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Skaitau Kristijoną Donelai-
tį: „Kiaules penkias kaip reik 
negal paganyti, o štai ir toksai 
utėlius dolerių tyko”.

Skaitau ir galvoju – bet kaip 
niekas nesikeičia. Ir anais lai-
kais Darbo kodeksas buvo ne-
palankus darbdaviams. 

Linas BITVINSKAS

Nepavykus užkariauti Europos, Anykščiai
bandys nustebinti pasaulį

Pernai nesėkmingai bandžius 
tapti 2022-ųjų metų Europos 
kultūros sostine, Anykščių ra-
jono savivaldybė nenuleidžia 
rankų ir ruošiasi teikti paraiš-
ką Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizaci-
jai (UNESCO), kad Anykščiai 
būtų įtraukti į kultūros miestų 
tinklą. Savivaldybės vyriausioji 
specialistė kultūrai ir turizmui 
Audronė Pajarskienė „Anykš-
tai“ sakė, kad Anykščiai iš 
UNESCO sieks gauti literatū-
ros miesto statusą. 

Tokiam siekiui, anot A. Pa-
jarskienės, pritaria ir vietos 
kultūros bendruomenė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nors pernai Anykščiams ir nepavyko tapti  2022 metų Europos kultūros sostine, savivaldybės vyriausioji 
specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė sakė, kad Anykščių paraišką ekspertai įvertino labai 
palankiai. Tai esą buvo vienas iš postūmių Anykščiams siekti naujų galimybių per UNESCO.

Svėdasuose kalbėta apie senovės Romą
Antikos literatūros tyrinėto-

ja  dr. Dalia Dilytė-Staškevičienė 
skaitė paskaitą svėdasiškiams 
apie senovės Romos kultūrą ir 
romėnų kultūros įtakos ženklų 
įžiūrėjo Svėdasų bažnyčioje.    

Nidos muziejai: žvejyba ir 
Tomas Manas

„Metam tinklus...“ - juokau-
ja Kuršių marių žvejo trobą 
prižiūrinti muziejininkė Edita 
Aglinckaitė.

Neblaivus anykštėnės sugyventinis 
sumušė šešiametį

Antradienį policijos pareigūnams pranešta apie Anykščiuose, 
Vairuotojų gatvės gyvenamajame name, sumuštą šešiametį vaiką. 
Apie smurtą prieš mažametį informavo kaimynystėje gyvenanti 
moteris.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus vedėja Laima Zukienė 
nemano, kad būtinai vaiką 
reikia išvežti, jeigu tėvai girti. 

Policijos pareigūnai nustatė, 
kad pirmadienį (laikas nustati-
nėjamas) savo namuose vaiką 
sumušė 1987 metais gimęs sugy-
ventinės vyras. Įtariamasis užda-
rytas į policijos areštinę.

Nukentėjusiųjų šeimą aplan-
kiusi savivaldybės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vedėja Laima 
Zukienė „Anykštai“ sakė, kad 
vaiko nugara bei kojos buvo nu-
sėtos mėlynėmis, jį apžiūrėjo me-
dikai.

„Sumušto vaiko mamai buvo 
paaiškinta, kad jei agresorius no-
rės ir toliau gyventi kartu, tada 
mes turėsime spręsti, kur gyvens 
vaikai. Mama pažadėjo, kad jos 
sugyventinis kartu daugiau nebe-
gyvens“, - sakė L. Zukienė.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
vedėja L. Zukienė sakė, kad atve-

jų, kuomet nuo smurtautojų nu-
kenčia vaikai, skaičius Anykščių 
rajone neišaugo.

„Gal šiek tiek aktyviau žmo-
nės praneša apie girtaujančius 
asmenis. Kiekvieną kartą keliam 
klausimą, ar tikrai, kai tėvai yra 
neblaivūs, vaiką reikia išvežti iš 
namų. Manau, kad tokiais atve-
jais reikia vertinti visas aplinky-
bes. Vaiko išvežimas nėra pro-
blemos sprendimas“, - pastebėjo 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
vedėja L. Zukienė.

Anykščių rajono policijos ko-
misariato viršininkas Rimantas 
Čepulis „Anykštai“ sakė, kad 
policiją džiugina augantis anykš-
tėnų pilietiškumas reaguojant ir 
pranešant apie pastebėtas negero-
ves bei kvietė tokiais pavyzdžiais 
sekti ir kitus gyventojus.

Mažiau girtus 
vairuotojus 
baudžia 
policija, girtesnius 
- teismas

Muzika. Anykščiuose gyvenantis 
ir kuriantis atlikėjas Kazimieras Jaku-
tis vasarą surengs pasirodymą Vokie-
tijoje. Muzikantas su grupe birželio 
17 dieną gros Liudvigshafene prie 
Reino, kur vyks „Lietuvių kultūros 
dienos“.

Sukčiavimas. Kovo 17 dieną  vy-
ras (g. 1986 m.), gyvenantis  Anykš-
čių J. Biliūno gatvėje, interneto 
svetainėje „www.skelbiu.lt“ rado 
skelbimą apie parduodamą mobiliojo 
ryšio telefoną „Samsung“ ir kovo 20 
dieną į nurodytą banko sąskaitą per-
vedė 320 eurų, tačiau po to suprato, 
kad buvau apgautas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Gavėnia. Anykščių šv.Mato pa-
rapijos dvasininkai primena, kad iki 
Velykų tęsiasi Gavėnia. „Išlaikykime 
prideramą šiam laikui rimtį, daugiau 
laiko skirkime maldai, penktadieniais 
bei Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šešta-
dienį pasninkaukime (atsisakykime 
mėsiškų bei kitų mums malonių, bet 
nebūtinų dalykų) ir atsidėkime artimo 
meilės darbams (padedant stokojan-
tiems)“, - kviečia kunigai.

Šildymas. Iš Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos kol kas nėra 
jokių konkrečių žinių apie galimą šil-
dymo sezono pabaigą. Savivaldybės 
administracijos direktorius Audro-
nius Gališanka „Anykštą“ informavo, 
kad šildymo sezoną UAB „Anykščių 
šiluma“ galės baigti, kai tris paras iš 
eilės vidutinė lauko oro temperatūra 
bus aukštesnė nei +10 laipsnių. Šilu-
mos vartotojai turi teisę baigti savo 
pastato šildymą, nepažeidžiant nusta-
tytų higienos normų, ir anksčiau.

Iniciatyva. Šį šeštadienį 20.30 
val. visame pasaulyje vyks pasaulinė 
iniciatyva „Žemės valanda“, kurios 
metu vienai valandai bus išjungiamos 
šviesos. Anykštėnai  kviečiami burtis 
į pagrindinį Žemės valandos minėji-
mą Šventosios upės pakrantėje, prie 
A. Baranausko tilto, kur užgesus 
šviesoms ir skambant sutartinėms 
bus uždegtas šiaudinis pavasario Ly-
gės gaidelis.

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

„Anykšta“ TV

Visus interviu 
galite pamatyti 

apsilankę portale 
www.anyksta.lt

Optimizacijos egzaminui 
mokykla pasiruošusi
Utenos regiono profesinio mokymo įstaigų laukia savotiš-

kas egzaminas - ruošiamas šių įstaigų optimizavimo planas. 
„Anykšta“ TV šią savaitę apie tai kalbėjosi su Anykščių tech-
nologijos mokyklos direktoriumi Ramūnu Zlatkumi.

Anykščių technologijos mo-
kyklos direktorius Ramūnas 
Zlatkus sakė, kad mokykloje 
moksleivių skaičius stabilus 
– kasmet čia mokosi apie 
240 jaunuolių.

„Ne visi gali išvažiuoti mokytis 
į didmiesčius, be to, daugiau jau-
nimo lieka Anykščių rajone, todėl 
manome, kad Anykščių technologi-
jos mokykla yra reikalinga“, - apie 
Anykščių technologijos mokyklos 
perspektyvas kalbėjo R. Zlatkus.

Anot direktoriaus R. Zlatkaus, 
kasmet įprastai darbą suranda apie 
70 proc. šios mokyklos absolventų. 
Mokykla šiuo metu didelį dėmesį 
skiria tęstiniam mokymuisi.

„Anykšta“ TV pašnekovą kalbino 
portalo anyksta.lt redaktorius Rober-
tas Aleksiejūnas. Visą interviu galite 
pamatyti apsilankę portale anyksta.lt

Vyks susitikimas 
su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku ir Aplinkos ministerijos ministru

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir aplinkos mi-
nistrus Kęstučiu Navicku vyks kovo 29 d. (trečiadienį) 17.30 val. Angelų muziejuje/Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai).

Anykščių rajono savivaldybės informacija 

Simbolis. Valstybės vadovų pa-
sitikėjimą praradęs, bet iš pareigų 
nesitraukiantis Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro vadovas 
Gintautas Kėvišas tapo Lietuvos, iš 
kurios masiškai emigruoja žmonės, 
simboliu, sako kultūros ministrė Lia-
na Ruokytė-Jonsson. „Savo sprendi-
mu ponas Gintautas Kėvišas tapo 
simboliu tos Lietuvos, iš kurios ma-
siškai bėga žmonės. Mano pozicija 
lieka nepakitusi: nacionalinių kul-
tūros įstaigų vadovams turėtų būti 
keliami aukščiausi etikos ir moralės 
reikalavimai“, – teigia L.Ruokytė-
Jonsson. Leipcige viešinčios mi-
nistrės komentarą BNS perdavė jos 
atstovas Viktoras Bachmetjevas.

Brigada. Stiprinant Lietuvos ka-
riuomenės gynybinius pajėgumus 
steigiama lengvoji pėstininkų briga-
da „Aukštaitija”. Ketvirtadienį Kazlų 
Rūdoje vyko lengvosios pėstininkų 
brigados „Aukštaitija” kovinės vė-
liavos įteikimo ceremonija.  Briga-
dai „Aukštaitija” taikos metu ir karo 
atveju vadovaus Lietuvos kariuome-
nės Mokymo ir doktrinų valdybos 
vadas pulkininkas Danas Mockūnas. 
Iš viso brigadą „Aukštaitija” sudarys 
apie 4 500 profesinės karo tarnybos, 
nuolatinės privalomosios pradinės 
karo tarnybos ir parengtojo rezervo 
karių.

Sulaikė. Vilniaus rajone, Gailiūnų 
kaime, policijos pareigūnams sulai-
kius du asmenis, turėjusius kontra-
bandinių rūkalų, iš viso per kratas 
nelegalių cigarečių rasta daugiau 
nei 21 tūkst. pakelių. Rūkalai buvo 
pažymėti Baltarusijos Respublikos 
banderolėmis. Bendra šių cigarečių 
muitinės vertė, įskaitant privalomus 
sumokėti mokesčius, yra 60 tūkst. 
eurų, pranešė sostinės policija.

Šūviai. Ukrainos sostinės centre 
ketvirtadienį automatais ginkluoti 
nežinomi asmenys nušovė buvusį 
Rusijos komunistų deputatą Denisą 
Voronenkovą, praneša ukrainiečių 
portalas „Espresso“. “Espresso” duo-
menimis, nušautas asmuo yra Rusijos 
komunistų partijos narys, buvęs Ru-
sijos Dūmos narys D.Voronenkovas, 
pabėgęs į Ukrainą.

Škotai. Škotijos parlamentas, 
iš pagarbos atidėjęs balsavimą dėl 
pasiūlymo surengti referendumą 
regiono atsiskyrimo nuo Didžiosios 
Britanijos klausimu, kai trečiadienį 
Londone buvo įvykdytas kruvinas 
išpuolis, šį sprendimą priims atei-
nantį antradienį, pranešė asamblėjos 
atstovė. Prognozuojama, kad škotų 
įstatymų leidėjai palaikys pasiūly-
mą surengti naują referendumą dėl 
nepriklausomybės, pateiktą regiono 
vyriausybės vadovės Nicolos Stur-
geon.

Svečiai. Garbės viešnios teisėmis 
Leipcigo knygų mugėje Vokietijo-
je dalyvaujanti Lietuva pristato 26 
šalies autorių vertimus, juos išleido 
15 Vokietijos ir Austrijos leidyklų. 
Kultūros ministerija informuoja, kad 
kaip ir prieš penkiolika metų Frank-
furte, šiemet Lietuva pasirinko šūkį 
„Pasakojimas tęsiasi“. Šių metų pri-
statymo tema – moderniosios Lie-
tuvos šimtmetis (1918-2018 metai), 
naujausios valstybės istorijos raida, 
kaip neatsiejama europinių įvykių ir 
procesų dalis. Tema tikimasi sudo-
minti Vokietijos skaitytojus žmonių 
istorijomis ir patirtimis, geopolitinė-
mis erdvėmis ir situacijomis, kuriose 
Lietuva veikė pastarąjį šimtmetį.

Parengta pagal BNS

Gimnazistai sukūrė laikraščius apie matematiką
Ketvirtadienį „Anykšta“ sulaukė svečių – redakcijoje lankėsi Anykščių Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. Gimna-

zistai prašė „Anykštos“ žurnalistų išsakyti nuomonę apie jų pačių  išleistus laikraščius.

Mokytojos pasakojo, kad šiemet 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje 
vyko Matematikos savaitė. Viena iš 
gimnazistams pateiktų užduočių buvo 
išleisti laikraštį apie matematiką.

„Iliustruotoji matematika”, „Ma-
tematikos pasaulyje“, „Matematika“, 
„Diagrama“ – gimnazistų laikraščiai, 
kuriuos jie sukūrė savo jėgomis taip, 
kaip įsivaizduoja, kad turėtų atrodyti 
laikraštis, skirtas populiarinti ma-
tematikai. Laikraščių puslapiuose - 
publikacija apie iš  Anykščių kilusį 

Vilniaus universiteto dėstytoją, ma-
tematikos mokslų daktarą Giedrių 
Alkauską, interviu su gimnazijos mo-
kytojais apie tai, kaip jiems mokyklo-
je sekėsi mokytis matematikos, mate-
matiniai horoskopai ir orų prognozės, 
įvairios užduotys.

O „Iliusruotoji matematika“ prane-
ša, kad matematikos tuoj nebereikės 
ir mokytis, nes esą sukurta telefono 
programėlė, kuri akimirksniu išspren-
džia daugelį matematinių uždavinių – 
tereikia nufotografuoti norimą mate-

matinę lygtį...
Su svečiais bendravusi „Anykštos“ 

leidinių grupės vyriausioji redakto-
rė Gražina Šmigelskienė džiaugėsi 
jaunųjų matematikų sumanumu ir 
gebėjimais linksmai propuoguoti tokį 
sausą mokslą kaip matematiką. Ji 
sakė, kad geru žurnalistu negali būti 
toks žmogus, kuris mokykloje prastai 
mokėjo matematiką, nes gebėjimas 
analizuoti žurnalistui yra ne mažiau 
svarbus, nei valdyti žodį, todėl studi-
juodami universitete žurnalistai mo-

„Anykštos“ redakcijos svečiai iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos savo laikraščiuose parodė, kad matematika gali būti ne tik rimtas 
mokslas, bet ir linksma pramoga.                               jono jUneViČiAUs nuotr.

kosi logikos. 
Redaktorė kalbėjo apie tai, kaip tu-

rėtų atrodyti profesionalus laikraštis, 
pasakojo, kaip atrinkti, kokį tekstą 
verta dėti į pirmąjį laikraščio puslapį, 
bei kuo žinia skiriasi nuo nuomonės.  
Susitikime dalyvavęs portalo www. 
anyksta.lt redaktorius Robertas Alek-
siejūnas moksleivių teiravosi, ar šie 
domisi rajono gyvenimu ir politika, 
kvietė moksleivius ir mokytojus ben-
dradarbiauti „Anykštoje“.

-ANYKŠTA

Čempionų titulą ginantys „Top 
Team“ rezultatu 84:81 įrodė savo 
pranašumą prieš „Anykščių BC“ 
komandą,. 

 „Top Team“ krepšininkai rung-
tynių pradžioje pasiuntė varžovus 
į nokdauną (26:16). Nors vėliau 
„anykštėnai“ ėmė žaisti aktyviau, 
tačiau klaidos gynyboje ir netai-
klūs metimai neleido jiems apkar-
pyti turėto deficito, Lemiamame 
ketvirtyje „Anykščių“ ekipa atga-
vo amą ir vos per 10 min. pelnė 30 
taškų, tačiau to buvo maža sukurti 
stebuklą. „Top Team“ krepšininkai 

Anykštėnai grumiasi 
pusfinalyje

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Praeitą savaitgalį Londone startavo Britanijos lietuvių krepši-
nio lygos (BLKL) pagrindinės taurės pusfinalio etapas. Įveikę ne 
vieną kliūtį jame grumiasi ir komanda „Anykščiai BC“. 

sugebėjo atsilaikyti ir šventė dra-
matišką pergalę.

Po varžybų „Anykščiai BC“ ekipos 
vadovas Dalius Šližys pernelyg nenu-
kabino nosies: „Viskas gerai. Kolekty-
vo nuotaika gera. Nepavyko sustabdy-
ti „Top Team“ lyderių, kurie užmėtė 
mus tritaškiais. O mes neturime tokių 
metikų. Tai ir yra mūsų silpnybė. Ran-
kų nenuleidžiame ir, manau, tikrai bū-
sim pasiruošę atsakomajai akistatai.“

Priminsime, kad užpraeitais 
metais „Anykščiai BC“ buvo tapę 
Britanijos lietuvių krepšinio lygos 
čempionais. 

Londone rungtyniaujanti „Anykščiai BC“ komanda vėl siekia  
BLKL čempionų titulo. 
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savaitės citatos???

kalbino ir fotografavo 
jonas jUneViČiUs

(Atkelta iš 1 p.)

Kaip 
manote, ar 
reikia ilginti 
mokslo 
metus?

Paulius ŠALTENIS, Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos moksleivis:

- Tikrai ne. Vasarą reikia pailsėti. 
Manau, kad atostogas netgi reikėtų 
pailginti, nes krūviai tikrai dideli. 
Daug mokytis užduodama namuo-
se. 

Genė VALANČIŪNIENĖ, 
Anykščių miesto gyventoja:

- Manau, kad ilginti mokslo 
metus vasaros atostogų sąskaita ti-
krai nereikėtų. Galima sutrumpinti 
moksleivių atostogas rudenį ir žie-
mą, nes jų per daug. Vaikams krū-
viai labai dideli, reikia, kad bent 
vasarą jie pailsėtų. Mokosi mo-
kykloje ir dar užduotys namuose, 
ypač sunku pradinukams.

Aldona DAUGILYTĖ, anykš-
tėnė, mokytoja:

- Nemanau, kad reikėtų ilginti 
mokslo metus. Besimokantiems 
dienų mokslo metuose ir pamokų 
paroj užtenka. Kurie leidžia sau 
laisviau gyventi, pailsėti besimo-
kydami, jiems ir pailginus mokslo 
metus laiko bus maža ir rezultatai 
nepagerės. 

Anykščius pasauliui nori
pristatyti per kultūrą 

Anot A. Pajarskienės, paraiš-
kos teikimas UNESCO bus tarsi 
Anykščių siekio tapti 2022 metų 
Europos kultūros sostine tęsinys.

„Čia yra toks tikslinis ieškoji-
mas kelių per kultūrą save prista-
tyti pasauliui ir ta kultūros sritis 
yra literatūra, kalba, kalbėjimas“, 
- sakė A. Pajarskienė, pabrėždama, 
kad Europos kultūros sostinės pa-
raiškų svarstymo ekspertai įvertino 
Anykščius kaip literatūrinį kraštą, 
o ir UNESCO tokių miestų kon-
centraciją skatinanti.

Savivaldybės vyriausioji speci-
alistė kultūrai ir turizmui A. Pa-
jarskienė aiškino, kad paraiškos 
teikimas UNESCO atvertų ne tik 
bendradarbiavimo galimybes, ta-
čiau prisidėtų prie Anykščių mies-
to infrastruktūros plėtros.

„Trimis saki-
niais aš net ne-
drįsčiau komen-
tuoti visos tos 
naudos. Vienas 
iš pavyzdžių – 
miestai rungty-
niauja ir varžosi 
dėl patekimo į tuos tinklus, nes tai 
– pasaulinis žinomumas“, - aiškino 
A. Pajarskienė.

A. Pajarskienė priminė, kad vie-
nas Lietuvos miestas į UNESCO 
tinklą jau yra įtrauktas. Tai – Kau-
nas.

„2015 metais Kaunas save ap-
jungė per architektūrą ir dizainą. 
Pradeda jau eiti atgarsiai, kad pas-
tatai UNESCO pripažinti vertybe“, 
- pasakojo A. Pajarskienė.

Nesėkmę dėl Europos kultūros 
sostinės vardo vadina stiprybe

Jeigu Anykščius UNESCO 
įtrauktų į kultūros miestų tinklą, 
anot A. Pajarskienės, miestui atsi-
vertų visai nauji finansiniai fondai.

„Tai – pasaulinis tinklas, tu tam-
pi dalyviu operuoti informacija ir 
mainais, ir lėšomis. Šita kryptis, su 
kuria ėjome link Europos kultūros 
sostinės, ji labai palankiai buvo 
įvertinta ekspertų ir mus skatina 
toliau eiti pirmyn. Mes įsivertino-
me savo stiprybes. Taip atrodo, kad 
kartais save mažai pažįstame, bet 
kai pamatome visumą ir palygina-
me su kitais kontekstais, Anykščiai 
tikrai yra labai stiprūs“, - sakė A. 
Pajarskienė.

Užsienio kalba ir darbas 
negąsdina

Tam, kad Anykščiai pretenduotų 
į UNESCO kultūros miestų tinklą, 
pasak A. Pajarskienės, reikia už-

pildyti didžiulę 
paraišką anglų 
kalba, kurioje 
būtina nurodyti 
numatomas in-
vesticijas, įsi-
pareigojimus, 
įsivaizdavimo 

galimybes.
„Pirmieji žingsniai – pasitarimas 

pas merą, kur bus įsivertinami dar-
bų pajėgumai. Mes nebijome dar-
bo, o darbo čia labai daug. Paskai-
čiavome, kad paraiška užimtų apie 
30–40 lapų anglų kalba“, - sakė A. 
Pajarskienė.

Idėjos autorius nežinomas...

Savivaldybės vyriausioji  spe-
cialistė kultūrai ir turizmui A. 
Pajarskienė vengė įvardinti, kam 
kilo tokia brandi idėja Anykščius 
padaryti UNESCO objektu. A. 
Pajarskienė aptakiai kalbėjo, kad 
sumanymas jungtis į UNESCO 
kultūros miestų tinklą negimė vie-
no konkretaus savivaldybės speci-
alisto ar rajono vadovo galvoje.

„Sumanymas, kad visur daly-
vauti, yra neatsiejamas nuo mūsų 
visų – tų, kurie dirba savivaldybės 
administracijoje, ir tų, kurie rajo-
nui vadovauja“, - „Anykštai“ sakė 
vyriausioji Anykščių savivaldybės 
specialistė, atsakinga už kultūrą ir 
turizmą.

 
Skatins kultūros raidą

Savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininkas, Anykščių muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavi-
čius „Anykštai“ sakė palaikantis 
savivaldybės siekius teikti paraiš-
ką UNESCO, kad Anykščiai būtų 
įtraukti į kultūros miestų tinklą ir 
gautų literatūros miesto statusą.

Nepavykus užkariauti Europos, Anykščiai 
bandys nustebinti pasaulį

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 veterina-
rijos 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 nedel-
siant informuoti VMVT teritorinius padalinius, kurių kontroliuojamose teritorijose laikomi naminiai 
paukščiai. (Anykščių VMVT tel. 8 381 59268, 8 682 51397, 8 610 14588) Radus laukinio paukš-
čio 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

Savivaldybės vyriausioji spe-
cialistė kultūrai ir turizmui Au-
dronė Pajarskienė teigia, kad 
Anykščius įtraukus į UNES-
CO kultūros miestų tinklą, at-
sivertų finansiniai fondai.

Savivaldybės Kultūros tary-
bos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius sako, kad 
paraiškos teikimas UNES-
CO – kultūros raidą Anykš-
čiuose skatinantis procesas.

(Nukelta į 12 p.)

...Mes nebijome darbo, o 
darbo čia labai daug. Pa-
skaičiavome, kad paraiška 
užimtų apie 30–40 lapų an-
glų kalba...

Apie tai dera kalbėti eilėmis

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Kultūros specia-
listė, apie tai, kodėl Anykščiai 
siekia literatūros miesto statu-
so: 

„Trimis sakiniais aš net ne-
drįsčiau komentuoti visos tos 
naudos.“

Bet kartais atlikus 
veiksmus lieka nulis

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, rajono Kultūros tary-
bos pirmininkas, apie siekį, 
kad Anykščiai taptų literatū-
ros miestu:  

„Atsirado dar viena idėja, ins-
piruojanti kažkokius veiksmus. 
Tai veiksmus ir darykime, nes 
jei nieko nedarysime, tai nieko 
ir nebus.”

Net arčiau… Ties Pabrade…

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, apie pasaulį: 

„Pasaulis yra toks, kokį mes 
galime suvokti. Jeigu mes ne-
sugebame kalbėti keliomis už-
sienio kalbomis, tas pasaulis 
užsidaro ties Lietuvos valstybės 
siena.”

Bet Sen Simonas iš 
utopizmo prasigyveno

Dainius ŽIOGELIS, social-
demokratas, rajono Tarybos 
narys, apie Anykščių siekį gau-
ti literatūros miesto statusą: 

„Esu praktiškas žmogus ir 
skeptiškai žiūriu į utopines idė-
jas.“

O kur inventoriaus 
numeris? 

Elena KALIBATIENĖ, bu-
vusi Kavarsko seniūnė apie 
miestelio kryžių, kurį ketina-
ma pripažinti bešeimininkiu 
turtu: 

„Kryžius buvo kaip ir bažny-
čios. O dėl jo priežiūros sutarda-
vome su kavarskiečiais, aplinką 
aptvarkydavo.”

Ir antstoliai kartais 
gražiuoju išieško...

Virgilijus VAIČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direkto-
rius, apie skolininkus: 

„Visokiais būdais su skolinin-
kais kovojame. Išieškome skolas 
ir gražiuoju, ir per antstolius.“ 

Laimei, kad kartais 
būna vasaros...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono vicemeras 
,apie PVM lengvatos panaiki-
nimą šilumai:

„Anykščiuose taip sunkiai pa-
vyko sumažinti tą šilumos kainą 
iki tokios jau padoresnės... Ir 
vėl.“
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rievės

Daiva  GOŠTAUTAiTĖ

Praėjusią savaitę visoje lietuvoje 
buvo minima „Veiksmo savaitė be 
patyčių 2017 m.“ Prie respublikinės 
akcijos jungėsi ir Anykščių rajono 
vaikų darželiai bei mokyklos. 
Puikiai prisimenu, kaip prieš keletą 
metų Anykščių A. Baranausko pa-
grindinės mokyklos (tada, gal dar 
vidurinės) bendruomenė kiekvieną 
savaitės dieną ėjo į mokyklą vilkė-
dami vis kitos spalvos drabužiais, 
taip pabrėždami solidarumą vieni 
su kietais, mokydamiesi priimti 
kitą – silpnesnį, aktyvesnį, kažko 
stokojantį ar tiesiog nedrąsiai 
kamputyje susigūžusį vaiką, tarsi 
sakydami: „Būkim kartu, mes tokie 
patys vaikai...“

Ši akcija, pripažinkim, labiausiai 
nukreipta į vaikus ir paauglius 
– pažeidžiamiausią visuomenės 
grupę, tačiau „savaitė be patyčių“ 
– tai ne vien moksleivių toleran-
cijos, pasitikėjimo, asmenybių 
ugdymo savaitė.

jeigu jau mokyklose ar darže-
liuose vyksta tokios akcijos, man 
kyla vienintelis klausimas, ar ši 
akcija negalioja pedagogams? Ar 

patyčias mes, suaugę, suprantame 
tik kaip vieno moksleivio pasistum-
dymą su kitu? Ar patyčios, tai tik 
tada, kai klasiokas kitą klasioką 
„kur nors pasiunčia?“

Ugdymo įstaiga – tai bendruo-
menė, ne kalėjimas, kur „visi 
gyvuliai lygūs, tik kai kurie lyges-
ni“. Pakraupau sužinojusi, kaip 
mokytojai (!!!) per pamokas leidžia 
sau vadinti moksleivius: „debi-
lais“, „abeliais“ ir t.t. kokią teisę 
turi pedagogas (!!!) visos klasės 
akivaizdoje iškratyti moksleivio 
kuprinę, ieškodamas kažkokios 
mokymo priemonės? nežinau, gal 
„savaitės be patyčių“ metu jis taip 
ir nesielgia, bet ši savaitė vyksta tik 
kartą per metus, tad laiko žeminti 
mokinius lieka pakankamai. 

jokiu būdu nestoju mokinių 
pusėn ir nevadinu jų dovanėle 
pedagogams, bet mokyklose tam 
ir dirba socialiniai darbuotojai, 
psichologai, kurie turi profesinių 
žinių, kaip vienokias ar kitokias 
problemas galima išspręsti.

sutinku ir su tais specialistais, 
kurie teigia, kad vaikas į ugdymo 
įstaigas neateina iš džiunglių – ma-
žas žmogutis auga šeimoje, ką ten 
mato, tokį pavyzdį ir kartoja.

Galbūt akcija „savaitė be paty-
čių“ turėtų būti orientuota ne tik į 
vaikus ir paauglius, bet apskritai 
į visą visuomenę. Patyčias patiria 
ne tik vaikai, jų kasdien į darbus 
išeinantys tėčiai ir mamos irgi 
susiduria su tuo.

Psichologai sako, kad bent 
kartą patyčias darbe yra patyręs 
kiekvienas. Netgi statistika yra 
pateikiama: europos kontekste 
lietuva šioje srityje – per vidurį, 

Mieli Anykščių krašto žmonės!
Rinkimai – Jūsų galimybė pareikalauti iš politikų atsakomy-

bės, įsipareigojimo įgyvendinti sprendimus, atitinkančius realius 
žmonių poreikius, kartu auginti piliečių pasitikėjimą valstybe ir 
kurti jos gerovę.

mokslo ministerijoje, o šiuo metu 
dirbu ir ginu viešąjį interesą Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybo-
je. Gindama viešąjį interesą, esu 
dirbančiųjų, vaikus auginančiųjų, 
pagalbos ir paramos reikalaujančių 
žmonių pusėje. 

Esu  ištikima savo nuostatoms, 
kurias grindžiu krikščioniškosio-
mis vertybėmis ir sąžininga poli-
tika. Visi politiniai, ekonominiai, 
socialiniai, kultūrinai siekiai yra 
be galo svarbūs, bet tik dirbdami ir 
gyvendami pagal 10 Dievo įsaky-
mų, atsigręždami į paprastą žmogų, 
kursime stipresnę, saugesnę, patiki-
mesnę Valstybę. 

ŠEIMOS POLITIKA
Svarbiausias valstybinis prio-

ritetas turi tapti šeimos politika. 
Tradicinė šeima - tai pagrindinė 
visuomenės ląstelė.  Stiprindami 
šeimą, šeimos vertybes, išspręstu-
me daugybę valstybės problemų:  
demografijos, emigracijos, socia-
linės atskirties, visuomenės porei-
kius bei ateities galimybes. 

120 eurų išmoka kiekvieną mėne-
sį už kiekvieną vaiką. Šiam tikslui 
įgyvendinti pinigai būtų skirti ap-
mokestinus  bankus bei  didžiuosius 
prekybos centrus;

 Negimusių vaikų gyvybės teisi-
nė apsauga;  

Šeimos kortelė daugiavaikėms 
šeimoms; 

Vaikų globa, arčiausia šeimos 
modeliui. 

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS 
POLITIKA

Valstybė privalo parodyti dau-
giau aktyvumo bei atsakomy-
bės už bendros gerovės kūrimą. 
Valstybės institucijos ypatingą 

dėmesį turėtų skirti labiausiai 
pažeidžiamiems piliečiams, kurie 
be atitinkamos paramos nesuge-
bės susitvarkyti su mūsų šalies 
ekonominiais padariniais. Įvedus 
eurą, kuriam LLRA-KŠS  frakcijos 
Seimo nariai nepritarė, Lietuvos 
žmonių materialinė gerovė ženkliai 
suprastėjo dėl mažų pajamų ir neiš-
saugotų kainų, nes kainos šoktelėjo 
labai smarkiai, tuo tarpu gyventojų 
pajamos liko beveik nepakitusios. 
Svarbu efektyvinti sveikatos apsau-
gos sistemos finansavimą, kuris yra 
tiesus kelias į sveikesnę visuomenę 
bei mažinti medikamentų kainas, 
nes šiuo metu Lietuvoje vaistų kai-
nos yra didžiausios lyginant su kai-
myninėmis šalimis.  

Darbo užmokesčio didinimas 
(mažinant darbo santykių apmokes-
tinimą ir didinant neapmokestina-
mųjų pajamų dydį (NPD) bei socia-
linės garantijos dirbantiesiems;

pensijos didinimas  ir nuolatinis 
indeksavimas, susiejant su viduti-
niu darbo užmokesčiu;

 5 proc. PVM būtiniausiems mais-
to produktams  (grūdiniams ir pieno 
produktams, mėsai, kiaušiniams, 
daržovėms, vaisiams ir kt.);

vaistų įsigijimo lengvatos, asme-
nims išleidžiantiems medikamen-
tams daugiau negu 30 eurų;

žmonėms, sulaukusiems 75 metų 
amžiaus, pagrindiniai vaistai turėtų 
būti nemokami; 

alkoholizmo pažabojimas ir ma-
žinimas.

SĄŽININGA  IR TEISINGA 
POLITIKA

Politikoje neturi būti vietos ko-
rupcijai. Su korupcija reikia kovoti 
ne žodžiais, o realiais veiksmais ir 
tai reikia pradėti nuo savęs.  Lietu-

vos lenkų rinkimų akcija – krikš-
čioniškų šeimų sąjunga (LLRA-
KŠS), kuriai atstovauju,  niekada 
nebuvo įsivėlusi į jokį korupcinį 
skandalą, principingai niekada 
nepriimdavo ir nepriima para-
mos iš verslo struktūrų.

Būtinas įstatyminės bazės kū-
rimas, nukreiptas ne tik į kovą su 
korupcijos atvejais, bet ypatingai 
į korupcijos priežasčių šalinimą. 
Taikyti griežčiausias baudžiamąsias 
priemones korumpuotiems tarnau-
tojams ir politikams, įvesti visuotinį 
turto ir pajamų deklaravimą.

Siekdami padidinti mūsų tei-
singumo sistemos nešališkumą ir 
objektyvumą, taip pat sumažinti 
bet kokį spaudimą teismams, siū-
lau įvesti Lietuvos teisės sistemoje 
prisiekusiųjų teismo instituciją. Tei-
sinio reguliavimo sistema Lietuvo-
je privalo būti sklandi, paprasta ir 
suprantama.

Išvardintiems tikslams įgyven-
dinti yra parengti  įstatymų pro-
jektai, kuriuos būtina priimti ir 
įgyvendinti. 

KRIKŠČIONIŠKOS VERTY-
BĖS, SOCIALINIS TEISINGU-
MAS IR SĄŽININGA POLITIKA 
– tai pagrindiniai mano, kaip ir 
mano atstovaujamos politinės jėgos  
LLRA-KŠS,  šūkiai.

Politinė reklama bus apmokėta iš Lie-
tuvos Lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų 
šeimų sąjungos rinkiminės sąskaitos. 

Užsak. Nr. 349

Esu EDITA TAMOŠIŪNAITĖ 
- Jūsų kandidatė rinkimuose į Lie-
tuvos Respublikos Seimą, vyksian-
čiuose balandžio 23 d. Anykščių – 
Panevėžio apygardoje. 

Turiu pakankamai didelę darbo 
patirtį, kurią įgijau dirbdama moky-
toja, gimnazijos direktore, Vilniaus 
miesto savivaldybės administraci-
joje, viceministre LR Švietimo ir 

darbe lietuviai patiria daugiau 
patyčių negu skandinavai, tačiau 
mažiau negu Pietų europos šalių 
gyventojai. lietuvos mokslininkų 
atliktas tyrimas parodė, kad trys 
ketvirtadaliai lietuvių yra susidūrę 
su gandais, apšaukimu kitų aki-
vaizdoje, nepagrįsta kritika ar in-
formacijos nuslėpimu, siekiant ko-
legos nesėkmės. Dar 3–5 proc. yra 
tapę sunkių patyčių, pasibaigusių 
rimtomis sveikatos problemomis, 
aukomis. Yra daugybė skirtingų 
priežasčių, dėl kurių suaugusieji 
nepagarbiai elgiasi su kolegomis. 
Dažniausiai puolantis asmuo 
pats stokoja pasitikėjimo savimi, 
negali susidoroti su jam skirtomis 
užduotimis, jaučiasi nepakankamai 
įvertintas, pavydi kolegoms kom-
petencijų ar karjeros pasiekimų - 
taip agresorius stengiasi nukreipti 
kitų kolegų dėmesį nuo neatliktų 
darbų ir pasirodyti esąs šaunesnis 
ar stipresnis negu yra iš tikrųjų. 
kitaip tariant, tyčiojimasis jam yra 
būdas išlikti. 

Psichologai tvirtina, kad patyčių 
poveikis nesibaigia kartu su darbo 
valandomis – skaudūs žodžiai ir 
mintys apie dienos įvykius bei išgy-
venimus auką lydi iki namų, trukdo 
užmigti, normaliai atlikti kasdienius 
darbus. 

labai tikėtina, kad tokių darbe 
prikauptų emocijų lydima mama 
ar tėtis į namus parsineš pyktį 
ant jo išliejusio žmogaus. Tada 
„mama taps nevykėle, nesuge-
bančia patikrinti vaiko pamokų, o 
tėtis – stuobriu, kuriam svarbu tik 
krepšinis ir patogus fotelis“. Vaikas 
tokioje aplinkoje irgi atsiims savo 
– negabus, nepaklusnus, nieko ne-

sugebantis ir iš viso nieko gyvenime 
nepasieksiantis žmogutis.

Užburtas ratas? Taip! 
suaugusiems savus kompleksus 

galbūt reikėtų patikėti psichologui 
ar psichoterapeutui, o ne vyrui, 
vaikui, žmonai ar juos išlieti klasėje 
bei darbuotojų kolektyve. kai vai-

kas matys pagarbius santykius tarp 
suaugusių žmonių, gal yra bent ke-
lių procentų tikimybė, kad patyčios 
jam taps atgrasiu ir nepriimtinu 
dalyku. 

O pabaigai norėčiau užduoti re-
torinį klausimą: „kas mums suteikė 
teisę vieniems iš kitų tyčiotis...?“
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LAIKO MAŠINA

AkIRAtIs

Raimondas GUOBIS

(Nukelta į 6 p.)

Laiškanešio maskuotė - 
įvaizdis ir marių vėjas

Kuomet įėjau į tos senos žvejo so-
dybos kiemą, ji stovėjo ant takučio ir 
šypsojosi savo plačia bei švelnia šyp-
sena. Aš buvau panašus į laiškanešį, 
ant peties kabėjo stilingoji rankinė, 
o viršugalvį dengė tamsi su snapeliu 
kepurė, kurios skiauterėje švytėjo gel-
tona žvaigždė. Ir tuomet ji paklausė, 
ar aš atnešiau laiškų. Taip, atnešiau ži-
nią, kad nuo šiol būsime bičiuliai, kad 
mūsų aukštaitiškos Šventosios upės 
pakrančių naujasis vėjas - judėjimas 
„Dausuva“ ir Nidos pasaulis bus labai 
artimi.

Bangpūtys buvo nurimęs, marios 
tiesiog švytėjo ramybėje, mainyda-
mos savo šypsenos spalvas, saulė 
ritosi dangumi, tad kontrastingai juo-
davo ir tvartukas, ir ilga dviejų galų 
troba, ir senos žvejų valtys. Kiekvieną 
pavasarį namui graso ledų sangrūdos, 
kurios kartais kupetomis sustumia-
mos į kiemą.

Muziejininkė - edukacinių progra-
mų rengėja Edita Aglinckaitė, paty-
rusi, kad tokią gerą žinią čia atnešęs, 
mane tuoj pat pakvietė į senąją etno-
grafinę Kuršių marių žvejo trobą. Sto-
vinti nuo XIX amžiaus vidurio apie 
1927 m. troba įgavo dabartinę išvaiz-
dą, beveik iki pat 1950-ųjų gyventa 
čia dviejų šeimų - Purvinų - Peleikių 
ir Karalių. Šitie žmonės, marių žvejai, 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Troba 
sudurta iš dviejų dalių, mat priaugant 
jaunimui ir kuriant šeimas, gyvena-
moji erdvė praplėsta. Troba tipinė 
- rąstų sienos, apkaltos statmenomis 
lentomis, kuriuose spindi šešiomis 
akelėmis nedideli langai, langinėmis 
paryškinti. Stogas nendrių, o skliauto 
kraigus vainikuoja lėkiai - meniškos 
ornamentuotos viršūnės, išraitytos 
prasmingais simboliais, serginčiais 
čia gyvenančius nuo piktųjų dvasių. 

Nidos muziejai: žvejyba ir 
Tomas Manas

Kas gali būti nuostabiau negu mūsų jūra, mūsų gintarinė Baltija, Kuršių marios ir nepakartoja-
mas Dievo tvarinys Neringos pusiasalis, smėlio kopos ir žmonių sukurta Nida, Juodkrantė bei kitos 
gyvenvietės? 

Su širdies virpesiu keliavau į Nidą, užsukau į  artimą mūsų Šventosios upės kultūrai muziejų - Ni-
dos žvejo etnografinę sodybą - muziejų, aplankiau tomo Mano muziejų ir Raganų kalną.

Panašių namų, sužymėtų paminkliš-
kumą pabrėžiančiomis lentutėmis, 
čia, pačiame marių rage, kadaise 
Hakeno kaimu vadintame, yra net 
keliolika.

Toks šeimyniškas gyvenimas 
Nidoje buvęs dažnas, mat kuomet 
daugiau žmonių krūvoje, tai ir links-
miau, ir patogiau. Bičiulystė ir artimo 
meilės džiaugsmai nutrindavo visus 
nepatogumus ir net retokai pasitai-
kančius nesusipratimus. Troba, kaip 
troba. Pirmiausia prieangis, iš kurio 
gali žengti dešinėn arba kairėn į ma-
žesnę – „magia“ ar didesnę „diža“ 
- didžiąją stubas. Savotiško potyrio 
vedamas suku kairėn. Virtuvės baldai 
ir rakandai, autentiški indai, visko la-
bai nedaug, jokios prabangos - tik tai, 
ko reikia. Už lango rytmečio spindu-
liuose sidabruojančių marių šviesa, 
ant palangių žydi pelargonijos, tvirtas 
stalas, ornamentuotos kėdės, miega-
majame ne tik lovos, bet ir supama 
lovutė vaikeliui. Ant sienų kabo šven-
ti paveikslai ir sidabrinis vestuvių vai-
nikėlis, padarytas iš popieriaus - žie-
deliai balti, o lapeliai žali. Puošniame 
įstiklintame rėmelyje ši prasmė, dar 
gotiškas užrašas iš Šventojo Rašto, 
vedusiųjų vardai. Delmonas - kuršių 
moters rankinė, toks krepšelis, paka-
binamas ant peties iš storos drobės, 
išsiuvinėtas. Delmone moteris lai-
kydavo visokias dažnai reikalingas 
smulkmenas, o pardavusi turguje 
vyro sugautą žuvį į šį krepšelį saugiai 
sudėdavo pinigus.

Laivai, žvejai ir žuvys

Edita pastebėjo, kad muziejuje dar-
buojasi su įkvėpimu, nes gaivina no-
ras parodyti, įvesti į daugiasluoksnį 
kuršių, lietuvių, vokiečių vietos kul-
tūros pasaulį.

Valtys - dorės pakeitė daugybę 
amžių naudotus didesnius plokščia-

dugnius laivus - kurėnus. Jos išsilaikė 
net iki brandaus sovietmečio. Buvo 
mėgiama, nes galėjo plaukti trys žve-
jai, ji buvo talpi ir plaukdavo net 5 
mazgų, apie 9 kilometrų per valandą, 
greičiu, talpindavo statomais tinklais 
bei „ūdomis“ sužvejoto iki 4 tonų lai-
mikio. Pradėjus naudoti motorinius 
laivus, šios burvaltės beveik išnyko.

Žuvys, žvejai, muziejaus bičiu-
liai bei rėmėjai, nuolat parūpinantys 
žuvies. Edukacijų valandėlėms, par-
davimui ar tiesiog geram žmogui, ar 
gerą žinią atnešusiam laiškanešiui 
pavaišinti. Reikėtų pamaryje tyliau 
šnekėtis, kad tik debesynai išjudinti 
danguose nepasirodytų, kad tik nepri-
sišauktumėm Audronašo...

„Metam tinklus...“ - juokauja Kuršių marių žvejo trobą prižiūrinti muziejininkė Edita Aglinckaitė.

Nidos muziejų santalka administruoja ir Raganų kalno parką. 
Svėdasiškio tautodailininko Stasio Karanausko sukurta žvejo 
žmonos ąžuolinė skulptūra „Belaukiančioji“. 

„Užburtame kalne“ - rašytojo Tomo Mano memorialinis namas muziejus.

Kuršių moters paprastutė rankinė - piniginė, vadinamasis „del-
monas“.
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AkIRAtIs

Nidos muziejai: žvejyba ir Tomas Manas

Ką gi šneka pamario vėjai? Nors 
tą rytą jie tylėjo. Bet mes žinome, 
kad jie kažkur gimsta, gyvena, skra-
joja ir staiga į marias atlekia. Au-
dros ir umarai, tykuma išganingoji. 
Juk vėjas galėjo ir trukdyti, galėjo 
ir gelbėti, žuvų pulkus į tinklus gin-
damas.  Nuo marių vėjas - marinis, 
nuo jūros per kopas atskriejantis 
vėjas puvėsis - rugius. Čiukša -  kai 
staigiai pakyla, kai į ją įsikūnija 
didi audra - umaras. Antai ir audros 
vilnys ritasi į krantą,  Po kiek laiko 
vėjas gursta - nutyla, 

Kuomet buriuojama valtis gula į 
trentą - kryptimi, svarbu gi ar vė-
jas drumstas, ar šmaižus, ar rūstus 
rubantas, kurio persigandę žvejai 
vikriai suraboja - sutraukia burę. 
Kartais kaip vizijose, pasaulio virs-
muose užklupdavo laivus vandens 
stulpai, vandens viesulai - trombai. 
Marių ledo plyšiai taip pat vardais 
turtingi - sprogilai troškia, prašovai, 
kai kur nuolat tarpuledžiuose ban-
guodavo - plutis ar vasarynai.

Kopos briedžių grožis, buvusios 
Briedžių girios, į kurias į miškų ka-
raliūnų pasižvalgyti būdavo organi-
zuojamos ekskursijos. Ne tik dieną, 
bet ir šviesią naktį į gražuolius žvė-
ris pasidairyti. O klajonės po kopas 
yra nepakartojama poilsio terapija, 
meditacija, malda gamtos grožiui ir 
aukščiausiam Kūrėjui.

Muziejaus edukacinės - pažinti-
nės programos  yra įdomios ir mo-
kinukų mėgiamos. Populiariausioji 
vadinasi „Nidos mokykla ir namų 
ornamentika“, kuria siekiama per 
vaikų pajautas, žaidimus suteikti 
žinių apie jų gyvenamosios erdvės 
istoriją, žaismingai per kūrybą 
įprasminti, skiepyti ir ugdyti atmin-
ties kultūrą visuomenėje. „O Kuršių 
Neringa geba išgydyti bei praturtin-
ti kiekvieną sielą, kuri tik atsiveria 
šiam gamtos ir žmogaus kūrybos 
šedevrui“, - sako E. Aglinckaitė.

Edukacijos ir istorinės 
atminties atgaivos

Kad taip atgaivintume varnų gau-
dymo technologijas. Juk kai susibū-
riavę pajūriuose paukščiai rengda-
vosi skrydžiui į šiltuosius kraštus, į 
Nidą pulkais plūstelėdavo ir varnos, 

o sumanūs seniai, pypkes papsė-
dami, pratardavo: „Mūsų kiaulės 
skrenda...“ 

Vyrai ir net miklesni paaugliukai 
tuomet imdavo tinklus ir išsiruošda-
vo į kopas varnų gaudyti. Žmogaus 
- medžiotojo įranga būdavusi ne-
sudėtinga - žuvies ar kitokio lesalo 
jaukas, sumaniai paslėptas tinklas, 
kuris, tyliai šakų palapinėje tū-
nančiam „medžiokliui“  patraukus 
slaptą virvutę, užgobdavo suskridu-
sias varnas. Pakliuvusias paukštes 
nužudydavo humaniškiausiu būdu 
perkąsdami paukščiui viršugal-
vį ties duobute. Varnieną, kuri vis 
dėlto būdavo nuostabaus skonio, 
supirkdavo viešbučių ir restoranų 
savininkai, tarpukariu mokėdami 
po 50 lietuviškų centų už varną. 
Mėsą konservuodavo į stiklainius ir 
pateikdavo jau pavasarį į Nidą su-
plūstantiems poilsiautojams vokie-
čiams. Mėsa beveik nesiskirdavo 
nuo antienos ar balandienos, kad tai 
varniena, dažniausiai nutylėdavo. 

Kai kas varnų neparduodavo, o 
patys jų mėsą sūdydavo į statinai-
tes ir, kuomet trūkdavo pavalgos, 
maitindavosi, ypač tiko užkandai 
prie alaus. Plunksnas panaudodavo 
pagalvėms. Varnų plunksnų pagal-
vė dabar būtų tikriausia egzotika. 
Laimikiai būdavo gausūs, nes, kuo-
met sekdavosi, sumanus gaudytojas 
per dieną savo tinklu susemdavo 
apie kapą - 60 varnų. Bebūnant 
Nidoje varnų matėsi, bet jų jau ne-
būna labai daug, niekas jų negaudo 
ir nesiruošia, o ir tokio edukacinio 
užsiėmimo gamtosaugininkai ne-
leistų. Kristijonas Donelaitis savo 
garsiojoje poemoje „Metai“, taip 
pat užsimena apie varnas ir jų mė-
sos panorusį nenaudėlį Dočį. 

Muziejų tripolis

Tarsi ir atskirai iki tol veikę trys 
Nidos muziejai susijungė į asocia-
ciją, savotišką muziejinės dvasios ir 
kultūrinės stiprybės tripolį. Trijulė, 
kurioje aprašytoji žvejo sodyba, 
Nidos istorijos muziejus bei Tomo 
Mano memorialinis muziejus, su-
jungta į organizaciją Neringos mu-
ziejai, kuri dar administruoja Raga-
nų kalną su jo drožinių parku.

 Nidos istorijos muziejuje taip 

pat sužinojau apie jūrą, apie marias 
ir žvejų gyvenimus. Ekspozicija 
nedidelė, bet įdomi vietos istoriją 
atskleidžiančiomis temomis ir eks-
ponatais. Štai vyro figūra - sėdintis, 
sustingęs judesyje, palinkęs marių 
žvejas stukseną į lentą mistišką 
taktą ir stintas vilioja, į tinklus įsi-
painiojusios varnos, ant šviesaus, 
permatomo pagrindo, tarsi mario-
mis  plaukia miniatiūrinės plokš-
čiadugnės valtys – „kurėnai“ ir 
tempia traukiamą tinklą. Čia ir že-
berklai, samčiai, kabliai, peikenos, 
pačiūžos, tinklai ir įvairių formų jų 
svarliai, kempinės, pašto, kurorto 
istorijos puslapiai, įdomios fotogra-
fijos... 

Būtina užkopti į pušų karūno-
mis melsvuojančią kopos viršūnę 
– „Užburtą kalną“. Ten 1929 - 
1930 m. pastatytas gražus namas. 
Derindamas vokiškos, skandina-
viškos bei vietinės architektūros 
formas stilingą namą garsiam vo-
kiečių rašytojui, Nobelio premi-
jos laureatui Tomui Manui (1875 
- 1955) užsakius suprojektavo 
architektas Herbertas Reismanas. 
Rašytojas savo jaukiame namely-
je, kartais pavadinamame „dėdės 
Tomo trobele“, su šeima pagy-
veno gal tris vasaras. Nepaprastą 
tos vietos dvasią pajautęs, ramybę 
evangeliškąją, kuomet spalvo-
mis ir vėjais keisdavosi pasaulis, 
kuomet ramybė įkvėpdavo imti 
plunksną ir rašyti, kurti trilogiją 
„Juozapas ir jo broliai“. Ne tik 
darbavosi, bet ir ilsėdavosi klajo-
damas po kopas, žaisdamas įvai-
riausius žaidimus, kalbėdamasis 
su būreliu savųjų vaikų. 

„Budenbrokų“, „Užburto kal-
no” bei tikros literatūrinės misteri-
jos apie daktarą Faustą autorius T. 
Manas konfliktavo su jo šalį užval-
džiusiais naciais, negalėjo tylėti, 
tad turėjo palikti tėvynę ir gyveni-
mo dienas baigė likimo nublokštas 
į tolimąją Ameriką.

Nidoje veikia ir keletas privačių 
muziejų, kuriuose galima susipa-
žinti su vėtrungių menu, juk jas ka-
daise droždavo paprasti žvejai, net 
atokvėpio tik užmetus tinklus metu, 
dabar unikalias vėjarodes kuria me-
nininkai. Čia gausu gintaro salonų 
su nedidelėmis ekspozicijomis. 

Nidos žvejo etnografinė sodyba 
Naglių g. 4, Nida.

Veikia: rugsėjo 16 d.- gegužės 31 d. - antradieniais , 
šeštadieniais 10 - 17 val.

birželio 1 d. - rugsėjo 15 d . - be poilsio dienų 10 - 18 val.

Nedirbama valstybinių švenčių dienomis.
Bilietų kainos: suaugusiems - 1 euras, vaikams - 50 centų.

Rašytojo Tomo Mano memorialinis muziejus.
(Skruzdėlynės g. 17, Nida)

Nidos istorijos muziejus
(Pamario g. 53, Nida )

Vėtrungių ornamentika marių ramybėje. Vėtrungių visur dau-
gybė, tai tarsi dar vienas muziejus po atviru dangumi...

Ilsisi marių vandenis raižiusios dorės.

Štai ji, rytmečio pakrante ramiai žingsniuojanti edukacinė var-
na.

O čia - tikrosios marių paukštės...
Autoriaus nuotr.
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pirmadienis 2017 03 27

sekmadienis 2017 03 26

  
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Tobotai 1. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 
09:35 Premjera. Auklė Mun. 
09:45 Premjera. Šikšnosparnis 
Patas. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Milijono dolerių vertės 
žuvis (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Indo slėnio lobiai (sub-
titruota). 
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. 
Mykolas Romeris. 
17:10 Klausimėlis.lt.  
17:35 Savaitė.  
18:30 Žinios. 
18:45 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Anglija 
– Lietuva.  
21:00 Panorama. 
21:30 Premjera. Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3. 
22:25 Premjera. Ana Karenina. 
N-7. 
00:15 Kino žvaigždžių alėja. 
Žmogus, kurio nebuvo. N-14. 
02:10 Pasaulio dokumentika. 

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 “Saugokis meškinų”.  
10.00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA “Didelis vaikas”. 
11.35 “Piko valanda 2”. N-7.  
13.25 “Oušeno vienuoliktukas”. 
N-7.  
15.45 Pričiupom!. N-7.  
16.10 Pričiupom!. N-7.  
16.40 Ne vienas kelyje.  
17.20 Teleloto.  
18.30 Žinios.   
19.30 Mes vieno kraujo.  
22.10 PREMJERA “Rizikingi 
ryšiai”. N14.  
0.05 “Baimės sala”. N14.  
1.45 “Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi”. N14. 

 
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 “Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius”.  
12.40 “Naktis “Roksberio” klube”. 
N-7  
14.15 “Auksiniai svogūnai”. N-7  
16.55 “Ekstrasensų mūšis”. N-7  
18.00 “Raudonas kilimas”.  
18.30 “TV3 žinios”.  
19.30 “Lietuvos talentai”. N-7  

22.30 PREMJERA “Sumokėti 
vaiduokliui”. N-14  
0.20 “30 tamsos dienų”. S 

  
6.30 Galiūnų čempionų lyga. 
Latvija (k).  
7.30 Sveikatos kodas.  
8.30 Tauro ragas. N-7.  
9.00 “Viena už visus”. N-7.  
10.10 “Blogas šuo!”.  
11.15 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”.  
13.15 Sveikinimai.  
15.45 Savaitės kriminalai (k). N-7.  
16.15 “Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos”. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.30 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.30 “Ekstrasensų mūšis”. N-7.  
21.15 Išeiti. N14.  
22.55 “Sekso magistrai”. N14.  
1.05 Akis už akį. N14.  
2.50 Žuvis - Frankenšteinas. S.  

6.50 “Neįprasti augintiniai”.  
7.20 “Zoologijos sodo naujagimiai”.  
7.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Neįprasti augintiniai”.  
10.00 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”.  
10.30 “Būrėja”.  
11.30 “Akloji”.  
12.00 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
13.00 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”.  
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.00 “Senojo Tilto paslaptis”. 
17.20 “Akloji”.  
18.20 “Būrėja”.  
18.55 Nemarus kinas. Rožinės 
panteros pėdsakai. N-7. 1982 m.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Bekas 5. 302-as kambarys. N14.  

22.50 Meilės guru. N14.  
0.30 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?”. N-7.  
1.20 “Karalienė Izabelė”. N14.  
2.50 Bekas 4. Palaidotas gyvas. 
N14.  
4.15 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
5.05 “Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai”. 

 Kultūra 
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
7.05 Anapus čia ir dabar.  
8.00 Misija. Vilnija.  
8.30 Septynios Kauno dienos. 
(kart.). 
9.00 Premjera. Gamtos sergėtojai. 
9.30 Keliaukim!  
10.00 Mokslo sriuba.  
10.15 Legendos.  
11.00 XI tarptautinis folkloro festi-
valis “Pokrovskije kolokola 2016”. 
2 d. 
12.10 Karaimų godos.  
12.35 Šventadienio mintys. 
13.00 Mažesnieji broliai.  
13.30 Baletas “Snieguolė ir septy-
ni nykštukai”.  
15.10 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1. N-7.  
16.05 LRT studija Vilniaus knygų 
mugėje 2017. L. Donskio ir Z. 
Baumano palikimas nūdienos 
Europai, klastingo blogio ir atviro pa-
saulio sandūroje. Knygos “Takusis 
blogis” pristatymas. 
17.00 Vaikai vaikams. Dedikacija 
Maestro.  
18.30 Linija, spalva, forma.  
19.00 Nacionalinis turtas. 
19.30 Durys atsidaro.  
20.00 Teatras.  
21.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2017”.  

21.30 Nes man tai rūpi. 
22.15 Kelias į namus. 
22.45 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Parranda Polar”.  
23.45 Pasaulio futbolo čempiona-
to atrankos rungtynių apžvalga. 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Šokių akademija 3 (kart.). 
1.10 Džiazo muzikos vakaras.  
2.15 Henrikas V (subtitruota, kart.). 
5.00 Pradėk nuo savęs.  
5.30 Panorama.

 
6.00 Teleparduotuvė.  
6.30 Apie žūklę.  
7.00 Tauro ragas. N-7.  
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.  
15.30 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.  

 
6.30 “Crisso Angelo iliuzijų pasau-
lis”. 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  
11.00 “Nepaprastos lenktynės”. 
N-7  
12.00 “Praeities žvalgas”. N-7  

12.30 “Crisso Angelo iliuzijų pa-
saulis”. N-7  
13.00 “Jokių kliūčių!”. N-7  
14.00 “Bjauriausi darbai pasau-
lyje”. N-7  
15.00 “Pragaro kelias”. N-7  
16.00 “Iš peties”. N-7  
17.00 “Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Utenos “Juventus” - 
Klaipėdos “Neptūnas”. Tiesioginė 
transliacija. 
19.00 “Aš - superhitas”. N-7  
21.00 “Nakties TOP”. N-14  
21.30 “TV3 žinios”.  
22.30 “Formulės - 1 pasaulio 
čempionato Didžiojo Australijos 
prizo lenktynės”.  
1.10 “Kvailiausi pasaulio nutrūkt-
galviai”. N-14 

 
07.25 „Bekraštė Kanada“. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 „Nepaliesta planeta“.  
10.30 Ekovizija. 
10.40 Moterų balsas. 
11.40 Auksinė daina. 
13.40 „Moterų daktaras“. N-7. 
15.40 „Gamtos magija“.  
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. 
02.35 „Gaujos“. N-7. 
04.20 „Bekraštė Kanada“. 
06.00 „Gamtos magija“. 

  
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.  
11.20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
11.45 Savaitė.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 LRT forumas.  
22.10 Premjera. Juodoji Brazilijos 
saulė (subtitruota). 
23.10 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
N-7.  
0.10 Savaitė.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba.  
4.10 Karinės paslaptys.  
5.05 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
5.30 Klausimėlis.lt. HD (kart.). 

  
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 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 
Galutinis tikslas 5. 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”2. 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.  
19.30 Rezidentai.
 20.00 “Pakartok!”. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 Tavo kompanija. N-14.  
1.00 Imperija. N-14.  
1.50 Rouzvudas. N-14.  
2.45 Vikingai. N-14.  
3.35 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 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
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 Largo Vinčas. N-7.  
23.40 Išeiti. N14.  
1.20 “Sekso magistrai”. N14.  
3.15 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
3.40 “Džekas Hana kviečia į 
gamtą”. 
 

  
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 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 

17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudystės 
IV. Elektrinė vendeta. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Sąmokslas. 
N-7.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”. 
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.20 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.10 Bekas 5. 302-as kambarys. 
N14. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Legendos.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Lietuva mūsų lūpose.  
8.15 Durys atsidaro.  
8.40 Mažesnieji broliai.  
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.10 Anapus čia ir dabar.  
13.00 Nacionalinis turtas.  
13.30 Linija, spalva, forma.  
14.00 Atspindžiai.  
14.30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Durys atsidaro. Viena 
istorija. 
17.00 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Laiko ženklai. Tvanas ir 
Jonušas Radvila.  
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.30 Auksiniai scenos kryžiai.  
20.15 Euromaxx.  
20.45 ARTi.  
21.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2017”.  
21.30 Ponas Didsas. N-7.  

23.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 LRT OPUS ORE. Grupė 
“Parranda Polar”.  
1.00 Nacionalinis turtas.  
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....  
11.20 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.  
14.05 Pasienio sargyba (k). N-7.  
14.30 Bus visko (k).  
15.20 “Alfa” savaitė (k).  
15.50 Yra, kaip yra (k). N-7. 
17.00 Info diena.  
21.00 Dienos komentaras.  
21.30 Dviračio šou.  
22.00 Info diena (k).  
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų 
kalba.  
0.30 Info diena (k).  
2.30 Info diena (k).  

 
7.00 “Las Vegasas”. N-7  
8.00 “Topmodeliai”. N-7  
9.00 “Praeities žvalgas”. 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  
16.00 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 Farai. N-14.  
23.00 Miestas, bijojęs saulėly-
džio. S.  
0.45 Aš - superhitas. N-7.  
1.35 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 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Gluchariovas“. N-7. 
20.00 Žinios. 
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Detektyvas Linlis“. N-7. 
01.45 Reporteris.  
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Bitininkas“. N-7. 
04.15 „Gluchariovas“. N-7. 
05.05 „Neišsižadėk“. N-7.

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 Stilius.  
11.45 Juodoji Brazilijos saulė 
(subtitruota, kart.). 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
22.30 Istorijos detektyvai.  
23.25 Premjera. Drakula. N-14 
0.10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Mykolas Romeris.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Emigrantai.  
4.05 Dokumentinė istorinė laida 
“Lietuvos kolumbai”.  
5.05 Istorijos detektyvai.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso 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). 
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. 
PREMJERA Plėšikai. N14.  
23.55 “Kultas”. N14.  
0.50 “Strėlė”. N-7.  
1.40 “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 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.30 Pagrobimas. N-14.  
0.20 Imperija. N-14.  
1.25 Rouzvudas. N-14.  
2.15 Vikingai. N-14.  
3.10 Paskutinis žmogus Žemėje. 
N-7.  

  

6.15 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Voratinklis”. N-7. 
9.05 “Muchtaro sugrįžimas” 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... 2. 
N-7.  
21.30 Robotas ir Frenkas. N-7.  
23.15 Largo Vinčas. N-7.  
1.25 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
2.15 “Dalasas”. N-7.  
3.00 “Penktoji pavara” anija.  
3.45 Visi vyrai - kiaulės.... N-7 
4.10 “Penktoji pavara”.  

  
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 teori-
ja”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės IV. Kas nužudė Robiną?. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Atsakas ugni-
mi. N-7.  
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”. 
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.20 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.10 Nebylus liudijimas. 
Sąmokslas. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Laiko ženklai. Tvanas ir 
Jonušas Radvila.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Euromaxx.  
8.15 Stop juosta. (kart.). 
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų kalba. 
12.15 Tarptautinis menų festiva-
lis “Gražiausiu taku 2015”.  
14.20 XI tarptautinis folkloro 
festivalis “Pokrovskije kolokola 
2016”.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.45 Mokslo sriuba.  
17.00 Misija. Vilnija.  
17.30 Kai aš mažas buvau.  
18.10 Poezija. LRT aukso 
fondas.  
18.15 Džiazo muzikos vakaras. 
Gintautas Abarius ir jo draugai.  
18.30 Premjera. Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentai. 
19.15 Labanaktukas.  

19.45 Septynios Kauno dienos. 
20.15 IQ presingas.  
21.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2017”.  
21.30 Ana Karenina. N-7.  
23.15 DW naujienos rusų kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
“Vilnius Jazz 2016”.  
1.05 Lietuva mūsų lūpose.  
1.35 Durys atsidaro.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Linija, spalva, forma.  
4.10 Istorijos detektyvai.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 Bus visko (k).  
12.10 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. 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 Tavo augintinis.  
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  
16.00 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 Dvigubas žaidimas.  N-14.  
23.55 Strečas. N-14.  
1.40 Aš - superhitas. N-7.  
2.30 Daktaras Hausas. N-14.  

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
7.20 Nuoga tiesa.  
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 “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 Patriotai. N-7. 
22.30 Reporteris.  
23.45 Moterų balsas.  
0.45 Vantos lapas.  
1.15 Skinsiu raudoną rožę. 
01.45 Reporteris.  
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“. N-7. 
03.30 „Bitininkas“. N-7. 
04.15 „Gluchariovas“. N-7. 
05.05 „Neišsižadėk“. N-7. 
05.50 „Jaunikliai“. 

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Emigrantai.  
11.45 Dokumentinė istorinė 
laida “Lietuvos kolumbai”. 
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
21.29 Loterija “Jėga”. 
21.30 Auksinis protas.  
22.50 Gorilos rūke. N-7.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Gyvenimas.. 
4.05 Auksinis protas.  
5.25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 

  
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). 
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 PREMJERA Kalinių 
žmonos. N-7.  
21.30 Žinios.  
22.15 VAKARO SEANSAS 
Slaptas planas. 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 detekty-
vai”. 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 Gero vakaro šou.. N-7  
21.00 “Šviesoforas”. N-7  
21.30 “TV3 vakaro žinios”.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 Nubusti Meksikoje.  
N-14.  
0.15 Imperija. N-14.  
1.15 Rouzvudas. N-14.  
2.05 Vikingai. N-14.  
3.05 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 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžudys-
tė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrinimas”. 
N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė gru-
pė”. N-7.  
19.30 Voratinklis. N-7.  
20.30 Farai. N-7.  
21.00 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
21.30 Keleiviai. N14.  
23.20 Robotas ir Frenkas (k). 
N-7.  
1.00 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.50 “Dalasas”. N-7.  
2.35 “Penktoji pavara”.  
3.20 Visi vyrai - kiaulės... N-7.  
3.45 “Penktoji pavara”.  

  
6.50 “Ponia Dila”.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 teo-
rija”. N-7.  
14.35 “Sandžėjus ir Kreigas”.  
15.05 “Kaukė”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 
16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 

biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžudys-
tės IV. Niūrus ruduo. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Nebylus liudijimas. Lemtinga 
klaida. N-7. 
23.10 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.00 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”. 
1.50 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.20 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.00 Nebylus liudijimas. 
Atsakas ugnimi. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 IQ presingas.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
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.  
14.35 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 2017.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.30 Premjera. Užaugę in-
ternete. 
18.25 Poezija. LRT aukso 
fondas.  

18.30 Labanaktukas.  
19.00 Nacionaliniai lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai 2016.  
21.00 LRT studija “Kino pava-
saryje 2017”.  
21.30 Elito kinas. Premjera. 
Ševaljė. N-14.  
23.15 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Premjera. Bliuzas. 
Muzikinės kelionės. 
1.40 Džiazo muzikos vakaras. 
Gintautas Abarius ir jo draugai.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Kultūrų kryžkelė.  
4.15 IQ presingas.  
5.00 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 KK2. N-7.  
11.15 “Nibelungų kodas”. 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. 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 Lietuvos mokyklų žaidy-
nės. 
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  
16.00 Kastlas. N-7  
17.00 “Kobra 11”. N-7  
18.00 Lietuvos futbolo rung-
tynės. Trakų “Trakai” - Vilniaus 
“Žalgiris”.  
20.00 Aš - superhitas. N-7.  
21.00 Naša Raša. N-14.  
21.30 Baradač’ius. N-14.  
22.00 Paskutinė riba. N-14.  
0.00 Aš - superhitas. N-7.  
1.00 Daktaras Hausas. N-14.  

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
7.20 “Auksinė daina”.  
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 “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 Patriotai. N-7. 
0.45 Šiandien kimba.  
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.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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 TV programa 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Gyvenimas.  
11.45 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 Žalioji zona. N-7.  
0.45 Klausimėlis.lt.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Specialus tyrimas.  
4.05 Lietuvos patriotai.  
5.25 Laisvės vėliavnešiai.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. 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). 
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 
Žmogus be praeities. N14.  
0.05 “Kultas”. N14.  
1.00 “Strėlė”. N-7.  
1.50 Sveikatos ABC televitrina 
(k).  
2.15 Alchemija.  
2.45 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika.  

 
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 detekty-
vai”. 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 Įkaitas. N-14.  
0.50 Imperija. N-14.  
1.45 Rouzvudas. N-14.  
2.35 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 “Paskutinis faras”. N-7.  
10.05 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7.  
11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. 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 Savaitės kriminalai. 
N-7.  
21.30 Juodasis tinklas. N14. 
23.20 Keleiviai. N14.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir šuo”. 
N-7.  
1.55 “Dalasas”. N-7.  
2.40 “Diagnozė - žmogžudys-
tė”. N-7.  
4.10 Savaitės kriminalai (k). 
N-7.

  
6.50 “Ponia Dila”.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”.  
15.35 “Rožinė pantera”. 

16.05 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo švie-
sa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžu-
dystės IV. Sugedęs vaisius. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Geriausi Švedijos detektyvai. 
Gedulingos mišios. N-7. 
23.20 “Be kaltės kalta”. N-7.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. N-7.  
1.25 “Auklė”. 
1.55 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.35 “Ekspertė Džordan”. N-7.  
3.25 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.15 Nebylus liudijimas. 
Lemtinga klaida. N-7.

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Nes man tai rūpi.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Drakoniukas Kokosas 1 
(kart.). 
8.00 Istorijos detektyvai.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 7 
(kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Užaugę internete 
(kart.). 
13.05 Keliaukim!  
13.35 Mokslo sriuba.  
13.55 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
15.00 Šventės ir tradicijos.  
15.30 Pavojingi jausmai.  
16.25 Kaip atsiranda daiktai 7. 
16.50 Kultūrų kryžkelė.  
17.25 LRT Kultūros akade-
mija.  
18.10 Poezija. LRT aukso 

fondas.  
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 Gorilos rūke. N-7.  
23.35 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.45 Dabar pasaulyje.  
0.15 Kamerinės muzikos kon-
certas “Rudens trio”.  
1.45 ARTi.  
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 “Nibelungų kodas”. 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. 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 Vienam gale kablys.  
9.30 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
10.30 “Dvi merginos be cen-

to”. 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  
16.00 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 Pabėgimo planas. N-14.  
0.15 Aš - superhitas. N-7.  
1.15 Daktaras Hausas. N-14. 

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
7.20 Patriotai. N-7. 
8.20 “Kartą Rostove...”. N-7. 
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 “Delta”. N-7. 
16.00 Žinios. 
16.50 “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 “24/7”.  
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“.

  
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.10 Komisaras Reksas. N-7.  
10.00 Seserys. N-7.  
10.55 Specialus tyrimas.  
11.45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
12.40 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
13.10 Klauskite daktaro.  
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.10 Premjera. Seserys. 
N-7. 
17.10 Klauskite daktaro. 
18.00 TV žaidimas “Kas ir 
kodėl?”.  
18.30 Žinios. 
19.05 Gamtos inspektoriai.  
19.30 Muškietininkai 2. N-7.  
20.25 Loterija “Keno Loto”. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija “Jėga”. 
21.00 Duokim garo!  
22.45 Premjera. Boksininkas. 
N-14.  
0.35 Gamtos inspektoriai.  
1.10 Komisaras Reksas. N-7.  
2.10 Klauskite daktaro.  
3.05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  
4.05 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou “60 akimirkų”. 
5.40 Klausimėlis.lt.  

  
6.30 “Visatos broliai”.  
7.05 “Džiumandži”.
7.30 “Mažieji Tomas ir Džeris 
I” 
7.55 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris”. N-7.  

9.45 24 valandos. N-7.  
10.30 Yra, kaip yra. N-7.  
11.40 24 valandos (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 KK2 penktadienis. N-7.  
21.00 10 000 metų prieš 
Kristų. N-7.  
23.05 Užkratas. N14.  
1.05 Žmogus be praeities. 
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 detekty-
vai”. 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 Namai. N-7.  
21.15 Pi gyvenimas. N-7.  
23.50 Aš, tu ir Diupri. N-7.  

  
6.15 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
7.10 “Tokia tarnyba”. N-7.  
8.05 “Kvapų detektyvas”. 
N-7. 
10.05 Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7.  

11.05 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
12.15 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
13.20 “Diagnozė - žmogžu-
dystė” N-7.  
14.20 “Viena už visus”.
14.50 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7.  
15.55 “Tokia tarnyba”. N-7.  
16.50 “Prokurorų patikrini-
mas”. N-7.  
18.00 Info diena.  
18.30 “Kijevo operatyvinė 
grupė”. N-7.  
19.30 “Amerikietiškos imty-
nės”. N-7.  
21.30 Tikras teisingumas. 
Brolija. N14.  
23.20 Juodasis tinklas. N14.  
1.05 “Džeikas, Storulis ir 
šuo”. N-7.  
1.55 “Dalasas”. N-7.  
2.40 Tikras teisingumas. 
Brolija. N14.  
4.05 “Kvapų detektyvas”. 
N-7. 

  
6.50 “Ponia Dila”.N-7.  
8.55 “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 “Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras”.  
16.30 “Mano gyvenimo 

šviesa”. 
17.55 “Širdele mano”. N-7.  
18.50 Midsomerio žmogžu-
dystės V. Žmogžudystės birža. 
N-7.  
21.00 DETEKTYVO 
VAKARAS. PREMJERA 
Prieblanda. Aistrų ratilai N14.  
22.55 SNOBO KINAS. 
PREMJERA Keturiasdešimt 
antrasis. N14.  
1.05 “Vedęs ir turi vaikų”. 
N-7.  
1.45 “CSI. Niujorkas”. N-7. 
2.25 “Ekspertė Džordan”. 
N-7.  
3.10 “Policija ir Ko”. N-7.  
4.00 Geriausi Švedijos detek-
tyvai. Gedulingos mišios. N-7. 
 

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 LRT Kultūros akademija.  
6.55 Pavojingi jausmai.  
7.45 Riteris Rūdžius (kart.). 
8.00 Legendos.  
8.45 Kaip atsiranda daiktai 
7 (kart.). 
9.15 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 DW naujienos rusų 
kalba. 
12.10 Bliuzas. Muzikinės 
kelionės (kart.). 
13.50 Gimtoji žemė.  
14.15 Kelias į namus. (kart.). 
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.  
19.05 Muzika gyvai. 
Romantikai - romantikams.  
20.45 Prisiminkime. Šoka 

Jūratė ir Česlovas Norvaišos. 
21.00 LRT studija “Kino pa-
vasaryje 2017”.  
21.30 Žalioji zona. N-7.  
23.20 DW naujienos rusų 
kalba. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
24.00 Anapus čia ir dabar.  
0.50 LRT Kultūros akademija.  
1.35 Misija. Vilnija.  
2.00 Laba diena, Lietuva.  
3.45 Keliaukim!  
4.15 Legendos.  
5.00 Maistas ir aistros.  
5.30 Panorama.  

 
6.30 Info diena (k).  
10.30 Bus visko (k).  
11.20 Beatos virtuvė (k).  
12.10 Dviračio šou (k).  
12.40 Pasienio sargyba (k). 
N-7.  
13.10 24 valandos (k). N-7.  
13.55 Nuo... Iki.... 
14.45 Dviračio šou (k).  
15.15 KK2 (k). N-7.  
16.00 Yra, kaip yra (k). N-7.  
17.00 Info diena. Vedėja 
Rasa Tapinienė.  
21.00 “Nibelungų kodas”. 
N-7.  
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 Ekstremali žvejyba. N-7  
9.30 “CSI kriminalistai”. N-7  
10.30 “Dvi merginos be cen-
to”. 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  
16.00 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 Eurolygos rungtynės. 
Kauno “Žalgiris” - Milano “AE7 
Emporio Armani”. Vaizdo 
įrašas.  
0.30 Paskutinė riba. N-14.  

 
6.40 “Mikropasauliai”. N-7. 
7.20 Šiandien kimba”.  
8.20 “Kartą Rostove...”. N-7. 
9.20 “Miškinis”. N-7. 
10.25 “Paslapčių sala”. N-7. 
11.30 “Gluchariovas”. N-7. 
12.35 “Pėdsakas”. N-7. 
13.35 “Laiptai į dangų”. N-7. 
14.40 TV parduotuvė. 
14.55 “Delta”. N-7. 
16.00 Žinios.  
16.50 “Laiptai į dangų”. N-7. 
18.00 Reporteris.  
18.55 “Gluchariovas”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 Auksinė daina.  
22.30 Reporteris.  
23.00 0 laipsnių.  
23.05 “Blogio pinklės”. N-14. 
1.05 “Pilietis gangsteris”. 
N-14. 
3.00 “Jaunikliai”.  
3.30 “Kalnų ežerai”.  
4.20 “Pilietis gangsteris”. 
N-14. 
6.00 “Mainai gamtoje”. N-7. 
6.50 “Gamtos magija”. 
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Specialus tyrimas.  
7.00 Premjera. Tobotai 1. 
7.25 Tatonka ir mažieji draugai. 
7.40 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 
7.55 Džiunglių knyga. 
8.10 Karinės paslaptys.  
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
12.10 Pasaulio dokumentika. 
Atšiaurioji Arktis (subtitruota). 
13.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Saulės superaudros 
(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 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou “60 akimirkų”.  
22.45 Keliamieji metai. N-7.  
0.30 Pasaulio dokumentika.  
2.15 Džesika Flečer. N-7.  
3.50 Klausimėlis.lt.  
4.05 Stilius.  
4.45 Lietuvos patriotai.  

 
6.30 “Džiumandži”. 
6.55 “Mažieji Tomas ir Džeris II”. 
7.20 “”Nickelodeon” valanda. 

Žuviukai burbuliukai”. 
7.45 “Ančiukai Duoniukai”. 
8.10 “Linksmieji detektyvai”. 
8.35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”. 
9.00 “Peliukas Stiuartas Litlis”. 
9.30 “Saugokis meškinų”. 
10.00 KINO PUSRYČIAI 
Nykštuko Tomo ir Coliukės nuo-
tykiai. 
11.35 Troškimų akmuo. 
13.25 Trumano šou. N-7.  
15.35 Mažasis plaukikas. 1968 
m.  
17.30 Bus visko.  
18.30 Žinios.  
19.30 SUPERKINAS Užburtoji 
Ela. 
21.20 Sachara. N-7.  
23.45 Operacija “Baltosios 
pupytės”. N-7.  
1.45 10 000 metų prieš Kristų. 
N-7.

 
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 Kaip pagauti Laimės 
paukštę. N-7.  
12.25 Beždžionėlė šnipė.  
14.00 Daktaras Dolitlis. N-7.  
15.40 Pasivaikščiojimas su 
dinozaurais. N-7.  
17.15 Ekstrasensų mūšis. N-7.  
18.30 TV3 žinios.  
19.25 Eurojackpot.  
19.30 Auksiniai svogūnai. N-7.  
22.00 Vienas šūvis. Dvi kul-

kos. N-14.  
0.20 Ronalas Barbaras. N-14.  

 
6.15 “Diagnozė - žmogžudystė”. 
N-7. 
9.00 Brydės.  
9.30 Apie žūklę.  
10.00 “Mano siaubūnėlis”.  
11.00 Galiūnų čempionų lyga. 
Serbija.  
12.05 Foilo karas. Erelio diena. 
N-7.  
14.10 “PREMJERA Žiniuonis”. 
N-7.  
15.15 “Džuna”. 
16.20 “Kas žudikas?”. N-7.  
17.25 Muchtaro sugrįžimas. N-7.  
18.30 “Paskutinis faras”. N-7.  
19.30 Muzikinis iššūkis.  
21.30 MANO HEROJUS Karo 
menas. N14.  
23.50 AŠTRUS KINAS 
Pražūtingas rūkas. N14.  
2.05 “Dalasas”. N-7.  

6.50  “Neįprasti augintiniai”. 
7.20 “Zoologijos sodo naujagi-
miai”. 
7.45 “Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai”. N-7.  
9.30 “Neįprasti augintiniai”.  
10.00 “Zoologijos sodo nauja-
gimiai”.  
10.30 “Būrėja”.  
11.30 “Akloji”.  
12.00 “Kasdien virtuvėje su 
Reičele Alen”.  
12.30 “Sostinės keksiukai”.
 13.00 “Sodininkų pasaulis”.  
14.10 “Pasisvėrę ir laimingi”.  
15.05 “Akloji”.  
16.05 “Būrėja”.  

17.15 “Senjora”. N-7.  
18.50 “Didingasis amžius. Jos 
didenybė Kiosem”. N-7.  
21.00 DETEKTYVO VAKARAS 
Bekas 5. Šeima. N14.  
22.55 “Karalienė Izabelė”. N14.  
0.50 “Su kuo, po galais, aš susi-
tuokiau?”. N-7.  
1.40 Keturiasdešimt antrasis. 
N14.  
3.40 Prieblanda. Aistrų ratilai. 
N14.  

 Kultūros 
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Duokim garo!  
7.30 Kelias. Laida evangeli-
kams.  
7.45 Kultūrų kryžkelė.  
9.15 Krikščionio žodis.  
9.30 Maistas ir aistros.  
10.00 Pradėk nuo savęs.  
10.30 Pažvelk į profesiją kitaip.  
11.00 Keturios stichijos. 
Teatralizuotas koncertas visai 
šeimai.  
12.00 Kūrybos metas. Poetas 
Marcelijus Martinaitis.  
12.30 Šokių akademija 3. 
13.30 Dvyliktoji naktis (subti-
truota). 
16.30 Šventės ir tradicijos.  
17.00 Vyganto Kazlausko 
koncertas “Po šviesų skliautais”. 
2014 m. 
18.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės.  
18.30 Lietuva mūsų lūpose.  
19.00 Stop juosta. 
19.30 ARTS21.  
20.00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  

21.00 LRT studija “Kino pavasa-
ryje 2017”.  
21.30 Kino žvaigždžių alėja. 
Premjera. Amelija Erhart. 1976 m.  
23.50 Dabar pasaulyje.  
0.20 Šokių akademija 3 (kart.). 
0.45 ARTS21.  
1.15 Elito kinas. Ševaljė. N-14.  
3.00 Muzika gyvai. Romantikai 
- romantikams. Sauliaus Lipčiaus 
70-mečiui ir kūrybinės veiklos 
50-mečiui. (kart.). 
4.40 Laiko ženklai. Tvanas ir 
Jonušas Radvila.  
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. Infošou.  
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 pa-
saulis. N-7. 
7.30 Jokių kliūčių! N-7.  
8.30 Vienam gale kablys. 
9.00 NT žinios.  
9.30 Lietuvos mokyklų žaidynės.  

10.00 Iš peties. N-7.  
11.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7.  
12.00 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7.  
13.00 Jokių kliūčių! N-7.  
14.00 Bjauriausi darbai pasau-
lyje N-7.  
15.00 Pragaro kelias. N-7.  
16.00 Iš peties. N-7.  
17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. Panevėžio 
“Lietkabelis” - Klaipėdos 
“Neptūnas”. Tiesioginė translia-
cija.  
19.00 X Faktorius.  
21.30 TV3 žinios.   
22.30 Penktoji valdžia. N-14.  
1.00 Pabėgimo planas. N-14. 

 
7.25 “Kalnų ežerai”.  
8.30 “Viskas apie gyvūnus”.  
9.00 Skinsiu raudoną rožę”.  
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kitomis akimis.  
10.30 “Tigrų sala”.  
11.00 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
13.00 “Merdoko paslaptys”. N-7. 
15.00 “Kalnų ežerai”.  
16.00 Žinios. 
16.20 Tobulas meniu Velykoms.  
17.00 Moterų balsas.  
18.00 Žinios. 
18.25 Kitoks pokalbis.  
18.55 0 laipsnių.  
19.00 “Paslapčių sala”. N-7. 
20.00 Žinios.  
20.30 “Paslapčių sala”. N-7. 
22.30 Žinios.  
23.00 “Merdoko paslaptys“. N-7. 
1.10 “Detektyvas Linlis”. N-7. 
2.55 “Kalnų ežerai”.  
3.45 “Merdoko paslaptys”. N-7.

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2017 balandžio 30 d.)

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto pre-
kių parduotuvėse, arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą – I. 
Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.   Kryžiažodis 

„Silkė“

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 duome-
nų teikimo sutartys su bankais nuo 2017 m. kovo 31 d. nebegalioja. 

Remiantis anksčiau išdėstytomis priežastimis, UAB „Anykščių van-
denys“ klientų įmokos už suteiktas paslaugas (vanduo, nuotekos ir 
kt.) nuo 2017 m. balandžio 1 d. bus priimamos (pavedimu) tik į sąs-

kaitą Nr. LT92 7182 1000 0246 7756, AB Šiaulių banke.

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

Prizas atiteks Meldiškių 
gyventojai

Vasario 25  dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio 
„Šluota“ teisingas atsakymas –  ŽIRNIAI.  Šį kryžiažodį tei-
singai išsprendė 78 skaitytojai. Tai anykštėnai B.Augulienė, 
A.Lunevičius, V.Vilčinskienė, V.Malinauskienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, A.Burneikienė, V.Stasiūnienė, 
V.Lančickienė, D.Šlamienė, A.Vildžiūnas, A.Vilčinskas, 
J.Mieželienė, A.Raščius, N.Šilaikienė, E.Jurėnaitė, 
D.Varnienė, A.Kavolienė, Ž.Galvanauskaitė, 
L.Galvanauskienė, M.Vitkūnaitė, Z.Vitkūnaitė, E.Zlatkutė, 
R.Vilimas, A.Skaržauskienė, V.Žemaitienė, R.Budrienė, 
R.Venclovienė, A.Tamulėnienė, J.Tamulėnas, A.Keraitienė, 
V.Bieliūnienė, V.Dikčiuvienė, A.Skirmantienė ir V.Kazlovienė;   
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, V.Mogylienė 
ir S.Cemnickienė iš Viešintų; E.Kiškienė, V.Strazdienė, 
D.Sudeikienė ir R.Puolis iš Kavarsko; B.Aukštakalnienė, 

G.Šulskienė ir D.Matulėnė iš Kurklių; L.Ruša iš Vilniaus, 
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių, E.Slavinskienė 
ir T.Jakniūnienė iš Naujųjų Elmininkų, S.Steponavičienė 
iš Troškūnų, A.Juknonienė iš Rubikių,  A.Lisauskienė 
iš Mickūnų T.Patumsienė iš Vikonių, R.O.Deveikienė 
iš Mažionių, E.Matulis iš Utenos, J.Aukštakojienė iš 
Ukmergės, L.Didienė iš Medžiočių, V.Milaševičienė 
iš Raguvėlės, K.Rimkuvienė iš Antupių, A.Kuolienė iš 
Kunigiškių, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Grebnickas iš 
Niūronių, B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių, M. Risakovienė 
iš Debeikių, J.Dubrienė iš Meldiškių, A.Ramanauskienė 
iš Dauginčių, B.Raščiuvienė ir S.Krisiūnienė iš Surdegio, 
R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, V.Urbutienė iš Naujikų, 
S.Želnienė iš Maželių, R.Vaiginytė iš Aknystų, J.Šeštokienė 
iš Repšėnų bei  B.Pilkauskienė iš Bajorų. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Šluota“ prizas -  I. 
Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno g. 
3-2) 15 eurų čekis – atiteks J.DUBRIENEI iš Meldiškių.  
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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šiupinys

K. Krivickas: žmonės įbauginti, įžūlūs nusikaltėliai peržengė visas ribas

Tokio kruvino ir įžūlaus nusikaltimo 
Lietuva seniai nebuvo regėjusi. Sulaikę 
kvapą žmonės visą savaitę stebėjo įžū-
laus ir ciniško nusikaltimo tyrimą, su 
baime ir nerimu laukė šio kraupaus kri-
minalo atomazgos. Jauna studentė Ieva 
Strazdauskaitė buvo pagrobta ir žiauriai 
nužudyta, kai važiavo pagrindiniu šalies 
keliu, autostrada Klaipėda – Vilnius. Šis 
kruvinas romų gaujos išpuolis priver-
tė mus visus pasijusti nesaugiai. Juk 
taip nutikti galėjo bet kuriam iš mūsų, 
mūsų artimiesiems, mūsų dukroms ar 
anūkams. Po šio nusikaltimo visa šalis 
pasijuto tarsi po teroro akto. Žmonės 
įbauginti, niekas nebesijaučia saugus. 

Įžūlūs nusikaltėliai peržengė bet ko-
kias ribas. Jie vagia, plėšia, žudo, tero-
rizuoja Lietuvos žmones. Tokios kru-
vinų nusikaltimų bangos mūsų šalyje 
nebuvo jau seniai. Kas atsitiko? Kodėl 
žiaurių nusikaltimų daugėja, o banditai 
vis įžūlėja? 

Nusikaltėliai „šokdina“ 
valstybę
Man atrodo, kad pasidarėme per daug 

gailestingi ir atlaidūs nusikaltėliams. Iš ka-
lėjimų anksčiau laiko paleidžiama vis dau-
giau nuteistųjų. Beveik visus žiauriausius 
nusikaltimus vėl padaro jau teisti, iš kalėji-
mų paleisti banditai. Probacijos tarnybos 
pareigūnai gūžčioja pečiai – jie nebepajė-
gūs sukontroliuoti tokios didžiulės armijos į 
laisvę paleistų nusikaltėlių. O juk jeigu, kaip 
priklauso, už savo nusikaltimus kalėjime 
būtų sėdėjęs Gediminas Kontenis - nebūtų 
mirtinai uždaužęs vos ketverių sulaukusio 
Matuko. 

Štai vos policija spėjo uždėti antrankius 
Ievos žudikams, iš kalėjimo atskriejo žinia, 
kad kitas žudikas, Nerijus Kalaušis, tas pats 
kuris pačiu žiauriausiu būdu papjovė mano 
kolegę, laidos „TV pagalba“ žurnalistę Viltę 
pasipiktinęs nepatogiomis kalėjimo sąlygo-
mis kreipėsi į teismą ir laimėjo. Teismas įpa-
reigojo pagerinti jam kalėjimo sąlygas. 

Prastomis kalėjimo sąlygomis pasiskun-
dė ir teismo buvo pamaloninti ir prakeiktieji 
Dembavos budeliai. Tie patys, kurie pa-
grobė, išprievartavo ir mašinos bagažinėje 
gyvą sudegino Eveliną. Iki gyvos galvos 
nuteistas Henrikas Daktaras ir tas sugebėjo 
gauti kelių tūkstančių eurų kompensaciją už, 
neva, prastas kalėjimo sąlygas. 

Neteisingas teisingumas
Aš manau, kad kalėjimas yra skirtas ka-

lėjimui, bausmės atlikimui, o ne patogiam 
gyvenimui. Lietuvos žmonės ir taip moka 
didelę kainą už teisingumą išlaikydami tuos 
padugnes, apmokėdami jų priežiūrą, maiti-
nimą net mokslus, sportą ir turiningą laisva-
laikį už grotų. Nustokime nuolaidžiauti žudi-
kams. Jie gavo ko nusipelnė. Tegu dabar 
pakenčia, jų aukos kentėjo žymiai labiau. 

Ar kada nors girdėjote, kad koks nors vie-
nišas pensininkas būtų laimėjęs bylą prieš 
Lietuvą už tai, kad valstybė jį kankina per 
maža pensija, už tai, kad jam neužtenka pi-
nigų maistui, vaistams ir komunaliniams? Ar 
girdėjote, kad koks nors teismas būtų pasa-

kęs – „žmonių algos ir pensijos per mažos, 
valstybė privalo užtikrinti orų pragyvenimą 
žmonėms ir įpareigojama pakelti algas ir 
pensijas iki atitinkamo lygio“. Kaliniai, nu-
sikaltėliai skundžiasi prastomis kalėjimo  ir 
laimi, o visą gyvenimą vargstantys sąžiningi 
žmonės nesuduria galo su galu, o valdžia 
jiems – „dovanokit, pinigų nėra, laikykitės 
ten kaip nors“.

Štai kodėl daugelis vis dažniau jaučiamės 
nesaugūs, vis dažniau pagalvojame, kad 
šalyje trūksta teisingumo. Aš - už griežtes-
nes bausmes nusikaltėliams. Aš už tai, kad 
vagys, smurtautojai ir žudikai sėdėtų kalė-
jime. Aš prieš, kad jie masiškai būtų palei-
džiami į laisvę anksčiau laiko ir vėl žudytų. 
Savo šalyje mes neturime bijoti. Bijoti turi jie 
– nusikaltėliai. Mes turime jaustis saugūs. 

Ne žodžiais, o darbais
Prieš keletą metų, kai buvo rekonstruoja-

mas Anykščių rajono policijos komisariato 
pastatas, mano televizijos laidas kurianti 
bendrovė tuomet policijai skyrė daugiau 
kaip 20 000 litų, už kuriuos Anykščių poli-
cijos komisariate buvo įrengtas specialus 
vaikų apklausos kambarys. Jis atrodo tarsi 
paprastas vaikų žaidimo kambarys, vaikai 
jame jaučiasi ramūs ir saugūs. Viską, kas 
ten vyksta, – filmuoja specialios paslėptos 
kameros. 

Ten dalyvaujant psichologui pareigūnai 
saugiai ir neišgąsdindami vaikų gali juos 
apklausti. Remiantis tame kambaryje iš 
vaikų sužinotomis aplinkybėmis jau buvo 
atskleista daugybė nusikaltimų, o juos 
įvykdę nusikaltėliai atsidūrė ten, kur jiems 
ir vieta – už grotų. Štai toks, kad ir nelabai 
didelis, bet labai realus mano asmeninis 
indėlis į visų Anykščių rajono žmonių sau-
gumą, į vaikų saugumą, į mūsų visų sau-
gesnę ateitį. 

Jūsų kandidatas Kristupas Krivickas

Politinė reklama bus apmokėta iš kandi-
dato Kristupo Krivicko rinkimų sąskaitos 
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K.Krivickas: “Nusikaltėliai 
turi būti sutramdyti”

Piligrimyste galima pavadinti ir 
pačios D. Dilytės-Staškevičienės 
gyvenimą. Juk gimusi Kraštų dva-
re prie Svėdasų 1944 m. vasarą, 
tuomet kai jau dundėjo begrįžtan-
čių sovietų kariuomenės pabūklai, 
kartu su tėvais, kuriems, kaip buvu-
siems laisvos Lietuvos patriotinių 
organizacijų veikėjams, aktyviems 
piliečiams grėsė represijos, keliavo 
iš vienos vietos į kitą, kad tik nepa-
kliūtų į lagerius ar vergystę Sibire. 

Klasikinės filologijos studijos, 
gyvenimas Vilniuje, 1989 m. M. 
Lomonosovo universitete Mas-
kvoje apginta disertacija „Albijaus 
Tibijaus elegijų meno pasaulis”, po 
to akademinis darbas, Senekos, Ta-
cito, Tibulo raštų vertimai, Done-
laičio gyvenimo ir kūrybos tyrinė-
jimai, parašytos knygos, daugybė 
straipsnių, žodis mažiausiems ra-
šant Lietuvos istorines pasakas. Vi-
sur ir visada besistengianti gryninti, 
saugoti lietuvių kalbą, tautiškai nu-
siteikusi ir drąsiai savo nusiteikia-
mą reiškianti. Svarbūs sugrįžimai 
į susigrąžintą tėviškės sodybą, jos 
puoselėjimas, bičiulystė su savojo 
krašto žmonėmis.

Mokslų daktarė pradėjo kalbą 
nuo senosios Romos filosofų min-
timis paremtų mūsų tautos dainiaus 
Maironio žodžių apie tai, kad tas 
ne lietuvis, kuris tėvynės būdo, jos 
dainų nemyli, kad už šiuos šventus 
dalykus turim stot į kovą... Būdas 
yra visas tautos turtas ir savastis - 
tikėjimas, papročiai, gyvenimo ri-
tmas. Lotyniškai „mores“ - būdas 
ir gyvensena, jų valstybė laikėsi 
ant narsių vyrų ir ant gyvensenos. 
Dabar tai gal sunkiai suprantamas, 
nematerialus dalykas.

Mes iš senosios Romos pasiė-
mėm lotynišką abėcėlę, tik pridė-
jome keletą savų raidžių. Romėnai 
rašydavo ant fanerinių lentelių, pa-

Svėdasuose kalbėta apie 
senovės Romą Raimondas GUOBIS

Minint Knygnešio dieną, kovo 16-ąją Svėdasų bibliotekoje su-
sirinkusiam beveik pusšimčio smalsuolių būreliui paskaitą „Se-
novės Romos piligrimystė Lietuvon” skaitė Antikos kultūros 
tyrinėtoja, 2016 m. mokslo premijos laureatė dr. Dalia Dilytė-
Staškevičienė.

 Ši tema pasirinkta neatsitiktinai, mat bibliotekoje tebeveikia 
paroda „Iš Jubiliejinių 2000-ųjų krikščionybės metų piligrimo į 
Romą krepšio”, o garbioji kraštietė yra parašiusi kelias knygas 
apie senovės Romos ir kitas senąsias kultūras.

surastas Kernavėje, tad romėnų 
kultūra jau tuomet buvo pasiekusi 
Lietuvą.

Dar vienas Romos kultūros pali-
kimas yra mūsų naudojamas kalen-
dorius, metų skaičiavimo sistema, 
kuri valdovo Julijaus Gajaus Cezario 
įsakymu sukurta 45-40 metais prieš 
Kristų. Žinoma, vėliau jis šiek tiek 
pataisytas popiežiaus Grigaliaus, dar 
stumtelėtas dviem savaitėmis pir-
myn, tačiau pati sistema išliko. Lie-
tuvių pasididžiavimas - jie skirtingai 
negu kitos tautos vartoja ne romėniš-
kus bet savuosius mėnesių vardus. 
Tai unikalu, gerokai tenka pavargti 
besidominčiam filologui užsieniečiui 
išaiškinant, kas gi ties spaliai..

Dr. Dalia Dilytė - Staškevičienė 
pasakojo, kad paštas - taip pat ro-
mėnų išradimas, stotys, tarp kurių 
asilėnų traukiamais vežimais buvo 
gabenamos valstybinės žinios ir 
siuntos. Asmeninius laiškus nešda-
vo pasamdytas žygūnas.

Keliai - irgi senovės Romos išra-
dimas. Juos tiesė rūpestingai, keliais 
sluoksniais pildami žvyrą, akmenis 
ir smėlį. Įdomu, kad buvo iš viso 
29 didesnės magistralės, tiesiant 
kelius lėšomis stipriai prisidėdavo 
didikai. Iki šiol garsūs Apijaus bei 
Emilijo keliai. Akmeniniame kelių 
paviršiuje būdavo iškalamos vėžės 
sunkiems krovinių vežimams riedė-
ti. Įdomu, kad jos buvo 143 centi-
metrų pločio - kaip dabar europinio 
tinklo geležinkelių vėžė. 

Senovės Romos architektūros 
elementų galima surasti ir Svėda-
suose. Svėdasų bažnyčia pastatyta 
romėnišku stiliumi, joje yra pagrin-
dinė ir dvi mažesnės navos, o alto-

rius puošia kolonos su svyrančiais 
akanto lapais. Iš Romos atėjo ir 
arkos, jas ypač sėkmingai naudoję 
savo vandentiekiams - akvedukams 
statyti, akmeninis grindinys.

Romėnų palikimas yra ir teisė, 
nes ja paremti garsieji Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės statutai. 
Klasikinio romėniško meno pavyz-
dys miestelyje - Vaižganto paminklo 
biustas. Biustai buvo romėnų labai 
mėgiami ir, matyt, kilo iš pomirti-
nių kaukių gaminimo tradicijos. 

Piligrimystės parodoje eksponuo-
jama lempelė taip pat romėniška - 
jas naudodavo dažnas, o ypatingai 
krikščionys, kurie persekiojimo 
laikais rinkdavosi požemių urvuo-
se - katakombose. Dar kalbėta apie 
bibliotekas, kurioje būdavo papiru-
so ritinėlių, o vėliau jau surištų per-
gamento lapų knygos. Mokyklos 
buvo griežtos ir teisingos, o senus 
žmones ypatingai gerbė - kalbėda-
mi su senoliu atsistodavo, sveikin-
damiesi nulipdavo nuo žirgo. Juk 
ne taip seniai ir mes, lietuviai, savo 
senolius gerbdavome, jų nuomonės 
paisydavome, juos pasveikinda-
mi bučiuodavome ranką. Senolių 
išmintį pabrėžiant aukščiausioji 
valdžios institucija buvo vadinama 
senatu - nuo žodžio senas.

Kalbėta ir apie visai neblogą me-
diciną, gydytojo Golėno veikalus, 
net apie romėniška tvarka ir didybe 
paremtą itališkąjį fašizmą, ir apie 
Romos kultūros pėdsakus Donelai-
čio kūryboje. 

D. Dilytė pasakojo, kad valdžia 
senovės Romoje buvo didžios gar-
bės ir paramos tautai galimybė. 
Tam, kad tapti nedidžiausio Pom-
pėjos miesto meru, pretendentas 
turėjo įmokėti į tarybos kasą 10 000 
sidabrinių sesticijų - didelę sumą. 
Jis žinojo, kad ateina į šias pareigas 
ne pasipelnyti, bet tam, kad duotų 
valstybei naudą. Romėnai garsėjo 
pareigingumu, ištikimybe, tvirtai 
laikėsi žodžio.

Antikos literatūros tyrinėtoja  dr. Dalia Dilytė-Staškevičienė skaitė 
paskaitą svėdasiškiams apie senovės Romos kultūrą ir romėnų kul-
tūros įtakos ženklų įžiūrėjo Svėdasų bažnyčioje.    Autoriaus nuotr.

dengtų vašku. Į mokyklą ten eidavo 
ne tik berniukai, bet ir mergaitės, 
tauta buvo raštinga. Beje, romė-
niškas rašymo stypelis - „stilius“ 

Pranešimas. Trečiadienį Panevė-
žyje Gabrielės Petkevičaitės  - Bitės 
viešojoje bibliotekoje vykusioje 
konferencijoje „Egodokumentika 
Aukštaitijos knygos kultūros kon-
tekste“ pranešimą  „Nepriklausomos 
Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-
Mošinskienės laiškuose rašytojams 
anykštėnams“ skaitė Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešosios bibliotekos krašto doku-
mentų ir kraštotyros skyriaus ve-
dėja Audronė Berezauskienė, kuri 
analizavo išeivijoje gyvenusios 
rašytojos, pedagogės, Stanislo-
vo ir Liudvikos Didžiulių anūkės 
Halinos Didžiulytės-Mošinskie-
nės (1911–2004) laiškus, rašytus 
Anykščių krašto rašytojams Mildai 
Telksnytei - Račkaitienei ir Vygan-
dui Račkaičiui.

Vėliava. Ketvirtadienį bendro-
vės „Panevėžio keliai“ darbininkai 
nuėmė keistą vėliavą su įmantriu 
piešiniu, plevėsavusią ant kelio-
likos metrų aukščio žvyro kalno 
aikštelėje, netoli Anykščių miesto, 
prie kelio Anykščiai – Rubikiai. 
Darbininkai ją su visu kotu nuo 
dirbtinio kalno parsinešė žemyn. 
Tačiau taip ir neišsiaiškino, kieno 
ji,  juolab kad pašaliniai asmenys 
aikštelėje nepageidaujami...

Planai. 2017 metų veiklos pla-
ne Anykščių turizmo informacijos 
centras yra užsibrėžęs 20 proc. 
padidinti turistų, atvykstančių spa-
lio–vasario mėnesiais, skaičių, pa-
siūlyti laukinio turizmo maršrutus 
bei virtualios realybės ekskursijas.

Reprezentacija. Anykščių ra-
jono savivaldybė už 589,68 Eur 
Anykščių kultūros centro meno 
mėgėjų kolektyvui „Gojus“ nupir-
ko reprezentacinę aprangą. Iš viso 
buvo nupirkti 25 vienetai vientiso 
stiliaus aprangos komplektų, ku-
riuos sudaro medvilniniai marš-
kinėliai bei pašiltintos medvilnės 
džemperiai be užtrauktuko. Ši ap-
ranga skirta „Gojaus“ šokėjų repe-
ticijoms.

Pasitarimas. Penktadienį rajo-
no meras Kęstutis Tubis  inicijavo 
pasitarimą „Svėdasų Juozo Tumo-
Vaižganto gimnazijos ir Aulelių 
vaikų globos namų bendradarbia-
vimas“.

Nedarbas. Kovo 1 dieną rajone 
buvo registruoti 1 847 bedarbiai ir 
jie sudarė 12,2 procento darbin-
go amžiaus gyventojų. Lyginant 
su praėjusiu mėnesiu, nedarbas 
Anykščių rajone išaugo 0,3 proc. 
Didžiausias nedarbas Utenos aps-
krityje šiuo metu yra Zarasuose 
(15,8 proc.), mažiausias – Utenoje 
(10,2 proc.).

Paroda. Iki kovo 31 dienos 
Anykščių technologijos mokyklo-
je veikia Utenos rajono tautodaili-
ninko, sertifikuoto tautinio paveldo 
meistro Albino Šileikos medžio 
dirbinių – prieverpsčių paroda.

Skelbimai. UAB „Anykštos re-
dakcija“ priima skelbimus į šiuos 
laikraščius: 

„Gimtoji žemė“
„Ukmergės žinios“
„Gimtasis Rokiškis“
„Kupiškėnų mintys“
Molėtų „Vilnis“
„Molėtų žinios“
„Mūsų  Ignalina“
„Utenis“
 „Utenos apskrities žinios“
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„Tai tiesiog vienas iš įdomių suma-
nymų, kuris bent jau paskatina šį bei 
tą permąstyti, įvertinti savo vertybes, 
kurias turime ir kuriomis galėtume 
save pristatinėti platesniu mastu. Nie-
kada iš anksto nesieju didelių vilčių 
su bet kuriais sumanymais, nėra taip, 
kad kilo mintis ir mes jau tapome, 
padarėme. Tai tiesiog kultūros raidą 
skatinantis procesas. Atsirado dar 
viena idėja, inspiruojanti kažkokius 
veiksmus. Tai veiksmus ir darykime, 
nes jei nieko nedarysime, tai nieko ir 
nebus“, - sakė T. Kontrimavičius.

Pinigai skirti išleisti 
„geriems darbams“

T. Kontrimavičiui priminus, kad 
praėjusiais metais Anykščiai taip pat 
turėjo didžiulių ambicijų tapti Eu-
ropos kultūros sostine, tačiau patyrė 
fiasko, be to, šiems siekiams buvo 
išleisti 12 000 eurų, Kultūros tarybos 
pirmininkas sakė, kad rajono biu-
džeto pinigai „iš principo ir yra skirti 
tam, kad juos išleistume kažkokiems 
geriems darbams nuveikti”.

„Kiekvienas skeptikas visada 
manys, kad man nieko asmeniškai 
nedavė, tai, vadinasi, niekam tai ne-
svarbu ir nereikalinga. Aš manau, 
kad pats procesas, kai buvo siekiama 
Europos kultūros sostinės, paskatino 
įvertinti kultūros objektų galimybes, 
atvėrė kai kurias silpnąsias puses. 
Mes dabar žinome, ko artimiausiais 
metais mums labiausiai trūksta ir ką 
mes turėtume daryti, kur savo dėme-
sį koncentruoti. Todėl, manau, ir šis 
sumanymas suteiks žinių apie save, 
nes kartais to reikia. Mes daugmaž ži-
nome viską, bet kai pradedame reali-
zuoti savo žinias, vertybes, paaiškėja, 
kad ne viskas mūsų suprasta, įvertinta 
ir galų gale reprezentatyviai pateikta 
tiems, ką tai gali sudominti, ir iš to-
liau gali pripažinti, kad Anykščiai turi 
svarių vertybių”, -apie savivaldybės 
ketinimo teikti paraišką UNESCO 
svarbą aiškino T. Kontrimavičius.

Abu pasaulio ašigaliai – ne 
pagrindinis tikslas

Savivaldybės vyriausioji specialis-
tė kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė 
aiškino, kad vienas Anykščių, turin-
čių literatūros miesto statusą, tikslų 
yra noras skleisti  žinią apie tai visam 
pasauliui. 

Ir Kultūros tarybos pirmininkui T. 
Kontrimavičiui tokie siekiai nepasi-
rodė per platūs, nors pernai Anykš-
čiams nepavyko savo tikslų įgyven-
dinti Europos mastu.

 „Pasaulis yra toks, kokį mes gali-

Nepavykus užkariauti Europos, 
Anykščiai bandys nustebinti pasaulį

me jį suvokti. Jeigu mes nesugebame 
kalbėti keliomis užsienio kalbomis, 
tas pasaulis užsidaro ties Lietuvos 
valstybės siena. Jeigu mes gebame 
save pristatyti vienokia ar kitokia 
kalba, jei mes galime komunikuoti su 
viena ar kita pasaulio valstybe, pasau-
lis mums kiekvienam asmeniškai ir 
Anykščiams plečiasi, didėja. Nereikia 
iš karto tikėtis save pristatyti nuo aši-
galio iki ašigalio. Tai yra pristatymas 
savęs tam pasauliui, kurį mes galime 
realiai pasiekti, kuris mus galėtų pri-
imti ir suprasti. Nemanykime, kad pa-
saulyje yra vien didmiesčiai. Pasauly-
je yra milijonai bendruomenių, kokių 
yra ir Anykščiuose. Netgi bendravi-
mas su tokiomis bendruomenėmis, 
savęs pristatymas yra labai svarbus 
dalykas mums patiems”, - juokdama-
sis filosofavo T. Kontrimavičius.

Kultūros tarybai uždavė 
„namų darbų“

Nors savivaldybės vyriausioji 
specialistė kultūrai ir turizmui A. 
Pajarskienė „Anykštai“ sakė, kad pa-
raiškos teikimui UNESCO pritaria ir 
vietos kultūros bendruomenė, tačiau, 
pasak T. Kontrimavičiaus, savivaldy-
bės Kultūros taryba šio klausimo dar 
nesvarstė.

„Kultūros tarybai yra pateikta 
namų užduotis. Kiekvienas tarybos 
narys asmeniškai gilinasi ir tas nuo-
mones vėliau mes pareikšime solida-
riai pasitarę“, - kaip visuomet saugią 
kolektyvinę atsakomybę rinkosi T. 
Kontrimavičius.

Kalbėsi apie rašytojus 
šiuolaikiškai – plūs minios

Savivaldybės Kultūros tarybos 
narė, Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė Dangira Nefienė 
sakė, kad idėja Anykščiams garsėti 
per UNESCO yra graži ir jai patin-
kanti.

„Jeigu mes pasižiūrėsime, ką turi-
me, ir kūrybiškai pritaikysime šioms 
dienoms, ko gero, galime būti įdomūs 
ir pasauliui. Kai nuvažiuoji į kokį nors 
užsienio miestą ir jie turi kokį nors 
vieną rašytoją, aplink jį sukasi viskas. 
Jie sugeba tai pateikti, pristatyti ir ten 
plūsta minios, tai, aš galvoju, kad mes 
tų rašytojų turime labai daug ir esa-
me šioje vietoje unikalūs. Nežinau, 
ar dar kuris miestas Lietuvoje galėtų 
pasigirti šitokia gausa rašytojų? Tik 
ar mes mokame juos pristatyti, čia jau 
kitas klausimas. Visada reikia ieško-
ti tų naujų formų“, - apie Anykščių 
krašto literatūrinį paveldą kalbėjo D. 
Nefienė.

Mano, kad tai utopinė idėja

Ne kartą  rajono savivaldybės sie-
kius Anykščiams siekti Europos kul-
tūros sostinės titulo įvardinęs kaip ne-
realius, žinią apie bandymus miestui 
siekti dar vieno titulo rajono Tarybos 
narys, socialdemokratas Dainius Žio-
gelis sutiko skeptiškai.

„Teko matyti komentarą, kuriame 
buvo pateiktas į UNESCO sąrašą 
įtrauktų miestų sąrašas (Dublinas, 
Reikjavikas, Praha, Barselona ir kt. – 
red.pastaba). Mums dar labai toli iki 
tokių miestų. Esu praktiškas žmogus 
ir skeptiškai žiūriu į utopines idėjas. 
Visada reikia pradėti darbą turint 
daugiau nei 51 proc. garantijų. Žaisti 
ir dirbti vardan to, kad įsisavintume 
kažkokius pinigus, o rezultatas būtų 
nulinis, manau, kad neverta“, - įver-
tindamas ankstesnius Anykščių rajo-
no savivaldybės grandiozinių siekių 
rezultatus kalbėjo D. Žiogelis.

Siūlo spręsti žemiškesnes 
rajono problemas

Rajono Tarybos narys, liberalas 
Lukas Pakeltis pastebėjo, kad Anykš-
čių siekis tapti Europos kultūros sos-
tine „buvo šūvis aukščiau bambos“, 
todėl kiek sudvejojo ir naujais savi-
valdybės siekiais Anykščius įtraukti į 
UNESCO kultūros miestų sąrašą.

„Ypatingai, jei tie siekiai atima 
daug žmogiškųjų, finansinių, laiko 
resursų, gal į save reikėtų pasižiūrėti 
savikritiškai. Nežinau, čia galbūt rei-
kėtų klausti mero pavaduotojo Sigu-
čio Obelevičiaus, kuris kultūrą kuruo-
ja jau bene 15 metų, kodėl tik dabar 
sugalvojo apie UNESCO ir ką veikė 
iki tol. Nesu šios idėjos didelis fanas, 
tikrai nesakau „ne“, nes nesu su tuo 
susipažinęs, o sakyti „taip“ irgi nega-
liu, nes nematau argumentų, išskyrus 
tai, kad esame garsūs savo rašytojais. 
O daugiau ir nežinau, kuo mes esa-
me labai jau išskirtiniai savo šalies 
ir tarptautiniame kontekste. Nesinori 
dar vieno tokio bandymo, kaip buvo 
su Europos kultūros sostine ar medi-
nės pilies statybomis. Turime žemiš-
kesnių problemų nei tapti vienokia ar 
kitokia sostine“, - savivaldybės pla-
nus įvertino L. Pakeltis.

Fantazuoti galima, bet...

Buvęs rajono Tarybos ir savivaldy-
bės Kultūros tarybos narys Romaldas 
Gižinskas sakė, kad prieš teikiant 
paraišką UNESCO, Anykščių rajono 
savivaldybei labai svarbu pagalvoti 
apie Anykščių galimybes.

„Tokių paraiškų demonstravimas 

sako apie intelektą kultūros darbuoto-
jų, kurie įtikina rajono vadovybę, kad 
to Anykščiams reikia. Jie turi supras-
ti, kad fantazuoti galima, bet iš tiesų 
viską reikia labai realiai pasvarstyti“,  
- kategoriškas buvo socialdemokra-
tas, buvęs muzikos mokytojas R. Gi-
žinskas.

Pataria neaimanuoti ir į save 
atkreipti dėmesį

Tuo tarpu Tėvynės sąjungos –Lie-
tuvos krikščionių demokratų partijos 
atstovas Seime Sergejus Jovaiša sakė, 
kad nereikėtų būti pesimistais ir pa-
bandyti teikti paraišką UNESCO, 
kad Anykščiai gautų literatūros mies-
to statusą.

„Yra keletas teritorijų Lietuvoje, 
kurios yra paskelbtos pasaulinio pa-
veldo teritorijomis ir yra žymiai la-
biau matomos ir lankomos turistų. O 
mums turistų judėjimas į Anykščius 
yra pageidautinas. Gal kai kur mes ir 
per daug užsimojame, tačiau geriau 
pabandyti, nei likti pasyviam ir aima-
nuoti, kad pas mus niekas nevyksta. 
Tuo labiau, kad mes labai esame su-
siję su literatūra. Nereikia vardinti, 
kodėl visoje Lietuvoje mūsų kraštas 
žinomas kaip literatūros lopšys. Ži-
noma, reikėtų susipažinti, „kas mums 
iš to daugiau būtų“, bet noras į save 
atkreipti dėmesį neturi būti smerkia-
mas“, - pastebėjo S. Jovaiša.

Ambicingi savivaldybės užmojai 
– svajones, tūkstančiai 
išleistų eurų ir fiasko

Priminsime, kad tai jau nebe pir-
mas plataus masto, į Europą ar net 
visą pasaulį orientuotas savivaldybės 
siekis - 2015 metų rudenį Anykščių 
savivaldybė prabilo apie siekius tapti 
2022 metų Europos kultūros sostine.

Tuo tikslu pradėta kurti Anykščių 
kultūros strategija. Ją savivaldybė už 
5000 eurų patikėjo parengti savival-
dybės Kultūros tarybos pirmininko 
pavaduotojos Jurgitos Bugailiškienės 
įsteigtai UAB „Bugiris“. Šalia strate-
gijos rengimo Anykščiuose startavo 
akcija „Kultūros Idėjų Debesys“. Tuo 
tikslu mėlyna spalva nuspalvinta ne-
mažai stiklainių, kurie buvo išdalinti 
įvairiose Anykščių rajono įstaigose. 
Anykštėnai buvo kviečiami surašyti 
kuo, jų manymu, ypatingi Anykščiai, 
kuo jie gali dalintis su Europa.

Po to rajono Tarybai buvo pateiktas 
sprendimas, kuriuo politikai didžiąja 
balsų dauguma, susilaikius tik social-
demokratams, pritarė Anykščių rajo-
no savivaldybės dalyvavimui Euro-
pos Sąjungos veiksmuose „Europos 
kultūros sostinė“. 

Paraiškos dalyvauti Europos kultū-
ros sostinės atrankoje rengimui iš ra-
jono biudžeto buvo skirti 7000 eurų.

Gegužės viduryje savivaldybė ini-
cijavo politinių partijų Anykščių sky-
rių pirmininkų susitikimą, kuriame 
pasirašytas susitarimas dėl Anykščių 
rajono savivaldybės dalyvavimo 
2022 metų Europos Sąjungos (ES) 
veiksmuose „Europos kultūros sos-
tinė“. 

Tuomet susitarimas pasirašytas 
„skubos tvarka“, jį ignoravo vie-
tos socialdemokratai. Šios partijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas Dai-
nius Žiogelis vėliau ne kartą „Anykš-
tai“ pabrėžė, kad savivaldybės siekiai 
paversti Anykščius 2022-ųjų Europos 
kultūros sostine yra nerealūs.

Taip ir buvo. Į galutinį miestų kan-
didatų sąrašą įtraukti Kaunas ir Klai-
pėda, o šį pavasarį paaiškės, kuris iš 
šių miestų taps 2022-ųjų Europos 
kultūros sostine. Beje, pretendentų, 
taip pat ir Anykščių, paraiškas ver-
tino Europos Sąjungos institucijų – 
Europos Parlamento, Tarybos, Euro-
pos Komisijos ir Regionų komiteto 
– paskirta 10 narių ekspertų grupė: 
Sylvia Amann (Austrija), Cristina 
Farinha (Portugalija), Agnieszka 
Wlazel (Lenkija), Pauli Sivonen 
(Suomija), Ulrich Fuchs (Prancū-
zija), Aiva Rozenberga (Latvija), 
Steve Green (Jungtinė Karalystė), 
Jordi Pardo (Ispanija), Suzana Žilič 
Fišer (Slovėnija), Alain Hutchinson 
(Belgija).

Bet mes vis tiek būsime 
įdomūs pasauliui!

 „Viskas nesibaigia tik tuo, kad 
parengta paraiška. Tai perspektyvi-
nis planas rajono kultūros vystymui, 
įsivardinant kryptis, savitumą, kuo 
mes galime būti įdomūs ne tik Lie-
tuvai, Europai, bet ir visam pasauliui. 
Tai viskas pagrįsta, paremta skai-
čiavimais, metodikomis, tarptautine 
patirtimi. Čia yra padarytas didžiulis 
darbas”, - pernai Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos parengtos 
paraiškos tapti Europos kultūros sos-
tine dar net neįvertinus ekspertų ko-
misijai, lyg užbėgdama už akių gali-
mai nesėkmei, atliktu darbu iš anksto 
gyrėsi ir didžiavosi A. Pajarskienė.

Kultūros strategijos idėjos 
kūrėja nepasiekiama

„Anykšta“ šią savaitę bandė susi-
siekti su rajono Kultūros strategijos 
kūrėja, UAB „Bugiris“ steigėja, ku-
riai ir buvo sumokėti 5 tūkstančiai 
eurų už strategijos kūrimą, Jurgita 
Bugailiškiene. 

J. Bugailiškienei „Anykšta“ skam-
bino daugelį kartų bent iš trijų skir-
tingų numerių, tačiau kultūros speci-
alistė, savivaldybės Kultūros tarybos 
pirmininko pavaduotoja ragelio nepa-
kėlė, nepasidomėjo, kas su ja bandė 
susisiekti, ir taip išvengė komentarų 
šia tema.

Kol kas kultūrinės iniciaty-
vos rajonui atnešė tik nuos-
tolius, tačiau UAB „Bugiris“ 
steigėjai Jurgitai Bugailiš-
kienei – pajamas.

Rajono Tarybos narys Dai-
nius Žiogelis, pamatęs di-
džiųjų Europos miestų, 
esančių UNESCO tinkle, 
sąrašą jau skeptiškai vertina 
Anykščių galimybes.

Buvęs Kultūros tarybos narys, 
muzikos pedagogas Romaldas 
Gižinskas sako, kad fantazuoti 
niekas nedraudžia, tačiau rei-
kia pasverti savo galimybes.

Seimo narys Sergejus Jo-
vaiša mano, kad Anykščių 
savivaldybė gan dažnai 
užsimoja per plačiai, bet 
sako, kad bandyti kažką 
naujo verta.

Rajono Tarybos narys Lukas 
Pakeltis nenorėtų, kad nauji 
užmojai sulauktų siekių tapti 
Europos kultūros sostine ar 
medinės pilies statybų liki-
mo.

(Atkelta iš 3 p.)
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Atsainumas gresiantis
bedantyste

Visuomenėje vis dar labai trūksta 
tinkamo dėmesio burnos higienai ir 
dantų ligų gydymui. Tinkamai nesi-
rūpinama dantų profilaktika, pamirš-
tama, kad su dantų netektimi gali būti 
susiję ne tik blogai sugydyti dantys 
ir jų šaknys, įvairios traumos, bet ir 

Atsainumas ir baimė - tai kas daro mus bedančių tauta
Dar beveik pusė Lietuvos gyventojų į odontologus kreipiasi tik 

ištikus bėdai. Tačiau tik nedidelis šalies gyventojų procentas neturi 
problemų su dantimis. Per 80 proc. 12 metų vaikų jau turi ėduo-
nies pažeistus dantis, o suaugusiųjų ir pagyvenusių žmonių dantys 
yra pažeisti beveik 100 proc. Vienos iš dažniausių uždelsto gydymo 
priežasčių – žinių trūkumas bei atsainus požiūris į dantų sveikatą. 

ant keturių“). Jo dėka visi žandikaulio 
dantys atkuriami ant keturių implantų 
net ir labai sudėtingoje klinikinėje si-
tuacijoje vos per vieną dieną. Procedū-
ros metu iškart uždedami laikini dan-
tys, funkcionalumu nenusileidžiantys 
tikriems dantims. Paprastai po pusės 
metų laikini dantys pakeičiami tvirtais, 
gražiais, nuolatiniais dantukais”,- pa-
sakoja implantuojantis gydytojas S. 
Bankauskas.

Vis dėlto, dažnas pacientas netekęs 
dantų svarsto ir apie kitą galimybę 
– išimamą dantų plokštelę. „Dažnai 
pacientai mūsų klausia, kuo implantai 
yra geresni bei patogesni už plokšte-
lę. Tenka išskirti, kad daugeliui dantų 
plokštelė pirmiausia sukuria nesaugu-
mo jausmą. Žmogus baiminasi, kad 
kalbant, juokiantis ar valgant ji gali 
iškristi. Kai kurie skundžiasi, kad po 
plokštele patekę maisto likučiai erzi-
na, sukelia nemalonų burnos kvapą. 
Valgant plokštelė gali pradėti klibėti, 
dirginti gleivinę. Tuo tarpu ant implan-
tų tvirtinami dantys beveik niekuo ne-
nusileidžia natūraliems, todėl net kietą 
maistą galima kramtyti be baimės. Be 
to, vienintelis dantų atstatymo meto-
das – implantacija – leidžia išvengti 
kaulo sunykimo ir kitų su tuo susiju-
sių reiškinių. Deja, bet dantų plokštelė 

šio proceso nepadeda išvengti“,- apie 
išimamų plokštelių ir implantų skirtu-
mus dėsto gydytojas. 

Svarbu prisiminti, jog odontologija 
yra itin pažangi sfera, kuri nuolatos to-
bulėja ir vystosi. Tam, kad tiek vaikas, 
tiek suaugęs pacientas patirtų kuo ma-
žiau diskomforto, gydymas neužtruk-
tų ir jo rezultatas būtų ilgalaikis pasi-
telkiami visi įmanomi būdai. O taip 

*Nuo 13 mėn. taikomos standartinės 
pirkimo išsimokėtinai sąlygos.

pat šiuo metu CLINIC|DPC kartu su 
„GF Medlizingu“ pacientams suteikia 
galimybę atsiskaityti už suteikiamas 
odontologines paslaugas išsimokėtinai 
sudarant sutartį net iki 84 mėn. bei pir-
mus 12 mėn. gydytis be jokio pabran-
gimo*.

polinkis sirgti periodonto ligomis, per-
duodamomis iš karto į kartą. 

CLINIC|DPC vyriausiasis gydyto-
jas Simonas Bankauskas pastebi, kad 
„nors rimtesnės problemos, susijusios 
su danties netekimu, neatsiranda per-
nakt, tačiau netrukus gali prasidėti ra-
dikali žandikaulio atrofija, dėl kurios 
vėliau ir pati implantacijos procedūra 
tampa sudėtingesnė“. 

Būtent dėl šios priežasties odontolo-
gai ragina nedelsti ir po danties ištrau-
kimo kuo greičiau kreiptis į specialistą 
dėl protezavimo ar implantavimo. Tuo 
labiau, kad dabar situaciją gerokai 
palengvina momentinė implantacija, 
ypač aktuali netekus priekinių dantų ir 
gali būti atlikta itin greitai.

Akmens amžius odontologijoje
seniai pasibaigęs

Dabar dantų netekusiems asmenims 
nebereikia vargti kaip anksčiau. „Ne-
tekusiems daugelio ar net visų dantų 
pacientams taikome kol kas pasaulyje 
patį efektyviausią dantų atkūrimo me-
todą, vadinamąjį All-on-4 (liet. „visi 

CliniC|DPC implantuojantis 
gydytojas simonas Bankauskas
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Stipriau pasistengus už vairavimą neblaiviam galima sėsti ir į 
kalėjimą.

Gresia kalėjimas

Penkiasdešimtmetis Troškūnų 
seniūnijos Kaupiniškių kaimo 
gyventojas Normantas Masilio-
nis sausio 14-ąją, apie 20 val. 
25 min., policijos pareigūnams 
įkliuvo neblaivus prie vairo Vai-
dlonių kaime. Į alkotesterį jis 
„įpūtė“ 2,31 promilės, o atlikus 
kraujo tyrimą alkoholio kon-

Mažiau girtus vairuotojus baudžia 
policija, girtesnius - teismas Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo Naujųjų metų įsigaliojus administracinių nusižengimų ko-
deksui į teismą keliauja tik tų girtų vairuotojų bylos, kurių krau-
jyje aptikta daugiau nei 1,5 promilės alkoholio. 

Anykščių rajono apylinkės teismą šiemet pasiekė keturios to-
kios bylos. Trys jų išnagrinėtos. 

Jeigu vairuotojams nustatytas lengvas (iki 1,5 prom.) girtumas, 
sprendimus dėl bausmių jiems priima policijos pareigūnai. 

centracija buvo mažesnė – 1,84 
promilės. 

 Teismui jis aiškino, kad ne-
sijautė girtas, kartu su žmona 
važiavo iš svečių į namus ir vy-
lėsi, jog policijos pareigūnų ne-
sutiks. 

N. Masilionis anksčiau teistas 
du kartus pagal LBK 140 str. 2 
dalį (fizinio skausmo sukėlimas 
artimam giminaičiui arba šeimos 

nariui), teistumas jam nėra išny-
kęs.

Teismas priėmė sprendimą už 
vairavimą neblaiviam N. Masi-
lioniui skirti 9 mėnesių laisvės 
atėmimo bausmę, jos vykdymą 
atidedant dvejiems metams. Per 
bausmės atidėjimo laiką jis be 
institucijos, prižiūrinčios baus-
mės vykdymo atidėjimą, sutiki-
mo negalės išvykti iš gyvenamo-
sios vietos ilgiau nei septynioms 
paroms. Taip pat jam skirta bau-
džiamojo poveikio priemonė – 
60 valandų ne-
mokamų darbų 
sveikatos prie-
žiūros, globos 
ir rūpybos ar 
kitose valstybi-
nėse įstaigose.

šis teismo 
sprendimas jau 
yra įsiteisėjęs.

„Kominis“ ant mopedo

Sausio 20-ąją, 17 val. 12 min., 
Kavarsko seniūnijos  Garbėnų 
kaimo gyventojas Julius Žukaus-
kas (g.1966 m.)  neblaivus vaira-
vo mopedą. Policijos pareigūnų 
sustabdytas Kabošių kaime, į 
alkoholio matuoklį „įpūtė“ 2,54 
promilės. Padarius kraujo tyrimą 
nustatyta dar didesnė alkoholio 
koncentracija – 2,78 promilės. 

Teismui J. Žukauskas dėstė, 
kad važiuodamas į tėviškę užva-
žiavo pas draugus, išgėrė alaus 
ir išvažiavo toliau.

Teismas jam skyrė 30 MGL (1 
140 eurų) baudą, kurią sumaži-
no trečdaliu, iki 20 MGL (760 
eurų). Sprendimas yra įsiteisė-

...būdama labai girta 
(2,91 prom.), bandė už 50 
eurų „išpirkti“ girtą (1,99 
prom.) vairavusį savo 
vyrą...

jęs. Baudą nuteistasis įpareigo-
tas sumokėti per 6 mėnesius. 

Policijos sulaukė griovyje    

1948 m. gimęs aukštąjį išsila-
vinimą turintis Debeikių seniū-
nijos Rašimų kaimo gyventojas 
Jonas Meištas policijai įkliuvo 
tos pačios seniūnijos Mickūnų 
kaime. Tiksliau, ne įkliuvo, o 
policininkų sulaukė griovyje. 

Anykščių rajono apylinkės 
eismo sprendime aprašyta visa J. 

Meišto nesė-
kmingos ke-
lionės istorija. 
Vyras už 100 
eurų teigė nu-
sipirkęs „Ni-
san Sanny“ 
a u t o m o b i l į , 
kuriuo keti-

no važinėti grybauti. Vairuotojo 
teisių jis neturi, nes jau seniai 
atimtos. J. Meištas teismui nu-
rodė, kad vasario 25-osios rytą 
kartu su vienu pažįstamu išgėrė 
butelį degtinės ir tada sugėrovą 
vežė pas kitą pažįstamą, kuriam 
ketino sureguliuoti televizorių. 
Pakeliui, Leliūnuose, vyrai nusi-
pirko dar vieną butelį degtinės, 
kurį išgėrė atvykę pas televizo-
riaus savininką. „Pamena, kaip 
važiavo namo, tačiau nepamena, 
kaip įvažiavo į griovį. Pamena, 
jog jis dar stabdė mašinas, kad 
ištrauktų jį iš griovio, tačiau 
niekas netraukė. Greitai atvyko 
policijos pareigūnai“, – rašoma 
teismo sprendime. J. Meištas 
griovyje aptiktas 14 val. 30 min. 
Po kraujo tyrimo jam nustatytas 
2,89 promilės girtumas. 

Teismas J. Meištui skyrė 30 
MGL (1140 eurų) baudą, kurią 
sumažino trečdaliu, iki 20 MGL 
(760 eurų). Sprendimas nėra įsi-
teisėjęs. 

Teismo sprendimu, Rašimų 
kaimo gyventojui uždrausta „3 
metus naudotis specialiąja teise 
– vairuoti transporto priemonę“.  
Priminsime, kad nuteistasis tei-
ses yra praradęs jau anksčiau, 
tad ši teismo sprendimo dalis J. 
Meištui draudžia trejus metus 
perlaikyti teises. 

Už 50 eurų bandė 
išpirkti vyrą

Kovo 21-ąją policijai įkliuvo 
du neblaivūs vairuotojai, kurių 
bylos keliaus į teimą. 

Ažuožeriuose nuo kelio į grio-
vį nuvažiavo automobilis „Vol-
vo“, kurį vairavo neblaivus 1964  
m. gimęs anykštėnas. Jam nu-
statytas 2,08 promilės girtumas. 
Įtariamasis uždarytas į Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Pavarių gyventoja, gimu-
si 1974 m., būdama labai girta 
(2,91 prom.), bandė už 50 eurų 
„išpirkti“ girtą (1,99 prom.) vai-
ravusį savo vyrą, gimusį 1979 
metais. 

Veiksmas vyko Terpežerių kai-
me, apie 14 val. 50 min. Moteris 
uždaryta į areštinę, pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Greičiausiai ir vyras, ir žmona 
bus teisiami – vyras už tai, kad 
vairavo įkaušęs, moteris - už 
bandymą papirkti policijos pa-
reigūnus.    
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įvairūs

Elmininkų bandymų stotis
PIGIAI PARDUODA 

BULVES IR VASARINIUS 
KVIEČIUS.

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

VĮ Anykščių miškų urėdija 

parduoda 

hibridinės drebulės 
ir karpotojo beržo 

sodinukus.
Tel. (8-686) 15137.

Parduoda 
karosų mailių

įžuvinimui. 
Tel. (8-622) 64563. 

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! 
Kovo 26 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, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. turguje) 
16.15, Kurkliuose 16.35, Staškūniškyje 16.45.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS! Kovo 30 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuoto-
mis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, 
juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, tu-
rėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). Kaina nuo 3,50 euro. 
Viešintose 9.40, Didžiuliškėse 9.50, Padvarninkuose 
9.55, Andrioniškyje 10.00, Piktagalyje 10.10, 
Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
10.20, N. Elmininkuose 10.35, Elmininkuose 10.40, 
Svėdasuose (prie turgelio) 11.00, Daujočiuose 11.30, 
Auleliuose 11.40, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 14.00, 
Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 14.25, 
Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 14.50, Šlavėnuose 
15.00, Ažuožeriuose 15.15, Kavarske 15.25, Janušavoje 
15.35, Pienionyse 15.40, Repšėnuose 15.50, Traupyje 
15.55, Laukagaliuose 16.05, Troškūnuose 16.15, 
Vašokėnuose 16.30, Surdegyje 16.40, Raguvėlėje 
17.00, Levaniškyje 17.20.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir ge-
odezijos skyrius 2017-03-30 atliks kadastrinius matavimus  sklypams, 
proj. Nr. 569 ir proj. Nr. 570 esantiems Anykščių r., Troškūnų sen., 
Ramanavos k. Kviečiame sklypų kad. Nr. 3468/0003:0220 (savininkė 
Zenona Janikūnienė) ir kad. Nr. 3468/0003:0253 (savininkas Eduard 
Georg Von Hilchen) savininkų turto paveldėtojus atvykti žemiau nuro-
dytu adresu dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje 
po paskelbimo skelbime.

Kontaktinė informacija:  Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, 
LT-08105 Vilnius,  tel. 8 643 63666, evaldas.luksa@vzf.lt

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

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

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

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

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

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

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

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

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

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

 (8-646) 09955.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

4,27 ha bendro ploto, ariamos 
žemės sklypai Molėtų r. Joniškio 
sen.: 2,66 ha, kad. 6234/0003:253; 
0,23 ha, kad. 6234/0003:252, 0,96 
ha, kad. 6234/0004:495 ir 0,42 ha, 
kad.  6234/0004:494,  Bendžiukų ir 
Stebulių k., 4500 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

8,5 ha žemę Anykščių r. Ramaškonių 
k. 10 000 Eur.

Tel. (8-698) 35044.

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

Tel. (8-676) 32443.

Pušyno mikrorajone - dviejų kam-
barių butą (II aukštas) ir garažą. 
Inventorių triušiams laikyti.

Tel. (8-603) 89778.

Kuras

Beržo, alksnines ir kitų lapuočių 
malkas. Veža miškavežiais po 30 
erdv. m. Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

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

Parduoda malkas nuo 25 Eur/kub. 
m. Minimalus kiekis 20 kub. m. Perka 
mišką.

Tel. (8-601) 30865.
 
Malkas.
Tel. (8-603) 25539.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Medienos atraižas pakais ir supjau-
tas. Malkas kaladėmis. 

Tel. (8-629) 76267.

Žemės ūkio technika

Lenkišką dvivagę bulviakasę, 2-jų 
transporterių, kaina - 380 Eur. 4-ių 
vagų bulvių sodinamąją, rusiška, pa-
kabinama, kaina - 520 Eur.

Tel. (8-686) 46467.
 
Traktorių T30A-80 ir žemės ūkio pa-

dargus (Debeikių sen.).
Tel. (8-676) 18437.

Bulvių sodinamąsias, rotacines šie-
napjoves, purkštuvus, trąšų barstomą-
sias, kultivatorius, lėkščiuotuvus, frezus, 
plūgus, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Kita

Pigiai - naudotą dujinę-elektrinę vi-
ryklę.

Tel. (8-672) 98461.

Funkcinę lovą.
Tel. (8-611) 18298.

Šiltnamius 288 Eur, automatinius 
inkubatorius, motoblokus, mini 
traktorius, aliejaus presus, granu-
liatorius. Garantija, atveža.

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

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

Tel. (8-607) 12690.

Grikius sėklai 4 t (460 Eur/t), 25 
t statinę (590 Eur), 3 t statinę su 
važiuokle (480 Eur), 1,8 t statinę 
RŽ su važiuokle (450 Eur).

Tel. (8-670) 28997.

Šieną rulonuose, žirnius, melži-
mo aparatą “MOTECH”.

Tel. (8-602) 72908.

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

Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų, 
Antalgės, Alantos ir Kurklių apylinkė-
se. 

Tel. (8-630) 10200.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191.

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.

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

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

Baldų gamyba

Pigiai gamina spintas stumdomo-
siomis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kt. baldus pagal individualius užsaky-
mus. 

Tel. (8-676) 80295.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamosios sistemos. 

Tel. (8-616) 36372. 

Paslaugos

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

Lauko pavėsinės, židiniai iš akmens 
ir kiti darbai www.dopavesines.lt. 

Tel. (8-607) 10232.

Angarų, rąstinių statinių statyba, me-
dienos pjovimas kliento namuose. 

Tel. (8-656) 51760.

Šiltina sienas, stogus ir grindis eko-
vata - sausuoju ir šlapiuoju būdu. 
Užpildo oro tarpus. 

Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

Atlieka vidaus apdailos, fasado šilti-
nimo ir kitus dabrus.

Tel. (8-679) 22360.

Atlieka įvairius apdailos, gerovės 
tvarkymo, santechnikos ir elektros 
instaliacijos darbus.

Tel. (8-602) 77022.

Tinkavimas  gipsiniu ir kalkiniu mi-
šiniu. 

Tel. (8-621) 67776.

Patyręs meistras atlieka visus vi-
daus apdailos darbus ir pataria inter-
jero klausimais. 

Tel. (8-698) 05413.

Vidaus, lauko apdailos darbai. 
Gipsas, dailylenčių kalimas, dažy-
mas, laminato dėjimas, kiti darbai. 
Vyksta į kaimus.

Tel. (8-676) 48336.

Stato medinius karkasinius pasta-
tus. Parduoda pjautą medieną, len-
tas, gegnes.

Tel. (8-672) 38079.

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.

Kloja trinkeles (savo ar kliento me-
džiagomis). Stato tvoras, mūro, beto-
navimo, tinkavimo darbai.

Tel. (8-650) 48472.

Veža įvairius krovinius iki 10 t ma-
šina su kranu, savivarčiu iki 6 t ir kro-
vininiu mikroautobusu iki 1 t. Išrašo 
sąskaitas.

Tel. (8-612) 93386.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio ir gi-
lesni. Vandens tiekimo sistemų mon-
tavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270

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

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-601) 30865..

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildomus 
(prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. kovo 30 d. 17 val. 
Dėl  A, B, BE, C, CE, kategorijų vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba 
UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.
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Nėra žmogaus pasaulyje, kuris savo gyvenimo 
Kelyje nepatirtų nusivylimo kartėlio,
Nėra žmogaus, nemačiusio skausmo ir sielvarto...
Tik su metais pajuntame gyvenimo kainą, 
Tik su metais jausmai užsigrūdina.
Kad žmogus būtų laimingas, reikia
Šypsenos, rankų, akių.
Ir dar, kad jis būtų kažkam reikalingas,
Nors vienam iš daugybės žmonių…

Sveikiname 88-ojo gimtadienio  proga 
tėtį, senelį, prosenelį
Aleksandrą JURKĖNĄ,
gyvenantį Dabužių kaime.
Linkime, kad skubantys metai atneštų sveikatos glėbį, 
stiprybės ir meilę artimų žmonių.

                                         Dukros, žentai, sūnūs, marčios, 14 anūkų, 4 proanūkiai
Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS 
iki 6 mėn. Geromis kainomis.

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

PERKA
veršelius iki 6 mėn., 

šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

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

Dainiaus firma 
PERKA VERŠELIUS

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

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

Perkame žemę arba 
mišką nuo 3 ha iki 50 ha 
skubiai, atsiskaitome iš 
karto, siūlyti jau dabar. 

Tel. (8-648) 20000.

Perkame sodybą arba žemę 
prie ežero, upės ar miško, 
vaizdingose vietovėse gali 
būti išlikę pamatai. Žinantys 
siūlykite. Atsilyginsime! 

Tel. (8-684) 44444.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Oficialus darbas valytojoms 
Anglijoje. Anglų kalba nebūtina, am-
žius – iki 60 metų.  Įdarbinimas ga-
rantuotas. Atlyginimas – nuo 1500 
Eur/mėn. 

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

Kelio darbininkams, brigadininkui, 
darbų vykdytojui.

Tel. (8-340) 6-18-00 darbo 
dienomis nuo 7 val. iki 16 val.

Reikalingi sraigių supirkėjai. 
Tel. (8–618) 25497, (8–613) 33744.

Reikalingi darbuotojai vynuoginių 
sraigių supirkimui. Darbas pagal savo 
gyvenamąją vietą. Privalumas, jei su-
pirkėjas arba jo šeimos nariai patys 
renka sraiges.

Tel. (8-608) 80687.

siūlo darbą

UAB „Anrestas“ 
reikalingi 

įvairių specialybių 
statybininkai.

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

Siūlo darbą 
sraigių 

supirkėjams. 
Darbas namuose.
Tel. (8-609) 67419.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-687) 23618.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-650) 16017.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Įmonė brangiai - įvairaus am-
žiaus arklius, buliukus, mėsines 
telyčaites. Sveria el.svarstyklėmis. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-609) 00890.

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

Tel. (8-662) 50592.

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Malkas išsikirsti. Retinimo dar-
bai. Greitas atsiskaitymas.

Tel. (8-659) 51391.

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

Tel. (8-650) 35778.

UAB “BIOFABRIKAS”, esantis 
Ukmergėje, - pašarinius grūdus. 

Tel. (8-686) 11232.

Reikalingi santechnikai, baldininkai 
ir staliai darbui Vokietijoje. 

Tel. (8-652) 20003.
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Amiliutę nuogybės ir juokina, 
ir pykdo

mėnulis
kovo 27 d. - jaunatis.

oras

-3

+4

Feliksas, Liudgaras, Arbu-
tas, Vydmantė, Emanuelis, 
Teklė, Laimis.

Normantas, Normantė.

šiandien

kovo 26 d.

kovo 27 d.

Nikodemas, Rupertas, 
Alkmenas, Rūta, Aleksandras, 
Lidija.

vardadieniai

anekdotas

sigutis OBeleViČiUs

Pagal daugiamečius stebėjimus 
vidutiniškai Lietuvoje tik kovo 20 
dieną šiluma nugali šalčio karalystę, 
t.y. vidutinė paros temperatūra tam-
pa teigiama ir, saulės nušildytuose 
plotuose, pasirodo pirmoji gyvybė. 
Tarytum stebuklas iš po žemių lenda 
pirmieji žiedai. 

Matyt, todėl pavasarį žydintys au-
galai žmonėms yra geriausiai pažįs-
tami, laukiami, mylimi. Juk jie sim-
bolizuoja gyvenimo pergalę! Tiesa, 
šiemetinis pavasaris prasidėjo bemaž 
mėnesiu anksčiau. Tačiau jau mėnesį 
tebesitęsiančiame „pilkajame pavasa-
ryje“ didelių pokyčių gamtoje neįvy-
ko. Tik po lygiadienio, atšilus orams, 
prasidėjus tikrajam pavasariui (tai 
nutinka, kai paros temperatūra viršija 
+5) dažniau pasirodant saulei, gamto-
je ir botanikos sode kasdien atsiranda 
naujų žiedų.

Senas ginčų objektas - kas Lie-
tuvoje pražįsta pirmasis? Fenologų 
nustatyta, kad pirmieji savo kukliuo-
sius vėjyje kabaruojančius žirginius 
išskleidžia lazdynai, po dienos – bal-
talksniai. Šie medžiai vidutiniškai 
pražysta balandžio 2–4 dienomis, 
tačiau, priklausomai nuo meteoro-
loginių sąlygų, pirmieji lazdynų ir 

Pasipylė pirmieji žiedai

alksnių žiedai Lietuvoje išsiskleidžia 
anksčiausiai jau kovo 2 dieną, vė-
liausiai – balandžio 22. Tačiau šiltė-
jant klimatui, keičiasi ir augalų feno-
logija, augalai pražysta vis anksčiau. 
Pavyzdžiui, 1998 metais lazdynai 
Pietų Lietuvoje žydėjo jau vasario 
15 dieną, 2014 m. – kovo pirmajame 
dešimtadienyje, o 2000 m. lazdynai 
Anykščių rajone pražydo apie kovo 
20 dieną, tuo tarpu pirmosios balta-
žiedės snieguolės žiedus išskleidė 
jau vasario 19 dieną, pavasarinis 
erantis ir japoninis hamamelis – va-
sario 28 dieną, siauralapis krokas 
– kovo 15 dieną, o kovo 25 jau žy-
dėjo net 12 krokų rūšių bei veislių, 
rausvasis čėras, daugiametė saulutė, 
ruošėsi žydėti kitos svogūninių gėlių 
rūšys. Tačiau būna ir išimčių. Kartais 
saulės atokaitoje esančios žibutės 
pralenkia ankstyvuosius medžius. 
Šiemet žiniasklaidoje pasirodė pra-
nešimų apie pirmąsias žibutes, pra-
žydusias Pietų Lietuvoje jau vasario 
paskutinę dieną.

 Šiemet pirmuosius, tiesa, tik mo-
teriškus lazdynų žiedelius, radau iš-
siskleidusius jau kovo 3 dieną. Žino-
ma, darželiuose yra gerokai anksčiau 
žiedus skleidžiančių iš kitų, piečiau 
esančių kraštų pas mus atkeliavusių 
augalų. Šiemet Traupyje japoninis 
hamamelis, darželinės našlaitės, snie-
guolės bei čėras „Christmas corol“ 
pražydo jau paskutinėmis vasario 
-  pirmosiomis kovo dienomis. Kovo 
12 d. jau dulkėjo pirmieji lazdynai, 
po 2 dienų – baltalksniai bei išsi-
skleidė pirmosios žibutės, botanikos 
sode pražydo pavasariniai, tunbergo 
ir siciliniai erančiai, kovo 19 d.– pir-
mieji krokai ir Bulbocodium vernum, 
kovo 21 d. - šalpusniai ir žalčialun-
kiai. Anksti žydinčių augalų rasime 
ir laukuose. Prieš saulę jau skleidžiasi 
rudenį sudygusių žliūgių, persinių ve-

ronikų žiedeliai. Nors dar tik kovas, 
vos ne kasdien saulutę keičia žvarbūs 
vėjai, lietūs ir šalnos naktimis, miš-
kuose pasirodė pirmieji grybai – iš 
tolo raudoniu šviečiančios austriško-

sios plačiataurės. 
Masiškai parskrenda paukščiai, ne 

tik gervės, žąsys, gulbės, bet ir žaliu-
kės, kikiliai, strazdai, vieversiai, var-
nėnai, pempės.

Austriškoji plačiataurė – pirmasis pavasario grybas.
Autoriaus nuotr. 

Čėras Europoje vadinamas kalėdine gėle, jis Vokietijoje pražysta 
per Kalėdas. 

Vienas nuodingiausių Lietuvos augalų yra žalčialankis. 

Pražydę krokai išsiskiria 
spalvų įvairove.

Pilnavidurė žibutė miške ne-
auga.

Erantis – viena ankstyviausių pavasario gėlių. 

„Lietuvos avialinijų“ lėktuvas 
ore (10 km aukštyje) staiga užsi-
liepsnojo ir pradėjo kristi. Stiu-
ardesė visus ramina, tačiau viena 
mergina staigiai pašoka iš krėslo ir 
garsiai sušunka:

– Ar yra čia vyrų? Jei jau lemta 
mums žūti, norėčiau nors trumpai 
pasijusti moterimi! Ar yra bent vie-
nas, kuris man padėtų?

Vienas vyriškis nerangiai pa-
kyla, nusirengia marškinius, meta 
juos ant salono grindų ir tvirtai pa-
reiškia:

– Še, išlygink!

Štai kasdien jau žinios blogos,
Moterys net vaikšto nuogos
joms nereikia liemenukų,
Ach, krūtis kažkaip ištrūko.

Mato Astą Valentaitę
Ant žurnalo be kelnaičių,
Griebiasi net vaistų savo
Šitaip siaubas ją pagavo.

ir sėdėjo taip be žado: 
„Šitaip rodyti sarmatą,
O paskui tos kvailos žąsys
Rėkia garsiai, kad jos drąsios”.

kaip sugedo visas svietas
Man raudoti tik belieka
Arba ne - geriau jau juokas, 
kai nusmunka undarokas. 


