas
sunkiai užrašomas lotyniškomis raidėmis, todėl giminaičiams į užsienį parašau trumpai
– mes gyvenam gerai.
Linas BITVINSKAS
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Smagiam skaitymui – stoties
viršininko istorijos

spektras
Martynas DULKĖ

Rugsėjo 1-ąją „startavo“ Antano Baranausko ir Antano Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus tinklalapio skyrelis
„Anykščių siauruko stoties viršininko istorijos”.
Tai mažojo geležinkelio ekspozicijos filialo svarbiausio gido bei
siauruko įdomybių tyrinėtojo Raimondo Guobio kelios dešimtys
smagiu stiliumi parašytų istorijų.
Stoties viršininkas įžangoje primena apie didelę laimę keliauti
ir dar didesnę - pasilikti vietoje,
išminties ieškant ne plotmėje, bet
gelmėje ir kviečia šių laikų skubantį ar tiesiog vis greitėjančio laiko
srauto nešamą žmogų stabtelėti.
Kad ir geriant kavos ar angliškos
arbatos puodelį paskaityti trumpą
istoriją, pasakojimą, kuriame yra
ne tik pati istorija, veiksmas, pasakojimas, tačiau ir beveik visada
užčiuopiama užkoduota gilesnė
mintis, skatinanti pamąstyti.
Istorijos sukonstruotos originaliai, jos visos remiasi į siaurojo
geležinkelio stoties erdvę, tačiau
skrieja į tolimiausius kraštus, amžius, panyra į istorijos gelmes.

Pradeda nuo Amerikos, čia, viršininko kabinete, apsilankiusių JAV
ambasadorių istorijų, po to ir apie
moterį iš Tokijo, ir apie linksmąsias
prancūzaites, merginą iš Odesos,
smagiąją dviratininkę, atmynusią
iš Piterio.
Čia ir pasakojimai apie dažnai
viešinčius latviukus ir apie retai
užsukančius estus, apie mūsų tautinių mažumų piliečius, įvykius,
atsiremiančius į siauruko pradžios
- 1899 metus, ir apie čia sukamus
kino filmus: „Didįjį traukinio apiplėšimą“, „Laiškus Sofijai“ - ir apie
geležinkelio temos neužkabinusią senąją Tado Blindos istoriją, ir
apie tikriausią geležinkelių išdykėlį
Džeką Londoną, ir „geolobius“,

Buvusi administracijos
direktorė per plačiai
Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
užsimojo
Vyriausybės atstovo nurodymu Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka panaikino buvusios direktorės Venetos Veršulytės įsakymu patvirtintus savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatus. Mat paaiškėjo, kad
tvirtinat tokius nuostatus įlįsta į Susisiekimo ministerijos dirvą.

Buvusi Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorė Veneta Veršulytė
ėmėsi ministerijos funkcijos.
Vyriausybės atstovė Panevėžio
apskrityje, laikinai atliekanti Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje funkcijas Kristina Nakutytė
rašte, adresuotame Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktoriui A. Gališankai, konstatavo, kad buvusios direktorės V.
Veršulytės įsakymas, kuriuo patvirtinti minėti nuostatai, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių
transporto kodeksui. Vyriausybės
atstovė nurodė, kurie konkretus
nuostatų punktai prieštarauja įsta-

Temidės svarstyklės
Erelis. 2017-03-06, apie 19.35
val., Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime buvo sustabdytas
automobilis AUDI 80, kurį vairavo neblaivus (nustatytas 1,72
prom. girtumas) vyras (g. 1956
m.), gyvenantis Burbiškio kaime,
Šilelio gatvėje. Vyras uždarytas į

tymui ir taip pat išdėstė, kad V.
Veršulytė, įsakymų tvirtindama
nuostatus, viršijo savo įgaliojimus,
mat apskritai tai nėra priskirta savivaldybių kompetencijai.
„Įgaliojimus patvirtinti keleivių
kelių transporto kontrolės nuostatus, nustatančius valstybinę kelių
transporto kontrolę, atliekančių
institucijų, tame tarpe ir savivaldybių, ir jų pareigūnų įgaliojimus,
įstatymo leidėjas suteikė Lietuvos
susisiekimo ministerijai (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministrui), o ne savivaldybių administracijų direktoriams“,- rašoma Vyriausybės atstovės rašte.
A. Gališanka vietoj „Keleivinio
kelių transporto kontrolės nuostatų“ parengė lokalesnį dokumentą
„Keleivinio transporto kontrolieriams pažymėjimų išdavimo tvarką“, mat tik toks reglamentavimas
priskiriamas savivaldybės kompetencijai.
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis, „Anykštai“ komentuodamas situaciją, dėstė, kad buvusi
administracijos direktorė ne kartą
viršijo savo kompetencijos ribas.
„Na, negalima šitaip elgtis“, –
dėstė meras.
areštinę.
Smurtas. 2017-03-07 gautas
moters (g. 1965 m.), gyvenančios
Anykščiuose, Biliūno gatvėje, pareiškimas, kad 2017-03-06, apie
20.00 val., namuose konflikto metu,
neblaivus (nustatytas girtumas - 1.58
promilės) sugyventinis (g. 1959 m.)
prieš ją naudojo fizinį smurtą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariama-

Iš tautinio patriotinio kabineto su Kovo 11-ąją sveikina smagiųjų viršininko istorijų kūrėjas, T. Mikeliūnaitės kultūros premijos
laureatas Raimondas Guobis.
apie istorinių geležinkelių festivalį,
ir apie „Plieno džiaugsmą“, ir tiesiog apie Kristiną...
Tereikia įeiti į puslapį www.ba-

ranauskas.lt, pasukti informacijos
juosta žemyn ir šiokiame tokiame
užkampyje surasti skyrelį su viršininko istorijomis.

„Anykšta“ TV

Pavojų jau kelia ne tik
afrikinis kiaulių maras
Per pirmuosius tris šių metų mėnesius Anykščių rajono miškuose rasti 126 nugaišę šernai, o jiems nustatyto afrikinio kiaulių maro atvejų skaičius jau viršija 2016 metų rodiklius.

Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininkas Dainius Žiogelis
sakė, kad dėl afrikinio kiaulių maro „ant egzistavimo ribos“ yra ir stambieji kiaulių
augintojai.

„Šių metų pradžia statistiniu
atžvilgiu yra žiauri“, - sakė šios
savaitės „Anykšta“ TV pašnekovas, Anykščių valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius Žiogelis.
Rajone nesustabdomai ir toliau
plintant afrikiniam kiaulių marui, jau pasirodė pranešimai apie
šalyje nustatytus paukščių gripo
atvejus.
„Anykščių rajone yra du prekiniai paukštynai ir daug gyventojų, laikančių paukščius savo
reikmėms. Pernai labai išaugo į
prekinius paukštynus įvežamų
kalakutų skaičius. Vienadieniai
kalakučiukai yra atvežami iš
Lenkijos, o šios šalies paukštynai
dabar yra labai problemiški. Dar
nesusitvarkėme su afrikiniu kiaulių maru, jei į rajoną įsinešime
dar vieną pavojingą ligą, ji smogs
tam tikrais ekonominiais nuostoliais“, - perspėjo D. Žiogelis.
„Anykšta“ TV pašnekovą kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.
-ANYKŠTA

Visą interviu galite pamatyti
apsilankę portale www.anyksta.lt
sis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2017-03-08, apie 17.50 val., namuose Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime, Švyturio gatvėje,
konflikto metu neblaivus (nustatytas
girtumas - 1,25 promilės) tėvas (g.
1958 m.) du kartus spyrė neblaiviam (nustatytas girtumas - 1,67
promilės) sūnui (g. 1995 m.) į kairę veido pusę, tuo sukeldamas jam

fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK
areštinę.
Mirtis. 2017-03-08, apie 11.00
val., namuose Kurklių seniūnijos
Vyliaudiškių kaime, Vyliaudiškių
gatvėje, rastas vyro (g. 1949 m.)
kūnas be išorinių smurto požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.

Planas. Tautinių mažumų politikos
klausimams kuruoti Seime susibūrusi
Gegužės 3-iosios grupė siūlo svarstyti galimybę parlamento rinkimuose
mažinti barjerą tautinių bendrijų partijoms. Grupės iniciatorius konservatorius Andrius Kubilius ragina nebijoti tokių siūlymų. Anot jo, mažesnis
rinkimų barjeras leistų susikurti alternatyvai šiuo metu kaip tautinių mažumų partijai dominuojant Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų
šeimų sąjungai, be to, galėtų sumažinti Kremliaus įtaką tautinių mažumų politinei sklaidai Lietuvoje.
Pertvarka. Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis užsimojo registruoti Narkologinės priežiūros įstatymo
pataisą, numatančią, kad esant atitinkamoms sąlygoms priverstinai hospitalizuoti galima ne tik narkologinius
ligonius, bet ir asmenis, kuriems įtariamas alkoholizmas ar narkomanija.
Priverstinė hospitalizacija - ir nėščiajai, dėl kurios piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis ar
alkoholiu kyla vaisiaus apsigimimo
grėsmė.
Sutartis. Šią savaitę Šiaulių apygardos administracinis teismas turėjo
tvirtinti miesto mero Artūro Visocko
ir buvusio administracijos direktoriaus Eduardo Bivainio pasirašytą
taikos sutartį, tačiau šie ją atšaukė.
Sugrąžinti buvusį administracijos
vadovą “nedelsiant” neliko poreikio.
Tai suveikė tik Tarybos atleisto vicemero Domo Griškevičiaus grįžimo į
darbą istorijoje.
Ataka. Daugiau kaip 30 žmonių
žuvo, o dar apie 50 buvo sužeisti
trečiadienį per džihadistų judėjimo
„Islamo valstybė“ (IS) ataką didžiausioje Afganistano karinėje ligoninėje
Kabule, pranešė Gynybos ministerija.
„Dauguma aukų – pacientai, gydytojai ir slaugytojos“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos atstovas
Dawlatas Waziri. Jis pridūrė, kad per
šią beveik šešias valandas trukusią
apsiaustį taip pat žuvo keturi užpuolikai.
Akcija. Dar viena nesankcionuota
akcija prieš Baltarusijos vadinamąjį
veltėdžių dekretą įvyko Breste, kur
daugiau kaip tūkstantis protestuotojų žygiavo centrinėmis gatvėmis ir
blokavo judėjimą pagrindine miesto
magistrale. Protestuotojai skandavo
„Ne dekretui N3, Lukašenka, išeik“,
„Nenorim mokėti vagims, parazitams
ir mentams“, „Nėra algos, yra mokestis ... Tikrasis veltėdis – tas, kas sugalvojo dekretą“, „Užteks bijoti, laikas
priešintis“. Dekretu Baltarusijos
prezidentas Aleksandras Lukašenka
įvedė 20 atlyginimo bazinių dydžių
(apie 224 eurų) metinį mokestį asmenims, per metus dirbusiems mažiau
kaip 183 kalendorines dienas. Laiku
nesumokėjus šios sumos gresia 2–4
bazinių dydžių (22–45 eurų) bauda
arba areštas ir viešieji darbai.
Nusikalstamumas. Netoli Šri
Lankos sostinės ginkluotiems užpuolikams apšaudžius kalėjimo autobusą
žuvo penki žmonės, kuriems buvo
skirtas kardomasis kalinimas, ir du
sargybiniai. „Manoma, kad šios šaudynės buvo priešiškumo tarp dviejų
nusikalstamo pasaulio gaujų rezultatas“, – sakoma policijos pranešime.
Šis su Šri Lankos nusikalstamomis
gaujomis susijęs smurto proveržis yra
didžiausias šalyje per kelis pastaruosius dešimtmečius.
Parengta pagal BNS
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Kaip Jus
veikia vaistų
reklama?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Danguolė
BURNEIKIENĖ,
Anykščių viensėdžio gyventoja:
- Galiu sakyti, kad toks didelis
vaistų reklamos kiekis per televizijos laidas mane nervina. Reklama trukdo susikaupti žiūrint
televizorių. Juolab kad ta reklama
kartojasi gal kelis metus. Įgriso. O
mamą ta reklama veikia, prisižiūri
ir prašo jai gerų vaistų nupirkti. O
mano nuomone, stebuklingų vaistų
nebūna, reklama dažnai neatitinka
tikrovės.
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Kovo 11-ąją bus tvarkomas
Buteikių piliakalnis
(Atkelta iš 1 p.)
„Pasikalbėjome su Kurkliuose
gyvenančia savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausiąja specialiste Daiva
Stankevičiene ir nusprendėme
prisijungti prie Buteikių piliakalnio ir senosios gyvenvietės
sutvarkymo iniciatyvos. Šie
metai Seimo yra paskelbti Piliakalnių metais, be to, jis yra mūsų
bendruomenės teritorijoje. Nevėžos kaimų bendruomenė vienija
30 narių, tad kas galės piliakalnį
tvarkyti, padės, o kiti pavaišinsime talkininkus arbata, sriuba arba
koše“, - „Anykštai“ sakė Nevėžos
kaimų bendruomenės pirmininkė
Vaida Žiogelienė, pridurdama,
kad tai kur kas prasmingiau, nei
Anykščiuose dalyvauti kaskart
panašiuose renginiuose bei klausytis politikų kalbų.
Nevėžos kaimų bendruomenės
pirmininkė V. Žiogelienė sakė,
kad vyresniems bendruomenės
nariams Buteikių piliakalnis kelia sentimentus.
„Anksčiau ant šio piliakalnio
vykdavo vakaruškos ir gegu-

žinės. O dabar tas piliakalnis
apleistas, visiškai netvarkytas.
Auga medžiai, šabakštynai“, pasakojo V. Žiogelienė.
Vasarą jau ant sutvarkyto Buteikių piliakalnio planuojama
organizuoti renginius. V. Žiogelienė sakė girdėjusi, kad Kurklių
kultūros darbuotojai brandina
mintį pasikviesti žymią lietuvių
liaudies dainų atlikėją Veroniką
Povilionienę ir jos koncertą surengti ant piliakalnio.
„Piliakalniai yra ne tik baltų
kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, tai –
mūsų valstybingumo liudijimas
ir įkvėpimo šaltinis. Daugiau nei
pusė Anykščių rajone esančių
piliakalnių yra sutvarkyti, pritaikyti turistų poreikiams ir gausiai
lankomi, kita dalis piliakalnių
– dar laukia lankytojų, o ir tvarkymo darbų, nevertingų šakų,
krūmokšnių iškirtimo. Ne išimtis yra ir Buteikių piliakalnis”,
- apie idėją sutvarkyti piliakalnį
sakė jos sumanytoja, savivaldybės Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė
D. Stankevičienė.

Tikimasi, kad į Kurklių seniūniją susirinks ir daugiau ne
tik Anykščių, bet ir kitų rajonų
gyventojų, neabejingų krašto
kultūrai ir jos puoselėjimui. Norintys prisijungti prie Buteikių
piliakalnio ir senosios gyvenvietės tvarkymo darbų kovo 11 dieną 10 valandą kviečiami rinktis
šalia piliakalnio, o 13 valandą –
dalyvauti šventiniame bendruomenės pasibuvime šalia Nevėžos
upės įrengtoje poilsiavietėje.
Buteikių piliakalnis ir senoji
gyvenvietė yra šalia kelio Kurkliai – Kurkleliai. Piliakalnis
suardytas per Pirmąjį pasaulinį karą, jo aikštelėje ir šlaituose 1915 metais buvo įrengti
apkasai. 1942 metais piliakalnį
žvalgė archeologas Petras Tarasenka. Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1969
metais atliko Lietuvos istorijos
institutas. Aikštelėje ir pietinėje
papėdėje rasta kultūrinio sluoksnio liekanų, rytinėje - lipdytos
lygiu, brūkšniuotu ir grublėtu
paviršiumi keramikos, geležies
šlako. Piliakalnis datuojamas
pirmu tūkstantmečiu.

savaitės citatos
Jiems užsienis arčiau...
Eugenijus
PAJARSKAS,
Anykščių seniūnas, apie emigraciją:
„Dažniausiai emigruoja gyventojai iš priemiestinių kaimų
– Naujųjų Elmininkų, Ažuožerių, Piktagalio, Šlavėnų“
Koncernas KKK - koldūnai,
Kavarsko katinas, KGB…
Nerijus
VYŠNIAUSKAS,
Kavarsko klebonas, apie seniūną A. Gansiniauską:
„Seniūnas, kaip žmogus, gerai
garsina Kavarską – gerai įvaldęs
viešuosius ryšius.”
O jei kelią nugreideriuosi,
dviem šimtais lėks
Algirdas GANSINIAUSKAS,
paaiškino, kodėl neremontuojamas lieptas:
„Labai gerai sutvarkysi – kaip
rėš su motociklu stačia galva.“
Dumbldoro kariauna?

Ričardas KRŪMINIS, nepriklausomas pretendentas ir
kandidatus, apie save:
„Aš priklausau vienai organizacijai, kuri įsigalės.“
Ką geriausia turim,
tą rodom

Ant Buteikių piliakalnio bus iškirsti menkaverčiai medžiai bei krūmai, savivaldybė ketina įrengti
informacinius ženklus bei nuorodas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Rimgaudas GRAŽYS, Kalnuočių kaimo (Troškūnų sen. )
gyventojas:
- Visai nereaguoju. Beveik nežiūriu Lietuvos televizijos kanalų,
o mano žiūrimuose kanaluose vaistų reklamos gerokai mažiau.

Komedija, sukelsianti tikrą audrą visose
tradicinėse šeimose
Profesionalaus komedijos teatro „Domino“ premjera „Vyras po
padu“ kovo 25 dieną, 18 valandą atvyksta į Anykščių kultūros centrą.
Komedija „Vyras po padu“ – režisieriaus Kosto Smorigino pastatytas spektaklis pagal garsaus teatro
komedijos meistro Miro Gavrano
pjesę.
Sena meilė nerūdija. Be to, yra
dar ir visiškai akla – senos tiesos,
tapusios pagrindiniu šio spektaklio
motyvu. Po 20 metų santuokos
Anai, kaip ir daugeliui moterų, ėmė
atrodyti, kad tas jos vyras... Tikras
nevykėlis... Bet prie viso santuokinio nusivylimo Anai dar teko išgyventi ir viešą pažeminimą: josios

Vanda BRAKNIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Į reklamą nereaguoju. Aš savo
vaistus žinau, o kokių man reikia,
nueinu pas savo daktarytę ir man
išrašo. Stengiuosi vaistų reklamos
net nežiūrėti, ten nieko gero. Va,
tegu pareklamuoja, kiek vaistai
kainuoja Lenkijoj. Tai būtų įdomu.
Ten kainuoja 20 centų, o pas mus jau keli eurai...

Ivo, visą gyvenimą plušėjusį už
grašius, skandalingai pasodina į
kalėjimą už... banko apiplėšimą!!
Ir vos tik Ana susitvarko subyrėjusį gyvenimą, atrasdama ramybę
savo antrojo vyro Marko, šaunaus
mokyklos direktoriaus
glėbyje,
paaiškėja teisėsaugos klaida: Ivo,
nieko nelaukęs, grįžta namo – pas
savo buvusią žmoną ir jos naująjį
vyrą...Painiava šiuose namuose
ir žmonių širdyse, atrodo, jau bus
beviltiškai neišsprendžiama, ypač,
kai Ivo susiranda naują simpatiją

– žaviąją gydytoją Mariją. Ir kas gi,
jei ne moterys – Ana ir Marija – ras
išeitį.
„Domino“ teatro žiūrovai jau yra
pažįstami su dramaturgo Miro
Gavrano kūryba – pagal jo pjesę
pastatytas spektaklis „Mano žmonos vyras“ jau beveik 6 metus yra
vienas žiūrimiausių spektaklių. Šio
kroatų dramaturgo ir rašytojo kūriniai išversti į 35 kalbas, o spektakliai
pagal M. Gavrano pjeses pastatyti
daugiau negu 200 pasaulio teatrų.
Pagal tą pačią M. Gavrano „Vyras
po padu“ pjesę, adaptavus ją kino
juostai, Lietuvoje pastatytas filmas,
pavadinimu „Kaip pavogti žmoną“.

APSAUGOKIME NAMINIUS PAUKŠČIUS NUO PAUKŠČIŲ GRIPO
Vasario pabaigoje – kovo pradžioje Lietuvoje užfiksuoti pirmieji du paukščių gripo atvejai. Itin patogeniškas virusas H5N8 nustatytas gulbėms nebylėms Kaune.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad kovo mėnesį (jeigu laikas nebus pratęstas) ir rugsėjo bei spalio mėnesiais visi paukščių laikytojai privalo laikyti naminius paukščius uždarose patalpose ir jų neišleisti į lauką arba išleisti tik į lauko aikšteles,
įrengtas taip, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais (pvz., lauko aikštelė iš visų pusių aptverta, o iš viršaus
uždengta tinklu arba stogu).
Nenaudoti atvirų paviršinių vandens telkinių vandens laikomiems naminiams paukščiams girdyti,
Laikyti naminių paukščių pašarą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių ir kitų gyvūnų,
Apie pastebėtą naminių paukščių sirgimą ar gaišimą nedelsiant informuoti VMVT teritorinius padalinius, kurių kontroliuojamose teritorijose
laikomi naminiai paukščiai. (Anykščių VMVT tel. 8 381 59268, 8 682 51397, 8 610 14588)
Radus laukinio paukščio gaišeną pranešti VMVT teritoriniam padaliniui arba paskambinti visą parą veikiančiu telefonu 8 800 40 403.
Lietuvoje nustatytas paukščių gripo virusas H5N8 labai pavojingas paukščiams, tačiau žmonių sveikatai grėsmės nekelia.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija
Užsak. Nr. 279

Egidijus BALTUŠIS, Lietuvos liaudies partijos pretendentas į kandidatus, apie tarptautinius santykius:
„Mes kalbame apie turizmą
Anykščiuose ir rodome špygą
rusui.”
„Anykšta”, mokesčių
inspekcija ir
socialdemokratai?
Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie tai, kodėl
neatskleidžia plano, kaip atgaivinti Svėdasus:
„Kai idėją pasakai prieš laiką,
tai visos negatyvios jėgos konsoliduojasi ir puola.“
Net vantos normalios,
tik be lapų

Valentinas NENIŠKIS, Svėdasų seniūnas apie miestelio
pirtį:
„Normali pirtis, tik viduje nenormalu.“

iš arti
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Anykštėnas dailėtyrininkas
apie Izidorių Girčį jonas.j@anyksta.lt
Jonas JUNEVIČIUS

Prieš 114 metų vasario 28–ąją gimusį anykštėną, žurnalistą,
fotometraštininką Izidorių Girčį prisiminė pernai Dailės akademijoje studijas baigęs buvęs Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
auklėtinis Tomas Ivanauskas. Jis Anykščių krašto fotografą pasirinko bakalaurinio darbo tema, o praeitų metų pabaigoje Dailės
akademijos išleistoje solidžioje knygoje „Camera obskura. Lietuvos fotografijos istorija 1839 – 1945 m.“ (autorės Margarita Matulytė ir Agnė Narušytė) jis spausdina straipsnį „Lietuvių fotografų reikalu“, kuriame atskleidžia I. Girčį ne tik kaip talentingą
fotografą, bet ir kaip rašiusį straipsnius apie fotografijos profesionalumą, siekusį įkurti tautišką lietuvių fotografų draugiją.

Izidorius Girčys iki paskutinių savo gyvenimo metų iš rankų nepaleido fotoaparato.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
I.Girčys gimė 1903 m. Bradesių
k. (Zarasų r.). 1928 – nusipirko
seną fotoaparatą, pradėjo fotografuoti ir su fotografija nesiskyrė iki
paskutinių gyvenimo dienų.
Įvaldęs fotografijos pagrindus,
apsigyveno Kaune ir ėmėsi žurnalistinės fotografijos: bendradarbia-

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Sveiki, sulaukę 27-ųjų
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo metinių. Sinoptikai šį
šeštadienį žada gan bjaurų orą,
tačiau blogo oro tikram šalies
patriotui nebūna. Jei dar nespėjote susipažinti su šventine
Kovo 11-osios programa, tiesą
sakant, nieko nepraradote. Ji
Anykščiuose tvirta ir nekintanti
kaip Lietuvos valstybingumo
pamatai. Gal tik svečių šį kartą

vo populiariuose Nepriklausomos
Lietuvos leidiniuose „Lietuvos
aidas“, „Jaunoji karta“, Trimitas“,
„Karys“, daug kartų fotografavo
prezidentą Antaną Smetoną, lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikų atgabenimą į Kauną ir kitus
svarbiausius to laikmečio įvykius.
sulauksime daugiau – pakartotiniai rinkimai į Seimą. O kur
rasi geresnę progą kandidatams
pasirodyti, nei pirmoje bažnyčios suolų eilėje ar įžvalgiai atsistojus šalia keliamos
trispalvės?
Grįžtant prie šventinės programos, norėčiau pasidžiaugti, kad
ji Anykščių rajone gan kryptingai orientuota į jaunus žmones.
Štai Svėdasuose šventės proga
koncertą surengs kaimo kapela
„Virinta“, o Kavarske pasirodys
Jonavos rajono Čičinų kultūros
namų kolektyvas. Beje, kaip
iškalbinga, Kavarske, mieste ant
Šventosios upės kranto, renginys
vadinsis „Mano tėviškė -mėlynas
Nemuno vingis“. Verta paminėti,
kad iš 14-os Anykščių kultūros
centro skyrių šventiniai minėjimai vyks vos penkiuose. Beje,
prisimenant Vasario 16-osios
iškilmes Kurkliuose, Kurklių
seniūno Algimanto Jurkaus
sumanymas į miestelį pasikviesti
koncertui Donaldą Meiželytę
buvo išties revoliucinis sprendi-

1934 m. kovo 29 d. I. Girčys išspausdino straipsnį „Amatininke“ „Lietuvių fotografų reikalu“,
kuriame nagrinėjo to meto nacionalinės fotografijos problemas:
pirmoji - tautiškumo, nes, pasak
jo, fotografijos verslas kitataučių
rankose, antroji - profesionalumo
ir egzaminų būtinumo, nes „pas
mus priviso visokių „peckelių“,
kurie už 15 litų pirkę fotoaparatą
jau skaitosi „specijalistais“.
Mokėti gerai fotografoti – reikia
mokslo ir ilgų metų praktikos...“,
trečioji – fotografijos galimybės
komunikacijos ir informacijos
sklaidoje ir ketvirtoji – institucijos poreikis - „Lietuvos fotografai
neatidėliodami turėtų įsteigti savo
specialybės sąjungą ir per ją normuoti pakrikusį reikalą“, - rašė
„Amatininke“ I. Girčys, vėliau į
diskusijas apie tautiškumą, profesionalumą, institucijos steigimą
įtraukęs ir kitus. Kaip jis džiaugėsi
1935 m. kai po 17 nepriklausomybės metų buvo atidaryta pirmoji
lietuviška fotografijos dirbtuvė
Šančiuose. Deja, nepaisant visų
I. Girčio pastangų, lietuvių fotografų profesionalų draugijos jam
įsteigti nepavyko, tačiau 1933
m. susikūrusi Lietuvos fotomėgėjų sąjunga, vėliau – Lietuvos
fotomėgėjų draugija buvo beveik
100 proc. lietuviška, leido žurnalą „Fotomėgėjas“, jos veikloje
dalyvavo žymūs fotografai B. Buračas, P. Babickas, A. Augustinas,
tačiau kažkodėl pats I. Girčys prie
jų neprisidėjo...
„Daug įdomių dalykų sužinojau
apie šį kūrybingą ir veiklų fotografą, kurio kai kurie gyvenimo
epizodai be galo įdomūs, atrodo
tarsi iš detektyvinio romano“, šypsojosi T. Ivanauskas, kurių
dalį jis teigia atskleisiąs savo
magistriniame darbe. Autorius neslepia, kad ateityje galbūt pavyktų apie I. Girčį išleisti knygą su
jo prieškario nuotraukomis,kurių
per šimtą turi Valstybinis kino
foto dokumentų archyvas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejus ir fotografo sūnus Vilius

Girčys. Pasak jo, yra išlikusios 51
136 jo tėvo nuotraukos arba jų negatyvai.
1948 m. gyvendamas Anykščiuose I. Girčys tapo pirmuoju
Anykščių krašto spaudos fotografu, dirbo fotokorespondentu ir literatūriniu darbuotoju laikraštyje
„Kolektyvinis darbas“, kaip fotometraštininkas fiksavo svarbiausius Anykščių krašto įvykius.
Beje, net ir ketvirčiui amžiaus
praėjus, kai šis fotografas išėjo į
amžinybę, jį anykštėnai prisimena.
Apie I. Girčį, kurį net vaikai išdrįsdavo skriausti, vaizdžiai pasakoja
„Anykštos“ internetiniame portale
„Taduku“ prisistatęs skaitytojas:
„Ar pamenat keistuolį fotografą,
Girčiu vadinamą, kurį šaukdavome dėdė Kipsas arba dėdė Izis...
kuris fotkindavo tuščiu fotoaparatu, bet kartais ir ne tuščiu? Kaip
jį pastumdavome ir jis nukrisdavo
žiemą sniego pusnyse ir šaukdavo:

„..vaikai, vaikai - mano „Zenitas“
sušlapo, nufotkinsiu jus tik rytoj
arba niekada..”. Kaip prašydavome: „...dėde Izi,...leisk pafotkinti..”, kaip jį sekdavome visu paupiu
nuo užtvankos, ar nuo tilto iki pat
Dainų slėnio ir stebėdavom jo fotosesijas su antimis, gulbėmis, bobutėmis prie bažnyčios ir keistais
chalatais, ar naktinėmis pižamomis
apsirengusiais vyriškiais prie ligoninės paupy, įbridusiais į vandenį..., kaip jis fotkindavo autobusų
stotyje esančius žmones, ledų kioską ir gazuoto gėrimo automatą
miesto centre, prie universalinės
parduotuvės, kurį spardydavom,
nes jis visą laiką užsikirsdavo, kai
įmesdavom mano tėvo duotą tekintą poveržlę vietoj 3 kapeikų? Ar
pamenat..?“.
Mirė Izidorius Girčys 1989 metais pavasarį, palaidotas Traupio
kapinėse prie gerokai anksčiau
mirusios žmonos ir jos tėvų.

Vyno gamyklos bačkos ir žmonės.

mas...
užsienio valstybes deklaravo 68
Tautos jėga – vienybėje. O
rajono gyventojai, greičiausiai
niekas taip lietuvių nesuvienisu savimi išsiveždami ir turėtas
ja kaip krepšinis. Šioje vietoje
trispalves. Dėl viso pikto priminKovo 11-ąją Anykščiuose gerokai
siu: už vėliavos neiškėlimą gresia
„gelbsti“ Anykščių kūno kultūros
įspėjimas arba bauda nuo 2 iki
ir sporto centras, šventinę dieną
17 Eur. Ir nenustebkite, jei švenorganizuojantis Anykščių rajono
tinę dieną į jūsų duris pasibels
krepšinio pirmenybių varžybas.
policijos pareigūnas. Anykščių
Šį šeštadienį Anykščių miesto
rajone stebimos ne tik sankryžos
ir rajono kaimų gatvėse vėl
ir komunalinių atliekų konteineskaičiuosime
riai.
ant namų
Tikras šalies
...Ir nenustebkite, jei švenplevėsuojanpatriotas myli
tinę dieną į jūsų duris pasi- ir puoselėja
čias trispalves.
bels policijos pareigūnas. savo gimtąją
Liūdna, tačiau
Anykščių rajone stebimos kalbą. Kažsu kiekvienais
metais jų vis
ne tik sankryžos ir komuna- kuris portalo
mažiau. Gal
anyksta.lt
linių atliekų konteineriai...
žmonės nusiskaitytojas arpirkti vėliavai
tėjant Lietuvos
neturi pinigų? Štai žvilgtelėjau į
nepriklausomybės atkūrimo
vienos internetinės parduotuvės
dienai nusistebėjo, kad Anykšsiūlomą asortimentą: lietuviška
čiuose tos meilės lietuvių kalbai
trispalvė – 14,49 Eur, kotas vėvis mažiau. Užtenka žvilgtelėti į
liavai – 12,49 Eur. Tikrai nepigu.
miesto viešojo maitinimo įstaigų
Tačiau ar tikram šalies patriotui
pavadinimus: „Perino food
gaila pinigų vardan Lietuvos?
and wine“, „Uno“, „Juna“...
Vien šių metų vasarį išvykimą į
„Kaip laivą pavadinsi – taip jis

Izidoriaus GIRČIO nuotr.

ir plauks“, – šitaip kadaise populiariame animaciniame filme
sakė kapitonas Vrungelis. Bet gal
iš svetur į gimtuosius Anykščius
grįžusiam Noeliui ir Žasmin taip
aiškiau?
Per 27-erius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metus
šalies ir vietos valdžios atliktus
darbus palieku vertinti jums
patiems. Tačiau, manau, neprieštarausite, kad jų šventinės kalbos
visuomet įkvepiančios.
„Aš tikiu Lietuva, tikiu tauta, kad mes laisvės sąlygomis
galime kurti. Ir joks melas,
joks nutylėjimas, korupcija,
nešvarūs dalykai tos laisvės
troškimo tikrai nesustabdys.
Tikiu, kad tie žmonės, kurie
paaukojo savo gyvybes, atliko
labai gerą darbą ir tą dalyką
mes tikrai įgyvendinsime, kad
Lietuva bus laisva ir mes galėsime kurti ir gyventi laimingai“, - prieš metus viename
minėjimų sakė rajono meras
Kęstutis Tubis.
Su švente!

laiko mašina
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Pirmieji Ramūno Šiaučiulio kūriniai
gimė naktimis ant namo stogo
Per šv.Valentino – įsimylėjusiųjų dieną 39-ąjį gimtadienį atšventęs dainų autorius ir atlikėjas Ramūnas Šiaučiulis jau ne
vieną melomaną spėjo sužavėti išskirtiniu savo balsu, muzikos
skambesiu bei iš jos trykštančiu atviru nuoširdumu. Vilniuje gyvenantis ir dirbantis anykštėnas yra išleidęs du popmuzikos albumus – „Negrįžtam“ ir „Rytojus nemiršta“.
Tačiau bene labiausiai kraštietį išgarsino muzikinė draugystė
su žinomu šalies atlikėju Nėriumi Pečiūra, kurio koncertuose
jis karts nuo karto brazdina gitara ir kartu su Lietuvos pankų
„tėvu“ traukia iki šiol didžiausio populiarumo sulaukusią paties
kūrybos dainą „Kikiliai“.

aš niekada to nemokėjau padaryti.
Nuolat žiūrėdavau pro langą į dangų
ir svajodavau, kad kažkur skrendu.
Tai buvo švenčiausia akimirka.
Apie 1984-1985 metus mano vyriausiąjį brolį Gintarą pakvietė į sovietinę armiją atlikti privalomosios
tarnybos. Be vyriausiojo dar turiu
vidurinį brolį Dainių, jis yra mano
„gyvenimo mokytojas“. Grįžtant
prie sovietinių laikų, prisimenu, kad
buvo leidžiama aplankyti tėvams armijoje tarnaujančius vaikus. Tai buvo
galima padaryti gal vieną ar daugiau
kartų. Taigi mano tėveliai su „žiguliuku“ ir manimi išsiruošė aplankyti
savo sūnaus. Neatsimenu, kokiame
viskas vyko mieste, bet tuomet aš
pirmą kartą pamačiau tanką. Man tai
buvo didžiausias stebuklas, kažkas
nerealaus“, - apie įsimintiniausias
vaikystės gyvenimo akimirkas pasakojo R. Šiaučiulis.
1985-1996.
Geriausi žodžiai – buvusiai
matematikos mokytojai

Atlikėjo Ramūno Šiaučiulio kraityje – jau du muzikiniai albumai, kuriuos nemokamai galima klausytis internete.
1978 – 1985.
Žiūrėdamas pro langą
svajodavo, kad kažkur skrenda
„Pirmas ir pats nuostabiausias dalykas - aš gimiau 1978 metais. Gaila, tik to aš neatsimenu. Mama Janė
pasakojo, kad naktimis miegojau ra-

miai, bet gal ji viską pagražina?
Vaikystėje žiauriai nemėgau darželio, lankiau vaikų lopšelį – darželį „Žilvitis”, norėjosi visada likti
namuose. Bet lankyti vaikų darželį
buvo privaloma. Smagiausia, kas
nutikdavo vaikų darželyje, tai kai
visi vaikai užmigdavo pietų miegu,

„Lankiau dabartinę Jono Biliūno
gimnaziją. Geriausiai sekėsi žaisti
futbolą arba krepšinį. Patiko mokytis matematiką, turėjau puikią šio
dalyko mokytoją Dalią Savickienę,
ji buvo ir klasės auklėtoja. Labai aiškai ir konkrečiai viską išdėstydavo,
visuomet buvo įdomu jos klausytis.
Tai - nuostabus ir atviras žmogus visais gyvenimo klausimais. Šiandien
aš puikiai naudojuosi įgytomis žiniomis, atlikdamas ir skaičiuodamas
įvairias technines užduotis. Išmokau
gyventi. Ačiū visiems mano mokytojams”, - mokyklinius laikus pris-

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Pažintis su Lietuvos pankų „tėvu“ tituluojamu muzikantu Nėrijumi Pečiūra anykštėnui Ramūnui Šiaučiuliui atvėrė naujus
muzikinius horizontus.
minė R. Šiaučiulis.
„Klasės draugų turėjau nemažai.
Geriausias draugas buvo Aurelijus.
Sėdėdavome kartu klasės suole ir
niūniuodavome muzikos grupės
„Depeche Mode“ dainas, skaldydavome anekdotus. Mokytojams
nelabai patikdavo mūsų draugystė ir
nesunku atspėti kodėl, nes dėmesys
ir energija buvo skirta kitiems dalykams. Iki šių dienų jis yra likęs man
labai artimu žmogumi”, - tai, kad
mokykloje buvo išdykėlis, atskleidė
R. Šiaučiulis.
1996 - 1990 m.
Didžiausią įspūdį paliko
„Depeche Mode“ kūryba
„Vaikystėje klausytis muzikos norėjosi daug ir garsiai. Pirmasis mano
magnetofonas buvo juostinis. Pirma

juosta, kurią įrašė Anykščių įrašų
studija - grupės „Depeche Mode“
albumas „Violator“. Tai - nuostabiausias pasaulyje įrašas, kokį iki
šiol teko man išgirsti. Dainos „The
Sweetest Perfection“ , „Personal Jesus“ ir „Enjoy The Silence“ be perstojimo skambėdavo mano namuose.
Iš lietuviškų muzikos grupių labiausiai mane užburdavo tokios
grupės kaip „Išjunk Šviesą“ („Miško
Pasaka“ – nuostabiausias šios grupės
kūrinys), „Fojė“, ir, kaip bebūtų keista, N. Pečiūros grupė „Už Tėvynę“.
Žiauriai patikdavo N. Pečiūros atliekamas kūrinys „Rožės“. Jeigu tuo
metu man būtų pasakę, kad kažkada
aš grosiu su N. Pečiūra, tikrai būčiau
tuo nepatikėjęs”, - apie savo muzikinį skonį pasakojo R. Šiaučiulis.
(Nukelta į 13 p.)

situacija

2017 m. kovo 10 d.

Sotesnės duonos ieško svetur

Verslininkas Deividas Dilys
sako, kad emigracijos rajone tendencijos vienareikšmiškai nedžiuginančios.

(Atkelta iš 1 p.)
Emigruoja ir iš Anykščių,
ir iš rajono kaimų
Daugiausia gyventojų pernai į
užsienį emigravo iš kurorto statuso siekiančio Anykščių miesto
– 124. Iš Anykščių seniūnijos gyventi ir dirbti į užsienį pernai išvyko 120, Kavarsko seniūnijos – 27,
Kurklių seniūnijos – 24, Troškūnų
seniūnijos – 22, Debeikių seniūnijos – 20, Svėdasų seniūnijos – 17
gyventojų. Skiemonių seniūnijoje pernai į užsienį emigravo 10,
Traupio seniūnijoje – 9, Andrioniškio seniūnijoje – 5, Viešintų
seniūnijoje – 4 gyventojai.
Deklaracijos tikrųjų
emigracijos mastų
neatskleidžia
Anykščių seniūnijos, iš kurios, lyginant su kitomis rajono
seniūnijomis, į užsienį emigravo
daugiausiai gyventojų, seniūnas
Eugenijus Pajarskas „Anykštai“
sakė, kad savivaldybės administracijos pateiktais skaičiais apie
išvykusius nelinkęs tikėti.
„Skaičiai galbūt turėtų būti
dar didesni. Tie, kurie išvažiavę
mokytis ir pristato seniūnijai pažymas, jie gyvenamosios vietos
pakeitimo nedeklaruoja. Deklaruoja tie, kurie dirba. Ir paskutiniu momentu gavosi taip, kad
dauguma žmonių, kurie atvažiavo
čia atostogauti, jie jau Anykščių

Populiariausios šalys, į kurias
pernai emigravo anykštėnai
(šalis; emigravusiųjų skaičius)

Anglija (180)
Norvegija (81)
Airija (28)
Vokietija (21)
Australija, Ispanija (po 8)
Nyderlandai (7)
Danija, Islandija, JAV, Švedija (po 6)

Verslininkas Vygantas Šližys
įsitikinęs, kad emigracija nesiliaus tol, kol išliks didžiuliai ekonominiai skirtumai
tarp Lietuvos ir išsivysčiusių
pasaulio šalių.
seniūnijoje negyveno kokius trejus – ketverius metus. Man teko
susitikti ir šnekėtis su tais žmonėmis. Jie paprasčiausiai išvykimą
iš Anykščių seniūnijos deklaravo
dėl sveikatos draudimo mokesčių.
Tas skaičius dėl valstybės mokestinės sistemos ir išaugo“, - sakė E.
Pajarskas.
Anot Anykščių seniūnijos seniūno E. Pajarsko, pagrindinės
seniūnijos gyventojų emigracijos
į užsienį kryptys – Norvegija, Anglija ir Airija. Kiek mažiau gyventojų išvyko į Vokietiją, Daniją.
„Dažniausiai emigruoja gyventojai iš priemiestinių kaimų
– Naujųjų Elmininkų, Ažuožerių,
Piktagalio, Šlavėnų“, - sakė E. Pajarskas.
Kai kuriems išvykusiems į užsienį, anot E. Pajarsko, gan gerai
sekasi.
„Vienas žmogus neseniai pildė
išvykimo iš seniūnijos dokumentus. Danijoje jis turi sukūręs metalo gamybos įmonę. Pasakojo, kad
sekasi gerai. Anksčiau Anykščių
rajone šis žmogus užsiėmė baldų
gamyba“, - pasakojo E. Pajarskas.
Anykščių seniūnijos duomenimis, nuo 2005 iki 2016 metų per
metus į užsienį emigravo maždaug po 80 gyventojų, tačiau dėl
to seniūnijoje nepadaugėjo tuščių
ir apleistų sodybų.
„Išvažiuoja jaunesni žmonės.
Rubikiuose keletas šeimų yra išvažiavę į užsienį, bet sodybos
stovi, jų neparduoda, nes žada čia
sugrįžti“, - sakė E. Pajarskas.
Užsienyje alga didesnė,
o mėsa tiek pat kainuoja
Kavarsko seniūnijos seniūnas
Algirdas Gansiniauskas pastebėjo, kad emigracija tiek seniūnijoje, tiek ir visame Anykščių rajone
yra neišvengiama.
„Kaip žmogus gali nevažiuoti?
Jeigu ten alga keturis kartus didesnė, o mėsa tiek pat kainuoja.
Sunku čia pragyventi žmonėms“,

Anykščių seniūnijos seniūno
Eugenijaus Pajarsko skaičiavimais, nuo 2005 iki 2016
metų iš seniūnijos į užsienį
emigravo 880 gyventojų.
- išgirdęs „Anykštos“ klausimą
apie emigracijos mastus Kavarsko seniūnijoje, kalbėjo A. Gansiniauskas.
Seniūno žiniomis, kavarskiečiai
dažniausiai emigruoja į Angliją ir
į Airiją.
„Dirba žmonės prekyboje, fabrikuose, daržuose. Žmonės turi
užsienyje jau įsitvirtinusių pažįstamų. Dabar niekas į užsienį taip
aklai nevažiuoja. Tas važiavimas
„na ura“ kaip jau ir baigėsi. Daugiausia važiuoja jaunimas. Tendencijos panašios kaip ir visoje
Lietuvoje. Į užsienį „išvažiavo“
Prienai, dar kažkuris miestas. Iš
Lietuvos pernai išvažiavo 51 000
gyventojų, kaip rašė spauda. Tai
čia tiek pat, kaip keturi Anykščiai“, - kalbėjo A. Gansiniauskas.
Praėjusį rudenį į Seimą kandidatavęs ir jį nepatekęs A. Gansiniauskas pastebėjo, kad tolimesni
emigracijos mastai priklausys nuo
bendros šalies ekonominės padėties.
„Mano sūnūs vienas dirba Kaune, kitas – Vilniuje. Čia kaip kas
„užsikabina“. Labai džiaugiuosi,
kad abu anūkai vietoje. Bet jei
nepragyventų čia, Lietuvoje, ir jie
važiuotų kažkur ieškoti geresnio
gyvenimo. Vaikus mokome, auklėjame, o po to jie jau patys savo
gyvenimus gyvena“, - pokalbio
metu apie savo šeimą pasakojo A.
Gansiniauskas.
Emigruoti nebeliko kam
Kurklių seniūnijos seniūnas
Algimantas Jurkus atskleidė, kad
šios seniūnijos jaunus, išsilavinusius ir darbingus gyventojus
labiausiai traukia Švedija. Šioje
šalyje medienos apdirbimo verslą
plėtoja buvęs kurklietis Laimontas
Sabaliauskas, todėl, anot seniūno,
labai daug kukliečių yra išvykę
ten dirbti.
„Seniūnijos gyventojai išvykimą
deklaruoja į Norvegiją ir Angliją,
tačiau daugiausiai - į Švediją“, sakė A. Jurkus, pabrėždamas, kad
didžioji dalis kurkliečių emigravo
prieš penkerius ar dešimt metų.
„Dabar jau nebėra seniūnijoje žmonių, kurie dar galėtų emigruoti į užsienį. Tie patys, kurie
anksčiau buvo išvažiavę į užsienį,
dabar deklaruoja gyvenamąją vietą, todėl tik atrodo, kad išvyksta
vis nauji ir nauji žmonės“, - apie

Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas
mano, kad į užsienį seniūnijos gyventojai dažniausiai
išvyksta pavilioti ten jau įsitvirtinusių pažįstamų.
emigracijos tendencijas seniūnijoje pasakojo A. Jurkus.
Kurklių seniūnijos seniūnas
skaičiuoja, kad emigracija palietė
kone kas antrą kurkliečių šeimą.
„Jeigu jie visi sugrįžtų į Kurklius,
miestelyje nebūtų 40 tuščių namų...
Kai kurie iš užsienio sugrįžta, puoselėja turimas sodybas, bet sugrįžta
tik pavasaroti. Yra vienetai, kurie iš
užsienio sugrįžę visam, tačiau gyvena didžiuosiuose Lietuvos miestuose“, - gan apie liūdną seniūnijos
vaizdą pasakojo A. Jurkus.
Didžiausias – gerų
darbuotojų stygius
UAB „2 plius“, kuri valdo bendrovių „Anykščių ratas“, „Kautra“ , „Vaja Farm“, „Agrolinija“
ir kitus akcijų paketus, akcininkas ir direktorius Vygantas Šližys
„Anykštai“ sakė negalintis pasakyti, kad dėl emigracijos pajutęs
darbuotojų stygį.
„Pavyzdžiui, gerų vairuotojų,
kuriais gali pasikliauti, stygius
buvo visada. O vairuotojų „kabutėse“ ir dabar yra pakankamai. Dėl
darbuotojų stygiaus tikrai negalėčiau skųstis. Atlyginimai mokami
laiku, jie nėra maži, bet žvelgiant
plačiau, žinoma, gerų specialistų
trūkumas jaučiamas“, - sakė V.
Šližys.
Tai, kad vien pernai iš Anykščių
rajono gyventi ir dirbti į užsienį
išvyko 382 gyventojai, anot V.
Šližio, yra didelis skaičius.
„Manau, kad čia tokia emigracijos banga. Kol pragyvenimo lygis
tarp Lietuvos ir išsivysčiusių šalių
toks didelis, nieko čia nepadarysi.
Žmonės ieškojo geresnio gyvenimo ir ieškos. Kam jam persikvalifikuoti, kai gali išvažiuoti ir
dar užsienyje tarp lietuvių draugų
rasti? Bet emigracija iš skurdesnių šalių, tokių, kaip Baltarusija
ar Ukraina, dar didesnė ir iš ten
žmonės emigruoja pas mus. Vien
transporto sektoriuje Lietuvoje dabar iš tų šalių dirba apie 10
000 darbuotojų. Kaip priverstinai
emigrantus sugrąžinsi į Lietuvą?
Aišku, kad nesugrąžinsi“, - sakė
V. Šližys.
Gali nebelikti ne tik kam
dirbti, bet ir pramogauti
UAB „Deivana“ ir „Adovis“,
teikiančių turizmo verslo pas-

Kurklių seniūnijos seniūno
Algimanto Jurkaus teigimu,
didžiausias emigracijos bumas iš seniūnijos buvo maždaug prie 5–10 metų.
laugas, akcininkas ir direktorius
Deividas Dilys taip pat sakė, kad
dėl anykštėnų emigracijos į užsienį darbuotojų stygiaus nepajautęs.
Bent jau pernai.
„Pernai darbuotojų stygiaus nepajutau. Sakyčiau, kad netgi buvo
daugiau galimybių darbuotojų pasirinkti. Į didžiąją dalį pareigybių
darbuotojams nereikalinga tam tikra patirtis, mes juos apmokome,
todėl man gal buvo ir paprasčiau.
Jei kažkam reikia specialisto, kuris turi kažkokią patirtį, tada jie,
neabejoju, gal ir susiduria su problemomis“, - optimistiškai buvo
nusiteikęs D. Dilys, pabrėždamas,
kad jo įmonėse daugiausiai dirba
jaunimas.
D. Dilio manymu, į užsienio šalis daugiausia emigruoja 18 – 40
metų rajono gyventojai.
„Tendencija vienareikšmiškai
yra bloga. Aš po poros mėnesių
pradėsiu ieškoti darbuotojų, galbūt tada ir pajusiu, kad išvažiavo
tas segmentas, kurio man reikia?
Mokūs yra tie žmonės, kurie dirba
toje pačioje Lietuvoje ir čia pinigus išleidžia. Kaip sakau, lazda
turi du galus. Tai ne tik kad nebus
kam dirbti, bet ir, mano atveju,
kam pramogauti“, - sakė D. Dilys.

užjaučia

Tegu nuoširdi mūsų užuojauta paguodžia Jus, Vladai
EIDRIGEVIČIAU, liūdesio
valandą, mirus broliui.
R. ir R. Juozėnai
D. ir A. Girskai
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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. Neaprėpiama gamta
(subtitruota).
14.00 Puaro. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės
vėliavnešiai.
16.25 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Premjera.
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
Jonas Vailokaitis.
17.15 Auksinis protas.
18.30 Žinios.
19.00 Teisė žinoti.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 3.
21.55 Premjera. Myli, nemyli.
N-7.
23.35 Kino žvaigždžių alėja.
Hadsakerio patikėtinis. N-14.
1.25 Pasaulio dokumentika.

6.25 “Stebuklingi vaikai”.
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”.
9.55 KINO PUSRYČIAI Artūras ir
minimukai.
11.55 Jaunavedžiai. N-7.
13.45 Pričiupom!. N-7.
14.10 Ko nori moterys. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 PREMJERA Pabėgimas.
N14.
23.55 Paskutinis skautas. N14.
1.55 Smokingas. 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 PREMJERA “Caraitis
Ivanas ir vilkas pilkas 3”.
12.40 “Asteriksas ir Obeliksas.
Jos didenybės tarnyboje”. N-7 .
15.00 “Tavo, mano ir mūsų”.
16.50 “Ekstrasensų mūšis”. N-7 .
18.00 “Raudonas kilimas”.
18.30 “TV3 žinios”.
19.30 “Lietuvos talentai”. N-7 .
22.30 “12 galimybių”. N-14 .
0.50 PREMJERA “CBGB klubas”. 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 Kaip atsikratyti vaikino per
10 dienų. N14.
23.50 “Sekso magistrai”. N14.
1.50 Požemių ugnis. N14.
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
11.30 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
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”.
16.35 “Senojo Tilto paslaptis”.
17.45 “Senojo Tilto paslaptis”.
18.55 Nemarus kinas. Rožinė
pantera puola. N-7. 1976 m.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Bekas 3. Tylus klyksmas. N14.

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11.30 Klausimėlis.lt.
11.45 Savaitė.
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.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
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 Premjera. Supriešinta šalis? Atakos prieš “Charlie Hebdo”
padariniai (subtitruota).
23.05 Premjera. Valdžios tvirtovė.
N-7.
0.05 Misija Sibiras’16. dvi savaitės, trukusios vieną poliarinę dieną.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Klausimėlis.lt.
5.30 Teisė žinoti.
6.30 “Visatos broliai”.
7.00 “Robomobilis Polis”.

7.30 “Džiumandži”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 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
Absoliutus blogis. N14.
0.10 “Kultas”. N14.
1.05 “Strėlė”. N-7.
1.55 “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 detektyvai”.
N-7.
11.05 “Madagaskaro pingvinai”.
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.
20.00 “Pakartok!”. N-7
21.00 PREMJERA “Šviesoforas”.
N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 PREMJERA “Mano ištakos”. N-14
0.40 “Skandalas”. N-7
1.35 “Rouzvudas”. N-14
2.30 “Vikingai”. N-14
3.20 “Paskutinis žmogus

Žemėje”. N-7
6.15 Sveikatos ABC televitrina.
6.45 “Ponas Bynas”.N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 Gyvenimiškos istorijos (k).
9.05 “Džuna”. N-7.
10.05 Farų karai (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 “PREMJERA Kijevo operatyvinė grupė”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
21.30 Įspėjantis pranešimas. N-7.
0.20 Kaip atsikratyti vaikino per
10 dienų. N14.
2.25 “Sekso magistrai”. N14.
4.05 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
4.30 “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”.
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22.50 Kvaila, beprotiška meilė.
N14.
1.10 “Neištikimieji. Išdavystės
istorijos”. N14.
1.55 “Karalienė Izabelė”. N14.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
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 Keliaukim!
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Legendos.
11.00 Teatralizuota Elžbietos I
laikų šokių programa „Linksmasis
karas”.
12.00 Rašytojo Vlado Dautarto
90-osioms gimimo metinėms.
Brydė.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.35 Vladas Jakubėnas.
Baletas „Vaivos juosta”.
15.00 Premjera. Dokumentinis
filmas „2beLT. Kartu Amerikoje”.
15.45 Kultūra. Dailininkė Jūratė
Stauskaitė.
16.05 Keliaukime kartu. Dar
kartą apie įdomiausius Ukrainos
miestus.
16.30 Keliaukime kartu. Tai, kas
liko už kadro.
16.55 Veisenzė. Berlyno meilės
istorija 1. N-7.
17.45 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2017. Vytauto Kavolio
knygos „Moterys ir vyrai lietuvių
kultūroje” pristatymas.
18.30 Linija, spalva, forma.

19.00 Nacionalinis turtas.
19.30 Durys atsidaro.
20.00 Kino legendos. Premjera.
Deividas Siušė ir jo Puaro.
21.00 Nes man tai rūpi.
21.45 Kelias į namus.
22.15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Solo Ansamblis”.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Keliaukim!
0.25 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
1.15 Džiazo muzikos vakaras.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Apie žūklę.
7.00 Auginantiems savo kraštą.
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.20 KK2 (k). N-7.
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.
0.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
1.20 Ne vienas kelyje (k).
2.00 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 (kart.) .

11.00 “Nepaprastos lenktynės”.
N-7.
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7 .
12.30 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7 .
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7 .
14.00 “Bjauriausi darbai pasaulyje”. N-7 .
15.00 “Pragaro kelias”. N-7 .
16.00 “Iš peties”. N-7 .
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos
rungtynės. Prienų-Birštono
„Vytautas” - Kauno „Žalgiris”.
Tiesioginė transliacija.
19.00 “Aš - superhitas”. N-7.
21.00 “Nakties TOP”. Pramogų
laida. N-14 .
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Nuodėmių daktaras”.
N-14 .
23.30 “Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai”. N-14 .
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
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. N-7.
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“.
02.15 „Kartą Rostove...“. N-7.
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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.
Keršto karuselė”. N14.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.15 “Auklė”.
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.20 “Mentalistė”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.55 “Bekas 3. Tylus klyksmas”.
N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Legendos.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Lietuva mūsų lūpose.
8.15 Durys atsidaro.
8.40 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. Viena
istorija.
17.00 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Amžininkai. Blokados
auksas.
18.20 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.

19.45 Stambiu planu.
20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Neliečiamieji. N-7.
22.45 Stop juosta.
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE.
1.00 Nacionalinis turtas.
1.30 Atspindžiai.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 LRT Kultūros akademija
5.00 Kelias į namus. (kart.).
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.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7
8.00 “Topmodeliai”. N-7
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 “Baradač’ius”. N-14
22.00 “Farai”. N-14
23.00 PREMJERA “Velnio stuburo paslaptis”. S
0.50 “Aš - superhitas”.. N-7 (kart.)
1.40 “Daktaras Hausas”. N-14
07.20 Vantos lapas.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Moterų balsas.
09.20 „Miškinis“. N-7.
10.25 „Paslapčių sala“. N-7.
11.30 „Gluchariovas“. N-7.
12.35 “Pėdsakas”.
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 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Detektyvas Linlis“. N-7.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“. N-7.
03.30 „Bitininkas“. N-7.
04.15 „Gluchariovas“. N-7.
05.05 „Neišsižadėk“. N-7.
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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.
10.55 Misija Sibiras’16. dvi
savaitės, trukusios vieną poliarinę
dieną.
11.45 Supriešinta šalis? Atakos
prieš “Charlie Hebdo” padariniai
(subtitruota, kart.).
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.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
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.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Premjera. Drakula. N-14.
0.10 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Jonas Vailokaitis.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Emigrantai.
4.05 Dokumentinė istorinė laida
“Lietuvos kolumbai”.
5.05 Istorijos detektyvai.
6.30 “Visatos broliai”.
7.05 “Džiumandži”
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 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.
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 Anapus nežinomybės.
N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Gaujos vyrukai. N14.
0.05 “Kultas”. N14.
1.00 “Strėlė”. N-7.
1.50 “Kortų namelis”. N14.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 “Šviesoforas”. N-7
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”.
N-7
11.00 “Pakartok!”. N-7
12.00 “Aš - superhitas”. N-7
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 “Prieš srovę”. N-7
21.00 PREMJERA
“Šviesoforas”. N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Liūtis”. N-14
0.25 “Imperija”. N-14
1.25 “Rouzvudas”. N-14
2.15 “Vikingai”. N-14
3.10 “Paskutinis žmogus
Žemėje”. N-7

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Voratinklis”. N-7.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas”
(k). N-7.
10.05 “Kijevo operatyvinė grupė”. 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 “PREMJERA Kijevo operatyvinė grupė”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
N-7.
21.30 Kiečiausi Spartos vyrai.
N14.
23.05 Įspėjantis pranešimas.
N-7.
1.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.30 “Dalasas”. N-7.
3.15 “Penktoji pavara”.
4.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. N-7.
4.25 “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”.
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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.
10.55 Emigrantai.
11.45 Dokumentinė istorinė laida
“Lietuvos kolumbai”.
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.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas “Kas ir kodėl?”.
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. Daktaro Blanšo
klinika. N-14.
0.30 Dokumentinė apybraiža
“Mes nugalėjom”.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Gyvenimas.
6.30 “Visatos broliai”.
7.05 “Džiumandži”
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 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.
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 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Samdomas karys. N14.
0.10 “Kultas”. N14.
1.05 “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 “Šviesoforas”. N-7
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”.
N-7
11.00 “Prieš srovę”.. N-7
12.00 “Aš - superhitas”. N-7
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 “Gero vakaro šou”. N-7
21.00 PREMJERA “Šviesoforas”.
N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.25 “Vikingų loto”.
22.30 “Po šia oda”. N-14
0.45 “Imperija”. N-14
1.40 “Rouzvudas”. N-14
2.30 “Vikingai”. N-14
3.25 “Paskutinis žmogus
Žemėje”. N-7
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.

8.05 “Voratinklis”. N-7.
9.05 “Muchtaro sugrįžimas”
(k). N-7.
10.05 “Kijevo operatyvinė grupė”.
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 “PREMJERA Kijevo operatyvinė grupė”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
9.05 “Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos”. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... N-7.
21.30 Tapatybė. N14.
23.15 Kiečiausi Spartos vyrai.
N14.
0.45 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
1.30 “Dalasas”. N-7.
2.10 “Penktoji pavara”.
2.55 Visi vyrai - kiaulės... (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 teorija”.
N-7.
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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.
Kruvinos dramos”. N14.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.15 “Auklė”.
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.20 “Mentalistė”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.05 “Midsomerio žmogžudystės
II. Keršto karuselė”. N14.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Amžininkai.
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.
12.55 “Kremerata Baltica”
20-mečiui ir Gidono Kremerio
70-mečiui.
14.45 Disidentai.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.
17.30 Kai aš mažas buvau.
18.15 Margarita Dvarionaitė.

1977 m.
18.30 Premjera. Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Myli, nemyli. N-7.
22.35 Durys atsidaro.
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.05 Maistas ir aistros.
1.35 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Bus visko (k).
12.10 Dviračio šou (k).
12.40 Tauro ragas (k). N-7.
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.50 Autopilotas.
14.15 Ne vienas kelyje (k).
14.45 Dviračio šou (k).
15.15 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.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7
8.00 “Topmodeliai”. N-7
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. „Leicester City FC”
- „Sevilla FC”. Tiesioginė transliacija.
23.40 “Rokis 4”. N-7
1.20 “Aš - superhitas”. N-7 (kart.)
2.10 “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 „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 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 „Neišsižadėk“. N-7.
03.30 „Bitininkas“. N-7.
04.15 „Gluchariovas“. N-7.
05.05 „Neišsižadėk“. N-7.
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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 III.
Valkatos mirtis”. N14.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.15 “Auklė”.
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.20 “Mentalistė”. N-7.
3.20 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
Kultūra
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.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentai (kart.).
12.55 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13.25 Lūžis prie Baltijos.
14.25 Durys atsidaro. Viena
istorija.
14.40 Keliaukime kartu.
15.05 Keliaukime kartu.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Muzikos istorijos.
18.05 ARTi.
18.25 Poezija.

18.30 Talibanas. žvilgsnis iš
vidaus (subtitruota).
19.00 Tokie jie buvo... Vytautas
Kernagis.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Premjera. Šimtas reginių
senoviniame mieste.
20.15 LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2017. LLTI premijos už
kūrybiškiausią 2017 m. knygą
laureato paskelbimas ir knygų
12-o aptarimas.
21.00 Elito kinas. Premjera.
Trumanas. N-14.
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.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Dyzelio mįslė.
12.10 Dviračio šou (k).
12.35 Ne vienas kelyje (k).
13.10 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.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7
8.00 “Topmodeliai”. N-7
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. „Club Atlético de
Madrid” - „Bayer 04 Leverkusen”.
Tiesioginė transliacija.
23.40 “Rokis 5”. N-7
1.40 “Aš - superhitas”. N-7 (kart.)
2.30 “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 „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 „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.
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TV programa
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Gyvenimas.
11.50 Istorijos detektyvai.
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.
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 TV žaidimas “Kas ir
kodėl?”.
18.30 Žinios.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.29 Loterija “Jėga”.
21.30 Lietuvos patriotai.
22.50 Nuogas tarp vilkų. N-14.
0.40 Klausimėlis.lt.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Specialus tyrimas.
4.05 Lietuvos patriotai.
5.25 Laisvės vėliavnešiai.
6.30 “Visatos broliai”.
7.05 “Džiumandži”
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris
I”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 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.
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.
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
Gilus sukrėtimas. N-7.
0.35 “Kultas”. N14.
1.30 “Strėlė”. N-7.
2.20 Sveikatos ABC televitrina
(k).
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 “Šviesoforas”. N-7
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. N-7
11.00 “Gero vakaro šou”. N-7
12.00 “Aš - superhitas”. N-7
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 “Farai”. N-7
21.00 PREMJERA
“Šviesoforas”. N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Statyk už favoritą”.
N-14
0.20 “Imperija”. N-14
1.20 “Rouzvudas”. N-14
2.10 “Vikingai”. N-14
3.10 “Paskutinis žmogus
Žemėje”. N-7
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Voratinklis”. N-7.

9.10 “Paskutinis faras”. N-7.
10.05 “Kijevo operatyvinė
grupė”. 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 “PREMJERA Kijevo
operatyvinė grupė”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 “Džuna”.
21.30 Meksikietis. N-7.
23.55 Tapatybė. N14.
1.35 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.20 “Dalasas”. N-7.
3.05 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
4.35 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 teorija”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Kaukė”.
15.35 “Rožinė pantera”.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11.00 Specialus tyrimas.
11.50 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
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.
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. Pinklėse.
0.20 Stilius.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
2.55 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3. (kart.).
3.40 “Eurovizija 2017”.
Nacionalinė atranka. Finalas.
6.30 “Visatos broliai”.
7.05 “Džiumandži”
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris
I”.
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. 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 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 PREMJERA
Gangsterių medžiotojai. N14.
23.15 Kiti. N14.
1.10 Gilus sukrėtimas. N-7.
6.25 Nuotykių metas. N-7.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.25 “Šviesoforas”. N-7
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”. N-7
11.00 “Farai”.. N-7
12.00 “Aš - superhitas”. N-7
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 “Rio”. N-7
21.20 “Nepageidaujami genai”. N-7
23.30 “Apokalipto”. N-14.
6.15 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Kvapų detektyvas”.
N-7.
10.05 “Kijevo operatyvinė
grupė”. 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 “PREMJERA Kijevo
operatyvinė grupė”. N-7.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”.
21.30 Tikras teisingumas.
Gatvės karai. N14.
23.20 Meksikietis. N-7.
1.35 “Džeikas, Storulis ir
šuo”. N-7.
2.25 “Dalasas”. N-7.
3.10 Tikras teisingumas.
Gatvės karai. N14.
4.35 “Kvapų detektyvas”.
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
šviesa”.

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. PREMJERA
“Geriausi Švedijos detektyvai.
Europos bliuzas”. N-7.
23.30 “Be kaltės kalta”. N-7.
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.35 “Auklė”.
2.00 “Mentalistė”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.35 “Midsomerio žmogžudystės III. Valkatos mirtis”. N14.
Kultūra
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 Talibanas. žvilgsnis iš
vidaus (subtitruota, kart.).
12.40 Džiazas.
14.05 Mažesnieji broliai.
14.40 Režisieriaus Stasio
Ratkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.
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 Smuikininko Raimundo
Katiliaus 70-osioms gimimo
metinėms.
21.30 Smuikininkas.
Raimundui Katiliui - 70.
22.30 Nacionalinis turtas.
22.55 Poezija. LRT aukso
fondas.
23.00 Premjera. Kika. S.
0.50 DW naujienos rusų kalba.
1.00 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).
12.40 Autopilotas (k).
13.10 24 valandos (k). N-7.
13.55 Dyzelio mįslė.
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.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 “Las Vegasas”. N-7
8.00 “Topmodeliai”. N-7
9.00 “Vienam gale kablys”.
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
10.30 “Dvi merginos be cento”.
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 “Baradač’ius”. N-14
22.00 “Apiplėšimas Beikerio
gatvėje”. N-14
0.15 “Aš - superhitas”. N-7
(kart.)
1.15 “Daktaras Hausas”. N-14
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Patriotai. N-7.
08.20 „Kartą Rostove...“. 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 „Kulinaras“. 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.
03.30 „Bitininkas“. N-7.
04.15 „Gluchariovas“. N-7.
05.05 „Neišsižadėk“. N-7.
05.50 „Jaunikliai“.

2017 03 17
17.55 “Širdele mano”. N-7.
20.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
“Nusikaltimo vieta Hamburgas. Dievo rūstybė”.
N14.
22.50 SNOBO KINAS
“Advokatas iš Linkolno”. N14.
1.10 “Vedęs ir turi vaikų”.
N-7.
1.35 “Auklė”. N-7.
2.00 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.45 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.30 “Geriausi Švedijos
detektyvai. Europos bliuzas”.
N-7.
Kultūra
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.).
9.10 DW naujienos rusų
kalba.
9.20 Durys atsidaro.
9.45 Tarptautinė konferencija
“60 metų Romos sutarčiai.
nauja pradžia Europai”.
14.00 Gimtoji žemė.
14.25 Kelias į namus. (kart.).
14.55 Nes man tai rūpi.
15.40 Pavojingi jausmai.
16.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 1. N-7.
19.10 Premjera. Steiko (r)
evoliucija. N-14.
21.00 Nuogas tarp vilkų.

N-14.
22.45 Atspindžiai.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.50 LRT Kultūros akademija.
1.35 Misija. Vilnija.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Keliaukim!
4.15 Legendos.
5.00 Maistas ir aistros.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Bus visko (k).
11.20 Beatos virtuvė (k).
12.10 Dviračio šou (k).
12.40 Pasienio sargyba (k).
N-7.
13.10 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. Vedėja
Rasa Tapinienė
21.00 Drakula. Tikroji vampyro istorija. N-7.
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”. N-7
9.00 “Ekstremali žvejyba”.
N-7
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
10.30 “Dvi merginos be cento”. 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 “Eurolygos rungtynės.
Kazanės „Unics” - Kauno
„Žalgiris”. Vaizdo įrašas.
0.30 “Rokis 5”. N-7 (kart.)
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“.
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 Auksinė daina.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių..
23.05 „Bilietas į laisvę“.
N-14.
01.00 „Zodiakas“. S.
02.45 „Gamtos magija“.
03.00 „Bilietas į laisvę“.
N-14.
04.25 „Zodiakas“. S.
06.00 „Jaunikliai“.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Specialus tyrimas.
7.00 Premjera. Tobotai 1.
7.25 Tatonka ir mažieji
draugai.
7.40 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.55 Džiunglių knyga 1.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis (subtitruota).
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Mokslas apie
miegą (subtitruota).
13.50 Klausimėlis.lt.
14.05 Džesika Flečer. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant.
Dokumentinė apybraiža “Mes
nugalėjom”.
16.30 Sveikinimų koncertas.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Žinios.
18.55 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterijos “Keno Loto”
ir “Jėga”.
20.30 Panorama.
21.00 Mūsų legenda Stasys Povilaitis.
22.35 Premjera. Su meile,
Rouzi. N-14.
0.20 Pasaulio dokumentika.
2.00 Džesika Flečer. N-7.
3.35 Stilius.
4.15 Dokumentinė apybraiža
“Mes nugalėjom”.
4.45 Lietuvos patriotai.
6.30 “Džiumandži”.
6.55 “Mažieji Tomas ir
Džeris I.

7.20 “”Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai”
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Linksmieji detektyvai”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 “Peliukas Stiuartas
Litlis”.
9.30 “PREMJERA Saugokis
meškinų”.
10.00 KINO PUSRYČIAI
Volisas ir Gromitas.
Kiškiolakio prakeiksmas.
11.40 Gyvūnas. N-7.
13.20 Šokis hip-hopo ritmu.
N-7.
15.25 Fantomas įsisiautėja.
N-7. 1965 m.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS Ant
bangos.
21.20 Tikras vyras. N-7.
23.05 Myliu tave, žmogau.
N14.
1.05 Gangsterių medžiotojai.
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 “Pasaulis pagal moteris”.
10.30 “Svajonių ūkis”.
11.00 PREMJERA
“Šuniukas žvaigždė”.
12.50 “Spąstai tėvams II”.
14.25 “Kon Tikis”. N-7
16.50 “Simpsonai”. N-7
17.20 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7
18.30 TV3 žinios.
19.25 “Eurojackpot”.
19.30 “Aš - superhitas”. N-7

21.30 PREMJERA
“Ekipažas”. N-14
0.20 “Surogatinė motina”.
N-14
6.15 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 “Blogas šuo!”
11.00 Galiūnų čempionų
lyga.
12.00 Foilo karas. Baltoji
plunksna. N-7.
14.00 “Džuna”.
15.00 Gyvenimiškos istorijos.
15.55 “Kas žudikas?”. N-7.
17.00 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.00 “Paskutinis faras”.
N-7.
19.00 “Ponas Bynas”. N-7.
19.30 Muzikinis iššūkis.
21.30 MANO HEROJUS
Mirties nuosprendis. N14.
23.15 AŠTRUS KINAS
Nepažįstamojo skambutis.
N14.
0.55 “Dalasas”. N-7.
2.25 Muzikinis iššūkis (k).
3.55 “Blogas šuo!”
4.40 “Kas žudikas?”. N-7.
6.50 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
10.30 “Įdomiausi faktai apie
gyvūnus”.
11.30 “Zoologijos sodo naujagimiai”.
12.00 “Kasdien virtuvėje su
Reičele Alen”.
12.30 “Reičelės Alen pyragų
dienoraštis”.

2017 03 18
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Akloji”.
16.00 “Būrėja”.
17.05 “Senjora”. N-7.
18.50 “Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS “Bekas 3. Dievo
vardu”. N14.
22.50 “Karalienė Izabelė”.
N14.
0.15 “Neištikimieji.
Išdavystės istorijos”. N14.
1.05 “Advokatas iš
Linkolno”. N14.
3.00 “Nusikaltimo vieta Hamburgas. Dievo rūstybė”.
N14.
4.30 “Pasisvėrę ir laimingi”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Krikščionio žodis.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 Tarptautinis menų
festivalis “Gražiausiu taku
2015”.
12.30 Šokių akademija 3.
13.25 Daug triukšmo dėl
nieko (subtitruota).
16.15 Šventės ir tradicijos.
16.40 Steiko (r)evoliucija.
N-14.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.
Premjera. Didysis Lebovskis.
N-14.
23.00 Muzikos pasaulio

žvaigždės. Fortepijoninis trio
“Kaskados”.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 3
(kart.).
0.25 ARTS21.
0.55 Trumanas. N-14.
2.40 Bliuzas. Muzikinės
kelionės (kart.).
4.10 Stop juosta.
4.40 Amžininkai. Blokados
auksas.
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 Drakula. Tikroji vampyro istorija. N-7.
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.30 “Dailininkas Gintaras
Palemonas Janonis” iš ciklo
“Menininkų portretai”.
22.05 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
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
(kart.)
8.30 “Vienam gale kablys”.
9.00 “NT žinios”.
9.30 “Lietuvos mokyklų žaidynės”.
10.00 “Iš peties”. N-7 (kart.)
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. N-7

12.00 “Crisso Angelo iliuzijų
pasaulis”. N-7
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7
14.00 “Bjauriausi darbai
pasaulyje”. N-7
15.00 “Pragaro kelias”. N-7
16.00 “Iš peties”. N-7
17.00 Lietuvos krepšinio
lygos rungtynės. Šiaulių
“Šiauliai” - Klaipėdos
“Neptūnas”. Tiesioginė transliacija.
19.00 “X Faktorius”.
21.30 TV3 žinios.
22.30 “Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 1
dalis”. N-14
0.50 “Apiplėšimas Beikerio
gatvėje”. N-14 (kart.)
06.55 „Bekraštė Kanada“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą.
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 „Paslapčių sala“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Paslapčių sala“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės“. N-7.
01.30 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
03.00 „Kalnų ežerai“.
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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
Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius. Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.
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Gerbiami anykštėnai,

Mieli Anykščių krašto
žmonės

Šiandien
ypatinga šventė - švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną.

Prieš dvidešimt septynerius metus, 1990 m. kovo
11-ąją,

prasidėjo

mūsų

Nepriklausomą, demokratišką bei tvirtą
valstybę dabar turime
todėl, kad anuomet
troškome daugiau nei
to, kas atrodė racionalu, pamatuota ir saugu.
Siekėme teisės kurti
Lietuvą tokią, kokią patys norime matyti.

laisvės kelias. Visko buvo
jame – ir kasdienių pergalių džiaugsmo, ir sunkių
išbandymų. Laisvė pareikalavo Sausio 13–osios,
Medininkų aukų. Bet mes
atkakliai ėjome valstybės
kūrimo keliu, žingsnis po
žingsnio įsitvirtindami Europoje.
Kovo 11–ąją pradėjome naują Lietuvos istorijos etapą, už kurį esame atsakingi visi. Nuo mūsų pačių priklauso, kas būsime, ką paliksime savo vaikams, anūkams – visoms ateities kartoms.

Sveikinu visus Kovo
11-osios proga ir linkiu neprarasti tikslų, kurie mus
jungtų ir sietų - pagarbos vienas kitam, meilės Tėvynei
ir vienybės saugant ir puoselėjant savo šalį.
Gražios ir prasmingos šventės! Su Kovo 11-ąją!

Sveikinu su Kovo 11–ąja, Laisvės diena. Tegu suvienija mus meilė savo kraštui - juk Lietuva tėra viena. O
mūsų tiek nedaug.
Irena Andrukaitienė,
Kovo 11 – osios Akto signatarė

Kandidatas Į LR Seimą Ričardas Sargūnas
Politinė reklama. Bus apmokėta iš Ričardo Sargūno rinkiminės sąskaitos.
Užsak. Nr. 275

Mieli anykštėnai,
Valstybę

ku-

Mieli anykštėnai,

riam mes visi –

sveikinu jus Kovo 11-osios, Lietuvos

mūsų

Nepriklausomybės

atkūrimo

dienos

proga! Tegul šios brangios mūsų šaliai šventės šiluma paliečia kiekvieno
iš mūsų širdį.
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Sergejus Jovaiša

Kovo 11-oji visų
šventė.

Švęskime!
Prasmingų darbų, geresnio gyvenimo, ramios ateities Jums linki
Anykščių rajono tarybos narys Lukas Pakeltis
Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
rinkiminės sąskaitos Užsak. Nr. 274.

šiupinys
Gimtadienis. Trečiadienį su
85–uoju gimtadieniu Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis pasveikino tapytoją, grafiką ir
skulptorių, Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatą
Antaną Kmieliauską, kurio skulptūra „Šventoji šeima“ puošia Anykščių bažnyčios šventorių.
Parašai.
Anykščių-Panevėžio
apygardos rinkimų komisijai parašų rinkimų lapus su parašais
grąžino socialdemokratė Auksė
Kontrimienė, „valstietis“ Antanas
Baura ir konservatorius Valentinas
Stundys. Pirmoji parašus surinko
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
atstovė Edita Tamošiūnaitė, po jos Lietuvos centro partijos kandidatas
Kristupas Krivickas. Šių kandidatų
surinkti parašai patikrinti, jiems
nebeliko kliūčių dalyvauti balandžio 23 dienos Seimo rinkimuose.
Parašų rinkimų lapus buvo pasiėmę
14 pretendentų į kandidatus. Nepriklausoma pretendentė į kandidatus
Ilona Stasiūnė tik pradėjusi rinkti
parašus apsisprendė rinkimuose nedalyvauti. Kitų pretendentų parašų
laukiama iki kitos savaitės vidurio.
Konkursas. Iki kovo 15 dienos
dar galite spėti dalyvauti „Anykštos“ laikraščio ir jos interneto portalo konkurse „Fotografuoju žiemą“.
Pateko. Londone įvyko aštuonios
Britanijos lietuvių krepšinio lygos
(BLKL) turnyrų rungtynės, po kurių paaiškėjo dviejų A.Sabonio taurių pusfinalio dalyvės ir pirmoji kelialapio į BLKL-A13 Steel turnyro
pusfinalį savininkė. Ketvirtfinalio
rungtynes žaidė „Anykščių“ ir „Kyborgų“ komandos. Pergalę rezultatu 64:61 iškovojo BC „Anykščiai“.
„Anykščiai“: Aušridas Petraitis (15
atk.kam.) 23, Tadas Bagdonas (11
atk.kam.) 20, Edgaras Višinskas
(6/7 dvit.) 12.
Rangovas. Pernai kelias rangos
sutartis su Anykščių savivaldybės
administracija turėjęs medinės pilies statytojas Povilas Gurklys ir
šiemet jau laimėjo vieną rangos
darbų konkursą. Šio kupiškėno
firma remontuoja vaikų darželio
„Žiogelis“ patalpas. Tiesa, sutarties
vertė - tik 1 tūkst. 30 eurų.

Privalumas – nuolatinis bendravimas su klientu
Sprendimai, kuriuos žemės ūkiu besiverčiantys asmenys ar įmonės
turi priimti, nuolat keičiasi. Planuojant verslą, būtina galvoti apie
ilgalaikę perspektyvą. Visko aprėpti pačiam – neįmanoma, todėl
kreiptis į specialistų komandą – geras sprendimas. Lietuvos žemės
ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Anykščių r. biuro konsultantai kviečia drauge planuoti verslo sėkmę.
Pernai planuodami metų darbus,
ilgalaikį bendradarbiavimą su biuro
konsultantais pasirinko 87 klientai.
Pasirašę paslaugų teikimo sutartis,
jie buvo ramūs, kad konsultantams
patikėti darbai tikrai bus atlikti.
Konsultantai tvarkė jų ūkių buhalterinę apskaitą, rengė ir administravo verslo planus ES paramai
gauti, pildė paraiškas, atliko ūkių
veiklos ekonominį vertinimą, kvietė dalyvauti mokymuose. Taip pat
rekomendavo reikalingas augalininkystės, gyvulininkystės, darbų
saugos, miškininkystės paslaugas,
kurias atliko specializuoti šių sričių LŽŪKT specialistai.
„Į biurą galima kreiptis ir dėl
pavienių paslaugų ar konsultacijų.
Žinoma, ilgalaikiai ryšiai – didesnis
privalumas. Ilgiau bendradarbiau-

jant, galima labiau įsigilinti į kiekvieno kliento ūkio ar įmonės situaciją, analizuoti veiklos rezultatus,
patarti, kokią verslo sritį tobulinti,
kviesti naudotis ES parama, taip pat,
žinant ūkio situaciją, rekomenduoti
reikalingą paslaugą ar mokymus“, –
sakė biuro vadovė Vilma Lebedė.
Daugiausia verslo sėkmei užtikrinti reikalingų išvadų gaunama
drauge su klientais analizuojant
apskaitos duomenis. Reikia pasakyti, kad dėl dvejybinės apskaitos
tvarkymo į biurą gali kreiptis ne tik
ūkininkai. Ši paslauga jau teikiama
mažoms ir vidutinėms įmonėms.
„Puikiai suprantame, ko iš mūsų
tikisi klientai, todėl apskaitą sutvarkome laiku, pagal įstatymus. Mums
labai svarbu teisingai apskaičiuoti mokesčius, pateikti reikalingas

„Ar snigs, ar lis, ar saulė švies – Anykščių konsultantai visuomet Jums
padės“, – sako biuro darbuotojos (iš kairės) Inga Lazickienė, Vilma Lebedė, Albina Kišūnienė.
deklaracijas, formas VMI, Sodrai
ar kitoms institucijoms, priminti
klientams apie artėjantį mokesčių

mokėjimą, dokumentų teikimo, atsiskaitymų su kitomis organizacijomis terminus. Mes atstovaujame

klientams įvairių tikrinimų metu,
konsultuojame buhalteriniais, finansiniais ir mokesčių klausimais“,–
sakė biuro vadovė.
Taigi biuro komandos tikslas –
ilgalaikis bendradarbiavimas. Įgyti
klientų pasitikėjimą siekiama atsakingai atliekamu kasdieniu darbu
ir nuolatiniu bendravimu. Darbuotojos prisiima visą atsakomybę už
teikiamas konsultacijas ir paslaugas. Jos kasmet tobulina kvalifikaciją, glaudžiai bendradarbiauja
su valstybinėmis institucijomis, atliekančiomis ūkio veiklos patikrą,
nuolat gilinasi į ūkiams keliamus
reikalavimus, įstatyminę bazę ir
stengiasi užtikrinti klientų verslo
finansinį ir ūkinį saugumą.
Šiuo metu biure (Dariaus ir Girėno g. 8) pasirašomos paslaugų
teikimo sutartys 2017-iems metams. Dėl išsamesnės informacijos
į biuro vadovę V. Lebedę galima
kreiptis tel. 8 655 56 579.
Jolanta Dalia Abarienė
Užsak. Nr. 279
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Kavarske meras džiaugėsi, kad
vidmantas.s@anyksta.lt
rajonas grąžina skolas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Antradienį seniūnijos gyventojams atsiskaitė Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas. Renginyje tradiciškai dalyvavo rajono vadovai. Po seniūno ataskaitos meras Kęstutis Tubis ir savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka pasakė
trumpas ir konkrečias kalbas, o didesnių kavarskiečių priekaištų
valdžia nesulaukė.

Kavarsko seniūno ataskaitos klausėsi (iš kairės): savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas, administracijos direktorius Audronius Gališanka, meras
Kęstutis Tubis, Kavarsko klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas.
Seniūnas – geras viešųjų
ryšių specialistas
Seniūnas A. Gansiniauskas
savo ataskaitoje vardino nuveiktus darbus, minėjo seniūniją charakterizuojančius skaičius. Pasak
seniūno, pernai viešuosius darbus seniūnijoje dirbo 12 asmenų, o ankstesniais metais tokių
žmonių būdavę 30-40. Seniūnija
2016 metais priėmė 1292 socialinių pašalpų prašymus, seniūnijos
teritorijoje gyvena 22 socialinės
rizikos šeimos, kuriose auga 55
vaikai. A. Gansiniauskas džiaugėsi, kad už 9,3 tūkst. eurų įrengtas
Kavarsko bažnyčios apšvietimas,
38 tūkst. eurų išleista vietinių kelių ir gatvių priežiūrai.
Seniūnas vaizdžiai aiškino,
kiek vietos Kavarsko kapinėse.
„Per 13 mano darbo metų užlaidojome tik 15 arų, tad kapinėse
vietų užteks 400 metų“, – paskaičiavimus pateikė A. Gansiniauskas.
Seniūnas kalbėjo, kad numatoma rekonstruoti gelžbetoninį
Pumpučių kryžių, bet dėstė, kad
darbai nepigiai kainuos. „Ir meras žino, kad restauratoriai reikalauja 5 tūkstančių eurų“, – sakė
A. Gansiniauskas. Pasak seniūno, Kavarskas pagal parduotuvių
skaičių pretenduoja į Lietuvos

Gineso rekordų knygą – miestelyje, kuriame 616 gyventojų, yra
10 parduotuvių.
Seniūnas džiaugėsi naujuoju
Kavarsko klebonu dr. Nerijumi
Vyšniausku. „Labai tvarkingas.
Kaip čia pasakius... labai išmintingas. Su buvusiu klebonu taip
pat bendravom, bet dabar bendravimas kitokio lygmens“, – apie
kun.dr. N. Vyšniauską kalbėjo A.
Gansiniauskas.
Kunigas savo pasisakymą pradėjo humoru. „Dešimtas mėnesis
esu čia, atrodytų, jau turi prasidėti gimdymas“, – šypsojosi N.
Vyšniauskas. Jis seniūną gyrė
už viešuosius ryšius. „Seniūnas,
kaip žmogus, gerai garsina Kavarską – gerai įvaldęs viešuosius
ryšius. /.../Gera reklama mes galime traukti žmones. Jei būsime
žinomi, pritrauksime ir investicijas“, – kalbėjo kun. dr. N. Vyšniauskas.
Prašymai ir padėkos merui
Po seniūno ataskaitos žodis
buvo suteiktas Kavarsko seniūnijos seniūnaitijų atstovams, kurie
dėstė savo problemas ir džiaugsmus.
Dabužių seniūnaitijos atstovė džiaugėsi, kad įrengta stotelė
ir gyvenvietės apšvietimas. Už

šiuos darbus ji dėkojo seniūnui ir
merui Kęstučiui Tubiui.
Šerių atstovė kalbėjo, kad šalutinės gyvenvietės gatvės yra
kritinės būklės, o gatvė, kurioje
gyvena seniūnaitė, nėra apšviesta. Pasak kalbėjusios, kaip ir kituose kaimuose, taip ir Šeriuose
– problemos dėl nuotekų bei dėl
socialinės rizikos šeimų. Taip pat
atkreiptas dėmesys, kad tiltas per
Judinio upelį yra avarinės būklės.
Budrių atstovas džiaugėsi kaimo bendruomene, sakė, kad 4-5
šeimos savo gyvenimą pakeitė iš
esmės, pasakojo, kaip atidirbantys už socialines pašalpas valė
inkilus. „Gyvename gerai – visus su pavasariu“, – savo kalbą
apibendrino Budrių bendruomenės atstovas. Beje, seniūnas A.
Gansiniauskas skelbė, kokius
renginius šiems metams yra suplanavę Budriai – sąrašas įspūdingas, Budriai surengs dešimtis
švenčių.
Kavarsko kaimiškosios seniūnaitijos atstovė dėstė, kad buvo
trys problemos – šunys, pėsčiųjų takas link kryžiaus ir negyvenamieji namai. Pirmąsias dvi
problemas, pasak kalbėjusiosios,
bandoma spręsti, tačiau trečioji
– neišsprendžiama. Moteris pasakojo, kad labai gražus Girelės
kaimas, bet jame „vienas sentikis
ir šeima, kuri turi namų restoraną.“.
Kavarsko Paryžiaus seniūnaitijos atstovas kalbėjo, kad pagrindinė problema yra gatvės ir
dar lieptas, „kur einame Joninių
švęsti“. Seniūnas dėl liepto remonto atkirto: „Labai gerai sutvarkysi – kaip rėš su motociklu
stačia galva“.
Janušavos gyventojų vardu
kalbėjęs vyras sakė, jog pagrindinė kaimo bėda -apleistas kultūros namų pastatas bei kelias nuo
Pienionių iki Šovenių.
Svirnų atstovas kalbėjo filosofiškai, sakė, kad „visi planai atsiremia į pinigus - nebus pinigų ir
planai bus maži.“
Iki šiol valdžios susitikimai su
kavarskiečiais būdavo įtempti,
paprastai ir seniūnui, ir rajono
valdžiai būdavo beriami priekaištai. Šį kartą, regis, valdžiai
buvo pasakyta daugiau gerų nei
blogų žodžių. Net apie atliekų
kainas pirmieji prakalbo ne kavarskiečiai, o savivaldybės administracijos direktorius Audronius
Gališanka.

Kavarskiečiai, regis, turėjo daugiau padėkų nei priekaištų rajono ir seniūnijos vadovams.
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Paskolas grąžina,
namus renovuoja
A. Gališanka kalbėjo ir apie
keičiamą vietinių kelių priežiūros strategiją. Pasak jo, reikia ne
visur po truputį pabarstyti žvyro,
o kapitaliai remontuoti vietinius
kelius. „Dėl kelių atvažiuosime,
kai bus šilta ir kai bus žinomos
lėšos“, – žadėjo administracijos
direktorius.
Jam nusistebėjus, kad niekas
nekalba apie atliekų surinkimo
kainas, viena moteriškė sakė, kad
yra problemos dėl registruotų, bet
Kavarske negyvenančių žmonių.
Buvo iškeltas klausimas, ar derėtų apmokestinti atliekų mokesčiu
žmogų, kuris dirba tolimųjų reisų
vairuotoju ir didžiąją dalį laiko
praleidžia užsienyje.
Meras Kęstutis Tubis kalbėjo,
kad dėl atliekų apmokestinimo
yra problema. Pasak rajono vadovo, yra pretenzijų ir atliekas
surenkančiai UAB „Anykščių
komunalinis ūkis“. „Jie turi 7
veiklas, kiekviena veikla turi būti
atskirta“, – apie komunalininkus
kalbėjo meras. Pasak mero, vis
dėlto atliekų surinkimo kaina
„lyginant su kitais rajonais yra
mažesnė, nors tvarka ir nėra tobula“.
Meras džiaugėsi, kad Anykščių
rajono biudžetas nepraskolintas.
Atvirkščiai – grąžinamos skolos.
„Anykščių šiluma“ turi paskolą
nuo 1999 metų. Pavyko ir šilumą
atpiginti, ir „Anykščių šiluma“
grąžina bankui paskolą – po 60
tūkst. eurų kas ketvirtį“, – aiškino rajono meras. Jis džiaugėsi, kad šiemet bus renovuojami
9 Anykščių miesto daugiabučiai
namai bei pirmasis daugiabutis
„provincijoje“- namas Kavarske,
P. Cvirkos gatvėje. „Dabar pagal
renovuotų namų procentus mes
esame ketvirti Lietuvoje“, – aiškino meras K. Tubis.
Po kiaulių maro paukščių gripas
Kavarsko seniūno ataskaitos
klausęs rajono Tarybos narys,
socialdemokratas,
Anykščių

Kavarsko seniūnas Algirdas
Gansiniauskas už dėmesį
seniūnijai dėkojo rajono valdžiai.
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Dainius
Žiogelis, gavęs progą pasisakyti,
kavarskiečiams aiškino apie afrikinį kiaulių marą bei paukščių
gripą.
Pasak D.Žiogelio, Anykščių rajone registruota per 50 proc. visų
Lietuvoje nuo afrikinio kiaulių
maro kritusių šernų. Tačiau jis
dėstė, jog jei nuo afrikinio kiaulių maro šį pavasarį nenustips nė
viena rajono ūkininkų kiaulė, nuo
balandžio 1-osios bus sušvelninti
apribojimai kiaulių augintojams.
„Jeigu šiuos metus pragyvensime
be maro, kitais metais gali būti,
jog bus galima auginti kiaules“,
– apie perspektyvas kalbėjo D.
Žiogelis. Tačiau, pasak jo, dabar
didžiulė problema yra paukščių
gripas, kuris pirmiausia smogė
„Kauno grūdams. „Baltarusija
uždarė bet kokį judėjimą ir paukščių, ir pašarų“, – kaip „Kauno
grūdai“ susiję su paukščių gripu,
aiškino D. Žiogelis.
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laiko mašina

2017 m. kovo 10 d.

Pirmieji Ramūno Šiaučiulio kūriniai
gimė naktimis ant namo stogo
balso savininkė Violeta. Keisčiausia
tai, kad ji dainavo grupėje „Nerius
Pečiūra ir komanda“,- apie studijas
sostinėje, kurias lydėjo muzika, kalbėjo R. Šiaučiulis.
1997-2005.
Su N. Pečiūra susipažino
automobilyje

“Visada reikia žiūrėti į priekį, reikia kelti save ir kitus naujiems gyvenimo iššūkiams, niekada nepasiduoti”,- apie savo kūrybą sako
Ramūnas Šiaučiulis.,

(Atkelta iš 5 p.)
Beje, minėtu laikotarpiu „Depeche
Mode” muzika buvo ypač populiari
tarp Anykščių jaunimo, mieste netgi
buvo neformalus “depešistų” judėjimas, jaunuoliai savo apsirengimo
stiliumi bei šukuosenomis demonstravo esantys šios muzikos grupės
gerbėjais.
1990 – 1994.
Rašė eiles apie narkotikus

„Kai man buvo 16 metų, prasidėjo
pirmieji saviraiškos posmai: daina eilėraštis apie mėnulį, apie mergaitės
nuotrauką ir apie narkotikus, kokią
žalą jie daro žmogui. Visus eilėraščius rašydavau ant savo namo stogo,
labai gerai naktį matydavosi žvaigždės, o jeigu jų nebūdavo, matydavosi miesto žiburiai. Taip atsirado 100
dainų ir eilėraščių rinkinio rankraštis”, - prisiminė R. Šiaučiulis.

1994 – 1997. Dėl mokslų galėjo
net nemiegoti…
„1997 metais pradėjau studijuoti
Vilniaus technikos kolegijoje mašinų
gamybą. Labai patikdavo mokytis
metalurgiją, braižyti ir projektuoti,
valandų valandas praleisdavau prie
baltų lapų, galėdavau net nevalgyti
ir nemiegoti. Juodos linijos, projekcijų vaizdai - mano gyvenimo druska
ir duona, o muzika - atgaiva. Visada
šalia būdavo gitara, kai aplankydavo nuovargis, suskambėdavo keletas akordų. Tuo metu groti mokėjau
tik du kūrinius - dainą „Kikiliai“ ir
grupės „Metallica“ – „Nothing Else
Matters“. Likusius savo kūrinius sukūriau vėliau.
Besimokydamas braižybos paskaitoje susipažinau su nuostabiu gitaros
virtuozu Žydrūnu Naumavičiumi.
Vėliau bandėme suburti grupę „Bella“, prie mūsų prisijungė nuostabaus

laiką labai daug ir įvairių žmonių
buvo galima sutikti ir pamatyti – nuo
muzikantų, dizainerių, nusikaltėlių
iki Seimo narių”, - pasakojo R. Šiaučiulis.
2006 – 2012.
Su būsima žmona Anykščiuose
lankė tą patį vaikų darželį

„O paskui ir prasidėjo pankroko
naktys. 2001 metais susipažinau su
vaikinu, kuris tuo metu grojo grupėje
„Bacefalai“. Idėjinis šios grupės vadas buvo N. Pečiūra. Kartą naktį man
paskambino draugas ir paprašė, kad
aš atvažiuočiau parvežti iš jų grupės
koncerto. Aš sutikau. Taip mes su
Nėriumi ir susitikome. Pamenu, Nėrius manęs paklausė, ar aš moku groti, o aš pasakiau, kad groju gitara ir
klavišiniais. Nėrius sušuko: „Tu būsi
puikus „Bacefalų“ klavišininkas!“.
Tada ir prasidėjo įsimintiniausi pankroko koncertai. Vienas iš didesnių
– vykęs tuometiniuose Vilniaus profsąjungų rūmuose. Tada teko groti su
grupės „Ruination“ būgnininku ir
bosistu. Su Nėriumi staugėme kaip
pašėlę, publika buvo labai įkaitusi.
Be proto vežantis koncertas”, - apie
lemtingą pažintį su garsiu atlikėju N.
Pečiūra pasakojo R. Šiaučiulis.
„1999 metais, studijų metu, pradėjau darbuotis pardavimų srityje, perdavinėjome ledus ir žuvį, išvežiodavome po parduotuves, rašydavome
sąskaitas rankomis. Tuo metu gerą
darbą susirasti buvo tas pats, kaip ištraukti laimingą bilietą.
2001 - 2005 metais duonai užsidirbdavau vežiodamas picas į namus.
Darbas patiko tuo, kad per trumpą

„Šį laikotarpį vadinu savotiška pertrauka. 2002 metais susipažinau su
nuostabia mergina Vilma. Susipažinome Vilniuje. Buvo labai keista sužinoti, kad ji yra gimusi Anykščiuose
ir vaikystėje gyveno šalia vaikų darželio „Žilvitis“, kurį kadaise lankėme
kartu. 2007 metais susituokėme, kartu gyvenome, daug keliavome. 2009
metais gimė dukra Ada. Šiuo metu
jai yra 7 metai. 2012 metais su Vilma keliai išsiskyrė, bet artimas ryšys
nenutrūko iki šių dienų. Beje, Vilma
visada mane palaikė, jai visada patiko
mano dainos, nors ankstesnė mano
kūryba buvo gan niūri ir mėgėjiška. O
kai išgirsta mano dainas dukra Ada,
tuomet ji labai juokiasi ir sako: „Ai,
gi čia tėtis dainuoja”.
2013 metais atgimė visas mano
kūrybinis potencialas, nors jis ir nebuvo kažkur dingęs. Įkvėptas naujo
gyvenimo parašiau dainų albumui
„Negrįžtam“ tekstus“, - permainingomis savo gyvenimo akimirkomis
dalijosi R. Šiaučiulis.
„2006 metais pradėjau dirbti pardavimų ir inžinerijos srityje, prasidėjo tikro metalo konstruktoriaus
darbas. Įdomiausia buvo dirbti su
VGTU dėstytojų suburta konstruktorių įmone, kuriai paruošdavau tikrinimui įvairius savo sukurtų metalo

konstrukcijų projektus. 2012 metais
pradėjau dirbi energetikos srityje, įgijau daug patirties ir atestatų. O 2015
metais teko pasidarbuoti ir Anglijoje
prie didelio saulės elektrinių projekto, organizuoti statybos darbus.
2016 metais dirbau su saulės projektais Olandijoje, tačiau tų pačių
metų liepą nusprendžiau, kad labai
myliu Lietuvą ir noriu dirbti čia savo
labai mėgiamą ir kūrybinį konstruktoriaus darbą. Ir ką jūs manote? Dabar man nereikia nė vienos dienos
dirbti, nors aš kiekvieną rytą išeinu į
darbą 7 valandą. Taip yra tik dėl to,
kad dabartinė mano veikla man žiauriai patinka - esu konstruktorius - inžinierius, kuriu naujus tiek paprastus,
tiek ir labai sudėtingus šaldymo įrangos produktus Norvegijos rinkai”, apie savo spalvingą darbinę karjerą
pasakojo R. Šiaučiulis.
2013 – 2016.
Muzika – tai kreipimasis į save
„2014 metais gimė mano pirmasis
dainų albumas „Negrįžtam“. Albumo pavadinimas turi netiesioginę žodžio reikšmę – tai kreipimasis į save.
Visada reikia žiūrėti į priekį, reikia
kelti save ir kitus naujiems gyvenimo
iššūkiams, visada tobulintis, niekada
nepasiduoti, net sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis, niekada neišduoti
savęs. Dainų albumas „Negrįžtam“
atspindi kovos ir prisikėlimo laiką.
Šį dainų albumą įrašiau labai greitai, per vieną mėnesį Jaunimo rūmų
patalpose Vilniuje. Prisimenu, kad
lapkričio mėnesį studijoje labai šalo
kojos, bet įrašams tai netrukdė”, - pasakojo R. Šiaučiulis.
Pernai R. Šiaučiulis išleido dainų
albumą „Rytojus nemiršta“. Su jo
kūryba anykštėnai jau turėjo progos
susipažinti koncertuose Anykščių koplyčioje, Gatvės muzikos dienos renginiuose. O šį pavasarį R. Šiaučiulis
gimtajam miestui žada padovanoti ir
dar vieną savo akustinį koncertą.

Brangūs Anykščių krašto žmonės, štai jau sulaukėme 27-ojo Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-osios gimtadienio. Tai brandus mūsų šalies
laisvės amžius, kurį mes drauge nugyvenome, kuriame gimė mūsų vaikai, kuriame
užaugo ir subrendo ištisa tautos karta. Kokią ją išpuoselėjome, išauklėjome, tokią
ir turime.
Stengėmės visi bręsti, tačiau ne visi laiku supratome, kad pasiūlytas šalies raidos
kelias tapo lengvu išbandymu.
Kai visuomenėje įsivyrauja nepakantumas korupcijai, dvigubiems standartams, išnaudojimui, nelygybei, tada visi truputį pakylame, tampame geresni. To visiems ir
linkiu šią šventišką dieną – būkime visi šiek tiek daugiau pakilę.
Sveikinu visus su Kovo 11-ąja – būkime verti iškovotos savo Šalies Laisvės.
Antanas BAURA, LVŽS kandidatas
Anykščių-Panevėžio vienmandatėje rinkimų apygardoje
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Miela Terute,
Gimtadieniai skriejo ir krito ant Tavojo kelio,
Šilko juosta apjuosiu Tavuosius metus,
Dievo dvasios palaimą išmeldus
Surinksiu Tau visus pasaulio žiedus.
Telaimina ir saugo Tave Viešpats.

Garbingo 80-ojo jubiliejinio gimtadienio proga
TeresęJurkėnienę, gyvenančią Piktagalio kaime, sveikina
Nijolė ir Vilius Kirduliai

iš arti

siūlo darbą
UAB „Anykščių energetinė statyba“ - elektromonteriams.
Tel. 5-92-93 (darbo laiku).
Epizodinis darbas: skrajučių išnešiojimas Anykščiuose ir Troškūnuose.
Reikalavimai: nepriekaištinga reputacija ir komunikabilumas. Tel. (8- 646)
62043, CV siųsti el.paštu
kreiptisdeldarbo@gmail.com.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba
pirktų
žemes
Skiemonių,
Mačionių, Leliūnų, Antalgės,
Alantos ir Kurklių apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Brangiai perka, nuomojasi
žemės ūkio paskirties žemę
Anykščių, Kurklių, Skiemonių,
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
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 techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis),
tel.: 5-15-61, (8-699)
65148, (8-689) 97341.

Eco wash steam
Automobilio plovimo
ir salono cheminis arba
ekologinis valymas garais Anykščiuose, adresu A.
Vienuolio 34 A (Lukoil pastate).

Reikalingas statybininkas - pagalbininkas. Tel. (8-676) 13738.
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

Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt.
baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas,
valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hidroforus. Parduoda rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059, www.kasyba.com.
Cheminis valymas sofų - lovų, čiužinių, kilimų.
Tel. (8-621) 18333.
Atlieka įvairius apdailos, gerbūvio
tvarkymo, santechnikos ir elektros
instaliacijos darbus.
Tel. (8-602) 77022.
PAMINKLAI.
KAPAVIEČIŲ
TVARKYMAS. Tvarko kapavietes,
betonuoja, montuoja, kloja trinkeles.
NEBRANGIAI.
Tel. (8-623) 69252.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles. Kalame raides,
portretus, kryžius. Atliekame individualius užsakymus.
Šepetiškio k. Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

Grūdų elevatorius ,,Agrojavai“ Kupiškyje padidėjus grūdų
kainoms, superka grūdines ir ankštines kultūras. Šiam sėjos
laikotarpiui bus atliekamas ūkininkų pateiktų savų grūdų sėklos
paruošimas ir pakavimas. Prekiausime sava paruošta kviečių,
miežių ir kvietrugių sėkla.
Teirautis : (8-686) 73067, (8-686) 75511.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir
geodezijos skyriaus darbuotojai 2017-03-14 nuo 13:30 val. Anykščių
r. sav., Troškūnų sen., Miškalaukio k., Surdegio k.v. atliks Nacionalinei
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos suprojektuoto sklypo
(proj. nr. 564) kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti (kad. nr.
3468/0001:222) Linos Mergiūnienės ir Aldonos Linkevičienės turto
paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, dėl žemės sklypo ribų suderinimo.
Kontaktinė informacija: tel. (8-626) 21201, justina.telycenaite@vzf.lt
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir
geodezijos skyriaus darbuotojai 2017-03-20 nuo 10:00 val. Anykščių
r. sav., Troškūnų sen., Kanapynės k., Surdegio k.v. atliks Nacionalinei
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos suprojektuoto sklypo
(proj. nr. 562) kadastrinius matavimus. Prašome atsiliepti (kad. nr.
3468/0004:47) Aldonos Ovsiukienės turto paveldėtojus ar jų įgaliotus
asmenis, dėl žemės sklypo ribų suderinimo.
Kontaktinė informacija: tel. (8-626) 21201, justina.telycenaite@vzf.lt
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-03-13d. 12.00 val.
atliks kadastrinius matavimus sklypo, proj. Nr.328, esančio Burbiškio
k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Prašome atsiliepti gretimo žemės
sklypo kad. Nr.3416/0001:590, savininką Ričardą Zlatkų ar jo įgaliotus asmenis.
Kontaktinė informacija: Ignalina, Ateities g. Nr.18A, per 10 dienų po
paskelbimo spaudoje. telef. (8-386) 52167, alma.rukiene@vzf.lt
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Reikalingas
ekskavatorininkas.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Reikalingi E kategorijos
vairuotojai.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža
peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių,
pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikia garantija.
Tel. (8-699) 81270.
Patyręs meistras atlieka visus vidaus apdailos darbus ir pataria interjero klausimais.
Tel. (8-698) 05413.
UAB K alnų 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 kokių išmatavimų) kaina nuo 70 iki
160 Eur už kub. m,
Lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas, lenteles tvoroms.
Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.
Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.
Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Portretas
Iš nuotraukos
UAB „Anykštos
redakcija“ (Vilniaus
g. 29, Anykščiai),
darome portretus
laidotuvėms (iki A4
formato).
Nuotraukos su
rėmeliais kaina – 15
eurų.

Grupės „Ambrozija“ ir „Sadūnų“
muzikos ir humoro šou
Humoro grupė „Ambrozija“ tęsia kelionę po Lietuvos koncertų sales, pristatydama naujausią savo kūrinį - muzikos ir humoro šou kartu su „Sadūnais“
Pulkas naujų ir jau vizitine „Ambrozijos“ kortele tapusių kultinių personažų pasitiks Jus šiame fantastiškame, humoro klasikais tapusių
atlikėjų koncerte, o beprotiški Tatos ir Stefos nuotykiai, nauji Beausio
humoro receptai ir iš koto verčiantys Bobulių dialogai – stebins, linksmins ir neleis atsikvėpti iki paskutinės renginio akimirkos.
Žiūrovų tikrai nenuvils ir seni „Ambrozijos“ bičiuliai, pašėlę aukštaičiai, daugkartiniai „Duokim garo“ nugalėtojai, LNK muzikinių dvikovų
dalyviai - spalvingoji folk šoko kapela „Sadūnai“. Trankios pasiutpolkės, jausmingi romansai, „sadūniškai“ aranžuotos populiarios dainos
– lyg vyšnaitė ant šio puikaus renginio torto.
Tad tie, kas pasiilgote begalybės nepamirštamų įspūdžių, kas pamiršote, ką reiškia gerai leisti laiką, žinokite – šis šou skirtas Jums!
Grupės „Ambrozija“ Ir „Sadūnų“ koncertas Anykščių kultūros centre vyks kovo 29 d., 18 val., o bilietas į šį koncertą – puiki dovana
Jūsų draugams ir artimiesiems!
Bilieto kaina – 10 €. DĖMESIO!!! Pirmi šimtas bilietų parduodami
su 20% nuolaida (8€).

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai
miškus
visoje
Lietuvoje. Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-650) 16017.
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Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.

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

Kita
Kviečius, miežius, kvietrugius,
avižas. Gali išsivežti savo transportu.
Tel. (8-650) 35778.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Perkame žemę arba
mišką nuo 3 ha iki 50 ha
skubiai, atsiskaitome iš
karto, siūlyti jau dabar.
Tel. (8-648) 20000.
(8-687) 93058, (8-616) 25401.

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

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS

iki 6 mėn. Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

Automobiliai

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

per k a

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

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

Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Automobilius, traktorius (daužtus,
nevažiuojančius ir pan). Prekiauja
automobilių dalimis (siunčia). Tel.
(8-625) 99100, (8-695) 89890.
Gyvuliai
Įmonė brangiai - įvairaus amžiaus arklius, buliukus, mėsines
telyčaites. Sveria el.svarstyklėmis.
Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.
Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus: karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį.
Tel. (8-662) 50592.
Atjunkytus mėsinius
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

buliukus

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą su patogumais netoli
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha
žemės. Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-676) 32443.
9 a sklypą su dviem pastatais
netoli Anykščių turgaus. 20 000.
Tel. (8-675) 47714.
Kuras

Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

Nebrangiai beržines, juodalksnio
malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
PIGIAU
ribotam
kiekiui!
Beržo,uosio briketai nuo 79Eur.
Tel.8 698 55 663
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Malkas.
Tel. (8-619) 85338.
Kita

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Automatinius inkubatorius, malūnus, traiškytuvus, granuliatorius,
stakles, motoblokus, šiltnamius, aliejaus presus, autoklavus. Garantija,
atveža.
Tel. (8-643) 85888.
www.VisiMalunai.lt

Beržo, juodalksnio, mišrias lapuočių malkas 3 m rąsteliais arba
kaladėmis. Veža 30 erdv. m.,15
erdv.m., 10 erdv.m.
Tel. (8-604) 12810.

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.

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.
Ąžuolo, klevo ir kitas lapuočių
malkas. Veža miškavežiais po 30
erdv.m.
Tel. (8- 648) 84052.

Lašų ŽŪB šienainį rulonuose.
Tel. (8-682) 47854.

Elmininkų bandymų stotis

PIGIAI PARDUODA
BULVES IR VASARINIUS
KVIEČIUS.
Tel.: (8-611) 17004,
(8-381) 4-85-60.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS!
Kovo 12 d. (sekmadienį),
prekiaus
,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-45-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis
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.
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GAMTOS KALENDORIUS

vardadieniai

šiandien
Silvija, Naubartas, Butgailė,
Emilis, Geraldas.
kovo 11 d.
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Ankstyvojo pavasario požymiai

Konstantinas, Gedimtas,
Vijolė, Kostas.
kovo 12 d.
Teofanas, Galvirdas, Darmantė.
kovo 13 d.
Paulina, Liutauras, Vaidilė,
Kristina, Teodora.

mėnulis

kovo 10-13 d. - pilnatis.

Geltonžiedės plūkės ankstyvo žydėjimo paslaptis slypi šakniastiebyje.

anekdotas

Japoninis hamamelis jau
žydi.

Svečiai būna dviejų tipų: vieni
stengiasi kuo greičiau eiti namo,
o kiti norėtų pasilikti kiek galima
ilgiau. Keisčiausia, kad abu svečių
tipai paprastai yra tarpusavyje susituokę.

Taip atrodo miškinės lelijos
svogūnas.

***
Eina jaunieji į santuokų rūmus,
susikabinę už rankų, gražūs… Lipa
laiptais ir staiga jaunoji suklumpa.
Jaunasis griebia ją už alkūnės:
– Brangioji, ar neužsigavai? Įsikibk į parankę tvirčiau.
Įėjo vidun, suskambo Mendelsono maršas…
Pagaliau išeina, jaunasis veda
jaunąją už parankės. Ir staiga jaunoji toj pačioj vietoj suklumpa.
Jaunasis pagrieba ją už rankos ir
klausia:
– Tai ką, vaikščiot nemoki, karve?

Rutenio stiebagumbiai - maisto sandėlis.

Sigutis OBELEVIČIUS

oras
+6

0

Kovo mėnuo laikomas pavasario
mėnesiu, nors būdavo metų, kai visą
kovo mėnesį laikėsi sniego danga ir
nuo šalčio poškėjo tvoros. Klimato
kaita daro savo, todėl šiemet pirmasis pavasario požymis - ištirpę sniego piltuvai aplink medžių kamienus
- pasirodė jau vasario viduryje, tačiau pavasarį šiek tiek pristabdė pas
mus sugrįžusi žiema.
Nors dar vasario 24-26 dienomis
gausiai snigo, klevų sula ėmė tekėti
paskutinėmis vasario dienomis. Sulos tekėjimo pradžia – kitas svarbus
pavasario požymis. Besikeičiantis
klimatas sujaukė metų laikus. Paskutinį dešimtmetį jau nuo vasario
vidurio iki balandžio pradžios paprastai tęsiasi „pilkasis pavasaris“,
kai pavasariškas dienas keičia neigiamos temperatūros, o tikrasis pavasaris su žiedų šėlsmu vis neskuba
ateiti. Nors Traupio botanikos sode
nekantriausias pavasario pranašas iš
Tekančios saulės šalies - japoninis
hamamelis - jau pradeda žydėti. O

daugelis pavasarį žydinčių augalų
tik ir laukia pavasario saulės spindulių, kad iš požemio karalystės
imtų veržtis į dienos šviesą.
Pirmuosius pavasario žiedus dovanojantys žoliniai augalai žiedų
šėlsmui ruošiasi iš anksto. Jų lapai
dar aną pavasarį ir vasarą intensyviai fotosintetino, gamino ir kaupė maisto medžiagas požeminėse
dalyse: storuose šakniastiebiuose
(šalpusniai, plukės, plautės), svogūnuose (snieguolės, krokai, lelijos,
vištapienės, tulpės, narcizai, hiacintai), šakniagumbiuose (švitriešiai),
stiebagumbiuose (rūteniai) ar tiesiog šaknyse (šilagėlės, žibuoklės).
Sukaupę atsargas, tarytum meška
taukų prieš žiemą, pavasarį pranašaujantys augaliukai pasislepia po
žeme ir laukia, kol ateis pavasaris
– geriausiais metas šiems pavasario
papuošalams žydėti ir daugintis. Žibutės ir pipirlapės sugeba per žiemą
išsaugoti savo lapus, kurių pagalba
atšilus dar papildo savo maisto medžiagų atsargas.
Be to, daugelis pavasarinių augalų
(scylės, švitriešiai, laiškeniai ir kt.)
pradeda vegetuoti, kai temperatūra
pakyla vos vos virš nulio. Lazdynai
ir alksniai jau vasarą suformuoja
žiedynus ir, lapams nukritus, jau rudenį matomi vyriški žirginėliai, kurie, pavasario saulei pašvietus, tik
pailgėja ir ima dulkėti. Nuodingieji
žalčialunkiai, blindės, karklai taip
pat jau iš rudens suformavo savo
žiedinius pumpurus, kurie žiemos
atšilimų metu dar pabrinko ir, vos
saulei pašildžius žemę, ims skleisti
žiedus.

Europinės pipirmėtės lapai žaliuoja, tarsi žiemos nebūtų buvę.

Grašvos šakniastiebiai tarnauja dauginimuisi.

Autoriaus nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė rūpinasi, kaip
sumažintų šiukšlių mokestį

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutei rankos svyra Šiukšlės vis ant sprando byra,
Jų susikaupė toks kiekis,
Kad tiesiog nėra kur dėtis.

Atsidėjusi skaičiuoja,
Įkainius sukalkuliuoja Ar per kiekį, ar per žmogų Niekaip jai neapsimoka.

Formulę ji naują veda,
Malkeles į šonus deda,
Tad Šapokai reiks kalbėti –
Butas ima jos mažėti.

Vieną naktį susapnuoja
Ir sprendimą sugalvoja:
„Drauskime pakuot prekes
Ir pamiršime šiukšles.“

