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„Anykščių
energetinė
statyba“
įvertinta už
darbų saugumą

Ūkininkus į kooperatyvus burs per
prievartą

2 psl.
šiupinys
Bedarbiai. Buvusi Anykščių savivaldybės administracijos direktorė
Veneta Veršulytė ir buvęs jos pavaduotojas Saulius Rasalas trečias
mėnuo yra Darbo biržos klientais.
S. Rasalas anksčiau „Anykštai“ yra
sakęs, jog susirado pardavimų vadybininko darbą, tačiau jis bent jau
iki balandžio 23-osios, matyt, pardavinės vienintelę prekę - liberalų
kandidatą į Seimą Luką Pakeltį. Priminsime, jog iš darbo V. Veršulytė ir
S. Rasalas išėjo prieš pat Naujuosius
metus.

Anykščiuose viešėjęs Žemės
ūkio ministras Bronius Markauskas kalbėjo apie laukiančias ne visai populiarias permainas.

3 psl.

Kandidatų į Seimą įvairovė kaip „Maksimoje“...

Premija. Lietuvos mokslų akademijoje Vilniuje aštuoniems mokslininkams įteiktos 2016 metų mokslo
premijos.Humanitarinių ir socialinių
mokslų srityje apdovanota iš Svėdasų krašto kilusi Dalia Emilija DilytėStaškevičienė už darbų ciklą „Kristijono Donelaičio tyrimai“ bei Darius
Staliūnas – už darbų ciklą „Rusijos
tautinė politika ir tarpetniniai santykiai XIX a. Lietuvoje“.

16 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Iš 14 pretendentų į kandidatus
Anykščių–Panevėžio rinkimų
apygardoje tūkstantį rinkėjų
parašų surinko 11.
Iš kovos pasitraukė parašų
nesurinkę nepartiniai Ilona Stasiūnė ir Ričardas Krūminis bei
„Drąsos kelio“ atstovas Einaras
Vildė.
Likę 11 kandidatų nėra politikos naujokai, visi jie dalyvavo
2016 metų rudenį vykusiuose
Seimo rinkimuose. 9 kovojo ir
vienmandatėse, ir daugiamandatėse apygardose. Visi jie, žinoma, rinkimus pralaimėjo, tačiau
pralaimėjimai buvo skirtingi.

Užtvanka. Anykščių rajono tarybai nutraukus Šventosios užtvankos
nuomos sutartį su privatininkais, nes
jie nepradėjo statyti hidroelektrinės,
užtvankos priežiūra pradėjo kainuoti. Savivaldybės administracija už
beveik 4 tūkst. eurų nusipirko užtvankos priežiūros paslaugą iš UAB
„Kurklių karjeras“.
Tyrimas. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras 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 per pastaruosius 12 mėnesių taip pat viršija Lietuvos rodiklį. Tyrimas buvo atliktas
pernai.

Konkursas
„Fotografuoju
žiemą“ finišavo

11 psl.

Kova prasideda - balandžio 23 dienos naujo Seimo nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje varžysis 11 kandidatų.

Antanui Katlioriui panaikintas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
teistumas
Anykščių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą panaikinti
buvusio Anykščių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus vedėjo Antano Katlioriaus teistumą. Jis teismui nurodė,
kad galiojantis teistumas trukdo įsidarbinti ir prašė teismo teistumą panaikinti. Teisėja Vitalija Ragauskienė A. Katlioriaus prašymą tenkino, prokuroras Arvydas Miečius jam neprieštaravo.

Pasveikino. Ketvirtadienį anykštėniškas šaknis turintis dailininkas
keramikas, profesorius Juozas Adomonis šventė 85-metį. Menininką
šia proga pasveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, kuris J.
Adomonį įvertino, kaip vieną iš dailės reformatorių ir talentingą pedagogą, išugdžiusį daug garsių meno
kūrėjų.

Už kyšininkavimas nuteistas Antanas Katliorius vėl tapo nepriekaištingos reputacijos asmeniu.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Priminsime, jog A. Katliorius ir buvęs jo pavaldinys Alvydas Timinskas
nuteisti už kyšininkavimą. Byla buvo
pasiekusi Lietuvos Aukščiausiąjį
Teismą. Anykščių rajono apylinkės
teismas kaltinamąjį nuosprendį priėmė dar 2013-ųjų gruodžio mėnesį,
tačiau apeliacijų nagrinėjimas baigėsi
tik 2015 metais.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
paliko galioti teismo nuosprendį,
kuriuo savivaldybės tarnautojai A.
Katliorius ir A. Timinskas pripažinti
kaltais dėl korupcinių nusikaltimų.
Jiems skirtos baudos, o A. Katlioriui
dar ir atimta teisė vienerius metus
dirbti valstybės tarnyboje.
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
Panevėžio valdybos pareigūnai, atlikdami ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad
A. Katliorius, vadovaudamas Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio
skyriui, neteisėtai sudarė išskirtines
sąlygas dviem bendrovėms laimėti
melioracijos darbų konkursus: vienai
bendrovei laimėti Anykščių rajono
Kavarsko seniūnijoje 1 099 465 litų
vertės darbų pirkimą, kitai bendrovei
– Troškūnų seniūnijoje 1 085 900 litų
vertės darbų pirkimą.

3 psl.

asmenukė

Liaudies
išmintis

Vienas pirmųjų lietuviškų užrašytų posakių yra „Davė Dievas dantis, duos ir duonos“.
Viskas teisingai. Bet reiktų
suprasti, kad kai jau susidedam
protezus, tai maistu turime pasirūpinti patys. „Sodra“ menkai
tepadeda.
Linas BITVINSKAS
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„Anykščių energetinė statyba“
įvertinta už darbų saugumą
Lietuvos elektros energetikos asociacijos organizuotame metiniame užsakovų ir rangovų įmonių vadovų renginyje paskelbtas saugiausiai 2016 metais darbus atlikęs bendrovės „Energijos
skirstymo operatorius“ (ESO) rangovas – bendrovė „Anykščių
energetinė statyba“.
„Džiaugiamės, kad ESO vertina
saugiai dirbančius rangovus. Saugi
darbo aplinka yra neatsiejama mūsų
veiklos dalis. 2008 metais įdiegėme darbuotojų saugos ir sveikatos
OHSAS 18001 vadybos standartą,
kiekvienam darbuotojui stengiamės
sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, tikriname, kaip patys darbuotojai laikosi reikalavimų. Nuolat

rūpinamės, kad jie būtų aprūpinti
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, taip pat būtų tinkamai paruošta darbo vieta, technika ir įrankiai,
darbai vykdomi pagal užsakovo patvirtintus reikalavimus. Su darbuotojais nuolat kalbame, kad visi šie
dalykai, visų pirma, yra dėl jų pačių
saugumo, o ne dėl to, kad reikalauja
bendrovės vadovas ar užsakovas“,

– sakė „Anykščių energetinės statybos“ generalinis direktorius Teodoras Bitinas.
„Anykščių energetinė statyba”,
kuri specializuojasi statinių elektros dalies projektavimo ir statybos
montavimo veikloje, tiesia ir remontuoja 0,4–110 kV įtampos elektros linijas, projektuoja ir montuoja
transformatorinių pastotes. „Anykščių energetinė statyba” vadovaujasi
tarptautinius standartus atitinkančia
kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.
-ANYKŠTA

spektras
Nebetaupo. Šiemet Lietuvoje
kiek sumažėjo taupančių žmonių,
parodė investicijų bendrovės „Invalda INVL“ grupės turto valdymo
įmonės „INVL Asset Management“
atlikta apklausa. Įmonės Investicijų
valdymo departamento direktorius
Vaidotas Rūkas sako, kad didžiausios įtakos tam galėjo daryti išaugusios kainos ir žmonių poreikiai.

„Anykščių energetinės statybos“ generalinis direktorius
Teodoras Bitinas teigia, jog apsaugos priemonėmis darbuotojai aprūpinami ne dėl apdovanojimo, o dėl jų saugumo.

Prie autobusų stoties – šiukšlynas
Prie autobusų stoties nuo praeitų metų rudens niekas nenurenka ir neišveža išdrabstytų senų šaligatvių plytelių, o praeiviai į
jas dar primėtė ir šiukšlių. Šaligatvius Antano Vienuolio gatvėje
tvarko bendrovė „Panevėžio keliai“, kuri žiemą nedirbo ir tokį
vaizdą paliko jai prasidėjus.
Dar prieš Naujuosius tūlas
„Anykštos“ skaitytojas pastebėjo šį
šiukšlyną ir teigė, kad labai negražu
šv. Kalėdas ir Naujuosius taip pasitikti, juk ne tik saviems,bet ir svečiams
akis bado. O juk Anykščiai, kur tik
įmanoma, besigiria kurorto statusu.
Atėjo pavasaris, šitas šiukšles mato
ir į muziejų, Turizmo informacijos
centrą einantys miesto svečiai.
Tas plytelių liekanas surinkti ir
išvežti – kelių valandų darbas trims,
keturiems vyrams. Bet čia tokia visą

pusmetį neišsprendžiama problema
kelininkams ir jiems tai priminti pamiršusiems statybą prižiūrintiems
valdininkams.
Anykščių savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas
Kęstutis Jurkevičius teigė, kad A.
Vienuolio gatvės, kurioje bene pats
didžiausias transporto srautas mieste, rekonstrukcijos darbai užsitęsė,
važiuojamosios dalies tvarkymo
darbai dar nepradėti, tačiau šaligatviai turi būti atnaujinti šiemet.

Šaligatvį tiesę „Panevėžio keliai“ per žiemą paliko išdrabstytas
senas šaligatvio plyteles, nors jas nurinkti ir išvežti buvo galima
bet kokiu oru.
„Pirmadienį rytą į savivaldybę yra
pakviesti „Panevėžio kelių“ atstovai, - sakė K. Jurevičius. – Kalbėsimės dėl darbų“. Tikėkimės, kad

po šio susitikimo senos plytelės iš
A. Vienuolio gatvės bus nurinktos
ir išvežtos.
-ANYKŠTA

Prasidėjo pajamų deklaravimas
Ketvirtadienį Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) elektroninio deklaravimo sistemoje pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Deklaruoti pajamas ir turtą šiemet
reikia iki gegužės 2 dienos.
Pajamų deklaracijas šiemet privalo pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų,
nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie
privalo pateikti turto deklaracijas

dėl užimamų pareigų (politikai,
tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti
dalį mokesčių.
Pajamų deklaracijas taip pat rei-

kia pateikti, jeigu gyventojui buvo
pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to
privalu sumokėti dalį GPM arba
susigrąžinti šį mokestį, nes buvo
taikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis.
Lengvatomis gali pasinaudoti
žmonės, kurie praėjusiais metais
mokėjo įmokas už būsto kreditą,
už sumokėtas gyvybės draudimo

įmokas, III pakopos pensijų fondų
įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.
Pernai Anykščių rajone deklaracijas už 2015 metus pateikė daugiau nei 8000 gyventojų. Beveik
4 000 anykštėnų, pasinaudojusių
mokesčių lengvatomis, susigrąžino 346 500 Eur.
-ANYKŠTA

„Anykšta“ TV

Vaizdo reklama sulaukė
išskirtinio skaitytojų dėmesio
Vasarį startavusios „Anykšta“ TV privalumus atranda vietos verslininkai. Vaizdo reklama sulaukė ir išskirtinio portalo
anyksta.lt skaitytojų dėmesio.
Šią savaitę paskelbta Anykščių odontologijos centro „Teradenta“ vaizdo reklama portale
anyksta.lt peržiūrėta jau daugiau
nei 900 kartų.
Šis vaizdo siužetas net tris kartus pagal peržiūrų skaičių aplenkė interviu su Anykščių rajono
meru Kęstučiu Tubiu.
„Anykšta“ TV jau kalbino
Anykščių rajono policijos komisariato viršininką Rimantą
Čepulį, Anykščių turizmo infor-

Temidės svarstyklės

Smurtas. 2017-03-16, apie
20.40 val., namuose Kavarsko
seniūnijos Girelės kaime konflikto metu neblaivus (nustatytas
girtumas - 2,09 promilės) patėvis

(g. 1961 m.) grasino ir puolė, turėdamas rankoje peilį, neblaivų
(nustatytas girtumas - 0,23 promilės) posūnį (g. 1993 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

macijos centro direktorę Vilandą
Reikalienę, Anykščių valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
viršininką Dainių Žiogelį, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos
tarnybos vyriausiąją specialistę
Astą Palaimienę. Interviu su šiais
pašnekovais rasite „Anykšta“ TV
archyve portale anyksta.lt.
„Anykšta“ TV pašnekovus
kalbina portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti
apsilankę portale www.anyksta.lt

Tirs. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis, ar
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovas Gintautas Kėvišas nesupainiojo interesų jo sūnaus įmonės organizuotiems
koncertams.
Aistros. Seime pradėta svarstyti
urėdijų reforma tapo rimtu valdančiosios koalicijos santykių išbandymu. Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui ketvirtadienį Seime
iš pirmo karto nepavyko pristatyti
daug aistrų keliančios urėdijų reformos, buvo paprašyta pertraukos iki
vakarinio Seimo posėdžio. O prieš
šį posėdį “valstiečių” frakcijoje
užvirė neregėtos aistros - kai kurie politikai ėmė grasinti nutraukti
koalicijos sutartį su esą susitarimų
nepaisančiais socialdemokratais,
derėtis su konservatoriais arba sudaryti mažumos Vyriausybę. Vis
dėlto vakare vykusio balsavimo
metu Miškų įstatymo pataisoms po
pateikimo pritarė 72 parlamentarai.
Jos numato, kad miškus nuo 2018
metų valdytų ne 42 urėdijos, kaip
dabar, o valstybės įmonė “Lietuvos
valstybiniai miškai”.
Pasas. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas liepė Vilniaus VPK Migracijos tarnybai išduoti pasą su “w” ir “x” raidėmis.
Tyrimas. Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija (VTEK) pradėjo
tyrimą dėl ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus ir jo tėvo, buvusio
susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus galimų interesų konfliktų.
Komisija tyrimą pradėjo po prašymo įvertinti naujienų portalo delfi.
lt skelbtą informaciją, kad 2014-aisiais už ministrus M.Sinkevičių ir
R.Sinkevičių medžioklėse mokėjo
ir verslininkas Darius Nedzinskas,
ir kelininkų įmonės „Fegda“ generalinis direktorius Arvydas Gribulis, ir „Alytaus energijos“ vadovas
Vytautas Čeponis.
Pasitrauks? Jungtinių Tautų
Žmogaus teisių taryba turi įvykdyti
esminių vidaus reformų, o jeigu to
nebus, JAV gali iš jos pasitraukti,
pareiškė JAV valstybės sekretorius
Reksas Tilersonas, kurį citavo laikraštis „Foreign Policy“. „Turint
omenyje, kad ši organizacija galbūt
yra vienintelė tokio pobūdžio, ginanti žmogaus teises, JT Žmogaus
teisių tarybai reikalinga esminė reforma, kad mes (JAV) ir toliau joje
būtume“, – pareiškė jis, atsakydamas į devynių organizacijų vasario
mėnesį atsiųstą laišką. R.Tillersonas
pažymėjo, kad JAV „toliau vertina“
JT Žmogaus teisių tarybos „darbo
efektyvumą“.
Lobis. Estijos archeologai pristatė Vakarų Harjumoje rastus dirbinius, kurie gali būti datuojami
vėlyvaisiais vikingų laikais. Tarp
šių radinių buvo ir du pakabukai,
imituojantys kunigaikščio Jaroslavo laikų sidabrinę monetą iš Kijevo
Rusios.
Parengta pagal BNS
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Ar naudojatės
socialiniais
tinklais, ar
negąsdina juose
plintantys
žiaurūs
žaidimai?
Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

Klaudija
VALIKONYTĖ,
moksleivė:
- Naudojuosi „Facebook“. Man
tai puiki bendravimo priemonė
su draugais. Nuotykių nepatyriau,
apie tą siaubingą žaidimą esu girdėjusi, tikrai neužkibsiu.

Regina KALJULAID, viešnia
iš Estijos:
- Socialiniais tinklais nesinaudoju, tačiau apie tuos baisius žaidimus esu skaičiusi, girdėjusi per
televizijos laidas. Apie saugumą
internete yra kalbama mokyklose,
diskutuojama viešai, kaip tėvai,
pedagogai turėtų bendrauti su vaikais, kad šie suprastų internete tykančius pavojus ir pasitikėtų tėvais
ir mokytojais.
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Ūkininkus į kooperatyvus
burs per prievartą robertas.a@anyksta.lt
Robertas Aleksiejūnas

Pirmadienį Anykščiuose viešėjo Žemės ūkio ministras Bronius
Markauskas. Susitikime su rajono ūkininkais, vietos valdžios
atstovais ministras pasakojo apie optimistinius Vyriausybės programos planus žemės ūkiui, ragino ūkininkus nesikoncentruoti į
vieną ūkio sritį, kooperuotis bei kalbėjo apie laukiančias ne visai
populiarias permainas.

Rajono meras Kęstutis Tubis ministrui Broniui Markauskui pasakojo apie prastai dirbančius Nacionalinės žemės tarnybos specialistus. Kaip pavyzdį jis pateikė nustatytą faktą, kad vaikų lopšelio
– darželio „Žilvitis“ prieš 45 metus įrengta tvora atsidūrė privačioje teritorijoje.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
„Esu žemės ūkyje 25 metus ir, atsiprašau, bet žinau, koks yra šūdo kvapas“, - vos įžengęs į salę kalbėjo B.
Markauskas.
Žemės ūkio ministras B. Markauskas atskleidė, kaip ministerijoje juokaujama apie ūkininkus.
„Tikras ūkininkas yra tas, kuris
užsiima gyvulininkyste, o tas, kuris
užsiima augalininkyste, yra verslininkas“, - sakė B. Markauskas, akcentuodamas, kad gyvulininkystė labiausiai
kuria pridėtinę vertę ir darbo vietas,
o labiausiai ateityje esą seksis tiems
ūkininkams, kurie nebesikoncentruos
vien tik į augalininkystę, o užsiims
bent keliomis žemės ūkio šakomis.
Susirinkusieji buvo supažindinti
su Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planu žemės ūkio
srityje.
„Žemės ūkio dalis ten nėra labai
didelė ir aš dėl to labai nesinervinu.
Svarbiausi rodikliai – bendroji žemės
ūkio produkcija iš hektaro. Šiais metais į programą įrašėme, kad iš hektaro bus gaunama 760 eurų, o 2020
metais mes norime, kad žemės ūkio
produkcija iš hektaro siektų 1 100
eurų. Augimą numatome ambicingą, tačiau ne viskas priklauso nuo
Vyriausybės. Svarbiausia yra žemės

ūkio produkcijos supirkimo kaina.
Tai jau yra rinkų dalykai. Antras
svarbus rodiklis – vienos kaime gyvenančios šeimos pajamos ne vien iš
ūkininkavimo. 2017 metais pajamos
vienai šeimai bus 1185 eurai ir svarbiausia, kad mes vis labiau mažiname atsilikimą nuo miesto. O ką mes
turėsime padaryti, kad šie rodikliai
būtų pasiekti? Svarbiausia – ūkininkų
derybinės galios stiprinimas. Jei mes
tą galią sustiprinsime, jei pas mus bus
daugiau kooperatyvų... Aš netgi darysiu kažkokį prievartos mechanizmą
dėl kooperacijos. Visas pasaulis nuėjo
tuo keliu“, - aiškino B. Markauskas.
Kalbėdamas apie melioracijos
įrenginių atnaujinimą, ministras B.
Markauskas sakė, kad tam valstybė
neturi pinigų.
„Reikia pripažinti, kad situacija
blogėja ir ji blogės dėl to, kad baigiasi
tie melioraciniai įrenginiai, kurie buvo
klojami dar tuomet, kai aš pats buvau
vaiku. Tikėtis, kad šitoje vietoje valstybėje kažką išspręs... Galima kažkuriame rajone užtvanką sutvarkyti, kad
žmonės nenuskęstų. Yra paskaičiuota, kad norint atnaujinti melioracinę
sistemą iki 2030 metų, tai kiekvienais
metais tam reikėtų 240 milijonų eurų
– iš viso trijų milijardų. Tai nerealu“,

- sakė B. Markauskas.
Susitikimo metu taip pat užsiminta
apie reformas, kurios palies Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslo centro Elmininkų bandymų stotį.
„Kalbant apie Žemės ūkio ministeriją, prie ministerijos esančias valstybines įmones, mes visko turime. Ir
žuvis auginame, ir bulius, žirgus. Ar
to valstybei reikia, čia didelis klausimas. Taip pat ir Elimininkų bandymų
stotis. Turbūt nė vienas šitoje salėje
neprieštaraus, kad valstybės valdymo aparatą reikia pertvarkyti, reikia
mažinti valdininkų skaičių, reikia
atsisakyti valstybei nebūdingų funkcijų, nes tai yra per brangu. Bet kai
prieiname prie Elmininkų bandymų
stoties, tada jau girdime: „Ne, ne,
nemažinkime“. Nors aš nežinau, ar ji
valstybei labiausiai reikalinga“, - kalbėjo B. Markauskas.
Ministras taip pat užsiminė, kad
planuojama stambinti šalies valstybines maisto ir veterinarijos tarnybas.
„Maisto ir veterinarijos tarnybos
specialisto kvalifikacija blogėja, jei
jis tik kartą per metus nuvažiuoja į
kokią nors maisto pramonės įmonę“,
- pastebėjo ministras, pažadėjęs, kad
reformos nebus vykdomos „iš fantazijų srities“.
Didžiausia diskusija salėje kilo
prakalbus apie vadinamuosius „sofos“ ūkininkus.
„Sutikite, kad tiesioginės išmokos
šiandien yra mokamos už tai, kad ūkininkai laikosi aplinkosauginių reikalavimų. Ar ta bobutė, deklaruodama
ir neužsiimdama žemės ūkiu, tą darbą
daro. Ta išmoka yra už tai, kad kažką
gamini. Tada imkime ir viską išmokėkime kaip socialinę pašalpą. Aš kalbu
apie tokius ūkininkus, kurie visai nieko nedirba“, - įsisiūbavus diskusijai
aiškino ministras B. Markauskas.
„Jeigu žmogus nusmulkina pievą?
Ar jis dirba, ar nedirba?“, - iš salės
klausė vienas ūkininkas.
„Žinoma, kad nedirba. O ką jis dirba?“, - į klausimą klausimu atsakė B.
Markauskas, sulaukęs replikų, kad su
tokia tvarka „baigia į užsienį paskutinius žmones išvyti“.
Po susitikimo, Žemės ūkio ministras B. Markauskas dar aplankė Audriaus Juškos šiltnamius Vikonyse,
taip pat Ažuožeriuose susitiko su AB
„Ažuožerių sodai“ ir UAB „Ažuožerių sultys“ vadovais.

Antanui Katlioriui panaikintas teistumas

Alvydas LACKUS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Aš socialiniais tinklais nesinaudoju. Vaikai jau suaugę, tačiau
turiu du anūkus. Vienam penkeri,
kitam treji metukai. Va, dėl jų labai
neramu, nes jau dabar jie naudojasi
kompiuteriu.

(Atkelta iš 1 p.)
Konkursai buvo organizuojami
naudojant Europos Sąjungos investicines lėšas.
STT pareigūnai išaiškino, kad A.
Katliorius susitarė su bendrovių vadovais į viešųjų pirkimų konkursų
sąlygas įtraukti tokius reikalavimus,
kurie diskriminuotų kitus potencialius konkursų dalyvius. A. Katlioriaus pavedimu A. Timinskas įtraukė
papildomus reikalavimus į šių viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir dar
prieš konkursus suinteresuotų bendrovių atstovams atskleidė konfidencialią informaciją apie potencialius
konkursų dalyvius. Taip dviejų bendrovių direktoriams buvo sudarytos
sąlygos atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus – susitarti su kitomis įmonėmis, kad jos nedalyvautų

konkurse. Dėl šių neteisėtų veiksmų
dviejuose milijoninės vertės viešųjų pirkimų konkursuose dalyvavo
tik po vieną įmonę, kurios ir buvo
pripažintos konkursų laimėtojomis.
Už laimėtus konkursus A. Katlioriui
buvo „atsilyginta“ ir piniginiu kyšiu,
ir statybinėmis medžiagomis, ir paslaugomis.
Prokuroras A. Miečius „Anykštai“ sakė, jog nepamena kito atvejo,
kad nuteistasis į Anykščių rajono
apylinkės teismą kreiptųsi dėl teistumo panaikinimo. Teistumo panaikinimo prasmė taip pat, regis, nėra
labai aiški – draudimo dirbti valstybės tarnyboje terminas A. Katlioriui
jau yra praėjęs, todėl teoriškai jis
vėl gali tapti valdininku ir be naujo
teismo sprendimo. Pasak prokuroro,
A. Katlioriaus atveju jam galiojan-

čio teistumo terminas – treji metai.
Įstatymai leidžia praėjus pusei teistumo termino kreiptis į teismą dėl
teistumo panaikinimo. A. Katliorius
teismo skirtą baudą sumokėjo, prasižengimų nepadarė, todėl teismas
priėmė sprendimą savotiškai reabilituoti buvusį valdininką. Galiojantis
teistumas gali trukdyti įsidarbinti
apsaugos bendrovėse, kai kuriose
kitose įmonėse, kur reikalaujama nepriekaištingos reputacijos. Įsiteisėjus
Anykščių rajono apylinkės teismo
sprendimui, A. Katliorius formaliai
vėl bus nepriekaištingos reputacijos.
Pats A. Katliorius „Anykštai“ komentuodamas, kam jam vėl reikėjo
prisiminti nemalonią istoriją, sakė:
„Įstatymas to nedraudžia. Man teistumo panaikinimas pirmiausia buvo
svarbus psichologiškai.“

savaitės citatos
Šiaip jau šitoms žinioms
žemės ūkis nėra būtinas
Bronius MARKAUSKAS, Žemės ūkio ministras, prisistatė
Anykščiuose:
„Esu žemės ūkyje 25 metus ir,
atsiprašau, bet žinau, koks yra
šūdo kvapas.“
Tikras ūkininkas turi karvę
ir dešimt vištų.
Kiti - verslininkai
Bronius MARKAUSKAS, apie
ūkininkus:
„Tikras ūkininkas yra tas, kuris užsiima gyvulininkyste, o tas,
kuris užsiima augalininkyste, yra
verslininkas.“
Pažadame, kad pažadėsime…
Donatas
KRIKŠTAPONIS,
Anykščių rajono tarybos narys,
socialdemokratas, Skiemonyse
klausė rajono valdžios:
„Ką konkretaus pažadėsite atlikti per likusius dvejus metus?“
Paprastai gydytojų pagalbos
visam kaimui neprašoma…

Stasys STEPONĖNAS, Skiemonių seniūnas, kreipėsi į seniūnijos gyventojus:
„Ne per „Facebook“-ą spręskime problemas, juk kai susergam,
pas gydytoją ne per „Facebook“-ą
registruojamės.“
Ir dar globalus atšilimas
baigsis
Ramūnas
BLAZARĖNAS,
Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Skiemonyse aiškino apie
atliekų kainas:
„Jei būsime sąmoningi ir rūšiuosime, šiukšlių kaina ateityje
mažės.“
Tikram menui buitis
tik trukdo
Eglė KANAPECKIENĖ, buvusi Raguvėlės kultūros organizatorė, apie šio miestelio kultūros namus:
„Kultūros namai Raguvėlėje –
vienas kambarys.”
Geriau SMS: „Ka tu?
Noriu dirpt“

Dijana
PETROKAITĖ,
Anykščių kultūros centro direktorė, apie naujus darbuotojus:
„Aš telefonu žmonių į darbą
nepriiminėju, atvažiuos, šnekėsimės.“

iš arti
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Pirmą autobuso vairuotoją rinko
linas.b@anyksta.lt
komunistų šulai
Linas BITVINSKAS

Į redakciją užsukęs anykštėnas Antanas Čiukšys paprašė pavartyti senus laikraščių komplektus. Pasirodo, keletą metų jis
bendradarbiavo su tuometiniu „Kolektyviniu darbu“ – spausdino savo fotografijas. Fotografijų jis ieško anūkės, kuri renka apie
senelį medžiagą, prašymu. Tuo pačiu A. Čiukšys papasakojo ir
apie savo gyvenimą – kaip suodžiai sugriovė jo svajonę, o laimėjimas loterijoje atvėrė kelius į fotografiją.

Rytis KULBOKAS, filosofas
Mūsų šalies visuomenėje vyrauja
klasinis mąstymas, o visuomenė
segmentuojasi į luomus, kastas ar
klases. Žodis, apibūdinantis tas uždaras visuomenes grupes, nėra tiek
svarbus, kiek esmė. Skurdas gimdo
skurdą, o tuo pačiu ir degradaciją.
Maža to, kad Lietuva nuolat
įvardinama lydere pagal socialinę
nelygybę Europos Sąjungoje, visuomenėje tarp socialinių grupių net
vyksta savotiškas „šaltasis karas“
– viena grupė šaukia, kad kiti yra
„tinginiai, prasigėrę, degradai ir
vatnikai“, kiti atsako – „jie negali
taip gyventi iš atlyginimų, jie vagia
ir žiūri, kaip skurdžius dar labiau
nuskurdinti“.
Bent krislelis tiesos yra abiejose pozicijose, tačiau didėjančio
atotrūkio tarp grupių, kurios dar
skirstosi į daugybę tarpusavyje
viena kitą niekinančių grupių,
rezultatas valstybei gali būti katas-

Kaip sakė A. Čiukšys, gyvenimas
ne visada duoda tai, ko žmogus nori
arba ką planuoja. Gimęs Kurklių
valsčiaus Vildžiūnų kaime jis puoselėjo didelius planus. „Pamenu, kaip
važiavom su mama lankyti į Panevėžio ligoninę tėvo. Tada pirmą kartą
važiavau siauruku. Traukinys man
padarė didelį įspūdį. Nuo tada svajojau tapti garvežio mašinistu“, - prisimena A. Čiukšys. Tiesa, svajonės
greit pasibaigė, kai jis kitą kartą važiuodamas pamatė, jog garvežio mašinistas visas suodinas. „Nebūsiu”,nusprendžiau. - Tapsiu jūrininku.”
Važiavau stoti į Klaipėdos jūrininkų
mokyklą. Gal ir būčiau tapęs, bet į
ją tų, kurie turėjo tėvus, nepriėmė.
Mokykla buvo užpildoma vaikų
namų auklėtiniais ir našlaičiais. Tada
sakiau, kad tapsiu lakūnu – atranka
buvo didžiulė. Ir ten nepakliuvau“,
- šypsodamasis apie savo norus pasakojo A. Čiukšys.
Pasak vyro, teko pasirinkti žemiškesnę specialybę – jis ėmė mokytis
vairuotoju, o baigęs kursus ėmė
dirbti „pas Bitiną elektromontaže“.
„Gavau „Pobedą“, ją susiremontavau ir vežiojau viršininką. 1956 metais baigiau Kauno šoferių mokyklą,
mane norėjo palikti ten dėstytoju,
bet nepageidavau. Kauno autotransportas kvietė dirbti, sakė, jog duos
autobusą ir gerą liniją vežioti keleivius Kaunas – Klaipėda. Irgi nesutikau, grįžau į Anykščius“,- prisiminė
A. Čiukšys.

tromontaže, tačiau gaisrinėje trūko vairuotojų, tad prikalbėjo eiti
dirbti ten. „Turėdavau laiko, o kaip
tik laimėjau fotoaparatą „Zenit 3“.
Reikėjo atsiimti Vilniuje. Atėjau
į „Kolektyvinio darbo“ redakciją pas fotografą Česlovą Bytautą,
paklausti, ar verta važiuot atsiimti
šito fotoaparato. Jis patikino, kad
tikrai verta, pamokė mane kaip
fotografuot, o kai jau pradėjau fotografuoti, jis padėdavo atsirinkti geras fotografijas, o kai kurias
ėmė spausdinti ir laikraštyje. Kitas
anykščių fotografas Izidorius Girčys pamokė, kaip pasidaryt „vaistų“ – fiksažą ir ryškalus“, - apie
savo, kaip fotografo, kelią pasakojo A. Čiukšys.
Pasak jo, vėliau jo fotografijas
spausdino ir respublikinė bei visasąjunginė spauda. „Žurnalas „Švyturys“ gerai mokėdavo, padengdavo visas išlaidas. Keletą nuotraukų
spausdino ir žurnalas „Požarnoje
delo“ (gaisrininkų žurnalas,- red.
past.). Intensyviausiai fotografavau 1962-1964 metais, vėliau perėjau į kitą darbą ir jau nebeturėjau
tiek laiko“,- prisiminė A. Čiukšys.

už vairo nesėdo išgėręs. „Vairuoju
nuo 1953 metų. Tokį nusistatymą
man įskiepijo mama. Iki 20 metų
man neleido išgerti nė taurelės net
per balius. Ir dabar nenoriu“,- sakė
A. Čiukšys. Su šypsena jis prisimena ir kaip buvo renkamas pirmasis
Anykščiuose autobuso vairuotojas
– jo kandidatūrą svarstė, gavus autobusą, keli Anykščių komunistų
partijos sekretoriai.
Išbandė aukštalipio dalią

Jis sakė, jog toliau dirbo Elek-

Paklaustas apie to meto „Kolektyvinio darbo“ redakciją, A. Čiukšys sakė, jog daugiausia bendravo
su fotografu Č. Bytautu. „Kiek
mačiau, šaunus buvo kolektyvas ir
draugiškas. Redaktorius Vinciūnas
buvo principingas, nebijojo pakovot su komunistų partijos šulais“,
- sakė A. Čiukšys.
Beje, A. Čiukšys sakė, kad per
gyvenimą dirbdamas vairuotoju nepatyrė nė vienos avarijos ir nė karto

Tiesa, A. Čiukšys pasakojo, kad
ne viskas gyvenime buvo taip glotnu ir pagal taisykles. Jis juokėsi
prisiminęs, kaip pykdavo ant varnų,
mat mama liepdavo viščiukus ganyti, kad varna arba vanagas jų nenuneštų. „Taip buvau supykęs, kad
nusprendžiau visus apylinkėje varnų lizdus sunaikinti. Taip išmokau
laipioti, kad iš medžio į medį peršokdavau įsiūbavęs viršūnę. Pamenu, kartą ir voverytę į pačią viršūnę
įvijau, norėjau pagauti. Pagalvojau,
kad kur ji dings, o ji tik strykt ir nurūko kūliais“, - juokėsi A. Čiukšys.
Sugebėjimą laipioti jis pritaikė
ir vėliau, buvo įsikoręs į Anykščių
bažnyčios bokštą. „Užlipau iki pat
viršaus. Tai iš apačios atrodo, kad
tas bumbulas yra mažas, o viršuje
vos apkabini. Lipau be jokių apsaugų, diržų. Pamenu, iš siuvyklos net
moterys išėjo pasižiūrėti. Užlipt tai
užlipau, o štai, kai reikėjo apačion
leistis, buvo blogiau, laimei, kad
sugebėjau pagriebti sienoje esantį
įtvirtinimą. Nusileidau“,- sakė A.
Čiukšys. O paklaustas, ar negavo
barti nuo klebono už tokias pramogas, tik šyptelėjo: „Kad klebonas ir
nežinojo“...

trofiškas, nes grupės virsta kastoKaralienės Mortos vardu pavamis su visais jų požymiais. Manau,
dintos mokyklos draustinis. Nauja
kad neapykanta, silpnesnių niepokomunistinės Lietuvos Antakalkinimas yra seniausia ir gajausia
nio vaikų specligoninė. Vaikai nuo
mūsų šalies „nacionalinė idėja“ ir
mažų dienų pratinami nebūti kartu
„socialinis modelis“, kurių ištakos
su savo mažiau turtingais bendrapiyra dar baudžiavoje. Ši idėja ir
liečiais“, - interviu lrt.lt konstatavo
kuria mentalitetinį Lietuvos paprofesorius filosofas, politologas
našumą su Rusija, kurį dabartinis
Arvydas Jokubaitis.
elitas stengiasi paneigti. NesvarManyčiau, kad tokios profebu, kad baudžiava panaikinta XIX
soriaus išvados turėtų būti pats
amžiuje, bet jos kompleksai, visuorimčiausias signalas.
tinė neapykanta luomams iki šiol
Visuomenė kaista. Paskutiniųjų
nusėdę giliausiuose visuomenės
Seimo rinkimų rezultatai parodė,
principuose. Tik vienetai nesivakad visuomenėje kuriasi kritinė
dovauja tais
masė, kuri yra
...Linas Pernavas prakal- itin nepatenkinkompleksais.
bo, kad valstybėje yra siste- ta „elitu“. Dar
„Dabartinis Lietuvos
minės problemos, kad yra daugiau pasako
elitas nesirūpimilžiniška socialinė atskir- komentatorių
na beturčiais,
batalijos intertis. Keista tai girdėti iš poli- nete. Niekur
neklauso jų
tikuoti negalinčio pareigū- nebesiekiama
išminties, ir už
no, bet fakto konstatavimas kompromiso,
tai bus nubaustas. Norint tai
rodo, kad socialinė atskirtis stengiamasi
suprasti, nereitampa realia grėsme jau da- oponentų grupę
kia sociologinių
paprasčiaubar...
tyrimų. XIX a.
siai užgožti,
britų konsersumenkinti,
vatoriai sakydavo – „jei blogai
perrėkti. Nepatenkintieji elitu rodopirkiai, tai blogai rūmams“. Kai du
mi kaip atsilikėliai, nesusipratėliai,
kartus lankiausi Vilniaus Gamteigiama, kad jų labai mažai, bet
tos licėjaus abiturientų diplomų
rinkimai parodė, kad nepatenkintųįteikimo šventėje, buvau priblokštas
jų visuomenėje jau dauguma. Daug
save giriančių jaunų žmonių kalbų
daugiau, nei būdavo per ankstesir puikybės. Jie tikrai nebus tautos
nius Seimo rinkimus.
elitas, bet savo talentais pasistengs
O ir šis Seimas jau ima prasukurti mirtingiesiems neprieinarasti pasitikėjimą, nes sparčiai
mas pakrantes. Ne mažiau pritrenužmiršta, kodėl buvo išrinktas į
kia ir Kauno Šančiuose matytas
valdžią. Socialdemokratams skaudų

pralaimėjimą atnešęs naujasis
Darbo kodeksas toliau buldozeriu
stumiamas Trišalėje taryboje, kuriai
buvo duotas paliepimas suderinti
pozicijas iki kovo 10 dienos. Ne
rasti kompromisus, bet baigti derinti. Kodeksas ir derinamas į vienus
vartus. Veikia tas pats klasinis, o ne
pilietinis mąstymas.
Po šalį sukrėtusio žvėriško Ievos
Strazdauskaitės nužudymo policijos generalinis komisaras Linas
Pernavas prakalbo, kad valstybėje
yra sisteminės problemos, kad yra
milžiniška socialinė atskirtis. Keista
tai girdėti iš politikuoti negalinčio
pareigūno, bet fakto konstatavimas
rodo, kad socialinė atskirtis tampa
realia grėsme jau dabar. Klasinis
uždarumas, pakurstomas „turtingai
gyventi čia ir dabar“, tiesiogine
prasme žudo.
Manau, kad klaninis - klasinis kastinis mąstymas yra pagrindinė
socialinės atskirties priežastis. Kai
tik prakalbama apie mokesčius,
mušami skurdžiausieji, kurie neturi
įtakos įstatymų priėmimui. Biudžetui trūksta pinigų – spaudžiami
skurdžiausieji, bet dirbantys. Rinkimai – ne įtaka, kai partijų rinkiminė
programa nėra privaloma vykdyti
po rinkimų, o ir tradicijos ne tos,
kaip pas kokius britus, kur piliečiai
balsavo už „Brexit“. Nepatinka
išėjimas iš Europos Sąjungos
daugeliui britų politikų, bet tokia
yra tautos valia, o tautos valia
įpareigoja.
Nors pasaulio istorijoje gausu

pavyzdžių, kai klasinis mąstymas
atveda į kruvinas revoliucijas, bet
mokytis iš kitų klaidų būna sunkiausia. Šiuo metu nuo visuomenės
neramumų gelbėja didžiulė emigracija – nepatenkintieji (galintys
prisidėti prie neramumų) emigruoja, taip pat ir nepatenkintųjų grupių
susiskaldymas. Tačiau Europoje
problemų taip pat tik daugėja.
Nelikus „vožtuvų nuleisti garui“
problemų daugės ir pas mus, jos
gali nusverti nepatenkintųjų tarpusavio skirtumus.
Klasinis, o ne pilietinis mąstymas, jo kuriama atskirtis, konfliktai
ir neapykanta yra pati didžiausia
grėsmė nacionaliniam saugumui. Iki šiol elgiamasi taip, kad
visuomenė stumiama į kraštutinumus. Neįperkami vaistai, skurdas
valstybės egzistavimui kelia daug
didesnį pavojų nei Rusijos tankai
ir balistinės raketos. Kilus konfliktui, didelė dalis gyventojų paprasčiausiai neturėtų priežasties už ką
ginti tėvynę, nes būtų persmelkta
neapykanta „elitui“. Į kurią pusę
jie stotų? Juk realiai konfliktuose
ginamos ne idėjos, bet turtas ir
gyvybė, o kita – legendos masėms
su nedidelėmis išimtimis...
Todėl kalbos apie patriotiškumą
socialiniame užribyje egzistuojantiems žmonėms skamba ne
įtikinamiau, nei kvankštelėjusių
Austrijos – Vengrijos generolų paistalai Jaroslavo Hašeko satyriniame
romane „Šauniojo kareivio Šveiko
nuotykiai pasauliniame kare“.

Vairuotoju ir gaisrininku dirbęs Antanas Čiukšys laisvalaikiu į
rankas paimdavo fotoaparatą.
Brigitos RAMANAUSKAITĖS nuotr.

rievės

Jūreiviu ir lakūnu netapo

Fotografuoti ėmė
laimėjęs fotoaparatą

Mama įskiepijo drausmę

akiratis
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Griežionėlių muziejuje - knygnešių
epochos atšvaitai
Atokiau nuo didžiųjų turistinių maršrutų Andrioniškio seniūnijos Griežionėlių vienkiemyje išlikusi Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba (dabar A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko
memorialinio muziejaus padalinys) mena Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygdarbius, joje gyvenusius tautos žadintojus ir švietėjus, pirmąją lietuvę moterį beletristę, geriausią
Lietuvos gaspadinę Liudviką Didžiulienę – Žmoną, tautosakos rinkėją, bibliofilą Stanislovą Didžiulį
bei aštuonių jų vaikų pasiekimus ir likimus. 1968 m. įkurto muziejaus ekspozicija pasakoja apie
vaikų rašytojos Aldonos Didžiulytės – Kazanavičienės, gydytojo Antano Didžiulio, vertėjos Onos
Didžiulytės – Sketerienės, mokytojo Vytauto Didžiulio, gydytojos Michalinos Didžiulytės – Ševeliovienės, rašytojos, gydytojos Vandos Didžiulytės – Albrechtienės gyvenimą ir veiklą, nes nors ir išblaškyti karų ir perversmų audrų, jie sugrįždavo į gimtųjų namų glėbį. Sodyboje lankėsi žymiausi ir
šviesiausi to laikmečio žmonės, tarp jų vyskupas ir poetas Antanas Baranauskas, kunigas, rašytojas
Juozas Tumas–Vaižgantas. Su šia sodyba susiję ir dabartiniai Anykščių krašto šviesuoliai, rašytojai
Milda ir Vygandas Račkaičiai, nupūtę užmaršties dulkes nuo kūrybinio L. Didžiulienės - Žmonos
palikimo, išleidę jos raštų dvitomį ir parašę biografinę knygą „Kaip lašas mariose...“
Muziejų per metus aplanko apie 800 Lietuvos istorija ir kultūra besidominčių žmonių, daug svečių muziejuje apsilankė užvakar per Knygnešio dieną. Šis muziejus ypatingo susidomėjimo turėtų
sulaukti šiemet paskelbtais Lietuvos kalbos kultūros metais.

Liudvika Didžiulienė po lietuviško spektaklio Mintaujoje (Jelgava)
1900 m.
Povilo VIŠINSKIO nuotr..

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba – muziejus didžiausio susidėmėjimo sulaukia minint Knygnešio dieną.
Kur susibėgdavo
knygnešių keliai
Tebestovi apie 1820–1850 metus
statytas lietuvybės puoselėtojų S.
Ir L. Didžiulių šeimos namas (Dabar - Didžiulių šeimos memorialinis muziejus), svirnas. Čia spaudos
draudimo metais į sodyboje įrengtą
slėptuvę atkeliaudavusios lietuviškos knygos ir spauda vėliau pasklisdavo po visą Aukštaitiją. Daug kartų
sodybą krėtę žandarai šios slėptuvės
taip ir neaptiko. Šiame name su pertraukomis iki mirties 1925 m gyvenusi L. Didžiulienė buvo tas traukos
centras, dėl kurio čia sugrįždavo po
platų pasaulį pasklidę jų vaikai. Mirus Griežionėlėse gyvenusiam jos

sūnui Vytautui Didžiuliui, sodybą
paveldėtojai perdavė „Kalnapilio“
kolūkiui, kuriam nerūpėjo istorinė ir
kultūrinė sodybos praeitis ir namai
buvo apleisti. Dėka kitų, dar buvusių gyvų Didžiulių vaikų, apie 1964
- uosius namą pavyko restauruoti ir
1968 – aisiais atidaryti muziejų. Muziejui buvo sunku surasti darbuotoją, kol apie 1970–uosius muziejaus
prižiūrėtoja dvidešimčiai metų tapo
Domicelė Petniūnaitė, kuri iš pradžių muziejuje ir gyveno. Tuo metu
prieš muziejų stūksojo kolūkio fermos, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę jos buvo nugriautos, viename mūriniame kampelyje įsikūrusi ji
ir tebegyvena.
Šiuo metu muziejaus lankytojus

Muziejaus ekspozicijoje - nuotraukos, išlikę dokumentai...

pasitinka vos 50 metrų nuo Griežionėlių kaimo ribos gyvenanti Jūratė
Pačinskienė, kurios senelio žemės
ribojosi su Didžiulių valdomis.
Pasak muziejaus šeimininkės J.
Pačinskienės, ekspozicija atspindi
L. ir S. Didžiulių, jų vaikų gyvenimą ir veiklą. Stenduose – šeimos ir
artimųjų nuotraukos, išlikusios rašytojos rankraščių kopijos, laiškai,
knygos,draudžiamoji spauda, platinta šios gausios šeimos narių („Aušra“, „Varpas“), išlikę buities ir asmeniniai daiktai, (indai, rankdarbiai, L.
Didžiulienės suknelė)
Gretimame kambaryje eksponuojami šeimos baldai: fortepijonas,
skrynia, stalelis, veidrodis, paveikslai. Spaudos draudimo metais sodyba

Už šios spintos – draudžiamos literatūros slėptuvė, kurios nesugebėjo rasti sodybą daug kartų krėtę caro žandarai.
buvo tapusi draudžiamos lietuviškos
spaudos platinimo centru. Priemenėje išlikusi senoji spinta, nuo žandarų
akių slėpusi įėjimą į tarpsienį, kur
buvo slepiama lietuviška spauda,
atgabenta knygnešių J. Šiaučiūno,
J. Beliako, K. Udros ir kitų. Patys
Didžiuliai turėjo gausią biblioteką,
kuria naudojosi to meto šviesiausi
Lietuvos žmonės: J. Jablonskis, J.

Basanavičius, M. Biržiška, M. Davainis-Silvestravičius ir kiti.
Muziejuje vyksta edukacinės programos, kuriose pasakojama apie
lietuviškos spaudos ir mokyklų uždraudimą, slaptąsias mokyklas ir
daraktorius, Anykščių krašto knygnešius.
(Nukelta į 6 p.)

Pasiturimai gyvenusių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių namuose buvo ir fortepijonas.
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Griežionėlių muziejuje - knygnešių
epochos atšvaitai

A. Vienuolio progimnazijos vaikai ir mokytojai muziejuje minėjo Knygnešio dieną. Trečia iš dešinės
– muziejaus šeimininkė Jūratė Pačinskienė.
(Atkelta iš 5 p.)
Gėrio ir šviesos skleidėja
Pernai sukako 160 metų nuo pirmosios lietuvės moters beletristės,
pedagogės, Lietuvai ir savo šeimai
pasiaukojusios, geriausios ano meto
Lietuvos gaspadinės Liudvikos Didžiulienės – Žmonos gimimo. Nuo
sovietmečiu, o ir dabar, nepelnytai
primirštos jos asmenybės ir kūrybos
užmaršties dulkes nupūtė rašytojai, ilgamečiai mūsų rajono laikraščio žurnalistai M. ir V. Račkaičiai. Iš L. Didžiulienės gyvenimo ir veiklos semtis
išminties, pasiaukojimo gali dabartinė karta, nes šios moters puoselėtos
vertybės meilė Lietuvai, jos kalbos ir
tradicijų puoselėjimas bei dvasingumas nekinta šimtmečiais, tačiau taip
aukotis, taip gyventi, mažai kam noro
ir valios atsiranda...
„L. Didžiuliene – Žmona susidomėjome apie 1985–uosius, nes manėme, kad pirmoji Lietuvos beletristė
nepelnytai primiršta, nes jei ne tokia
gausi šeima ir keliaujant pas anūkę
palaidojusią dukrą į Jaltą dingę rankraščiai, gal ir Žemaitę būtų aplenkusi, - sakė M. ir V. Račkaičiai per daugiau kaip dešimtmetį per atostogas,
laisvadienius surinkę po kruopelytę
išbarstytą jos kūrybinį palikimą, susigiminiavę su šios neeilinės moters
anūkais... – Kuo labiau gilinomės į
jos gyvenimą ir kūrybą, tuo ryškiau
atsiskleidė neįtikėtinas šios moters
pasiaukojimas, altruizmas, talentas.
Šalia šeimos svarbiausiu gyvenimo
tikslu ji laikė „tautystės pamatų užlaikymą“, o gyvenimo džiaugsmu vadino galimybę bent vienam žmogui
ašarą nušluostyti“. Jie surankiojo į
raštus L. Didžiulienės kūrinius, ranka
perrašė per 400 įvairiuose archyvuose
saugomų laiškų. Juk tuomet galimybės kopijuoti nebuvo. Daug padėjo
anūkės Panevėžyje gyvenanti Irena
Jurevičienė, su kuria R. Račkaitis teigė kalbėjęsis praeitų metų pabaigoje,
ir amžino atilsio jau išėjusi, už Atlanto gyvenusi Halina Mošinskienė.
Pasak Anykščių L. ir S. Didžiulių
bibliotekos Krašto dokumnentų ir
kraštotyros skyriaus vedėjos Audronės Berezauskienės, bibliotekoje saugomi susirašinėjimo su H. Mošinskiene laiškai, kuriuos padovanojo M. ir
V. Račkaičai. „Gimtadienio jubiliejui

buvo paruošta paroda, kaupiama me- tę pagalbą varge, paguodą nelaimėje.
džiaga. Vienos knygos parodoje buvo Tam padės, tą sušelps, tą nuramins,
eksponuojama L. Didžiulienės knyga tą paguos, tam maisto, tam rūbų
„Lietuvos gaspadinė, arba Pamokini- parūpins, tą materialiai, tą moraliai
mai kaip prigulinčiai suvartoti dievo parems“, - tokiais žodžiais motiną
dovanas“. Tai pirmoji lietuviškai pa- apibūdino jos duktė Aldona Didžiurašyta kulinarijos knyga, išleista 1895 lytė-Kazanavičienė.
m., tikra unikali bibliografinė vertybė,
Praėjus vienuolikai metų po vebibliotekos nusipirkta iš klaipėdiečio, dybų šeimoje buvo 9 vaikai, kurių 8
- pastebėjo A. Berezauskienė.
užaugino. Širdies šilumos užteko viL. Didžiulienė augo Salų dvaro siems, nes, kaip prisimena jos vaikai,
administratoriaus Antano ir Petronė- L. Didžiulienė sugebėjo visus apgobti
lės Nitų šeimoje šalia Salų dvaro, ir į širdies šiluma, skaidrinti jų dienas paGriežionėles atitekėjo 1877 – aisiais. sakomis, dainomis, niekas jos nemaPasak M. ir V. Račkaičių, jos išrink- tė supykusios, paniurusios. O juk ne
tasis Stanislovas Didžiulis, senos lie- tik ūkio reikalai spaudė, kiek baimės
tuvių bajorų giminės palikuonis, prieš ir išgyvenimų buvo dėl slepiamos
1963 m. sukilimą lankęs Panevėžio draudžiamos lietuviškos literatūros,
gimnaziją, kaip ir ji, garsėjo lietu- kai žandarai krėsdavo namus, įsiutę
vybės puoselėjimu, turėjo sukaupęs sudraskydavo net ir nedraudžiamas
didelę biblioteką, kuri ypač džiugino knygas. Tačiau taip ir nerado už trijų
jauną ir smalsią L. Didžiulienę. Ta- durų spintos gudriai įrengtos slėptučiau vedybinis gyvenimas nebuvo vės. Juk sodyboje kryžiavosi pačių
toks džiugus. Jų pažiūros į visuome- aktyviausių knygnešių keliai.
ninį gyvenimą sutapo, bet dėl šeimos
1896 metais kalbininko Jono Jamoralinių nuostatų jos visiškai skyrė- blonskio, tuo metu mokytojavusio
si. Vyras, nevarMintaujoj (dabar
žomai gyventi ir
...Į muziejų moksleivė Jelgava, Latvija)
viską sau leisti Vakarė Jasevičiūtė atsivežė ir dar kelių šviepratęs
bajorų
suolių
paskasavo močiutės 1867 metais tinta, norėdama
ainis, savo neištikimybe, despo- atspausdintą maldaknygę...
išmokslinti savo
tiškumu neretai
vaikus, L. Digiliai įskaudindavo žmoną. Patirtų džiulienė persikėlė su vaikais į Minnuoskaudų, nusivylimų atgarsiai ryš- taują ir ten praleido 11 metų. Kaip
kūs L. Didžiulienės atsiminimuose teigia jos biografai, ten ji prižiūrėjo
„Atvažiavus „svetimon šalelėn“, bendrabutį, tapusį tautiniu moksleipasjutau inklimpus, giliai inklimpus vijos centru, organizavo moksleivių
maurynėn. Ir tai, ko daugelis mergai- laisvalaikį, mokė juos dainų, rengė
čių man pavydėjo, dėl ko per dvejus vaidinimus, kuriems pati rašė pjemetus, man vieton išsvajotos laimės, ses. Čia gyveno ir mokėsi daug Nedavė nusivylimo. Ir kas dabar daryt? priklausomos Lietuvos valstybės ir
Kas daryt? Žiedai sumainyti, žodžiai jos kultūros veikėjų, tarp jų Antanas
ištarti, atgal nebesugrįšiu... Nusiblai- Smetona, Juozas Tūbelis ir kiti. L. Diviau ir pradėjau gyvent“. Nenuleido džiulienė ir pati įsitraukė į revoliucinį
rankų, nepasidavė nevilčiai. Paguodą judėjimą, slėpė nelegalią literatūrą,
ir nusiraminimą rado vyro bibliotekos rūpinosi revoliucionieriais.
knygose, kurioms rasdavo laiko tarp
Per Lietuvą ritantis Pirmojo pasaunesibaigiančių ūkio darbų ir rūpesčių linio karo frontui, kviečiama dukros
dėl vis didėjančios šeimos. Kaimo Vandos, kuri neseniai buvo palaidojumoterų patarėja ir švietėja, valstiečių si džiova sirgusią savo dukrelę, L. Diguodėja ir globėja. „Skausmo ir siel- džiulienė ryžosi nors trumpam dukrą
varto surakinta ėjo karžygiškai galvą aplankyti Jaltoje. 1915–ųjų pavasarį
pakėlusi šviesi, kilni mūsų mamutė. ji išsiruošė į kelionę, tarp būtiniausių
Aplink save skleidė šviesos ir šilumos daiktų pasiėmusi ir į atskirą pintinę
spindulius, kurie šildė, ugdė, žavėjo sukrautus savo parašytus, bet dar nekitus. Jai pačiai nieko nepalikdami.
skelbtus rankraščius. Kelionės pabaiNepaprastas altruizmas. Ar savas, goje šis brangiausias jai turtas buvo
ar svetimas – visi rasdavo pas mamu- pavogtas. Matyt, tvarkinga, ori ponia

Prano Petronio skulptūrinė kompozicija Didžiulių sodybos kieme.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
kažkam pasirodė pintinėje gabenanti
vertingus daiktus, tačiau vagių laukė
tik jiems nesuprantama kalba prirašyti popieriaus lapai. Jie nieko nepešė,
tačiau raštų savininkei tai buvęs toks
smūgis, kad ji kelis mėnesius sirgo,
trumpa kelionė pas dukrą užtruko...
9 metus, nes iš tik susikūrusios Sovietų Sąjungos ištrūkti buvo neįmanoma.. Būdama šešiasdešimtmetė, ji
su nesenkančia energija globojo karo
pabėgėlius, beglobius vaikus, šelpė,
guodė, slaugė... Čia ji daug prisidėjo
kuriant lietuvių džiovininkų sanatoriją, buvo jos ūkvede.
Į Lietuvą grįžo 1924–aisias, pagyveno pas sūnų Antaną Panevėžyje.
Niekas čia buvusiai varpininkei, pirmajai lietuvių beletristei švietėjai, lietuviškos dvasios žadintojai dėmesio
nerodė, ją pamiršo ir buvę jau aukštus
postus užėmę jos mokiniai.
Neužsibuvusi Panevėžyje, pasigavusi plaučių uždegimą, nuo darbų ir
rūpesčių pervargusia širdim grįžo į
Griežionėles. Čia ją aplankė Vaižgantas, guodė, kad pasveiksianti, skatino
rašyti. Deja, eidama 70–uosius 1925
metų spalio 25-ąją ši didi moteris išėjo Anapus...
L. Didžiulienę laidojo J. Tumas–
Vaižgantas netoliese esančiame
Padvarninkų kalnelyje, į kurį taip
mėgdavo įkopti L. Didžiulienė, iš
kur reginys 20 kilometrų aplink. Anot
Vaižganto, “vieta poetingiausia Lietuvoje, kaip tik atitinkama didžiai Lietuvos mylėtojai ir jos darbininkei“.
Po poros metų šalia atgulė jos vyras Stanislovas Didžiulis, čia palaidotas ir jų ištikimiausias talkininkas,
knygnešys Jonas Šiaučiūnas. Šalia

– hitlerininkų nužudytos dukros, poetės, gydytojos Vandos Didžiulytės
kenotafas...
Knygnešio dieną muziejuje
klegėjo jaunimas
Ketvirtadienį, minint Knygnešio
dieną, į lietuvybės puoselėtojų, draudžiamos lietuviškos literatūros platintojų S.ir L. Didžiulių memorialinę
sodybą – muziejų atvažiavo Antano
Vienuolio progimnazijos moksleiviai, dauguma - pasipuošę tautiniais
kostiumais. Juos pasitiko muziejaus
darbuotoja J. Pačinskienė, parodė
ekspoziciją, draudžiamos literatūros
slėptuvę, papasakojo apie Didžiulių
šeimą. Vaikai ir jų mokytojos į muziejų atsivežė senų spaudinių ir surengė fotosesiją.
Pasak A. Vienuolio progimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Danguolės Rimavičienės, moksleivis Tomas Grigonis prieš Knygnešių dieną pasisakė turįs spaudos
draudimo metais Tilžėje 1902 metais
išleistą knygelę „Palangos Juzė“,
senų spaudinių pas savo močiutes
surado ir kiti moksleiviai. Kilo mintis
Knygnešio dieną paminėti muziejuje,
surengti fotosesiją, o po jos ir fotografijų parodą.
Į muziejų moksleivė Vakarė Jasevičiūtė atsivežė savo močiutės 1867
metais atspausdintą maldaknygę. J.
Pačinskienė pastebėjo, kad draudžiamos literatūros slėptuvę saugojusią
spintą sumeistravo irgi Jasevičius.
Galbūt su moksleive juos sieja tolima
giminystė?
-ANYKŠTA

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinė sodyba – muziejus
Griežionėlių kaimas, Andrioniškio seniūnija.
Tel.: +370 381 43991,(8-698) 15458, el. paštas: a.vienuolis@ delfi.lt
Muziejus dirba: trečiadieniais – sekmadieniais, nuo 8 iki 17 val.
Pietūs 12-13 val.
Lankymas nemokamas.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Klausimėlis.lt. HD.
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 2.
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. Didingi nariuotakojai
(subtitruota).
13.00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Gyvūnai nepritapėliai
(subtitruota).
14.00 Puaro. N-7.
15.45 Žinios.
16.00 Laisvės vėliavnešiai.
16.25 Lietuvos valstybės atkūrimo
100-metį pasitinkant. Premjera.
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
Augustinas Voldemaras.
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. Ana Karenina.
N-7.
23.35 Kino žvaigždžių alėja.
Didysis Lebovskis. N-14.
1.35 Pasaulio dokumentika.
Didingi nariuotakojai (subtitruota,
kart.).

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 Sveikatos ABC televitrina.
9.30 “PREMJERA Saugokis
meškinų.
9.50 “PREMJERA Saugokis
meškinų”.
10.05 KINO PUSRYČIAI Katinas
su skrybėle.
11.45 Piko valanda. N-7.
13.50 Laukiniai laukiniai vakarai
N-7.
16.05 Pričiupom!. N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 Lošėjas. N14
0.25 Pagieža 3. S.
2.15 Tikras vyras. 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 “Operacija „Riešutai”. N-7
12.40 “Spąstai tėvams 3”.
14.30 “Kietos merginos”. N-7
16.30 “Simpsonai”. N-7
16.55 “Ekstrasensų mūšis”. N-7
18.00 “Raudonas kilimas”. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 “Lietuvos talentai”. N-7
22.30 PREMJERA “12 galimybių

2. Perkrauta” . N-14
0.20 “Marta Marsė Mei Marlena”.
N-14
6.30 Galiūnų čempionų lyga.
Olandija (k).
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 Pasižadėjęs kitai. N14.
23.45 “Sekso magistrai”. N14.
2.00 Mirties nuosprendis. N14.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Įdomiausi faktai apie gyvūnus.
7.40 “Būrėja”.
8.40 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
10.30 “Atspėk gyvūną”.
11.00 “Neįprasti augintiniai”.
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”.
18.55 Nemarus kinas. “Rožinės

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. Sausasis sezonas. Kova dėl vandens Centrinėje
Azijoje (subtitruota).
23:10 Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7.
00:10 Savaitė.
1.10 Komisaras Reksas. N-7.
2.10 Klauskite daktaro.
3.05 Nacionalinė paieškų tarnyba.
4.10 Karinės paslaptys.
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
5.30 Teisė žinoti.
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.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.35 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 2. Apokalipsė”.
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 “Hubertas ir Staleris”. N-7
8.55 “Meilės sūkuryje”. N-7
10.00 “Ekstrasensai detektyvai”.
N-7
11.05 “Rio”. N-7 (kart.)
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 “Šviesoforas”. N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 PREMJERA “Keitės
Makkol bylos”. N-14
0.20 “Imperija”. N-14
1.20 “Rouzvudas”. 5 s. N-14
2.15 “Vikingai”. N-14
3.05 “Paskutinis žmogus
Žemėje”. N-7

6.40 Sveikatos ABC televitrina.
7.10 “Tokia tarnyba”.N-7.
8.05 “Voratinklis” N-7.
9.05 Muchtaro sugrįžimas. 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”.
14.50 “Tokia tarnyba”. N-7.
15.45 “Prokurorų patikrinimas”.
N-7.
16.55 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 “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 Poseidonas. N14.
23.20 Pasižadėjęs kitai. N14.
1.25 “Sekso magistrai”. N14.
3.20 Visi vyrai - kiaulės... N-7.
3.45 “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 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”. N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Kaukė”.
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panteros kerštas”. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
“Bekas 4. Audros akyje”. N14.
22.50 “Alfis”. N-7.
0.50 “Neištikimieji. Išdavystės
istorijos”. N14.
1.35 “Karalienė Izabelė”. N14.
2.50 “Bekas 3. Dievo vardu”. N14.
4.20 “Pasisvėrę ir laimingi”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Dokumentinė istorinė laida
“Lietuvos kolumbai”.
7.10 Anapus čia ir dabar.
8.00 Misija. Vilnija.
8.30 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai.
9.30 Skrendam.
10.00 Mokslo sriuba.
10.15 Smuikininko Raimundo
Katiliaus 70-osioms gimimo metinėms. Legendos.
11.00 XI-asis tarptautinis folkloro
festivalis “Pokrovskije kolokola
2016”.
11.55 Mėlyniesiems katilėliams
aidint.
12.35 Šventadienio mintys.
13.00 Mažesnieji broliai.
13.30 F. Leharas. Operetė
“Linksmoji našlė”.
15.40 Tokie jie buvo... Vytautas
Kernagis. 1998 m.
16.00 Persona grata Ivanas
Funduklėjus.
16.25 Amžių aidas. Aleksandrija.
16.50 Veisenzė. Berlyno meilės
istorija 1. N-7.
17.45 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje 2017. Knygos
“Kunigaikščiai Ostrogiškiai” pristatymas.
18.30 Linija, spalva, forma.
19.00 Nacionalinis turtas.

19.30 Durys atsidaro. Kultūros
žurnalas.
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. Giedrė.
23.15 ARTi.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 3 (kart.).
0.25 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
1.20 Daug triukšmo dėl nieko
(subtitruota, kart.).

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).
1.55 KK2 (k). N-7.
4.10 Dviračio šou (k).
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų pasaulis”. N-7
7.30 “Jokių kliūčių!”. N-7 (kart.)
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 “Numatomos Lietuvos
krepšinio lygos rungtynės. Utenos
„Juventus” - Kauno „Žalgiris”.
Tiesioginė transliacija.
19.00 “Aš - superhitas”. N-7
21.00 “Nakties TOP”. N-14
21.30 TV3 žinios.
22.30 “Nuodėmių daktaras”. N-14
23.30 “Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai”. N-14
0.30 “Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai”. N-14
1.20 “Vabalai”. S
06.55 „Bekraštė Kanada“.
08.00 Auginantiems savo kraštą.
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 „Gaujos“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Gaujos“. N-7.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“. N-7.
00.50 Auksinė daina.
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15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės III. Nematomų žmonių namai.
N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Kivirčas.. N-7.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.15 “Auklė”.
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.55 Bekas 4. Audros akyje.
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. (kart.).
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 Laiko ženklai.
18.25 Poezija. LRT aukso
fondas.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Stambiu planu.

20.15 Euromaxx.
20.45 ARTi.
21.00 Su meile, Rouzi. N-14.
22.40 Poezija.
22.45 Stop juosta. (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 LRT OPUS ORE. Giedrė.
1.00 Nacionalinis turtas. (kart.).
1.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Lietuva mūsų lūpose.
4.15 LRT Kultūros akademija.
5.00 Kelias į namus.
5.30 Panorama.
6.00 Autopilotas.
6.30 Tauro ragas. N-7.
7.00 Pagalbos skambutis. N-7.
8.00 Savaitės kriminalai (k). N-7.
8.30 Bus visko.
9.30 Žinios.
10.30 Nuo... Iki....
11.25 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
11.50 Ne vienas kelyje.
12.25 “Alfa” savaitė (k).
12.55 Apie žūklę (k).
13.25 24 valandos (k). N-7.
14.10 Pasienio sargyba (k). N-7.
14.40 Bus visko (k).
15.30 “Alfa” savaitė (k).
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou.
22.00 Info diena (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
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 “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 “Farai”. N-14
23.00 PREMJERA “Aušros
kariai”. S
0.55 “Aš - superhitas”. N-7 (kart.)
1.45 “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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
11:00 Stilius.
11:45 Sausasis sezonas. Kova
dėl vandens Centrinėje Azijoje
(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. Socialinės
dokumentikos laida. Ved. Orijus
Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė.
HD.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. HD.
21:05 Dėmesio centre. Ved.
Edmundas Jakilaitis. HD.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:25 Premjera. Drakula. N-14.
00:10 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Augustinas Voldemaras.
01:10 Komisaras Reksas. N-7.
02:10 Klauskite daktaro.
6.30 “Visatos broliai”.
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindže-

ris”. N-7.
9.45 24 valandos. N-7.
10.30 Yra, kaip yra. N-7.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
13.35 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 KK2. N-7.
20.25 Anapus nežinomybės. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Mirtinas greitis 2”. 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 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 “88 minutės”. N-14
0.50 “Imperija”. N-14
1.40 “Rouzvudas”. 6 s. 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 “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 Laukinės atostogos. N14.
23.20 Poseidonas. N14.
1.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.00 “Dalasas”. N-7.
2.45 “Penktoji pavara”.
3.30 Visi vyrai - kiaulės... N-7.
3.55 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.45 “Ištark sudie”. N-7.
9.25 “Būrėja”.
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.30 “Auklė”.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
10:55 Emigrantai. (kart.).
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. Šagrenės oda.
N-7.
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės.
01:10 Komisaras Reksas. N-7.
02:10 Klauskite daktaro.
03:05 Gyvenimas.
04:05 Auksinis protas.
05:25 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
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.
11.40 24 valandos (k). N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
13.35 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 KK2. N-7.
20.25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2. N-7.
21.30 Žinios.
22.15 VAKARO SEANSAS
“Siuntinys”. 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 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 “Šviesoforas”. N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.25 “Vikingų loto”.
22.30 “Džiunglės”. N-7
0.10 “Imperija”. N-14
1.10 “Rouzvudas”. 7 s. N-14
2.05 “Vikingai”. N-14
2.55 “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 “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 “Kijevo operatyvinė grupė”.
N-7.
19.30 Voratinklis. N-7.
20.30 Savaitės kriminalai. N-7.
21.00 Visi vyrai - kiaulės... N-7.
21.30 Skambutis 2. N14.
23.40 Laukinės atostogos. N14.
1.20 “Džeikas, Storulis ir šuo”
N-7.
2.05 “Dalasas”. N-7.
2.50 “Penktoji pavara”.
3.35 Visi vyrai - kiaulės... N-7.
4.00 “Penktoji pavara”.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.N-7.
7.45 “Ištark sudie”. N-7.
9.25 “Būrėja”.
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
10.30 “Auklė”.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.
12.05 “Ekspertė Džordan”. N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. N-7.
14.05 “Didžiojo sprogimo teorija”.
N-7.
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.
15.05 “Kaukė”.
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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.
18.50 Midsomerio žmogžudystės
III. Atpildo diena. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Kraujo ryšiai. I
dalis. N-7.
22.05 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Kraujo ryšiai. II
dalis. N-7.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.50 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.15 “Auklė”.
1.40 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.10 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
3.55 Nebylus liudijimas. Kivirčas.
N-7.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Laiko ženklai.
6.55 Pavojingi jausmai.
7.45 Euromaxx.
8.15 Stambiu planu.
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Istorijos detektyvai.
13.00 Tarptautinis menų festivalis
„Gražiausiu taku 2015”.
14.20 XI tarptautinis folkloro festivalis “Pokrovskije kolokola 2016”.
15.15 ARTi.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.45 Mokslo sriuba.
17.00 Misija. Vilnija.

17.30 Kai aš mažas buvau.
18.10 Poezija.
18.30 Premjera. Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentai.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Septynios Kauno dienos.
20.15 IQ presingas.
21.00 Ana Karenina. N-7.
22.40 Poezija. LRT aukso
fondas.
22.45 Lietuva mūsų lūpose.
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Džiazo muzikos vakaras.
1.10 Šventės ir tradicijos.
1.30 Durys atsidaro.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Linija, spalva, forma.
4.15 Istorijos detektyvai.
5.00 Panorama.

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 “Eurolygos rungtynės.
Kauno „Žalgiris” - Stambulo
„Anadolu Efes”. Vaizdo įrašas.
0.00 “Ledo žmogus”. N-14
1.55 “Aš - superhitas”. N-7 (kart.)
2.45 “Daktaras Hausas”. N-14

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).

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 „Kulinaras“. 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.

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

2017 03 22
15.35 “Rožinė pantera”.
16.05 “Keista šeimynėlė”.
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”.
17.55 “Širdele mano”. N-7.
18.50 Midsomerio žmogžudystės
III. Iš anapus. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Nebylus liudijimas. Tylus kaip
kapas. N-7.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.20 “Auklė”.
1.45 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.15 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”. N-7.
4.00 Nebylus liudijimas. Kraujo
ryšiai. 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.).
13.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
14.00 Mažesnieji broliai.
14.30 Persona grata Ivanas
Funduklėjus (kart.).
15.00 Amžių aidas.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
17.30 Muzikos istorijos.
18.05 Poezija.

18.10 Premjera. Klimatas, žmonės ir jūra.
19.00 Labanaktukas.
19.30 22-ojo Vilniaus tarptautinio
kino festivalio “Kino pavasaris”
atidarymo raudonasis kilimas.
20.00 22-ojo Vilniaus tarptautinio
kino festivalio “Kino pavasaris”
atidarymas.
21.00 Elito kinas. Premjera.
Frankofonija. N-14.
22.30 Durys atsidaro.
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. Rusų
gatvė.
4.15 IQ presingas.
5.00 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 KK2. N-7.
11.15 Drakula. Tikroji vampyro
istorija. N-7.
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 žaidynės”.
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 “Įniršis”. N-14
0.50 “Aš - superhitas”. N-7 (kart.)
1.40 “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 „Kulinaras“. N-7.
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 Patriotai. N-7.
00.45 Šiandien kimba.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 Komisaras Reksas. N-7.
10.00 Seserys. N-7.
10:55 Gyvenimas. Gyvenimo
būdo žurnalas.
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.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:50 Eilinė egzekucija. N-14.
00:40 Klausimėlis.lt.
01:10 Komisaras Reksas. N-7.
02:10 Klauskite daktaro.
03:05 Specialus tyrimas.
04:05 Lietuvos patriotai.
05:25 Laisvės vėliavnešiai.
6.30 “Visatos broliai”.
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I”
7.55 “Volkeris, Teksaso reindžeris”. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
13.35 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
“Šešios kulkos”. N14.
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 “Šviesoforas”. N-7
21.30 “TV3 vakaro žinios”.
22.30 “Kinų zodiakas”. N-7
1.00 “Imperija”. N-14
1.55 “Rouzvudas”. N-14
2.45 “Vikingai”. N-14
3.40 “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 “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 “Kijevo operatyvinė
grupė”. N-7.
19.30 Voratinklis.. N-7.
20.30 “Džuna”.
21.30 Urvas. N-7.
23.20 Skambutis 2. N14.
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.15 “Dalasas”. N-7.
2.55 “Diagnozė - žmogžudystė”. N-7.
4.25 Savaitės kriminalai (k).
N-7.
6.50 “Ponia Dila”. N-7.
8.55 “Akloji”.
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 “CSI. Niujorkas”. 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.
18.50 Midsomerio žmogžudys-

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.
(kart.).
11:50 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (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.
19:05 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. Vardan tėvo.
N-14.
01:10 Komisaras Reksas.
N-7.
02:10 Klauskite daktaro.
03:05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
04:05 Mūsų legenda – Stasys
Povilaitis.
Maestro dainas atlieka
Lietuvos žvaigždės su orkestru
„Vilniaus sinfonietta“.
05:40 Klausimėlis.lt.
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.
11.40 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.40 Nuo... Iki... (k).
13.35 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 Didysis paramos
koncertas. 2017 m. Vedėjai:
Rūta Mikelkevičiūtė, Daiva
Tamošiūnaitė, Giedrius
Leškevičius ir Žygis Stakėnas.
Atlikėjai. I.Jankauskaitė ir Ilja,
Violeta ir Vilius Tarasovai, “Pop
Ladies”, Rūta Ščiogolevaitė,
“Mango”, “Vaida Genytė”,
Radži, Liepa Mondeikaitė,
“Pikaso” ir kt.
23.00 “Kartą Niujorke”. N14.
1.10 “Šešios kulkos”. 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 “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 2”. N-7
21.20 “Auklė nakčiai”. N-14

23.05 PREMJERA “Volstryto
vilkas”. N-14
6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.
8.05 “Kvapų detekt.yvas”.
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 “Kijevo operatyvinė
grupė”. N-7.
19.30 “Amerikietiškos imtynės”. N-7.
21.30 Tikras teisingumas.
Mirtinas teisingumas. N14.
23.20 Urvas. N-7.
1.10 “Džeikas, Storulis ir šuo”.
N-7.
2.00 “Dalasas”. N-7.
2.40 Tikras teisingumas.
Mirtinas teisingumas. N14.
4.05 “Kvapų detektyvas”. N-7.
6.50 “Ponia Dila”. N-7.
8.55 “Akloji”.
9.25 “Būrėja”.
10.00 “Vedęs ir turi vaikų”.
N-7.
10.30 “Auklė”.
11.00 “Policija ir Ko”. N-7.

tės IV. Mirties sodas. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Geriausi Švedijos detektyvai.
Vidurvasario nakties sapnas.
N-7.
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.
0.55 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.20 “Auklė”.
1.45 “CSI. Niujorkas”. N-7.
2.30 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.15 “Policija ir Ko”. N-7.
4.05 Nebylus liudijimas. N-7.
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 Klimatas, žmonės ir jūra
(kart.).
13.00 Skrendam. (kart.).
13.35 Mokslo sriuba.
13.55 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo
festivalis “Vilnius Jazz 2016”.
15.05 Šventės ir tradicijos.
Krikštynos.
15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7.
16.50 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
17.25 LRT Kultūros akademija.
18.10 Poezija.
18.15 Valdžios tvirtovė. N-7.
19.15 Labanaktukas.
19.45 Atspindžiai.
20.15 Legendos.
21.00 LRT studija “Kino pava-

saryje 2017”.
21.30 Šagrenės oda. N-7.
23.10 Poezija.
23.15 DW naujienos rusų
kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Variacijos dviem fortepijonais.
1.10 ARTi.
1.30 Kelias į namus.
2.00 Laba diena, Lietuva.
3.45 Stop juosta. (kart.).
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 Drakula. Tikroji vampyro
istorija. N-7.
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”. N-7
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7
10.30 “Dvi merginos be cento”.
N-7
11.30 “Kastlas”. N-7
12.30 “Kobra 11”. N-7
13.30 “6 kadrai”. N-7
14.30 “Teleparduotuvė”.

15.00 “Topmodeliai”. N-7
11.30 “Kastlas”. 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 “Aš, Frankenšteinas”.
N-14
23.45 “Eurolygos rungtynės.
Tel Avivo „Maccabi” - Kauno
„Žalgiris”. Vaizdo įrašas.
1.40 “Aš - superhitas”. N-7
(kart.)
2.30 “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 PREMJERA. „Laiptai į
dangų“. 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“.
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12.05 “Ekspertė Džordan”.
N-7.
13.05 “CSI. Niujorkas”. 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.
18.50 Midsomerio žmogžudystės IV. Angelas žudikas.
N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Prieblanda. Tėvų nuodėmės.
N14.
22.55 SNOBO KINAS
Amerikos grožybės. N14.
1.15 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.
1.40 “CSI. Niujorkas”.
2.25 “Ekspertė Džordan”. N-7.
3.10 “Policija ir Ko”. N-7.
4.00 Geriausi Švedijos detektyvai. Vidurvasario nakties
sapnas. 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.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Bliuzas. Muzikinės
kelionės (kart.).
13.45 Gimtoji žemė.
14.15 Kelias į namus.
14.45 Nes man tai rūpi.

15.30 Pavojingi jausmai.
16.25 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
17.25 Anapus čia ir dabar.
18.15 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1. N-7.
19.10 Muzika gyvai.
20.30 Karaimų godos.
21.00 LRT studija “Kino pavasaryje 2017”.
21.30 Eilinė egzekucija. N-14.
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 Skrendam.
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.
21.00 “Nibelungų kodas”. 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 “Kastlas”. N-7
12.30 “Kobra 11”. N-7
13.30 “6 kadrai”. N-7
14.30 “Teleparduotuvė”.
15.00 “Topmodeliai”. N-7
11.30 “Kastlas”. 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 “Kaliniai”. N-14
1.35 “Įniršis”. N-14.
06.40 „Mikropasauliai“. N-7.
07.20 Šiandien kimba. 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 PREMJERA. „Laiptai į
dangų“. 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 „Mirtinas numeris“.
N-14.
01.15 „Parduodama sodyba“.
N-7.
03.00 Auksinė daina.
04.25 „Parduodama sodyba“.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Specialus tyrimas.
07:00 Premjera. Tobotai 1.
07:25 Tatonka ir mažieji
draugai.
07:40 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
07:55 Džiunglių knyga 2.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis (subtitruota).
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nuotraukos iš
Mėnulio (subtitruota).
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 TV šou „Lietuvos
televizijai – 60“.
22:45 Premjera. Ponas
Didsas(subtitruota).
00:25 Pasaulio dokumentika.
02:10 Džesika. N-7.
03:45 Klausimėlis.lt.
04:00 Stilius.
04:45 Lietuvos patriotai.
6.30 “Džiumandži”.
6.55 “Mažieji Tomas ir
Džeris I.
7.20 “”Nickelodeon” valan-

da. Žuviukai burbuliukai”
7.45 “Ančiukai Duoniukai”.
8.10 “Linksmieji detektyvai”.
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”.
9.00 “Peliukas Stiuartas
Litlis”.
9.30 “Saugokis meškinų”.
10.00 KINO PUSRYČIAI
“Bitės filmas”.
11.40 “Nepaprasta komanda”. 1991 m.
13.30 “Šokis hip-hopo ritmu. Gatvė”. N-7.
15.25 “Fantomas prieš
Skotland Jardą”. N-7. 1967
m.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS
“Spaidervikų kronikos”.
21.20 “Kvailių auksas”. N-7.
23.40 “Žinių vedėjas 2.
Legenda tęsiasi”. N14.
1.45 “Kartą Niujorke”. 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
“Gyvenimo knyga”. N-7
12.50 “Nevykėlio dienoraštis. Šuniškos dienos”.
14.30 “Auksiniai svogūnai”.
N-7
17.20 “Ekstrasensų mūšis”.
N-7
18.30 “TV3 žinios”.
19.25 “Eurojackpot”.
19.30 “Aš - superhitas”. N-7
21.30 “Diena po rytojaus”.

N-7
0.00 PREMJERA “Ordino
paslaptis”. N-14
1.40 “Kinų zodiakas”. N-7
(kart.)
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. N-7.
14.10 “Džuna”.
15.15 Gyvenimiškos istorijos.
16.15 “Kas žudikas?”. N-7.
17.25 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
18.30 “Paskutinis faras”.
N-7.
19.00 Muzikinis iššūkis.
21.30 MANO HEROJUS
Akis už akį. N14.
23.40 AŠTRUS KINAS
Žuvis - Frankenšteinas. S.
1.15 “Dalasas”. N-7.
2.40 Muzikinis iššūkis (k).
4.10 “Blogas šuo!”.
6.50 “Atspėk gyvūną”.
7.15 “Neįprasti augintiniai”.
7.45 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”.
N-7.
9.30 “Neįprasti augintiniai”.
10.00 “Zoologijos sodo
naujagimiai”.
10.30 “Būrėja”.
11.30 “Akloji”.
12.00 “Kasdien virtuvėje su
Reičele Alen”.
13.00 “Sodininkų pasaulis”.
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.
15.00 “Senjora”. N-7.
16.40 “Akloji”.
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17.50 “Būrėja”.
19.00 “Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem”. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS Bekas 4.
Palaidotas gyvas. N14.
22.50 “Karalienė Izabelė”.
N14.
0.40 “Su kuo, po galais, aš
susituokiau?”. N-7.
1.30 Amerikos grožybės.
N14.
3.25 Prieblanda. Tėvų nuodėmės. N14.
4.55 “Pasisvėrę ir laimingi”.
Kultūra
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
9.15 Kelias. Laida evangelikams.
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 Tarptautinis menų
festivalis “Gražiausiu taku
2015”.
13.00 Šokių akademija 3.
13.50 Henrikas V (subtitruota).
16.40 Šventės ir tradicijos.
17.10 Dainininko
Vincento Kuprio 80-mečiui.
Prisiminkime.
18.30 Lietuva mūsų lūpose.
19.00 Stop juosta.
19.30 ARTS21.
20.00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus.
21.00 LRT studija “Kino
pavasaryje 2017”.
21.30 Kino žvaigždžių alėja. Premjera. Žmogus, kurio
nebuvo. N-14.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Šokių akademija 3

(kart.).
0.30 ARTS21.
1.00 Elito kinas.
Frankofonija. N-14.
2.25 Muzika gyvai.
4.40 Laiko ženklai.
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 “Nibelungų kodas”.
N-7.
20.30 Nuo... Iki... (k).
21.30 Pasivaikščiojimai.
22.00 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” (“Ax
Men”). JAV, realybės šou,
2012. 6 sez. 3 s. N-7 (kart.)
10.00 “Iš peties”. N-7
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. Kėdainių
“Nevėžis” - Pasvalio “Pieno
žvaigždės”. Tiesioginė transliacija.
19.00 “X Faktorius”.
21.30 “TV3 žinios”.
22.30 “Debesų žemėlapis”.
N-14
1.45 “Aš, Frankenšteinas”.
N-14.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Nepaliesta planeta“.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas.
10.00 Kitomis akimis.
11.00 „Detektyvas Linlis“.
N-7.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „Kalnų ežerai“.
16.00 Žinios.
16.20 Skinsiu raudoną
rožę.
17.00 „Ekspedicija „Vilkas“.
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.
03.10 „Kalnų ežerai“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės“. N-7.
05.55 Miestai ir žmonės.
N-7.
06.00 „Mainai gamtoje“.
N-7.
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INFORMACIJA
UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“
KLIENTAMS
Lietuvos standartizacijos departamente
patvirtintas naujas įmokų surinkimo standartas
LST TS 2009:2016 „Kredito pervedimai. Įmokų
surinkimas“. Atsižvelgiant į tai, esamas įmokų
surinkimo ir duomenų teikimo sutartys su
bankais nuo 2017 m. kovo 31 d. nebegalioja.

Remiantis anksčiau išdėstytomis priežastimis,
UAB „Anykščių vandenys“ klientų įmokos už
suteiktas paslaugas (vanduo, nuotekos ir kt.)
nuo 2017 m. balandžio 1 d. bus priimamos
(pavedimu) tik į sąskaitą Nr. LT92 7182 1000
0246 7756, AB Šiaulių banke.

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

Informacija teikiama tel.: 5-87-88, (8-699) 55034

situacija
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Kandidatų į Seimą įvairovė - kaip „Maksimoje“...

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
partijos kandidatas Antanas
Baura.

Socialdemokratų kandidatė
Auksė Kontrimienė.

Liberalų sąjūdžio kandidatas Lukas Pakeltis.

Darbo partijos kandidatas
Ričardas Sargūnas.

Lietuvos centro partijos kandidatas Kristupas Krivickas.

Lietuvos liaudies partijos
kandidatas Egidijus Baltušis.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų kandidatas Valentinas Stundys.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškųjų šeimų
sąjungos kandidatė Edita
Tamošiūnaitė.

Nepriklausomas kandidatas
Mindaugas Pauliukas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas Romualdas
Gėgžnas.

(Atkelta iš 1 p.)
Rinkimuose dalyvaus ir
išskirtiniai optimistai
Balandžio 23 dienos naujo Seimo
nario rinkimuose Anykščių-Panevėžio apygardoje dalyvaus 3-5 vietas
2016 metų rudenį šioje apygardoje
užėmę liberalas Lukas Pakeltis (17,3
proc.), socialdemokratė Auksė Kontrimienė (12,3 proc.) bei Darbo partijos atstovas Ričardas Sargūnas (8,8
proc.). Iš mūsų apygardos naujokų
rudenį rinkimuose geriausiai pasirodė Tėvynės sąjungos kandidatas
Valentinas Stundys. Jis Molėtų-Širvintų apygardoje pirmajame ture
liko antras, surinkęs 23,4 proc. balsų. V. Stundį ir pirmajame, ir antrajame ture Molėtų-Širvintų apygardoje
įveikė „darbietis“ Petras Čimbaras.
Pagal 2016-ųjų Seimo rinkimuose
surinktų balsų procentus iš dabartinių
kandidatų trečiąją vietą užima tik V.
Stundžiui ir L. Pakelčiui nusileidžia
nepartinis kandidatas Mindaugas
Pauliukas. Jis praėjusį rudenį kaip
nepriklausomas kandidatas varžėsi
Radviliškio apygardoje, kur pelnė
14,2 proc. rinkėjų palankumą ir užėmė ketvirtąją vietą. Lietuvos centro
partijos kandidatas Kristupas Krivickas praėjusį rudenį Vilniaus Justiniškių apygardoje surinko 12,6 proc.
balsų ir liko trečias, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos kandidatė Edita Tamošiūnaitė 2016-ųjų rudenį Vilniaus
Karoliniškių apygardoje gavo 10,2
proc. balsų ir buvo ketvirta.
Kitų trijų antrą kartą per pusmetį

rinkimuose dalyvaujančių politikų
2016-ųjų rezultatai buvo ne ypač solidūs. „Tvarkos ir teisingumo“ kandidatas Romualdas Gėgžnas praėjusį
rudenį Vilniaus Panerių apygardoje
surinko 2,6 proc. balsų ir užėmė 12ąją vietą, Lietuvos liaudies partijos
kandidatas Egidijus Baltušis Marijampolės rinkimų apygardoje liko
10-as, surinkęs 0,97 proc. balsų, o
šiuose rinkimuose kaip nepartinis
dalyvaujantis Valentinas Šapalas
2016-ųjų rudenį Vilniuje, Žirmūnuose, kandidatavo kaip Naglio Puteikio
ir Kristupo Krivicko antikorupcinės
koalicijos atstovas ir, surinkęs 0,54
proc. balsų, užėmęs paskutinę, 13ąją vietą, buvo tarp visos Lietuvos
antirekordininkų.
Vienintelis „valstietis“ Antanas
Baura iš dabartinių kandidatų 2016iaisiais neturėjo vienmandatės apygardos, o M. Pauliukas vienintelis
iš vienuolikos dabartinių kandidatų,
kuris 2016-aisiais nebuvo įrašytas į
kokios nors partijos daugiamandatininkų sąrašą.
Nuo Seimo nustūmė rinkėjai
Jeigu trys iš dabartinių kandidatų
į Seimą Anykščių-Panevėžio apygardoje 2016-ųjų rudenį būtų išsaugoję savo vietas partijų sąrašuose,
jie dabar... nedalyvautų rinkimuose.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos
kandidatų daugiamandatėje apygardoje priešrinkiminiame sąraše
A. Baura buvo įrašytas 31-uoju, bet
po rinkimų krito į 46-ąją poziciją.

Pikčiausia, kad anykštėnas liko pirmasis „už brūkšnio“ – 45-oji vieta
sąraše A. Baurai būtų garantavusi
parlamentaro mandatą. V. Stundys
konservatorių sąraše iš 27-osios pozicijos nusmuko į 35-ąją, A. Kontrimienė pas socialdemokratus iš 9
vietos - į 35-ąją. Ir V. Stundžiui, ir
A. Kontrimienei tereikėjo išsaugoti
turėtas pozicijas ir jie jau dabar būtų
Seime.
Savo partijų reitinguose daugiamandatėse apygardoje per 2016-ųjų
Seimo rinkimus smuko ir liberalas
L. Pakeltis (iš 13 į 27 vietą), ir R.
Sargūnas (iš 21 į 42-ąją), ir „Tvarkietis“ R. Gėgžnas (iš 22 į 53-ąją),
tačiau jiems gyvenimas nuo to nesikeitė. Lenkų rinkimų akcijos sąraše
E. Tamošiūnaitė iš 18 vietos pakilo į
13-ąją, o V. Šapalas Naglio Puteikio
ir Kristupo Krivicko antikorupcinės
koalicijos sąraše iš 95-osios vietos
šoko į 25-ąją. K. Krivickas šiame sąraše 2016-aisiais išsaugojo 2-ąją poziciją, o E. Baltušis tarp liaudininkų
po rinkimų liko 14-as, kaip ir buvo
prieš rinkimus.
Tarp kandidatų – trys buvęs
Seimo nariai, du – viceministrai
Keli iš rinkimuose dalyvaujančių
politikų jau yra buvę politikos viršūnėje. Konservatorius V. Stundys
1997-2008 metais buvo Molėtų rajono meru, o paskui dvi kadencijas
dirbo Seime. Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų partijos kandidatas Antanas
Baura Seime taip pat praleido dvi

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. 279a

kadencijas (2000-2004 ir 2008-2012
m.). „Darbietis“ R. Sargūnas Seime
dirbo praėjusią kadenciją. Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos kandidatė E.
Tamošiūnaitė yra buvusi Švietimo ir
mokslo viceministre, „tvarkietis“ R.
Gėgžnas buvo Finansų viceministru. Nepartinis M. Pauliukas dešimt
metų dirbo Lietuvos diplomatinėje
tarnyboje. Jis yra buvęs atašė bei
konsulu Estijoje ir Kazachstane.
Amžius – nuo 31-erių
iki 64-erių
Trims iš kandidatų dar nėra 40-ies,
keturiems - per 60 metų. Jauniausias
iš kandidatų –31-erių L. Pakeltis.
K. Krivickui – 38-eri, M. Pauliukui
– 39-eri, E. Tamošiūnaitei – 40, A.
Kontrimienei – 48-eri, E. Baltušiui –
50, V. Stundžiui – 56-eri, A. Baurai
ir A. Gėgžnui – po 61-erius, R. Sargūnui – 62-eji, V. Šapalui – 64-eri.
K. Krivickas turi keturis vaikus,
A. Baura, E. Baltušis, A. Kontrimienė – po tris, V. Stundys, M. Pauliukas, R. Gėgžnas, V. Šapalas – po 2,
R. Sargūnas – 1, L. Pakeltis vaikų
neturi, R. Tamošiūnaitė – anketoje
nenurodė.
M. Pauliukas nurodė mokąs ispanų, anglų ir rusų kalbas, E. Tamošiūnaitė – lenkų, rusų ir anglų, R. Gėgžnas – rusų, prancūzų ir vokiečių. A.
Baura nurodė mokąs vienintelę užsienio kalbą – rusų, o L. Pakeltis ir
V. Šapalas anketoje rašė, kad moka
tik anglų kalbą.
Vienintelis iš kandidatų E. Baltušis yra be aukštojo išsilavinimo. Jis
Kalvarijos maisto produktų technikume yra įgijęs pieno produktų technologijos specialisto išsilavinimą.
Du iš kandidatų – A. Kontrimienė ir K. Krivickas - yra žurnalistai
(VU), E. Tamošiūnaitė ir V. Stundys – lietuvių kalbos mokytojai. E.
Tamošiūnaitė yra baigusi ir edukologijos bei viešojo administravimo
magistratūras VU ir MRU. M. Pauliukas – VDU baigęs tarptautinių
santykių ir diplomatijos studijas,
A. Baura – agronomas, R. Gėgžnas
VU pramonės planavimą, R. Sargū-

Nepriklausomas kandidatas
Valentinas Šapalas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
ir nuotraukos iš interneto
nas pagal išsilavinimą inžinierius,
V. Šapalas – fizikos mokytojas, L.
Pakeltis baigęs ISM ir BMI verslo
vadybos magistratūrą.
Tarp kandidatų yra ir beturčių
Kadangi visi 11 dabartinių kandidatų dalyvavo 2016 metų Seimo
rinkimuose, visų jų 2015 m. pajamų
ir turto deklaracijos yra skelbiamos
viešai.
Solidžiausia K. Krivicko deklaracija. Jis nurodė turįs 289,5 tūkst.
eurų vertės turtą, beveik 45 tūkst.
eurų santaupų, 58 tūkst. eurų paskolą. Jo pajamos 2015 metais buvo
83,6 tūkst. eurų.
E. Tamošiūnaitė deklaravo 102
tūkst. eurų turtą bei 15 tūkst. eurų
santaupų. A. Kontrimienė – 106
tūkst. eurų turtą, per 17 tūkst. eurų
santaupų, bet nurodė ir turinti beveik
80 tūkst. eurų paskolų. L. Pakelčio
turto vertė – 99 tūkst. eurų, vertybinių popierių vertė per 17 tūkst. eurų,
santaupų – beveik 16 tūkst. eurų. Politikas deklaravo ir 40,5 tūkst. eurų
paskolą. L. Pakelčio pajamos 2015
metais siekė 67,7 tūkst. eurų. R. Sargūnas nurodė, kad jo turto vertė vos
579 eurai, M. Pauliukas deklaravo
- 2,5 tūkst.eurų vertės turtą. Mažiausias pajamas iš kandidatų 2015 metais gavo E. Baltušis – vos 3 tūkst.
802 eurus arba 317 eurų per mėnesį.

Sveikatos abc
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Ukmergės ligoninėje – nauji tyrimai
ir modernios operacijos
Viešoji įstaiga „Ukmergės ligoninė“ didelį dėmesį skiria ligonių gydymo kokybei. Būtent todėl
vyriausiojo gydytojo Rimvydo Civilkos iniciatyva rajono ligoninės medikų komandą nuolat papildo kvalifikuoti savo srities profesionalai. Jų dėka gydymo įstaiga pajėgi pacientams teikti pačias
naujausias ir moderniausiais paslaugas. Jų paketas pasipildė neseniai pradėtu taikyti minkštųjų
audinių ir sąnarių tyrimu echoskopu. Taip pat ligoninėje nuo rudens atliekamos laparoskopinės
išvaržos operacijos.

N. Samuolis ruošiasi laparaskopinei operacijai.

Tokių specialistų
Lietuvoje nėra daug
Minkštųjų audinių ir sąnarių
echoskopija – instrumentinis tyrimo metodas, naudojamas diagnozuoti raumenų, sausgyslių, raiščių
ir sąnarių ligas bei traumas. Tyrimas neinvazinis, jo metu pacientas
nepatiria skausmo, nepageidaujamo jonizuojančios radiacijos poveikio, todėl yra visiškai saugus,
nekenksmingas, jį galima skirti ir
nėščioms moterims. Echoskopiją
rajono ligoninės Konsultacijų poliklinikoje atlieka ortopedas traumatologas Martynas Rauba. Septintus metus Ukmergėje dirbantis
gydytojas baigė specialius kursus
ir nuo šių metų sausio mėnesio atlieka minkštųjų audinių ir sąnarių
echoskopiją. Šios srities specialistų Lietuvoje nėra daug, todėl rajono ligoninė deramai gali didžiuotis, kad toks dirba įstaigoje.
Pasak gydytojo M. Raubos, šis
tyrimas dažniausiai naudojamas
diagnozuojant peties sausgyslių
plyšimą, uždegimą, peties ankštumo sindromą, kelio sąnario
raiščių, meniskų trauminius pažeidimus ar ligas, Beikerio cistas. Taip pat echoskopuotojas gali
lengviau nustatyti Achilo, kitų
sausgyslių pažeidimus, raiščių,
raumenų plyšimus, uždegimą sąnariuose (artritą) ar tepaliniuose
maišeliuose (bursitą), gerybinius
ar piktybinius minkštųjų audinių
darinius, cistas, ganglijus, raumenų išvaržas, svetimkūnius (tarp jų
ir medžio ar stiklo, kurių negalima
matyti įprastinio rentgenologinio
tyrimo metu).
Ukmergės ligoninėje yra teikiamos ir reumatologo paslaugos. Ligonius konsultuojantis gydytojas
taip pat atlieka echoskopiją, tačiau
kitokio profilio – reumatologas
daugiau ieško uždegiminių pažeidimų. Kvalifikuotas ortopedas

traumatologas, tirdamas minkštuosius audinius, sąnarius, pastebi
pūlinius, raumenų bei sausgyslių
plyšimus, kitus pažeidimus.
„Echoskopu ne tik diagnozuojame ligą, bet ir atliekame įvairias
invazines gydomąsias procedūras
– sąnarių, tepalinių maišelių ar
minkštųjų audinių darinių punkcijas, jų turinio aspiracijas, taip
pat injekcijas tiksliai į ligos pažeistą vietą“, – pasakojo M. Rauba. Ir pridūrė, jog tame pačiame
kabinete gydytojas turi galimybę
susipažinti ir su rentgeno tyrimo
rezultatais.
Minkštųjų audinių ir sąnarių
echoskopijos tyrimui atlikti nereikia jokio išankstinio pasiruošimo,
jis yra nemokamas, reikalingas
tik šeimos gydytojo ar gydytojospecialisto siuntimas. Per mėnesį,
pasak M. Raubos, galima atlikti
apie šimtą tokių tyrimų ir padėti
ligoniams. Priimami ir iš kitų rajonų atvykę pacientai.
Koja kojon su europinėmis
chirurgijos tendencijomis
Nuo praėjusių metų rudens rajono ligoninės Chirurgijos skyriuje atliekama laparoskopinė kirkšnies išvaržos operacija. Ligonius
operuoja pernai įstaigoje pradėjęs
dirbti chirurgas Nikas Samuolis.
Kirkšnies išvarža – tai pilvo
organų (dažniausiai žarnyno segmento) išsiveržimas pro kirkšnies kanalą. Susirgimo gydymas
– tik chirurginis. Paprastai taikomi du metodai – atvira (klasikinė)
arba laparoskopinė (minimaliai
invazyvi) operacija. Pastaroji –
pati progresyviausia.
„Rezidentūros metu domėjausi
minimaliai invazyvia chirurgija,
stažavausi Seule, Pietų Korėjoje,
chirurgijos inovacijų mokiausi
Strasbūre, Prancūzijoje, – apie
savo kvalifikaciją pasakojo gydy-

tojas N. Samuolis. – Atvykęs dirbti į Ukmergės ligoninę sėkmingai
pradėjau operuoti išvaržas laparoskopu. Po kelių mėnesių vėl
vyksiu į stažuotę, šįkart Austrijoje. Vienoje geriausių Europos klinikų, Vienoje, mokysiuosi išvaržos operavimo subtilybių.“
Pasak N. Samuolio, Europos
išvaržų draugija rekomenduoja,
kad kiekvienoje šiuolaikinėje ligoninėje pacientui būtų galimybė
pasirinkti atvirą ir minimaliai invazyvią išvaržos operavimo techniką. „Man džiugu, kad Ukmergės ligoninės Chiurgijos skyrius
žengia koja kojon su europinėmis
chirurgijos tendencijomis“, – pridūrė medikas.
Laparoskopinės
operacijos
metu chirurgas padaro tris mažus
pjūvius. Per juos įterpiami ilgi,
ploni instrumentai. Vienas iš jų
– filmavimo kamera, kuri vadinama laparoskopu, didina matomą
vaizdą. Taip operuojantis medikas
ekrane gali stebėti savo judesius
darbiniais instrumentais. Išvarža
yra grąžinama į pilvą ir pilvo sienos defektas pridengiamas tinkleliu, pritvirtinamas siūlėmis.
Chirurgo N. Samuolio teigimu,

po laparoskopinės operacijos pacientas sveiksta sparčiau, gali
greičiau grįžti į darbą ir normalią
veiklą. „Tai – dienos chirurgija,
dauguma pacientų geriau pasijaučia jau po kelių dienų, bet vieną
ar dvi savaites dar reikia pagyventi lengvesniu tempu“, – pasakojo medikas. Ir paaiškino, kad
ši operacija vis dėlto tinkama ne
kiekvienam pacientui. Jo sveikata turi būti pakankamai gera, nes
operacijos metu taikoma bendroji
anestezija (užmigdymas). Žmogaus sveikata, rizikos faktoriai
įvertinamami konsultacijos metu.
Pasak mediko, laparoskopinė
operacija dažniau taikoma jaunesniems, darbingiems žmonėms.
Taip pat tiems, kuriems išvarža atsinaujino po atviros operacijos.
Rajono ligoninėje jau atlikta
daugiau nei 10 laparoskopinių
kirkšnies išvaržos operacijų. Tarp
pacientų – ne tik ukmergiškiai,
bet ir kitų rajonų, kur tokios paslaugos neteikiamos, gyventojai.
Ar reikalinga ligoniui tokia operacija, sprendžia konsultuojantis
chirurgas.
Taip pat Ukmergės ligoninėje
Diabetinės pėdos priežiūros kabinete teikiama pėdų ir diabetinių
opų priežiūra, sergantiems cukriniu diabetu. Siuntimą gydomajam pedikiūrui išduoda šeimos
gydytojas. Jei pacientas neturi
siuntimo, už paslaugas privalo susimokėti pats.
Paslaugos atliekamos Konsultacijų poliklinikos antrame aukšte
209 kabinete.

Reikalinga išankstinė registracija: tel. Nr. 8 (340)65475 arba 8
(340)67019.
Kabinetas įrengtas moderniai,
moderni aparatūra, skirta diabetinės pėdos, opų priežiūrai ir gydomajam pedikiūrui. Instrumentai
sterilizuojami Ligoninės centralizuotoje sterilizacinėje.
Labai paklausios yra Diabetinės
pėdos priežiūros kabinete teikiamos mokamos paslaugos: higieninis ir gydomasis pedikiūras,
įaugusių nagų gydymas, nuospaudų šalinamas, sausų kojų odos gydymas. Mokamoms paslaugoms
nereikalingas gydytojo siuntimas.
Apsilankę kabinete, ypač vyresnio amžiaus žmonės, lieka labai patenkinti, jie atsipalaiduoja,
išsipasakoja savo gyvenimo istorijas, ateina pakartotinai, žmonos
užregistruoja vyrus ir kitus savo
artimuosius.
Ligoninės kasoje galite įsigyti
Dovanų kuponą, padovanoti grožio ir sveikatos procedūras artimam žmogui.
Procedūras atlieka patyrusi
slaugytoja Jolita Verbickienė, turinti slaugytojos diabetologės pažymėjimą.
Mokamų procedūrų kainos
nustatytos remiantis Mokamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1999-07-30
įsakymu Nr.357 ( 2 priedas) ir patvirtintos VšĮ Ukmergės ligoninės
vyr. gydytojo įsakymu

PĖDOS PRIEŽIŪROS IR GYDYMO PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Viso kaina, EUR

1

Gydomasis pedikiūras

10,50 Eur

2

Pėdų nuospaudų šalinimas

1 nuospauda 3,50 Eur
2 ir daugiau 5,00 Eur

3

Įaugusių nagų priežiūra

2,00 Eur

4

Pėdų suragėjusios odos pašalinimas su šlifuokliu

6,00 Eur

5

Grybelio pažeistų nagų priežiūra

2,00 Eur

6

Trofinių opų gydymas

2,90 Eur
Užsak. Nr. 323
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Visur gerai, bet namie geriausia...

Į Peru išvykusiems Anykščių kultūros centro šokių kolektyvo „Gojus“ nariams svetur – ne pyragai.
„Pasibaigė pirmoji diena Peru.
Kelionė trimis lėktuvais iki Limos,
karščio banga ir kultūrinis šokas.
Diena paplūdimyje ir dvi pavogtos kuprinės iš autobuso, saugoto vietinio vairuotojo. Itin kalbūs
vietiniai, galintys prakišti bet ką.
Rytoj pirmi šokiai aikštėj prie +30.
Nusimato linksmas laikas!“, - socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia
„Gojaus“ narė Irma Laurinavičiūtė.
Priminsime, kad kartu su „Gojaus“
kolektyvu į Peru išvyko ir Anykščių
rajono mero patarėjas, „valstietis“
Dominykas Tutkus, kuris taip pat
yra šokėjas.

Rajono Tarybos narys Lukas Pakeltis Anykščiuose norėtų matyti prekybos centrą „Lidl“.
„Kaimyninėje Ukmergėje LIDL
statybos senosios autobusų stoties
vietoje jau juda į pabaigą. Anykščių
gyventojai taip pat norėtų tokios parduotuvės savo mieste. O, kad tai turėtume, reikia visai nedaug. Pagaliau
turime išspręsti Anykščiams itin nenaudingą ilgalaikės autobusų stoties
nuomos sutartį, surasti investuotoją ir
sutvarkyti stotį. Suradę investuotoją,
vienoje vietoje turėtume ir modernų
prekybos centrą, ir stotį. Jau daug
miestų taip padarė“, - socialiniame
tinkle „Facebook“ rašo L. Pakeltis.

Naujos Lietuvos rašytojų
sąjungos leidyklos knygos

Jorge Luis Borges. Smėlio
knyga: smulkioji proza.
Iš ispanų kalbos vertė ir komentarus parengė Linas Rybelis. Dailininkė
Agnė Dautartaitė-Krutulė.
„Žmogus užsibrėžia nupiešti pasaulį. Metams bėgant jis pripildo
erdvę provincijų, karalysčių, kalnų,
įlankų, laivų, salų, žuvų, būtų, įrankių, žvaigždžių, arklių ir žmonių
atvaizdais. Prieš pat mirtį jam atsiskleidžia, kad šis kruopštus linijų labirintas vaizduoja jo veidą.“ – Jorge
Luis Borges.
Jorge Luisas Borgesas (1899–
1986) – rašytojas, be kurio neįsivaizduojama pasaulio literatūra.
Matematiškai tiksliu stiliumi, pri-

Svajoja apie dar vieną prekybos
centrą Anykščiuose

bloškiančiu siužetu, metaforine vaizduote ir nesugriaunama logika šis
originalus mąstytojas sugebėjo praplėsti literatūros išraiškos ribas ir padarė įtaką ne vienai menininkų kartai.
Šiame rinkinyje skelbiamos keturios
autoriaus smulkiosios prozos knygos:
„Alefas“, „Broudžio pranešimas“,
„Smėlio knyga“ ir „Šekspyro atmintis“. Vertėjas Linas Rybelis parengė
lietuvių skaitytojams būtinus komentarus.

Leonardo Padura
„Sudie, Hemingvėjau“
Romanas. Iš ispanų kalbos vertė
Arvydas Makštutis, dailininkė Deimantė Rybakovienė.
L. Padura savo romane susieja

Tokia L.
Pakelčio idėja daugelio
internautų
toli gražu nesužavėjo.
„Užtenka
naikinti vietos verslą. Kaip pačiam atrodo tavo
pamąstymai prieš Anykščių vartotojų kooperatyvo, „Žiburio“, „Jaros“
kolektyvų žmones. Juos reikia sunaikinti???? Žiūrėkit, kad baigia jaunimas išvykti paskutinis iš Anykščių.
Kiek pensininkai išlaikys didėjančių
parduotuvių skaičių“, - klausia internautai.

faktus bei išmonę. Kūrinio herojaus
detektyvo Kondės gyvenimas pinasi
su permirkusia romu ir prabangos likučiais blyksinčia Kuba prieš keturis
dešimtmečius – ta epocha, kai literatūros genijus Ernestas Hemingvėjus
pajuto, kad jį apleidžia fizinės ir kūrybinės jėgos.
Romane pasakojama apie tai, kaip
prabėgus keturiems dešimtmečiams
po E. Hemingvėjaus mirties, jo sodyboje netoli Havanos aptinkami
nežinomo žmogaus palaikai ir FTB
pareigūno tarnybinis ženklelis. Panašu, kad nežinomasis buvo nužudytas
dviem automato „Thompson“, – ginklo iš legendinės E. Hemingvėjaus
kolekcijos, – šūviais. Nejaugi žudikas iš tikrųjų buvo pats genialusis
rašytojas? Kubos policija sutrikusi ir
delsia atlikti išsamų tyrimą, stengdamasi nuslėpti radinį nuo visuomenės.
Tačiau šią sudėtingą bylą išnarplioti
imasi vienas nepaprastas Havanos
policininkas. Tai – Marijas Kondė.
Už romaną „Sudie, Hemingvėjau“
rašytojas 2007 m. apdovanotas Vokietijos tarptautine kriminalinių romanų autorių premija. L. Padura taip
pat apdovanotas Kubos nacionaline
literatūros premija.

Diagnozavus kataraktą padės tik operacija
Pastebėjote silpstantį regėjimą, nebeįžiūrite daiktų kontūrų,
vaizdai tapo išplaukę, matomi tarsi pro rūką – reiktų nedelsiant
pasikonsultuoti su gydytoju. Visi šie požymiai būdingi vienai pagrindinių regėjimo netekimo priežasčių pasaulyje – kataraktai.
Kas tai per liga, kokios susirgimo priežastys, kaip gydytis?
Katarakta – akių liga, kai akies
lęšiukas drumstėja.
Pagrindinė priežastis – amžius.
Katarakta gali keliauti iš kartos
į kartą, gali būti įgimta ar įgyta po
traumos ar ligos, tačiau dažniausia
ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Su metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, formuojasi drumstys
trukdančios gerai matyti. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti
regėjimo problemų, tačiau bėgant
metams drumstys ryškėja, plečiasi,
kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą, kuris gali baigtis aklumu.
Ligos simptomai.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iš-

Delsimo pavojus.
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart
kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių
pakitimų. Kuo labiau lęšiukas būna
sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be
to, kataraktai progresuojant, gali
padidėti akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios
apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

kraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius
akinius žmogus užsidėtų, matymas
nepagerėja. Kai lęšiuko drumstis
pradeda trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reiktų
nedelsiant kreiptis į specialistą.

akies. Kataraktos operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę
nejautrą. Operacija trunka apie 30

Gydymo metodai: trumpa ir
saugi operacija.
Kataraktą išgydyti galima tik
atlikus chirurginę drumsto akies
lęšiuko pakeitimo operaciją. Vaistų kataraktai gydyti nėra. Vienas moderniausių, greičiausių ir
saugiausių kataraktos operacijos
metodų – fakoemulsifikacija. Šio
metodo dėka sudrumstėjęs akies
lęšiukas ultragarsu susmulkinimas
akies viduje ir išsiurbiamas per
ypač mažą pjūvį netraumuojant

Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų patirtį bei naujas technologijas. Operacijas atlieka ilgametę darbo patirtį sukaupę gydytojai profesionalai, vienas jų – gydytojas Saulius Ačas – puikus
savo srities specialistas, atlikęs ne vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties.
Akių chirurgijos centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis
priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos fakoemulsifikacijos būdu.
Jeigu pastebėjote, kad akyse atsirando rūkas, matymas ne toks ryškus kaip buvo anksčiau – neatidėliokite
vizito pas gydytoją. Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų. Svarbu laiku susirūpinti ir neleisti
ligai komplikuotis.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
„Akių chirurgijos centras“, Savanorių pr. 66, Kaunas. Registruokitės telefonu (8-37)
750 805. www.akiuchirurgija.lt
Užsak. Nr. 324

minučių, regėjimas pagerėja jau
pirmomis dienomis po operacijos,
tačiau galutiniam nusistovėjimui
gali prireikti ir keleto savaičių.
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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.
Išnuomojamos komercinės paskirties patalpos Anykščių miesto centre.
Tel.: (8-650) 22313,
(8-602) 46826.
Kovo 21 dieną 10 valandą “Nykščio
namų” kavinėje vyks Anykščių r.
Ūkininkų Sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Sąjungos narių
dalyvavimas būtinas.
Tel.pasiteirauti (8-687) 58422.
Dovanoja
Palaidą šieną. Pasikrauti ir išsivežti
patiems.
Tel. (8-686) 46467.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus,
skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia
garantiją.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, (8-699)
65148, (8-689) 97341.
Baldų gamyba
Pigiai gamina spintas stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo,
kt. baldus pagal individualius užsakymus.
Tel. (8-676) 80295.
Nestandartinių baldų gamyba: virtuvės, miegamojo, prieškambario, vaikų kambario, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.
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.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

parduoda
Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinkuotas rėmas, tvirti, lengvai montuojami). Pirkite dabar – sutaupysite!
www.siltnamiurojus.lt.
Tel. (8-682) 10643.
Nekilnojamasis turtas
1,95 ha dalį žemės sklypo (viso
2,60 ha) Anykščių r. Geležinėlės k.,
kadastro Nr. 3457/0001:5, pieva,
balas 46, prie kelio Ukmergė-Utena,
4500 Eur.
Tel. (8-698) 25253.
Sodybą su patogumais netoli
Anykščių, prie upės, yra 1,5 ha žemės. Galimi keitimo variantai.
Tel. (8-676) 32443.
Mūrinį
gyvenamąjį
namą
Andrioniškio m. Namas kraštinis, 20
a namų valda.
Tel. (8-623) 74332.
Automobiliai, žemės ūkio technika
Su technine apžiūra: RENAULT
CLIO (2003 m., benzinas), VW
PASSAT (1996 m., benzinas-dujos).
Tel. (8-612) 19001.

Požeminiu būdu kloja kanalizacijos, vandentiekio, elektros tinklus.
Nekasant grunto ir neardant dangų.
Tel. (8-683) 72277.
Apdailos darbai: plytelių klojimas,
dažymas, gipso plokčių sukimas,
parketlečių - laminato montavimas.
Tel. (8-688) 02158.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža
peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių,
pamiškių, griovių (plotas nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.
UAB Anykščių
komunalinio ūkio
Laidojimo namai

Vilniaus g. 27 Anykščiai (prie poliklinikos)

Apdailos darbai. Kokybiškai atlieka
apdailos darbus.
Tel. (8-676) 84486.
Tinkavimas gipsiniu ir kalkiniu mišiniu.
Tel. (8-621) 67776.
Šiltina sienas, stogus ir grindis ekovata - sausuoju ir šlapiuoju būdu.
Užpildo oro tarpus.
Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.
Šiltina fasadus. Šiltina pamatus.
Atlieka fasadų apdailą. Deda dekoratyvinį tinką, klijuoja klinkerį. Dengia
šlaitinius stogus. Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.
Stogų dengimas, parūpina medžiagas.
Tel. (8-652) 77157.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531, (8-672) 15590.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Sunkiasvore technika rauna kelmus, tvarko apleistus sklypus, sodybas, formuoja šlaitus, reljefus.
Tel. (8-683) 72277.
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.

Tel.: (8 381) 51 470
(8 610) 08018 (visą parą)

Teikia visas laidojimo paslaugas:

•
•

perveža mirusiuosius,
nuomoja šarvojimo sales,
katafalką, šaldytuvą palaikų
laikymui,
tvarko laidotuvių dokumentus,
parduoda karstus, laidotuvių
prekes,
kasa duobes,
nuveža palaikus kremuoti.

•
•
•
•

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

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 2-jų
transporterių, kaina - 380 Eur. 4-ių
vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pakabinama, kaina - 520 Eur.
Tel. (8-686) 46467.
Kuras
Beržo ir kitų lapuočių malkas. Veža
miškavežiais po 30 erdv. m. Išrašo
sąskaitas.
Tel. (8-648) 84052.
Parduoda malkas nuo 25 Eur/kub.
m. Minimalus kiekis 20 kub. m. Perka
mišką.
Tel. (8-601) 30865.
PIGIAU - ribotam kiekiui! Beržo, uosio briketai nuo 79 Eur.
Tel. (8-698) 55663.

visus

siūlo darbą
Reikalingi santechnikai, baldininkai ir staliai darbui Vokietijoje.
Tel. (8-652) 20003.
Reikalingi sraigių supirkėjai.
Tel. (8–618) 25497,
(8–613) 33744.
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

Siūlo darbą
sraigių
supirkėjams.
Darbas namuose.
Tel. (8-609) 67419.

UAB „Anykštos
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio
plakatus.

Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Nemokamai
matuoja
stogus, daro
sąmatas,
konsultuoja
stogų dengimo
klausimais.
Tel. (8-652) 49994.

Maistines bulves (1 kg 0,20 Eur).
Gali atvežti.
Tel. (8-684) 14841.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Lašų ŽŪB šienainį rulonuose.
Tel. (8-682) 47854.
Šieną.
Tel. (8-682) 45168.

Kreiptis: Gegužės g. 14,
Anykščiai, tel. (8-381) 5-25-00.

UAB “Anykščių
šiluma” siūlo darbą

apskaitininkei ekonomistei.
Reikalavimai: aukštasis arba
aukštesnysis išsilavinimas apskaitos ar ekonomikos srityje,
bent 2-3 metų darbo patirtis.

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

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

VIŠTOS, VIŠTAITĖS!
Kovo 19 d. (sekmadienį),
prekiaus ,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 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,
Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.10,
Čekonyse 15.30, Debeikiuose 15.40,

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

Rubikiuose 15.50, Burbiškyje 16.00,
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.15,

Parduotuvės įrangą.
Tel. (8-686) 45112.

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.

UAB „Anrestas“
reikalingi
įvairių specialybių
statybininkai.

Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55,

Kita

Bekoną.
Tel. (8-604) 16375.

Suvirintojo darbo. Gali atlikti suvirinimo darbus “Kemp” ar elektrodais namuose.
Tel. (8-676) 69399.

CV siųsti iki 2017 m. kovo 28 d.,
el. p. info@anyksciusiluma.lt,
faks. (8 381) 59441,
telefonas pasiteirauti
(8 381) 59165.

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

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017-03-22 10.00
val. atliks kadastrinius matavimus miško sklypui, projektinis
Nr. 557, suprojektuotam Žviliūnų k., Troškūnų sen., Anykščių
r. Dėl ribų suderinimo kviečiame dalyvauti gretimo sklypo Nr.
3468/0003:299 savininkės Emilijos Bilevičienės paveldėtojus.
Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 28-2, LT-29117 Anykščiai,
tel. 8 626 36379; el. p. zita.dikciene@vzf.lt

Traktorinį tralą, dviejų korpusų dvejus plūgus, du ratus su padangomis
(siauros) T-40.
Tel. (8-614) 33442.

Santechnikas, dirbantis
santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:
Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.
Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet 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.

Ilgastrėliais ekskavatoriais pigiai,
greitai ir kokybiškai kasa, valo kūdras,
ežerų pakrantes, buldozeriais išlygina
žemes. Jūsų patogumui dirba ir savaitgaliais. Sunkiasvorio tralo nuoma.
Tel. (8-683) 72277.

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

Ieško darbo

Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

Elmininkų bandymų stotis

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

SKELBIMAI
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Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

Geroji mama, mes užaugom
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė Tavo plaukus,
Bet dar ruduo toli.
Tik Tu mokėjai mus užjausti
Dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglausti
Prie Tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam mes visi Brangiausia žemėj Tu esi.

PERKA
VERŠELIUS

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

Garbingo 80-mečio proga
Bronislavą Zuzaną ŠTIRVYDIENĘ,

sveikina

gyvenančią Debeikiuose,
vaikai, vaikaičiai ir provaikaitė.

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

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

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

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

Kita

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.

Motobloką MTZ, NEVA ar kitokį.
Gali būti sugedęs.
Tel. (8-648) 42427.
Kviečius, miežius, kvietrugius,
avižas. Gali išsivežti savo transportu.
Tel. (8-650) 35778.
UAB “BIOFABRIKAS”, esantis
Ukmergėje, - pašarinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

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

Miškininkystės įmonė brangiai
įvairų mišką su žeme arba biržes
išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-687) 23618.

perka

Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Skubiai - automobilius. Visą
parą.
Tel. (8-621) 60671.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
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.
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.

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

Perkame žemę arba
mišką nuo 3 ha iki 50 ha
skubiai, atsiskaitome iš
karto, siūlyti jau dabar.
Tel. (8-648) 20000.
Perkame sodybą arba žemę
prie ežero, upės ar miško,
vaizdingose vietovėse gali
būti išlikę pamatai. Žinantys
siūlykite. Atsilyginsime!
Tel. (8-684) 44444.

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

PERKAME
MIŠKĄ SU ŽEME
ARBA IŠSIKIRSTI.

MOKAME BRANGIAI.
Tel. (8-604) 84051.

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

UAB „Dekroja“ superka

VERŠELIUS AUGINTI,

KARVES, GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695, 5-29-32.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.
Tel.:(8-650) 73427,
(8-699) 34217.

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.

buliukus

Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.

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

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

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

Brangiai
miškus
visoje
Lietuvoje. Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-650) 16017.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.
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Konkursas „Fotografuoju
žiemą“ finišavo
Konkurse dalyvavo 28 autoriai, atsiuntę 162 nuotraukas.

Žiema rami ir siautulinga,
Bešėlstanti svaigiųjų snaigių sūkury.
Nugrimztanti į ūkanotą rytą,
Balta, baltam snieginio pūko patale...
Alfredo MOTIEJŪNO nuotrauka iš ciklo „Žiema“.

Pirmąją vietą vertinimo komisija
pripažino Daliai Bražionytei, konkursui pateikusiai kelias dešimtis
nuotraukų, kurių dalis yra meniškos,
nepakartojamos. Antroji vieta pripažinta Eglei Kuzminaitei, trečioji
– Rūtai Ragaišytei. Šie konkurso dalyviai pelnė „Anykštos“ laikraščio 3
mėnesių prenumeratą.
Lauros Dundulytės ir Ivetos Elmentaitės konkursui atsiųstos nuotraukos įvertintos elektronine 3 mėnesių „Anykštos“ prenumerata.
Vertinimo komisija fotomenininko
Alfredo Motiejūno atsiųstą 33 nuotraukų ciklą „Žiema“ išskyrė ir vertino kaip itin aukšto profesionalumo
ir meistriškumo darbą, jam taip pat
skyrė 3 mėnesių „Anykštos“ laikraščio prenumeratą.
Konkurso laimėtojus kviečiame
užeiti į „Anykštos“ redakciją po kovo
22 dienos.
Redakcija dėkoja visiems konkurso dalyviams. Jūsų konkursui atsiųstos nuotraukos buvo skelbiamos
„Anykštos“ interneto portale, geriausios - spausdinamos „Anykštoje“ ir
suteikė gerų emocijų skaitytojams.

Eglės KUZMINAITĖS nuotr.

Rūtos RAGAIŠYTĖS nuotr.

Dalia BRAŽIONYTĖS nuotr.

vardadieniai

oras

šiandien
Kirilas, Eimutis, Eimutė,
Anzelmas, Sibilė.

+6

kovo 19 d.
Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.
kovo 20 d.
Žygimantas, Tautvilė,
Filomenas, Irmgarda, Irma,
Irmantas.

mėnulis
kovo 18-20 d. - pilnatis.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Amiliutė apdainuoja
Šeimyniškėlių pilį ir
mato vizijas

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kuoliukais bei žvyru apaugus aukštai
Vorutos garbinga pilis,
Tiek metų prabėgo, o tu tematai
Kiaurymėmis žiovi štai vis.

Pilis, tu tiek amžių čionai nebuvai
Ir vis neradai milžinų,
Rajono valdovų galybę matei
Kad kopė ant tavo šlaitų.

Ir amžiai bėga,
O žmonės klysta
Ar jausim jėgą,
Tave matysim?

Amiliutė tiek eiliavo
Kol ją vizija pagavo
Ir pamatė štai ant kalno
Gurklį, sėdintį ant balno...

