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UŽDARYMAS. Rugsėjo 23 d.
(šeštadienį) 21 val. Anykščių koplyčioje – festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ uždarymo koncertas. Programą pristatys džiazo
kvartetas RE-LA – Arkadij Gotesman (mušamieji), Robertas Beinaris (obojus), Edvardas Kuleševičius
(klarnetas), Laimonas Masevičius
(tūba). Programoje – Viačeslavo
Ganelino „Kvartetas“ (trukmė apie
65 min). Bilieto kaina – 4 eurai; studentams ir pensininkams – 2 eurai;
moksleiviams – nemokamai.

Parduotuvėse
kvepia
anykštėnų
braškės
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Medikų algų didinimas pakibo
ant plauko

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Nuo liepos 1 dienos nuspręsta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) rezervo lėšų 8 proc. padidinti algas gydytojams ir slaugytojams. Tam skirta apie 30 mln. eurų. Vadinasi, gydytojo (etato) alga vidutiniškai turėtų didėti 100, o slaugytojo – apie 50 eurų.
Tuo tarpu Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas teigia, kad atlyginimai jo vadovaujamoje įstaigoje
gydytojams ir slaugytojams galėtų didėti apie 6 proc., tačiau, pasak jo, už borto neturėtų likti ir kiti sveikatos priežiūros specialistai.

Maras. Anykščių rajone šiais
metais fiksuotas antras atvejis, kai
nuo afrikinio kiaulių maro krito
ūkininko kiaulė. Nuo afrikinio
kiaulių maro šį kartą nukentėjo
Kavarsko seniūnijos Janonių kaimo ūkininkas, auginęs vos vieną
kiaulę. Pasak Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Dainiaus Žiogelio,
nuo maro kritusi Kavarsko seniūnijos ūkininko kiaulė - 30-as
maro atvejis šiais metais Lietuvos
ūkiuose.
Vamzdžiai. UAB „Anykščių šiluma“, pakeitusi kiek daugiau nei
300 metrų senosios šilumos trasos,
paleido karštą vandenį iš „Anykščių vyno“ gamyklos teritorijoje
esančios biokatilinės į Pušyno
mikrorajoną. Pasak Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio, kol kas
vyksta bandymai, stebima, ar trasa
sandari. Mero įsitikinimu, Pušyno
prijungimas prie biokatilo pasiteisins, mat, kol neprasidėjo šildymo
sezonas, biokatilas pajėgus karštu
vandeniu aprūpinti ir Ramybę, ir
miesto centrą, ir Pušyną.

Anykščių rajono savivaldybės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas įsitikinęs, kad atlyginimai turi didėti ne tik gydytojams ir slaugytojams, bet ir visam medicinos personalui. Anykščių ligoninė – viena iš kelių šalies ligoninių, kurios 2017
m. susiduria su finansiniais sunkumais.

Suimtas regioninio
sąvartyno vadovas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) pareigūnai trečiadienį
dviem paroms sulaikė Utenos
regiono atliekų tvarkymo centro (URATC) direktorių Mindaugą Bobelį. Penktadienį jam
teismo nutartimi paskirta kardomoji priemonė - suėmimas
aštuonioms paroms. Tiriant
galimą korupciją Utenos atliekų versle, M. Bobeliui pareikšti
įtarimai dėl piktnaudžiavimo.
Vienu iš URATC dalininkų yra
ir Anykščių rajono savivaldybė.

Vanduo. UAB „Anykščių vandenys“ šiuo metu per parą parduoda 1600-1700 kub.m vandens.
„Anykščių vynui“ pradėjus obuolių supirkimo ir sulčių spaudimo
sezoną, vandens poreikis padidėjo
400-500 kub. m per parą, taigi beveik trečdalis „Anykščių vandenų“
parduodamo vandens dabar keliauja į vyno gamyklą.
Sveikinimai. Primename, kad
per mūsų laikraštį galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Teismo sprendimu Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui Mindaugui Bobeliui paskirta kardomoji priemonė - suėmimas aštuonioms paroms. Jam pareikšti įtarimai piktnaudžiavimu.
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asmenukė

Pažinimas

Perskaičiau straipsnį „10 laimingo šuns požymių“.
Skaičiau du kartus ir supratau, kad vis dėlto aš – ne šuo.
Linas BITVINSKAS

KONKREČIAI

Kalitos kalnui vadovaus
Valdas Skliaustys
Surdegyje gyvenantis Valdas Skliaustys laimėjo konkursą ir
spalio mėnesį pradės dirbti Kalitos pramogų ir sporto centro vadovu. 55-erių V. Skliaustys konkurse įveikė kitus septynis pretendentus.

V. Skliaustys daugelį metų įvairiose mokyklose dirbo informatikos ir matematikos mokytoju,
yra buvęs Anykščių savivaldybės
Švietimo skyriaus darbuotoju. Jis
ragavęs ir emigranto duonos, ir
dirbęs verslo įmonėse. Paskutiniu
metu jis dirbo „Nykščio namų“
viešbučio administratoriumi. Kalitos pramogų ir sporto centras yra
Anykščių turizmo informacijos
centro padalinys. Kalitos kalno
vadovo vieta atsilaisvino po to, kai
buvęs vadovas Ramūnas Blazarėnas tapo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. R.
Blazarėnas vadovavo ir naujojo
kalno vadovo parinkimo konkursui.
Jis „Anykštai“ sakė, kad V.
Skliaustys pranoko kitus pretendentus savo strateginiu požiūriu

ir racionaliu mąstymu. Konkurso
sąlygose nebuvo reikalavimų pretendentams mokėti greitai ar gražiai čiuožti nuo kalno. Vis dėlto
V. Skliausčiui sporto pasaulis yra
artimas. Mokykliniais ir studijų
metais jis aktyviai sportavo, yra
biatlono ir slidinėjimo pirmaatskyrininkas, PDG daugiakovės
kandidatas į sporto meistrus. „Ant
Kalitos slidinėju nuo tų laikų, kai
čia dar nebuvo normalių keltuvų“,
- „Anykštai“ sakė V. Skliaustys.
Kalnų slidinėjime jis savęs nelaiko asu, tačiau lygumų slidinėjime
ir biatlono varžybose jaunystėje
kovojo Lietuvos pirmenybėse, yra
tapęs „Nemuno“ sporto draugijos
pirmenybių prizininku.
Portale anyksta.lt paskelbus žinutę apie V. Skliausčio pergalę
Kalitos kalno vadovo konkurse

Anykštėnas – piligrimų
kelyje
Dar vienas anykštėnas iškeliavo šv.Jokūbo piligrimystės keliu.
Keliu, kuris veda į Ispanijos miestą Santjago de Kompostela, patraukė arbatos meistras, žolininkas Ramūnas Daugelavičius.

Arbatos meistras Ramūnas Daugelavičius išėjo Šv.Jokūbo piligrimystės keliu.
Anykštėnas kelionę pradėjo rugsėjo 18 dieną ir kelionės įspūdžiais dalinasi per savo „Facebook“ paskyrą.
„Tai ne jūra. Debesys. Kojinės
pakabintos, kad išdžiūtų, o jos dar
labiau sušlapo, kol kilom taku pro
tuos debesis ar rūką“, - vienoje

nuotraukų užfiksuotą vaizdą komentavo arbatos meistras.
Šv. Jokūbo kelyje kiekvienais
metais save išbando apie 200 tūkstančių piligrimų. Juo yra ėję kelios
dešimtys anykštėnų.
- ANYKŠTA

Temidės svarstyklės

gimęs 1974 m.) smurtavo prieš
žmoną (gimusią 1975 m.). Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Priežastis. Rugsėjo 18 dieną,
apie 08.20 val., Keblonių kaimo
ūkiniame pastate rastas vyro (gimusio 1998 m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai
nustatyti.
Konfliktas. Rugsėjo 20 dieną
gautas moters (gimusios 1955 m.)
gyvenančios Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje, pareiškimas, kad rugsėjo
20 dieną, apie 23.00 val. Anykščių J.
Biliūno gatvėje į butą pasibeldė bu-

Smurtavo. Rugsėjo 18 dieną
gautas moters (nustatytas 2,95 promilės girtumas, gimusi 1965 m.)
pranešimas, kad rugsėjo 17 dieną,
tikslus laikas nežinomas, namuose
Raguvėlės kaime prieš ją smurtavo
sugyventinis (nustatytas 2,51 promilės girtumas, gimęs 1962 m.). Vyras
sulaikytas ir patalpintas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Smurtavo II. Rugsėjo18 dieną,
apie 20.23 val., Anykščiuose, Statybininkų gatvėje, namuose vyras
(nustatytas 2,82 promilės girtumas,

2017 m. rugsėjo 23 d.

spektras

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
pasipylė stulbinantis komentarų
skaičius - vakar jų buvo gerokai
per 200. Toks skaičius artimas visų
laikų portalo anyksta.lt komentarų
rekordui. Komentatoriai piktinosi
Kalitos pramogų ir sporto centro
vadovo atranka bei faktu, kad jai
vadovavo R. Blazarėnas. Taip pats
sulaukta ir V. Skliausčio kandidatūrą palaikančių asmenų komentarų.
Pats V. Skliaustys „Anykštą“
tikino, kad komentarų kiekis jam
bus tik stimulas įrodyti, kad gali
būti geru Kalitos pramogų ir sporto
centro administratoriumi.
Priminsime, jog Kalitos pramogų ir sporto centrą valdančiam
Anykščių turizmo informacijos
centrui vadovauja laikinoji direktorė Kristina Beinorytė. Ji Anykščių
turizmo informacijos centre trejus
metus dirba turizmo specialiste.
Nuolatinė Anykščių turizmo informacijos centro direktorė Vilanda Reikalienė rugpjūčio mėnesį
išėjo į nėštumo ir vaiko auginimo

55-erių metų matematikos
mokytojas-metodininkas
Valdas Skliaustys, laimėjęs
savivaldybės įstaigos padalinio vadovo konkursą, portale anyksta.lt sukėlė komentarų audrą.
Nuotr. iš asmeninio
Valdo SKLIAUSČIO albumo

atostogas. Šiuo metu kaip tik vyksta ir Anykščių turizmo informacijos centro sujungimo procesas
su Anykščių verslo informacijos
centru.

„Anykšta“ TV

Kultūros tarybos balsą
savivaldybė išgirsta ne visada
„ANYKŠTA“ TV kalbino
savivaldybės Kultūros tarybos
pirmininką Tautvydą Kontrimavičių.
„Kultūros taryba yra pareiškusi
labai aiškią ir konkrečią nuomonę
viename iš ankstesnių posėdžių pilies klausimu. Mes svarstėme ir pasiūlėme savivaldybei surengti apskritojo stalo diskusiją suinteresuotų
šalių, kurios apsispręstų, kokio turinio pilis reikalinga Anykščiuose ir
labai konkrečioje vietoje. Savivaldybė šio klausimo, kaip patarimo,
nepriėmė, tokios diskusijos nerengė,
todėl Kultūros taryba toliau kantriai
laukia ir niekaip pilies klausimo
neskatina, matydama, kad nėra realios perspektyvos“, - apie Kultūros
tarybos pasiūlymus rajono valdžiai
pasakojo T. Kontrimavičius.
Kultūros tarybos pirmininkas T.
Kontrimavičius taip pat atkreipė dėmesį į rajono kultūrinio gyvenimo
problemas.
„Vienas iš septynių tradicinių
festivalių ėmė ir mirti pradėjo. Juk
merdi „Rubikiai – dainų krantas“,
buvęs tradicinis festivalis, turėjęs savo garsą. Šiandien mes netgi

Už uždarų durų posėdžiaujančios savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas
Tautvydas Kontrimavičius
sakė, kad apie taryboje keliamas idėjas linkęs pasakoti visiems, kam tai įdomu.
svarstėme siūlyti jį pašalinti ar ne.
Ryžomės palikti, vildamiesi, kad atsiras entuziastų, kurie vieną ar kitą
vėliavą keldami to festivalio idėjas
pratęs“, - sakė T. Kontrimavičius.
Pokalbio metu T. Kontrimavičius
pasakojo, kaip Kultūros taryba rūpinasi kaimo kultūriniu gyvenimu,
pasisakė, kokios pozicijos jo vadovaujama taryba laikosi dėl kultūros
darbuotojų atlyginimų.
Su T. Kontrimavičiumi kalbėjosi
portalo anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas.

Visus interviu galite pamatyti
portale www.anyksta.lt
vęs sugyventinis (neblaivus, nustatytas 2,27 promilės girtumas, gimęs
1965 m.). Kilusio konflikto metu
moteris susipjaustė ranką. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr.
VPK areštinę.
Priežastis II. Rugsėjo 20 dieną,
apie 12.00 val., Skiemonių seniūnijos Voversių kaime, gyvenamojo
namo kieme, rastas vyro (gimusio
1962 m.) kūnas be išorinių smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas
mirties priežasčiai nustatyti.
Smurtavo III. Rugsėjo 21 dieną,

apie 15.50 val. namuose, Troškūnų
seniūnijos Karčių kaime, vyras (gimęs 1967 m.) smurtavo prieš savo
žmoną (gimusią 1970 m.). Vyras
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dingo. Rugsėjo 21 dieną gautas vyro pranešimas, kad nuo 2017
metų birželio vidurio negali susisiekti su svainiu (gimusiu 1940
m.) gyvenusiu Kavarsko seniūnijos
Dabužių kaime, kurio minėtoje gyvenamojoje vietoje nėra, į telefono
skambučius neatsako. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kalba. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Niujorke Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje kalbėjo, kad Rusija niekaip
negali užgniaužti savo neapykantos
Vakarams ir to įrodymas yra karinės pratybos „Zapad“ bei šių pratybų scenarijus. Kariuomenė mokoma pulti Vakarus. D. Grybauskaitė
išvardijo ir kitas mūsų didžiosios
kaimynės ir JT Saugumo Tarybos
narės nuodėmes. Nors turi saugoti
pasaulio taiką, pati pažeidinėja JT
Chartiją, užpuolė Gruziją, aneksavo Krymą, dalyvauja kare Rytų
Ukrainoje.
Apkaltino. Astravo atominės
elektrinės, statomos pusšimtis kilometrų nuo Vilniaus, mūrai toliau
kyla. Tačiau, regis, dar greičiau
kaista politinė atmosfera Lietuvoje
ir vis spartėja valstybės išdavikų
paieškos. „Valstiečių“ premjeras
Saulius Skvernelis, įkaitintas socialdemokratų pareiškimų, jog Astravo
atominės elektrinės (AE) statybas
sustabdyti jau vargu ar įmanoma,
vakar skėlė, kad socialdemokratų
lyderis Gintautas Paluckas panašus
į Kremliaus ruporą, kuris, žiūrėk,
tuoj pateisins ir Krymo okupaciją
Krito. Naujausia visuomenės
apklausa atskleidė, kad valstiečiai pirmą kartą per šią Seimo
kadenciją turėjo atsisveikinti su
pirmąja reitingų lentelės vieta - ją
užleido konservatoriams. Psichologas, publicistas, buvęs ilgametis parlamentaras Vytautas
Čepas pataria dėl to nesistebėti.
„Reikia pripažinti, kad konservatoriai šiuo metu žaidžia labai gerą,
taktišką, elegantišką žaidimą, valdančiuosius saikingai, nekonservatoriškai kritikuoja, ne taip, kaip A.
Kubiliaus ar Rasos Juknevičienės
vadovavimo partijai laikais. O ir kiti
nebekvailioja, nors kartais lepteli
ką nors R. Juknevičienė ar senasis
Landsbergis, rėkdamas, kad rusai
puola. Bet niekas į juos nebekreipia
dėmesio“, - sakė V. Čepas.
Nelieka. Šiaulių universiteto
(ŠU) senatas pritarė universiteto
pertvarkos planui, pagal kurį nebelieka paties universiteto. Jeigu
tokiam planui pritars ŠU taryba,
Šiaulių universitetas taps Studijų
institutu, o fakultetai - katedromis.
Bus panaikinta ir apie pusšimtį etatų bei įsteigti 8 nauji.
Lėšos. 300 tūkst. eurų - tiek chirurgo Tautrimo Aštrausko bendrovė
gali būti nuslėpusi mokesčių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir sukčiavimo. Medikas kaltinimus neigia. Dar
vasarą T. Aštrausko namuose ir grožio klinikoje teisėsaugininkai atliko
kratas. Pareigūnams įtarimų sukėlė,
kad daug operacijų T. Aštrausko
vadovaujama jo plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika pateikė
kaip gydomąsias, o joms taikomas
lengvatinis PVM tarifas. Įtariama,
kad klinika kaip gydomąsias galėjo
pateikti estetinės operacijos procedūras ir taip išvengti prievolės mokėti didesnius mokesčius.
Pedofilai. Kauno apylinkės teisme atversta pedofilijos byla - pažintis su aukomis internete užmezgę nusikaltėliai į spąstus įviliojo
mažiausiai 18 mergaičių. Vienas iš
keturių kaltinamųjų dirbo redaktoriumi radijo stotyje.

Parengta pagal
BNS informaciją

SITUACIJA

???

Ar mėgstate
grybauti, ar
radote
baravykų?
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Suimtas regioninio sąvartyno
vadovas

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

savaitės citatos
Ir vis taiko į kaimynų
rūsius?
Algimantas JURKUS, Kurklių seniūnas, apie potvynį:
„Kurklių antras kaimas ant
kalno, tačiau į didžiąją dalį rūsių
čiurlena vanduo, žmonės vandenį semia kibirais, pumpuoja ar
bando nuo namų vandenį nuvesti
grioveliais.”
Alternatyva - prekiauti
organais...
Dalis VAIGINAS, Anykščių
rajono vyriausiasis gydytojas,
apie rajonų ligoninių finansinę
būklę:
„Yra ir tokių ligoninių, kurios,
susidūrę su apyvartinių lėšų stoka, kreipėsi į bankus dėl paskolos gavimo.“
Pigiausia gydyti sveikus?

Šiukšlės iš Anykščių keliauja į Utenos regiono atliekų tvvarkymo centrą. Anykščių savivaldybė yra
viena iš šios įmonės dalininkių.
Jurita VAICEKAUSKAITĖ,
anykštėnė:
- Prieš kelias dienas buvau grybauti, tačiau baravykų neradau.
Draugas rado. Beje, nelabai grybus
ir pažįstu. Mūsų šeimoje grybauti
labiausiai mėgsta mama.

Aldona
ŠIUKŠČIUVIENĖ,
Anykščių miesto gyventoja:
- Grybauju mažai, dažniausiai
tėviškėje, Molėtų rajone. Baravykų radau tik keletą, mūsų mišriuose
miškuose jie šiemet nedygo. Renku tik tuos grybus, kuriuos gerai
pažįstu. O kazlėkiukų pasiruošėme
žiemai, užteks sau ir vaikams.

(Atkelta iš 1 p.)
Atsilygino darbais ir įranga?
Tyrime įtarimai dėl papirkimo
pareikšti ir įmonės „Manfula“ direktoriui Virginijui Štiormeriui,
kuris taip pat sulaikytas, bei dar
vienam įmonės darbuotojui. STT
duomenimis, bendrovė, laimėjusi
URATC skelbtą 13,6 mln. eurų
vertės atliekų rūšiavimo gamyklos statybos konkursą, už palankų sprendimą 2016-2017 metais
URATC direktoriui atsilygino
darbais ir įranga jo statomame
name.
STT teigia, jog surinkta pakankamai duomenų, jog Utenos apskrities savivaldybių įsteigto atliekų tvarkymo centro direktorius,
siekdamas turtinės naudos, „neteisėtai sudarė palankias sąlygas
vienai uždarajai akcinei bendrovei vykdyti eksploatuojamų mechaninio ir biologinio apdorojimo
įrenginių techninę priežiūrą“. STT
pareigūnai atliko kratas URATC
ir minėtos įmonės patalpose, taip
pat įtariamųjų namuose.
Statybos įmonei „Manfula“ šią
savaitę iškelta bankroto byla. Tokį
sprendimą priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs „Sodros“
ieškinį. „Sodra“ nurodė, jog įmonė skolinga 64,5 tūkst. eurų. „Sodros“ duomenimis, įmonėje dirbo
34 darbuotojai.
Finansinės ataskaitos už 2016
metus bendrovė Registrų centrui
nėra pateikusi. 2015-aisiais jos
apyvarta siekė 13,5 mln. eurų, ji
uždirbo 212,5 tūkst. eurų grynojo
pelno.
M. Bobelis į skandalą buvo
įsipainiojęs ir 2010-aisiais, kai
URATC-as įsigijo šalia Utenos sąvartyno esantį namą ir jo remontui
skyrė 50 tūkst.litų.
Valdyba direktorių nušalino
trims mėnesiams

Alvydas RIMKUS, Anykščių
miesto gyventojas:
- Grybaut labai mėgstu. Prieš
porą savaičių Traupio miškuose per
porą valandų radau 40 baravykų,
o va praeitą savaitę jau nieko gero
neradau. Renku tik tuos grybus, kuriuos gerai pažįstu – baravykus, raudonikius, lepšiukus. Dar tėvai mokė
nerinkti grybų, kurių nepažįsti.

Penktadienį
posėdžiavusi
URATC valdyba, kurios nariu yra
ir Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas, priėmė
sprendimą nušalinti M. Bobelį nuo
pareigų trims mėnesiams. Savo
ruožtu Lietuvos socialdemokratų
partijos Utenos skyrius sustabdė
M. Bobelio narystę partijoje.
Be suėmimo M. Bobeliui paskirtos ir kitos kardomosios prie-

monės - penkių tūkstančių eurų
piniginis užstatas, dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas
neišvykti.
STT praneša, jog atliekų tvarkymo paslaugų organizavimas nuolat
yra šios įstaigos dėmesio centre.
„STT korupcijos prevencijos pareigūnai yra atlikę korupcijos rizikos analizes atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo, priežiūros ir
kontrolės srityje, pateikę rekomendacijų dėl šios veiklos tobulinimo,
taip pat yra atlikę teisės aktų antikorupcinius vertinimus ir pateikę
pasiūlymų dėl atliekų tvarkymo
reglamentavimo tikslinimo. STT
kasmet gauna asmenų pareiškimų,
susijusių su atliekų tvarkymo klausimais. Vien 2017 metais gauta 13
tokių pareiškimų (2016 metais –
19, 2015 metais – 24). Nuo 2010
metų STT beveik kasmet pradeda
ikiteisminius tyrimus, susijusius su
atliekų tvarkymo sritimi. Iki šios
dienos 12 asmenų yra nuteisti ir
pripažinti kaltais padarę korupci-

nio pobūdžio nusikalstamas veikas.”- rašoma STT pranešime.
STT - dažnas Utenos regiono
valdininkų svečias
Paskutiniais metais Utenos regiono
valdininkai ypač daug dėmesio sulaukia iš specialiųjų tarnybų pareigūnų.
Korupcija kaltintas buvęs Molėtų rajono meras konservatorius Algimantas Žiukas, Zarasų savivaldybės administracijos direktorius,
socialdemokratas Ramūnas Keršys. Utenos meras socialdemokratas Alvydas Katinas dėl korupcijos
skandalo keliems mėnesiams buvo
nušalintas nuo pareigų. Visagino
merė, liberalė Dalia Štraupaitė net
buvo kelioms paroms sulaikyta, tačiau korupcijos skandalas jai paskui nesutrukdė laimėti tiesioginių
Visagino mero rinkimų.
Už korupciją teistas ir buvęs
Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius.

Kęstutis TUBIS, Anykščių
rajono meras, apie Anykščių
medikų algų didinimą:
„Kai bent vieno mėnesio įstaigos finansinis rezultatas bus
teigiamas, vykdant priimtus
sprendimus darbo užmokestį bus
galima didinti”
Jei su migrantais prasideda,
tai visiška višta!

Nijolė
BARKAUSKIENĖ,
žemės ūkio kooperatyvo vadovė, palygino afrikinio kiaulių
maro apsaugos priemones su
paukščių gripu:
„Kas būtų buvę, jei būtų liepę visiems išskersti paukščius?
Buvo tik nurodymas, kad neleisti į laukus, kad neturėtų kontakto
su lauko paukščiais.“
Gerai dar, kad ne nuo
Utenos kolegijos
Algirdas AVIŽIENIS, profesorius, aptikęs galimai plagijuotą kolegos mokslinį darbą:
„Radome ištisus puslapius
(nukopijuotus – BNS), radome,
kad buvo iš dviejų knygų paimta, keturi straipsniai iš žinomų
Harvardo, Kembridžo universiteto autorių.“
Kiaulių nebėr, bulvės iš
nevilties nusižudė
Žilvinas
AUGUSTINAVIČIUS, Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus
pirmininkas, apie situaciją
ūkiuose:
„Bulvių žmonės jau net nebekasa, nes jos paprasčiausiai supuvę“.
O ką daryti, kai nebelieka
išorės priešų?
Leonas ALESIONKA, buvęs
Anykščių meras, apie baltų pomėgius:
„Lietuviai vienas kitą žudė ne
tik paskutinio pokario metais.“
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Anykštėnas įtaria aptikęs
rektoriaus plagiatą
Informatikos profesorius panaudojęs paieškos sistemas aptiko didelius teksto sutapimus su anksčiau
kitų autorių publikuotais mokslo
darbais, o tie sutapimai nebuvo išskirti, kaip citatos.
A.Avižienis BNS sakė, kad įtarimą kėlė tai, jog 2002-aisiais
Vilniaus Gedimino technikos universiteto habilitacinei komisijai
pateiktame darbe yra 150 nuorodų į užsienio autorius, tuo metu iš
lietuvių autorių nurodyti tik paties
P.Baršausko rašyti straipsniai, bet
ne kitų lietuvių autorių darbai.
Anot A.Avižienio, habilitacijos komitetui dabartinis KTU rektorius
pateikė Vokietijoje 2000-aisiais
anglų kalba išleistą 250-ies puslapių monografiją „Transfer of international management principles to
CEECs“.
BNS pranešė, kad buvęs VDU
rektorius, garbės profesorius
A. Avižienis naujienų agentūrai
teigė surinkęs ir tarnybai perdavęs pakankamai įrodymų, jog
P.Baršauskas savo 2002-aisiais
VGTU apsigintoje habilitacinėje
disertacijoje naudojosi kitų mokslininkų darbų citatomis, kaip savomis.
„Radome ištisus puslapius (nukopijuotus – BNS), radome, kad
buvo iš dviejų knygų paimta, keturi straipsniai iš žinomų Harvardo,
Kembridžo universiteto autorių.
Naudota labai gera medžiaga, bet,
deja, ji nebuvo Baršausko sugalvota, ji buvo nusirašyta“, – BNS sakė
A.Avižienis.

Jei pasitvirtintų įtarimai, KTU
rektoriui P.Baršauskui gali būti panaikintas mokslinis vardas: „Viešumą pasiekusi informacija šiuo
metu tiriama atsakingų institucijų.
Faktams pasitvirtinus, ministerija
visomis teisinėmis priemonėmis
sieks panaikinti akademinio nesąžiningumo apraiškas ir užkirsti kelią jam pasireikšti ateityje“, – teigė
Švietimo ir mokslo viceministras
Giedrius Viliūnas.
Pats KTU rektorius P. Baršauskas A. Avižienio įžvelgtus įtarimus
plagijavimu neigia: „Noriu pabrėžti, kad citavimo kultūra Lietuvoje
per pastaruosius du dešimtmečius
metų smarkiai keitėsi. Monografijoje citavau laikydamasis to meto
citavimo normų. Šiuo metu atliekama monografijos, dėl kurios esu
šimtu procentų užtikrintas, nes tai
buvo ilgo ir kruopštaus darbo rezultatas, analizė“, - P. Baršausko
poziciją pranešė BNS.
Priminsime, kad JAV gyvenantis profesorius A.Avižienis šaltojo
karo metu svariai prisidėjo prie
NASA kosmoso programos, anykštėno sukurtas save pasitaisančio
kompiuterio principas iki šiol naudojamas kosmoso programose ir
įrangoje, kurioje reikia užtikrinti
ypatingą tikslumą ir patikimumą,
kaip, kad keleivinių lėktuvų skrydžių valdyme, atominių reaktorių
saugumo užtikrinimo sistemų valdyme.
1977 metais į kosmosą išsiųstas zondas „Voyager 1“, kuriame
naudojamas A.Avižienio sukurtas
principas, jau išskriejo už Saulės
sistemos ribų, bet vis dar siunčia
mokslinius duomenis į žemę. Už
neeilinius pasiekimus profesorius
buvo apdovanotas JAV garbės
ženklais ir medaliu „Už ypatingus
nuopelnus“.
-ANYKŠTA

tų pagalvoti apie stiprią kurortinio
„kažkas bus“. O kitiems Anykšsezono atidarymo šventę su daug
čių kultūros centro kaimo skyrių
muzikos, fejerverkų ir kitų smagių
renginių organizatoriams norėtųsi
dalykų. Ir būtinai su daug cukraus
„nuoširdžiai padėkoti“ už didžiulį
vatos, kurią prekybininkams „Bėk
rūpestį organizuojant šalies masto
bėk, žirgeli!” uždrausti pardavinėti
muzikos „žvaigždžių“, tokių, kaip
panoro savivaldybės vyriausioji
„Balius“ ar „Sawy“, koncertus.
specialistė kultūrai ir turizmui AuPats metas netgi pagalvoti apie
dronė Pajarskienė. Juk ne kartą tie
tokios muzikos festivalį kur nors
patys rajono vadovai yra kalbėję,
Debeikiuose ar Piktagaly.
kad su savo turizmo pasiūla AnykšKalbant apie muziką, šią vasačiai jau lenkia net pačią Palangą.
rą ir toliau sau lygių neturėjo fesJūros neatsivešime, tačiau jei jau
tivalis „Devilstone“, o Anykščių
įsisukome į kurortų lenktynes,
miesto šventėje maloniai nustepats metas bent
bino šventės
jau žirgelius iš
...Tik, gink Dieve, nesu- organizatorių
Niūronių gabenti
sumanymas
sigundykite jų nusirašky- į pagrindinį
į miesto centrą.
ti nuo šį savaitgalį miesto koncertą pasiNe tik pasigrožėti. Galėtų jie
centre išdygsiančio“ Obelų kviesti grupes
atlikti ir taksi
„Pelenai“
sodo...
funkciją bei būti
ir „Bix“. Iki
savotiškais
sostinės – tik
“uberiais” kovojant su šio verslo
valanda kelio ir ten galima apmonopolistinėmis kainomis Anykšlankyti aibę panašių koncertų, vis
čiuose.
dėlto labai smagu, kai populiaŠią vasarą, ko gero, ir toliau
riosios muzikos grandai neaplenbūtume lingavę pagal vietos meno
kia ir Anykščių. Juk anykštėnai
mėgėjų traukiamas dainas apie
nusipelnė daugiau, nei klausytis
berželius svyruonėlius ir berneprasto skonio muzikos per „Nykšlio nesulaukiančią mergelę rūtų
čių“ radiją.
darželyje, jei ne Anykščių kultūros
Šią vasarą pakankamai nemažai
centro Troškūnų skyriaus renginių
darbo turėjo Anykščių viešojo
organizatorė Jolanta Pupkienė su
maitinimo įstaigos, savo kainosavo organizuojamu „Troškimų“
mis jau netrukus aplenksiančios
festivaliu. Troškūnuose surengtas
ir pačią Palangą. Nustebino
legendinės grupės „Lemon Joy“
išliaupsintasis stilingasis šeimos
koncertas buvo vienas geriausių
restoranėlis “5 taškai”. Užsisamuzikinių įvykių, kuriuos teko
kius bokalą nepigiai kainuojančio
patirti šią vasarą. Tiesa, po šių
alaus, restorano savininkė putas
metų „Troškimų“ J. Pupkienė
iš bokalo kabliavo šaukštu. Alaus
pareiškė, kad viskas su šiuo festigurmanams toks procesas kelia
valiu baigta, tačiau tiems, kas šią
šypsenas ir, jei tai įprasta kur
troškūnietę pažįsta, ko gero, net
nors turgaus kavinėje, to čia tikrai
nekyla dvejonių, kad kitąmet ir vėl
nesitikėjau… Tuo pačiu norėčiau

„padėkoti“ ir „Perino food and
wine“ už vakarykštę, net normaliai
nepašildytą lazaniją. Į tai atkreipus
dėmesį, iš aptarnaujančio personalo „nulinė“ reakcija...
Tačiau labiausiai ši vasara
anykštėnams, ko gero, įsiminė
savo orais. Po Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynių Europos
krepšinio čempionate apie tai net
gimė anekdotai: „Kas bendro
tarp pergalės prieš Vokietiją ir
praėjusios vasaros? +17“... Nepaisant to, mūsų šiltnamyje derėjo
gigantiški pomidorai, o bulvės,
nors ir murkdėsi vandenyje, išaugo
„cepelininės“.
Ruduo – taip pat žavus metų
laikas. Pamenu, vienais metais
Anykščiuose netgi buvo kilusios
diskusijos, ar būtina sugrėbti
krentančius rudeninius lapus. Esą
geriau jais pasidžiaugti ir pajusti
tikrąją rudenio dvasią. O tas
rudeninių obuolių, kuriais kasmet
pakvimpa Anykščiai, kvapas... Tik,
gink Dieve, nesusigundykite jų
nusiraškyti nuo šį savaitgalį miesto
centre išdygsiančio“ Obelų sodo.
„Kaip pernai, take sudėtą obuolių
pynę išvalgys visi badaujantys“,
- taip apie tokius „oboliautojus“
atsiliepė savivaldybės vyriausioji
specialistė kultūrai ir turizmui A.
Pajarskienė.
Jei jau „badaujantys“, matyt,
šis vasaros sezonas iš turistų
anykštėnams turtų susikrauti ir vėl
nepadėjo. Šokiais ir dainomis ilgai
sotūs nebūsim. Nuo poilsiautojų ištuštėjus Anykščių miesto gatvėms,
nori to ar nenori, savotiškais
„turistais“, kaip tie rudeniniai
paukščiai, bus priversti tapti patys
anykštėnai... O kryptis aiški.

Anykščių garbės pilietis, Kalifornijos universiteto ir Vytauto
Didžiojo universiteto garbės profesorius emeritas, buvęs šio universiteto rektorius, informatikas Algirdas Avižienis į Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą kreipėsi dėl galimo
plagijavimo moksliniame darbe. Įtarimas akademiniu nesąžiningumo krito ant vieno iš universitetų rektorių.

Profesorius Algirdas Avižienis nepabūgo padaryti tai, ką drįstų toli gražu ne kiekvienas – informatikas viešai prakalbo apie
galimą KTU rektoriaus P. Baršausko akademinį nesąžiningumą
siekiant mokslinio laipsnio.
Jei pasitvirtintų profesoriaus A.
Avižienio įtarimai, kad jis aptiko
nuplagijuotą mokslinį darbą, tai
virstų turbūt didžiausiu skandalu
dėl plagijavimo per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Akademinį nesąžiningumą Anykščių
garbės pilietis įžvelgė ne kieno
kito, bet Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Petro

rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS
Prasidėjo rudens lygė – metas,
kai diena susilygina su naktimi.
Kitaip sakant, sulaukėme astronominio rudens ir Anykščių
gatvėse pamatyti beklaidžiojančius
poilsiautojų būrelius galėsime vis
rečiau. Tiesa, prisimenant, kad
anykštėnai masiškai emigruoja
į užsienio šalis ir yra savotiški
„turistai“, drąsiai galime teigti,
kad kurortinis sezonas ir toliau
„sėkmingai“ tęsis.
Yra toks nuvalkiotas posakis:
„Viščiukus skaičiuoja rudenį“. Tad
leisiu žvilgtelėti, kuo 2017 metų
vasara įsimintina buvo poetų ir
rašytojų krašte – Anykščiuose.
Taip jau viskas susiklostė, kad
šiemet neteko pabūti respublikinėje
žirgų sporto ir tradicinės kultūros
šventėje „Bėk bėk, žirgeli!”. Jaučiuosi nieko nepraradęs. Jau net
portalo anyksta.lt komentatoriai
„šukuoja“ šventės organizatorius,
kad ten taip viskas iki „tradiciškumo“ pabodę, kad net yra siūloma
padaryti pertrauką. Vietoje šios
šventės, manau, Anykščiams reikė-

Baršausko habilitaciniame darbe. A.Avižienis dabartinio Kauno
technologijos universiteto rektoriaus darbe teigė aptikęs daugybę
plagijavimo pavyzdžių. Žiniasklaidoje A.Avižienis kalbėjo, kad jam
įtarimą sukėlė tai, jog P. Baršauskas nesispecializavo socialiniuose
moksluose, o habilitacinį darbą
parašė iš socialinės srities. Todėl

šiupinys
Darbas. Anykščių darbo biržoje, penktadienio duomenimis,
darbas siūlomas 40– čiai asmenų
pagal 36- ias profesijas. Tačiau realybėje ne visi šie darbai siūlomi
Anykščiuose. Dalis siūlomų darbų
yra kituose miestuose ir užsienyje. Kas yra reta Anykščiuose, šiuo
metu darbas siūlomas keletui aukštos kvalifikacijos specialistų – antraeilis darbas siūlomas gydytojui
anesteziologui – reanimatologui ar
operacinės slaugytojai, darbą rasti
galėtų ir gydytojas odontologas.
Protai. Antradienį Anykščių
bibliotekoje vyko pirmasis „Auksinių protų“ rudens sezono žaidimas. Jame dalyvavo penkios komandos. Pirmąjį žaidimą laimėjo
liberalų „Nikė“ (81 tšk.), tapusi
kelių paskutinių metų turnyrų nugalėtoja. Antrąją vietą užėmė svėdasiškių „Varpas“ (74 tšk.), trečiąją
– „Vienaskaita“ (73 tšk.), ketvirtąją – „Dzajana“ (58 tšk.), penktąją
– „Durnių laivas skęsta lėtai“ (55
tšk.).
Pareigybė. Anykščių rajono savivaldybės administracijoje steigiamas naujas etatas sudėtingu
pavadinimu - tarpinstitucinis koordinatorius. Rajono Tarybos sprendime nurodoma, kad ši pareigybė
steigiama „siekiant efektyvumo
veikiant vaiko gerovės užtikrinimo
srityje, naikinant tarpžinybiškumo
barjerus tarp savivaldybėje veikiančių švietimo pagalbą, socialines ir
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės ir valstybės
institucijų, įstaigų, organizacijų”.
Dirbs. Anykščių savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas ir
šiais mokslo metais dirbs Anykščių
technologijos mokyklos mokytoju.
Jis mokykloje turės dvi savaitines
valandas, todėl R. Blazarėno, kaip
valdininko, darbo laikas antradienį
pratęsiamas iki 18 val. 15 min.
Susilaikė. Seime svarstytas siūlymas išviešinti KGB bendradarbių, tarp jų ir prisipažinusių apie šią
veiklą ir gavusių valstybės pažadą
saugoti jų paslaptį, pavardes. Projektą pateikęs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų
sąjungos narys Zbignevas Jedinskis teigė, kad taip „visiems laikams
būtų galima užversti gėdingą KGB
knygą„, nebebūtų galima, ypač
prieš rinkimus, spekuliuoti KGB
korta, šantažuoti buvusių bendradarbių“. Seimas šiam siūlymui nepritarė (19 balsavo „už“, 26 „prieš“,
33 susilaikė). Abu anykštėnai
Seimo nariai, „valstietis“ Antanas
Baura ir „konservatorius“ Sergejus
Jovaiša balsuodami susilaikė.
Mokysis. Anykščių Trečiojo amžiaus universitetas spalio mėnesį
pradeda mokslo metus. Senjorai
sportuos, klausysis įvairių paskaitų,
dainuos ir vaidins, keliaus ne tik po
Lietuvą, bet ir užsienį. Universitetas kviečia moteris ir vyrus įsijungti į senjorų kolektyvą. Informacija
tel.(8-601) 22679, (8-650) 81208.
Namai. Penktadienį posėdžiavusi savivaldybės Kultūros taryba
diskutavo apie tarptautinių rašytojų
ir vertėjų namų kūrimo galimybes.
Šiems namams jau numatyta ir konkreti vieta. Kultūros tarybos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius
„Anykštai“ sakė, kad rašytojai ir
vertėjai galėtų reziduoti senosios
bibliotekos pastate.

akiratis
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Medininkų pilyje princesės negyveno
Gynybinėje Medininkų pilyje, viduramžiais apsuptoje miškų,
princesės greičiausiai negyveno – čia buvo įsikūrę ginkluoti lietuviai, pasirengę ginti Lietuvos širdį Vilnių. Tiesa, manoma, kad
Medininkų pilyje, nors ir neįrengtoje kaip pasakose su prabangiomis menėmis, ne kartą viešėjo Vytautas Didysis ir diktavo savo
laiškus – taip pasakojo 2012 metais atidaryto Medininkų muziejaus ekskursijų vadovas Aleksandras Krivošeinas.

Vienos muziejaus salės centre stovi 2012 m. prof. Giedriaus Kazimierėno kūrinys – paveikslas ,,Žalgirio mūšis. Rūstybės diena“. Paveiksle parodoma 150 metų trukusi Vakarų pasaulio kryžiuočių
kovos su LDK atomazga, pasibaigusi viena įžymiausių Lietuvos ir Lenkijos karybos pergalių – Žalgirio mūšiu.

Medininkų muziejaus ekskursijos vadovas Aleksandras Krivošeinas sakė, jog prie pilies atkūrimo ir muziejaus įrengimo gausiai prisidėjo Amerikos lietuvių bendruomenė.
Medininkai gynė Vilnių
,,Lietuvoje viduramžiais geopolitinė situacija buvo sudėtinga – Gedimino laikais dabartinės Latvijos
teritorijoje buvo įsikūręs Livonijos
arba kitaip Kalavijuočių ordinas. Lietuvius atakavo ne tik kalavijuočiai,
bet ir vokiečių riteriai, įsikūrę dabartinės Kaliningrado srities teritorijoje. O
iš pietų Lietuvą puldinėjo totoriai. Iš
visų pusių valstybė ir jos pilys buvo
apsuptos priešų. Didysis kunigaikštis
Gediminas nusprendė pastatyti aptvarinių, gynybinės paskirties pilių žiedą,
kuris galėtų apsaugoti valstybės branduolį. Medininkų pilis buvo pastatyta
prie Vilniaus, galima daryti išvadą,
jog ji saugojo Vilnių nuo priešų ant-

puolių. Deja, tiksliai nežinoma, kada
buvo pastatyta Medininkų pilis. Vieni
istorikai teigia, kad ji pastatyta XIII
amžiaus pabaigoje, kiti – jog Gedimino valdymo laikais – XIV amžiaus
pirmojoje pusėje. Tikrai aišku, kad
pilis pastatyta iki parakinių ginklų
įsigalėjimo Europoje, nes Medininkų
pilies sienos sąlyginai plonos – iki
185 centimetrų storio, taigi patrankų
salvių jos būtų neatlaikiusios.“ – apie
keturių bokštų, iš kurių dabar išlikęs
tik vienas, pilį pasakojo muziejininkas A. Krivošeinas.
Plytas sutvirtindavo
gyvūnų įspaudais
,,Plytos iš įvairių Lietuvos pi-

2012–aisiais atidaryto Medininkų muziejaus kieme yra keli pavyzdiniai viduramžių kankinimo įrenginiai.

lių, eksponuojamos pirmajame
Medininkų muziejaus aukšte, turi
gyvūnų įspaudus. Šie pėdučių
antspaudai turi ne tik dekoratyvinę
bei statybinę paskirtį – taip pagerėdavo plytų sukibimas. Įspaudai
daryti specialiai – kartais plytos
pačių žmonių ženklintos kryžiais,
o kartais tiesiog gyvūnų pėdelėmis. Mes parinkome eksponuoti
tokias plytas specialiai – žmonėms
įdomu pamatyti kiek neįprastus
sienos fragmentus.“ – pasakojo A.
Krivošeinas.
Pirmajame ekspozicijos, įrengtos
gynybiniame pilies bokšte, aukšte
galima pamatyti realistiškas Trakų,
Vilniaus, Medininkų, Krėvos pilių
tapybines rekonstrukcijas, plytas iš
šių ir kai kurių, jau nebeegzistuojančių pilių.
Įdomu tai, kad šiame muziejaus
aukšte lankytojams virš galvos pakabinti keli šimtai lietuviškų strėlių
reprodukcijų, o per garsiakalbius
leidžiamas skrendančių strėlių garsas. Viduramžiais, gerai paruoštas
lietuvių lankininkas per minutę
galėjo iššauti nuo 8 iki 12 strėlių.
,,Lubos, kurias matote, vaizduoja
tai, kaip kryžiuočiams, puolantiems Medininkų pilį, turėjo atrodyti dangus virš jų galvų – tai
tikras pragaras“, – sakė ekskursijų
vadovas.
Po Vytauto Didžiojo valdymo

Medininkų pilies reikšmė tolydžio
menko. XV–XVI a. sandūroje ją
nuniokojo gaisras, po kurio tvirtovė neatsigavo – iš jos liko tik griuvėsiai. Pilis buvo atiduota valdyti
kunigaikščiui Vosyliui Žilinskui.
Pilimi ne tik visiškai nesirūpinta
(iki XX a. pr. jos teritorijoje stūksojo medinis dvarelis su ūkiniais
pastatais, vyko paprastas gyvenimas), bet ji ir toliau niokota 1655
m. ,,tvano“ laikotarpiu, 1812 m. iš
Rusijos besitraukiančios Napoleono armijos karių, Pirmojo ir Antrojo Pasaulinio karo metais.
Viduramžių bajorų ir prezidento Algirdo Brazausko ginklai
Antrajame muziejaus aukšte
eksponuojama didelė ginklų – iečių, durklų, bei šaunamųjų ginklų
kolekcija. ,,Vienas iš įdomesnių
ginklų – balesteras. Tai arbaleto
atmaina. Paprastai arbaletai šaudo strėlėmis, o balesteras šaudė iš
švino gamintomis kulkomis. Balesteras naudotas medžioklėje – jo
kulkos sunkiai sužalodavo žvėrelio
vidinius organus, tačiau kailis išlikdavo nepriekaištingos būsenos.
– apie Trakų istorijos muziejaus
Medininkų skyriaus eksponatus
pasakojo A. Krivošeinas, - taip pat
eksponuojame ir skirtingus kardus

Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas Medininkų pilies muziejui padovanojo įvairių medžioklinių peilių: vieną, pagamintą sovietiniame Kaune, kitą sukurtą po Nepriklausomybės
atgavimo su geležtėje įmuštais Gediminaičių
stulpais, užrašu ,,LITHUANIA“...

– tiesiais ašmenimis – špagos skirtos durti, o lenkti kardai, vadinami
karabėlėmis, atkeliavę iš Osmanų
imperijos, skirti pjaustyti ir kapoti.“
Ketvirtajame muziejaus aukšte
eksponuojama didžiulė Lietuvos
prezidento ir patyrusio medžiotojo, Algirdo Brazausko peilių kolekciją, kurią, jis padovanojo Medininkų pilies muziejui. Taip pat
salė pilna ir Prezidento sumedžiotų gyvūnų – net tik šernų ar elnių
iškamšų bei ragų, bet ir egzotinių
žvėrelių, tokių kaip antilopė.
Medžioklė – vienas
pirmųjų amatų
Medžioklė nuo pirmykščių laikų
buvo vienas iš būdų žmonėms apsirūpinti maistu. Lietuvoje medžioti
pradėta dar paleolite (X - I-II t. pr.
Kr.). Viduramžiais susiformavo
du medžioklės tipai: pragyvenimo
šaltinis arba laisvalaikio praleidimo forma.
Yra žinoma, jog Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis
su savo pusbroliu Lenkijos karaliumi Jogaila prieš Žalgirio mūšį
aktyviai medžiojo – matyt, tarėsi
dėl būsimo karo, kaupė atsargas
karinei kampanijai. 1577 m. Valakų įstatyme medžioklė pradėta
teisiškai reguliuoti LDK.

Viduramžiais bajorai savo turtą demonstravo
per ginklus – kuo įmantriau dekoruota ietis ar
kardas reiškė, jog kovojančio riterio šeimininkas turtingas.
(Nukelta į 11 p.)
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Medikų algų didinimas pakibo ant plauko

Anykščių ligoninės gydytojas reanimatologas-anesteziologas
Vilius Januška teigia, kad gydytojai patys sau turi užsidirbti atlyginimus.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
Atlyginimus siekiama didinti
visam ligoninės personalui
Kilus ažiotažui dėl to, kad kai
kurių Lietuvos ligoninių (tarp jų
ir Anykščių) medikų ir slaugytojų
atlyginimai nedidėja ne dėl to, jog
trūksta lėšų, o dėl to, kad tam nepritaria ligoninių vadovai, „Anykšta“ kreipėsi į Anykščių ligoninės
vyriausiąjį gydytoją D. Vaiginą,
prašydama paaiškinti, kas vyksta
mūsų miesto ligoninėje.
„Ligoninės administracija jau
daugelį metų elgėsi, elgiasi ir, patikinu, elgsis socialiai ir fiskaliai
atsakingai. Žinoma, kad darbo
užmokestis darbuotojams – prioritetas, bet jis negali būti svarbesnis
už įstaigos fiskalinio tvarumo palaikymą. Keletą pastarųjų, t.y. nuo
2012 m., darbo užmokestis buvo
didinamas iš vidinių išteklių visiems ligoninės darbuotojams vienodu dydžiu, (kad nesusilygintų už
kvalifikuotą ir mažiau ar nekvalifikuotą darbą mokamas). Noriu dar
kartą pabrėžti – visiems ir vienodu
dydžiu.
Kai tik LR Vyriausybė priimdavo nutarimą, (o nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. tokių buvo net 6) didinti
minimalią mėnesinę algą (MMA),
ji niekada neskyrė sveikatos sektoriui tam papildomų lėšų. Darbo
užmokestis buvo didinamas per
kintamąją jo dalį, išskyrus MMA
gavusiuosius.
Darbo užmokestis taip pat buvo
didinamas LR sveikatos apsaugos
(SAM) rekomendavus jį didinti bei
skyrus tam lėšų ir, kai jos įstaigą
pasiekdavo, o ligoninės finansų
srautai buvo subalansuoti“, – kalbėjo D. Vaiginas.
„Beje, suderinus ligoninėje
nustatytą tvarką, buvo priimtas
sprendimas darbo užmokestį didinti tokiu pat keliu, kaip ir anksčiau. T.y. nuo šių metų liepos 1 d.
(vidutiniškai 6 proc. ne tik gydytojams ir slaugytojams, kaip rekomenduoja, o dabar galima suprasti,
jau ir reikalauja SAM, žinoma, ir
Lietuvos gydytojų sąjunga), bet ir

kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Apie tai buvo informuota
ir SAM“, – apie tai, kaip išsprendė
SAM rekomenduotą tvarką, pasakojo Anykščių ligininės vyriausiasis gydytojas D. Vaiginas.
Kai buvo iš ko, atlyginimai
didėjo
Prakalbus apie atlyginimų didėjimą, vyriausiasis ligoninės vadovas prakalbo ir apie finansinę
ligoninės situaciją. „Tiesa, asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kainos padidėjo tik 4,1 proc., vadinasi, tiek pat - ir įstaigos galimybės
užsidirbti.
Geriausiu atveju ligoninėje darbo užmokestis gydytojams vidutiniškai galėtų padidėti 70, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros
specialistams - 35 eurais.
Beje, ligoninės 2017 metų 7
mėnesių (sausis - liepa) vidutinis
darbo užmokestis (VDU), palyginus su 2016 metais, gydytojams
padidėjo 56 eurais, slaugytojams
- 27 eurais. Gaila, kad SAM į tai
nekreipia dėmesio, o ima priekaištauti ir koneveikti“, – kalbėjo įstaigos vadovas.
Sudarytos nekonkurencingos
sąlygos
Deja, iki 2017 m. sausio 1 d.
buvęs ligoninės fiskalinis tvarumas (ligoninė ir dabar neturi jokių
ilgalaikių įsiskolinimų ar pradelstų mokėjimų darbuotojams ir/ar
kreditoriams, daugiau nei 16 metų
metus baigia su teigiamu finansiniu
rezultatu, VDU slaugytojų - vienas
didžiausių, o gydytojų - apie vidurkį tarp rajonų, regiono ligoninių –
vyr. gydytojo pastaba) ėmė aižėti,
ir šių metų I-ąjį pusmetį, o dar
blogiau - liepos mėnesį, ligoninė
baigė su nemenku neigiamu finansiniu rezultatu. Ir ji ne vienintelė
šalyje. Tokių su neigiamu finansiniu rezultatu šių metų I -ąjį pusmetį baigusių - du trečdaliai tarp 35
rajono ir 11 regiono (bendras jų
neigiamas rezultatas - per 1,8 mln.

eurų), taip pat - bemaž pusė iš 21
respublikos ligoninių ir 1 iš 4 universitetinių“, – finansinę situaciją
aptarė gydytojas D. Vaiginas.
Pasak jo, kai kurių universitetinių ligoninių teigiamas finansinis rezultatas perkopia ir 3, ir 4
mln. eurų, tai joms ir negali būti
kliūčių didinti darbo užmokestį:
„Todėl keista ir apmaudu, kad šių
metų pavasario - vasaros sandūroje
SAM ir per LR Seimą buvo siekiama dar didinti finansavimą universitetų ligoninėms įteisinant 1,1
indeksavimo koeficientą išskirtinai jų suteiktoms paslaugoms, kai
nuo šių metų sausio 1 d. aktyviojo
gydymo (stacionaro) paslaugoms
indeksavimo koeficientas nuo 1,25
sumažintas iki 1,1. Ir toks sprendimas visų pirma labiausiai daro
įtaką rajonų ir regiono ligoninių
pajamoms bei finansiniams rezultatams, taip pat ir galimybėms
didinti darbo užmokestį. Šioms
ligoninėms jau daugelį metų taikomos dar ir finansinės sankcijos
už hospitalizacijų rodiklio viršijimą, nors savivaldybės gyventojas
gydomas visai kitoje ligoninėje.
Įkainių padidinimas vienodu procentu, o ne koreliuojant su paslaugų sąnaudomis, vėlgi didžiausią
finansinę naudą atneš didžiosioms,
brangiai apmokamas paslaugas teikiančioms ligoninėms, tuo pačiu
- ir galimybę ten dirbantiesiems
solidžiai didinti darbo užmokestį.
Tuo tarpu periferijos ligoninės to
padaryti ir pasiūlyti gydytojams,
slaugytojams konkurencingą atlyginimą negalės“.
Papildomos lėšos ligoninių
tiesiogiai nepasiekia
Paklaustas, kaip bandys spręsti
šią problemą, kada SAM jau ne tik
siūlo, bet ir reikalauja, kad atlyginimai medikams ir slaugytojams
būtų padidinti 8 proc., Anykščių
ligoninės vadovas sakė: „Man ir
kyla klausimai, ar SAM elgiasi
tikrai socialiai ir fiskaliai atsakingai, kai ne tik rekomenduoja, o jau
ir reikalauja besąlygiškai, didinti
darbo užmokestį tik gydytojams ir
slaugytojams? Ar kiti darbuotojai
to neverti? Ar SAM nežino, kad
tos papildomos lėšos įstaigų tiesiogiai nepasiekia, o jas įstaigos turi
užsidirbti, ir kad sąnaudos/išlaidos, (o išlaidos darbo užmokesčiui
ir SODRAI sudaro beveik 80 proc.
ar net daugiau lėšų) turi atitikti pajamas? Kitaip įstaiga pasmerkta
žlugti.
Ar SAM nepastebi, kad žmonės
ne tik emigruoja, bet ir migruoja iš
regionų, periferijos į didžiuosius
miestus, o dėl to ligoninėms regionuose tampa sunku išsilaikyti
dėl daugialypių problemų? Ar toks
„rankų išsukinėjimas“ finansiškai
nepajėgiesiems besąlygiškai didinti darbo užmokestį yra tolygios
Lietuvos regionų plėtros, taip pat
ir sveikatos apsaugos sektoriaus,
komponentas, ar tik akcija Privalomojo sveikatos draudimo fondo
rezervo lėšomis?“
Stabiliai dirbusios
ligoninės – vos išgyvena
Beje, D. Vaiginas teigia pasidomėjęs ir kitomis ligoninėmis,
kurios nuo liepos 1 d. pakėlė atlyginimus. „Pasiekia informacija,
kad ligoninės, ypač tos, kurių I-ojo
pusmečio finansinis rezultatas jau

buvo neigiamas, o jos besąlygiškai vykdė SAM rekomendaciją,
padidino darbo užmokestį, po liepos mėnesio finansiniai rezultatai
jų tapo dar daugiau neigiami. Yra
ir tokių ligoninių, kurios, susidūrusios su apyvartinių lėšų stoka,
kreipėsi į bankus dėl paskolos gavimo. Deja, jos paskolų negauna
būdamos tokios finansinės būklės.
Įdomu, ką SAM dar galėtų pasiūlyti tokiais atvejais?“, – retoriškai
klausė gydytojas D. Vaiginas.
Pinigus ligoninė turi
užsidirbti pati
Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje jau daug metų dirbantis gydytojas anesteziologas-reanimatologas
Vilius Januška „Anykštai“ sakė, kad
atlyginimai minėtu laikotarpiu šiek

tiek padidėjo, tačiau, jo manymo,
viską reikia užsidirbti. „Ligoninės
gydytojų atlygimą sudaro darbo valandos stacionare bei naktiniai budėjimai. Gal skambės ir ne visai gražiai,
bet kuo daugiau ligonių mes turim,
tuo daugiau pinigų uždirba ligoninė,
t.y. už didesnį atliktų paslaugų kiekį,
ligoninę pasiekia didesnės sumos iš
Ligonių kasų“, – kalbėjo gydytojas.
Paklaustas, ar yra patenkintas
savo gaunamu atlyginimu, medikas
teigė: „Man atrodo, kad kiekvienas
bet kurios srities darbuotojas nori
uždirbti kuo daugiau – ne išimtis ir
medikai. Mes, jau vyresnės kartos
atstovai, prisitaikom prie esamų sąlygų ir dirbam, o jaunimas, iš kurio
išaugtų tikrai geri gydytojai, išgirdę apie atlyginimus, arba stengiasi
ieškoti darbo didmiesčių ligoninėse, arba emigruoja į užsienį“.

Savo kieme reikia
tvarkytis patiems
Rasti atsakymą į Anykščių ligoninės
vyriausiojo gydytojo D. Vaigino klausimą: ar SAM elgiasi tikrai socialiai ir
fiskaliai atsakingai, kai ne tik rekomenduoja, (o jau ir reikalauja besąlygiškai)
didinti darbo užmokestį tik gydytojams
ir slaugytojams, ar kiti darbuotojai to
neverti?“, „Anykšta“ komentaro kreipėsi
į SAM ministro Aurelijaus Verygos patarėją Liną Bušinskaitę-Šriubėnę.
„Problema dėl per mažų medicinos darbuotojų algų Lietuvoje yra įsisenėjusi ir
visiems žinoma, tačiau ilgiau negalima jos ignoruoti ir būtina atlyginimus palaipsniui kelti. Todėl neseniai buvo priimtas sprendimas, kad
reikia kelti atlyginimus gydytojams ir slaugytojams, tačiau tai nereiškia, kad to nenusipelno ir kiti medicinos darbuotojai, taip pat dirbantys
itin atsakingą darbą ir nusipelnantys didesnio atlygio, geresnių darbo
sąlygų. Tad kalbėti reikėtų ne tik apie atlyginimus, bet ir apie darbo
sąlygas, tinkamą jų reglamentavimą, darbo krūvius ir pan., ypač, kaip
kalbame apie darbuotojus, kurie dirba itin sudėtingomis ar kenksmingomis sąlygomis. Ir vis tai jau yra palaipsniui daroma.
Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos įsakymu buvo rekomenduojama pakelti atlyginimus gydytojams ir slaugytojams 8 proc. ir absoliuti dauguma gydymo įstaigų į tai atsižvelgė. Dalis iš jų pakėlė algas tik
gydytojams ir slaugytojams, kiti algas tolygiai kėlė visiems medicinos
darbuotojams. Ir tai yra sveikintina, nes ateityje atlyginimai turi didėti
visiems medicinos darbuotojams. Ir šiuo atveju pačios gydymo įstaigos turėtų nuspręsti, kaip yra efektyviausia tai daryti. Svarbiausia, kad
algos apskritai kiltų ir tam skirti pinigai iš tiesų pasiektų darbuotojus“
– sakė patarėja.
Kalbėdama apie dėl gydytojų ir slaugytojų atlyginimų pakėlimo
nukentėjusią gydymo įstaigų finansinę padėtį, patarėjo komentavo:
„Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienos gydymo įstaigos administracijos
darbas ir pareiga yra gebėti efektyviai tvarkytis ir racionaliai panaudoti
gautas lėšas. Gydymo įstaigos iš tiesų pinigus gauna už suteiktas paslaugas, todėl gavus apmokėjimą įstaigų vadovai patys turi užtikrinti,
kad gauti pinigai būtų tinkamai paskirstyti, o darbuotojai gautų jiems
priklausantį atlygį“, - teigė L. Bušinskaitė-Šriubėnė.

Dabar didinti atlyginimus –
rizikinga
Tuo tarpu Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, paprašytas įvertinti Anykščių
ligoninėje susidariusią situaciją, teigė:
„VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyriausiasis gydytojas D. Vaiginas yra
įstaigos asignavimų valdytojas ir atsako už
jos finansinę būklę. LR sveikatos apsaugos
ministro įsakymas dėl darbo užmokesčio didinimo yra rekomendacinio pobūdžio ir tik
vyr. gydytojas gali priimti sprendimą, kaip
jį vykdyti.
Suprantu, kad ligoninės gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams darbo užmokesčio didinimo klausimas yra svarbus, tačiau reikia pripažinti, kad esant
neigiamam 2017 m. ligoninės finansiniam rezultatui, dabar tai daryti
rizikinga. Kai bent vieno mėnesio įstaigos finansinis rezultatas bus
teigiamas, vykdant priimtus sprendimus darbo užmokestį bus galima
didinti“.
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Kelmickaite.
3.15 Savaitė.
4.10 Dainuoju Lietuvą.
6.00 „Kaukė“.
6.55 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
9.55 KINO PUSRYČIAI Visa
tiesa apie ryklį.
11.40 Šnipų klubas.
13.25 „Pričiupom!“.
13.55 Valgyk, melskis, mylėk.
N-7.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 PREMJERA Teisėjas.
N14.
1.00 Nepažįstamojo skambutis.
N14.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 Transformeriai. Maskuotės
meistrai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinariniai triukai.
9.30 Penkių žvaigždučių būstas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 Bildukas Rumciunciukas.
N-7.

12.40 Kaštonas. Centrinio
parko didvyris.
14.20 Gerbėja. N-7.
16.10 Ekstrasensų mūšis. N-7.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.30 X Faktorius. N-7.
22.00 Nesunaikinamieji. N-14.
0.05 Drakonų karai. N-14.
1.45 Grainderis. N-7.
6.30 Lietuvos čempionato finalas Panevėžyje (k).
7.30 Akivaizdu, bet neįtikėtina.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Pasaulio rąsto kėlimo
čempionatas Kaune. II dalis.
10.00 „Vandenyno paslaptys su
Džefu Korvinu“.
10.35 „Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai“.
11.40 „Pragaro katytė“.
12.40 „Nutrūkę nuo grandinės“.
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Policijos akademija“.
N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Neptūnas - Nevėžis. Tiesioginė
transliacija.
19.30 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7.
21.55 Anapus nežinomybės.
N-7.
23.00 „Kortų namelis“. N14.
1.05 Šešios kulkos. N14.
2.55 „Ekstrasensų mūšis“. N-7.
6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
7.50 Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 „Šviežias maistas. Anos

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1. N-7.
11.40 Savaitė.
12.45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Aukštuomenės daktaras
2. N-7
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gimę tą pačią dieną..
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Nematoma Lietuvos istorija. N-7.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Jaunasis Popiežius.
N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 4. N-7.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Beatos virtuvė.
4.00 Lietuvos Respublikos
Prezidento Algirdo Brazausko 85osioms gimimo metinėms. Algirdas
Mykolas Brazauskas. liudijimai.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 „Visatos broliai“.

7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 Bus visko (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.55 Nuo... Iki....
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Spąstai“. N14.
0.20 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.15 „Visa menanti“. N-7.
2.05 „Nepažįstamojo skambutis“.
N14.
6.25 INOprogresas.
6.55 Didvyrių draugužiai.
7.25 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Legendinės legendos. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Kobra 11. N-7.
23.35 Gaudynės. N-7.

0.35 „CSI kriminalistai“. N-7.
1.30 Naujokė. N-7.
2.25 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.50 Salemas. N-14.
3.45 Melas ir paslaptys. N-14.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
7.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
8.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7.
12.40 „Žvaigždės kelias.
13.45 „Farų karai“. N-7.
14.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „PREMJERA Sudužusių
žibintų gatvės“. N-7.
19.30 „Įteisintas faras“. N-7.
20.30 Farai. N-7.
21.00 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių
kelias. N-7.
23.40 Akies krašteliu. N14.
1.25 „Kortų namelis“. N14.
3.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
4.00 „Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
N-7.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7.
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7.
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
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Olson receptai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.05 „Širdele mano“. N-7
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 TV1 KOMEDIJA
Žandaras pramogauja. N-7.
21.00 Gatvės tango. N-7.
23.20 Mano didysis O!. N14.
1.20 „Detektyvė Rizoli“. N-7.
2.10 „Nusikaltimas“. N14.
3.55 „Pasisvėrę ir laimingi“ (k).
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
7.05 Anapus čia ir dabar.
8.00 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.30 Euromaxx.
9.00 Premjera. Skonio pasaka.
9.30 Premjera. Šimtas vaizdų iš
Japonijos.
9.55 Karinės paslaptys.
10.40 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias Lietuvoje.
11.10 VII tarptautinis folkloro
festivalis „Saulės žiedas“.
13.00 Koncertas „AGATA
Langai“.
14.50 Iš užmirštos knygos.
Vilniaus miesto savivaldybės Šv.
Kristoforo kamerinio orkestro
koncertas, skirtas Lietuvos žydų
genocido aukų dienos minėjimui.
16.00 Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas. Vilniaus
„Žalgiris“ - Kauno „Stumbras“.
18.15 Holodomoras. Genocido
technologijos. 2 d.
19.15 Premjera. Lenin, Another
Story of the Russian Revolution.
20.55 Durys atsidaro.
21.30 Nacionalinė paieškų

tarnyba.
22.20 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“. 2 d.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Didvyriai nemiršta.
Koncertas Rytų Ukrainos savanoriui, Paryžiaus operos teatro
solistui Vassyliui Slipakui atminti.
1.50 Nes man tai rūpi.
2.40 Holodomoras. Genocido
technologijos. 1, 2 d.
4.30 Atspindžiai.
5.00 Durys atsidaro.
5.30 Panorama.
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Brydės (k).
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Kalinių žmonos (k). N-7.
13.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.35 Valanda su Rūta (k).
19.00 KK2 (k). N-7.
21.00 „Alfa“ savaitė.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
23.30 „Alfa“ savaitė (k).
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 24 valandos (k). N-7.
4.10 Autopilotas (k).
4.35 Ne vienas kelyje (k).
5.05 „Alfa“ savaitė (k).
5.30 Kalinių žmonos (k). N-7.

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas. N-7.
10.30 Svajonių šefas.
11.00 Išlikimas. N-7.
12.00 Dalykai, kuriuos verta
išmėginti. N-7.
13.30 Jokių kliūčių! N-7.
14.30 Gražiausi žemės kampeliai.
15.00 Pavojingiausi pasaulio
keliai. N-7.
16.00 Iš peties. N-7.
17.00 Havajai 5.0. N-7.
18.00 Elementaru. N-7.
19.00 Skorpionas. N-7.
20.00 Bibliotekininkai. N-7.
21.00 Dainų dvikova.
21.30 TV3 žinios.
22.30 Vikingai. N-14.
23.30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai. N-14.

6.30 Pavojingiausi pasaulio
keliai. N-7.
7.30 Jokių kliūčių! N-7.
8.30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai. N-7.

07.25 „Kalnų ežerai“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.
10.00 „Laukinė Australija“.
10.35 „Ekovizija“ .
10.45 „Vera“. N-7.
12.45 „Moterų daktaras“. N-7.
14.55 „Mainai gamtoje“. N-7.
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
16.50 „Vandenyno milžinai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 MMA “King of the Cage
001”. JAV - Lietuva“ (1). N-7.
00.00 „Vera“. N-7.

18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Euromaxx.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 LRT Kultūros akademija.
21.10 Premjera. Kiotas.
22.00 Giminės.
23.40 ARTi.
23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.45 Kultūrų kryžkelė.
3.00 Giminės. (kart.).
5.00 Panorama.

14.30 „Teleparduotuvė“.
15.00 „Detektyvas Bekstriomas“.
N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 (kart.)
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Pasiuntiniai 2. Baidyklė“. S
0.55 „Las Vegasas“. N-7
1.45 „Nevykėlių dalinys“. N-7
(kart.)

6.30 Savaitės kriminalai (k).N-7.
7.00 „Alfa“ savaitė (k).
7.30 Valanda su Rūta (k).
9.00 Žinios.
10.00 @rimvydasvalatka (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Valanda su Rūta (k).
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų
kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).

07.20 Skinsiu raudoną rožę.
07.50 Kaimo akademija.
08.20 Patriotai. N-7
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.45 „Marionečių šokiai“. N-7.
00.50 „Lemtingas panašumas“.
N-7.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“. N-7.
05.55 „Miestai ir žmonės“.
06.00 „Jaunikliai“.
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14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 „Velvet“. N-7.
22.30 „Meilės randai“. N-7.
0.50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.40 „Policija ir Ko“. N-7.
2.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.15 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
3.55 Gatvės tango. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.10 Nacionalinė paieškų tarnyba.
8.00 Mūsų miesteliai.
Andrioniškis.
8.50 Šokių akademija 3 (kart.).
9.00 Mokslo sriuba.
9.15 Labas rytas, Lietuva. (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Lietuvos Respublikos
Prezidento Algirdo Brazausko
85-osioms gimimo metinėms.
Lietuvos Respublikos prezidentai.
Algirdas Brazauskas.
13.20 Berniukų ir jaunuolių chorui
„Ąžuoliukas“ - 55.
14.40 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.35 Mažieji sekliai ir Baltosios
Damos paslaptis.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 11.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.

8.00 „Detektyvas Bekstriomas“.
N-7 (kart.)
9.00 „Kur giria žaliuoja“.
9.30 „CSI Majamis“. N-7 (kart.)
10.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-14 (kart.)
12.30 „Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Beatos virtuvė.
12.45 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.20 Modernus serialas.
Premjera. Tvin Pyksas 3. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 4 N-7.
1.05 LRT forumas.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Nematoma Lietuvos
istorija.
4.05 Emigrantai.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.

12.40 Nuo... Iki... (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Čia tai geras!.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Numeris 44“.
1.15 „Visa menanti“. N-7.
2.05 „Spąstai“. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 Prieš srovę. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Ringo karalius“. N-14.
0.45 „CSI kriminalistai“. N-7.
1.35 Naujokė. N-7.
2.05 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.30 „Rouzvudas“. N-7.
3.20 Melas ir paslaptys. N-14.
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
7.35 „Farų karai“. N-7.
8.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.

9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
13.45 „Farų karai“. N-7.
14.45 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „PREMJERA Sudužusių
žibintų gatvės“. N-7.
19.30 „Įteisintas faras“. N-7.
20.30 Pagalbos skambutis. N-7.
21.00 Piko valanda. N-7.
23.05 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių
kelias. N-7.
1.30 „Mentalistas“. N-7.
2.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
3.00 „Pragaro katytė“.
3.45 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
4.05 „Gyvūnų būstai. Gamtos
inžinieriai“.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
N-7.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7.
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7.
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė.
Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Emigrantai.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Premjera. Vokietija 1983iaisiais. N-14.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 5.
1.05 Nacionalinė ekspedicija.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Istorijos detektyvai.
4.05 Gyvenimas.
5.00 Seserys. N-7.
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.35 Anapus nežinomybės.

N-7.
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 „Meilė gydo“.
20.30 Pagauk dainą.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Pagrobtas gyvenimas“. N14.
0.40 „Juodasis sąrašas“. N-7.
1.35 „Visa menanti“. N-7.
2.25 „Numeris 44“. N14.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 Rezidentai. N-7.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 „Gero vakaro šou“.. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.25 „Vikingų loto“.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Mes valdome naktį“.
N-14
0.55 „CSI kriminalistai“. N-7.
1.45 Naujokė. N-7.
2.10 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.40 „Rouzvudas“. N-7.
3.30 Melas ir paslaptys. N-14.

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
7.35 „Farų karai“. N-7.
8.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Įteisintas faras“. N-7.
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
13.45 „Farų karai“. N-7.
14.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 LKL čempionatas.
Lietuvos rytas - Lietkabelis.
Tiesioginė transliacija.
21.00 Pasmerktieji 2. N14.
22.45 Piko valanda. N-7.
0.45 „Mentalistas“. N-7.
1.30 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
2.15 „Pragaro katytė“.
3.00 Anapus nežinomybės (k).
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 „Būrėja“.
8.50 „Akloji“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
N-7.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7.
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7.
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė. Ašmenys“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
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16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Mirtis po žeme. N-7.
22.55 „Meilės randai“. N-7.
1.10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
2.00 „Policija ir Ko“. N-7.
2.50 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.15 „Velvet“. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (kart.).
8.45 Mokslo sriuba.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Getas.Venecijos geto
žydų istorija (kart.).
13.05 Giminės.
14.45 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (.
15.35 Mokslo sriuba.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Misija. Vilnija.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.30 Stambiu planu.
19.00 Skonio pasaka. (kart.).
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 Anapus čia ir dabar.
21.10 Premjera. Kiotas.
22.00 Apetitas meilei. N-14.
23.30 Laisvės vėliavnešiai.
23.55 DW naujienos rusų kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Markas

Palubenka.
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.30 Misija. Vilnija.
3.00 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017“.
4.10 Anapus čia ir dabar.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Nuo... Iki... (k).
8.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 Bus visko (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
15.30 Nuo... Iki... (k).
16.30 Farai (k). N-7. Realybės
šou.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 „Kobra 11“. N-7
7.45 „Detektyvas Bekstriomas“.
N-7 (kart.)
8.45 „Gyvūnų manija“. N-7
(kart.)
9.15 „CSI Majamis“. N-7 (kart.)
10.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-14 (kart.)
12.30 „Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.
14.30 „Teleparduotuvė“.
15.00 „Detektyvas

Bekstriomas“. N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „Naša Raša“. N-14 (kart.)
21.35 „UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „FC Spartak Moskva“
- „Liverpool FC“.
23.40 „Naša Raša“. N-14
0.30 „Las Vegasas“. N-7
1.25 „Nevykėlių dalinys“. N-7
(kart.)
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Darbščios rankos, atviros
širdys.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Marionečių šokiai“. N-7.
00.50 „MMA “King of the Cage
001”. JAV - Lietuva“ (1).
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“. N-7.
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18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Garbės reikalas. N-7.
22.55 „Meilės randai“. N-7.
0.55 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.45 „Policija ir Ko“. N-7.
2.35 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.20 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
4.00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Mirtis po žeme. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Markas
Palubenka. (kart.).
7.05 Stilius. Gyvenimo būdo
žurnalas.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (kart.).
8.45 Mokslo sriuba.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Amerikos žydai (kart.).
14.00 Iš užmirštos knygos.
15.00 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.50 Mokslo sriuba.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Laba diena, Lietuva.
18.35 Teatras.
19.30 Šlovės dienos. N-7.
20.20 IQ presingas.
21.05 Premjera. Aliaskos magistralė.
22.00 Elito kinas. Premjera.
Daiktų kontūrai (subtitruota).
23.35 Mokslo sriuba.
23.55 DW naujienos rusų kalba.

0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Šlovės dienos (kart.).
2.30 Kultūrų kryžkelė.
3.00 VII tarptautinis folkloro
festivalis „Saulės žiedas“.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Kalinių žmonos. N-7.
8.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 Nuo... Iki... (k).
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 Kalinių žmonos (k). N-7.
16.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 „Kobra 11“. N-7
7.45 „Detektyvas Bekstriomas“.
N-7 (kart.)
8.45 „Svajonių šefas“.
9.15 „CSI Majamis“. N-7 (kart.)
10.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-14 (kart.)
12.30 „Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.
14.30 „Teleparduotuvė“.

15.00 „Raitelis be galvos“. N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „Lietuvos futbolo rungtynės. Klaipėdos „Atlantas“
- Vilniaus „Žalgiris“. Tiesioginė
transliacija.
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „„Naša Raša“. N-14 (kart.)
21.35 „UEFA Čempionų lygos
rungtynės. „Paris Saint-Germain
FC“ - „FC Bayern München“.
Tiesioginė transliacija.
23.40 „Naša Raša“. N-14
0.40 „Las Vegasas“. N-7
1.35 „Nevykėlių dalinys“. N-7
(kart.)
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Kitomis akimis.
07.50 Skinsiu raudoną rožę.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Marionečių šokiai“.N-7.
00.50 „Leningradas. Pokario
gatvės“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“. N-7.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Premjera. Karalių pamaina. Vaidybinis filmas. Rež. I.
Miškinis.
0.15 Premjera. Detektyvas
Monkas 5. N-7.
1.05 Specialus tyrimas.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom“.
3.30 Laisvės vėliavnešiai.
4.05 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
5.00 Seserys (kart.).
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“. N-7.
9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 KK2 (k).
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 VAKARO SEANSAS
„Pradžia“. N14.
1.25 „Visa menanti“. N-7.
2.15 Alchemija. VDU karta.
2.45 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 „Bruto ir Neto“.. N-7.
8.25 „Moterys meluoja geriau“.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas
Plačiakelnis. N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 Bruto ir Neto. N-7.
20.00 „Farai“. N-7.
21.00 Moterys meluoja geriau.
N-7.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 VAKARO KINO
TEATRAS „Kraujo ryšiai“. N-14
1.05 „„CSI kriminalistai“. N-7.
1.55 Naujokė. N-7.
2.25 Paskutinis iš vyrų. N-7.
2.50 „Rouzvudas“. N-7.
3.40 Melas ir paslaptys. N-14.

6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
7.35 „Farų karai“. N-7.
8.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.
10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
12.35 „Kas žudikas?“. N-7.
13.45 „Farų karai“. N-7.
14.45 Muchtaro sugrįžimas.
N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 LKL čempionatas.
Neptūnas - Žalgiris. Tiesioginė
transliacija.
21.00 Dirbtinis intelektas. N-7.
23.55 Pasmerktieji 2. N14.
1.35 „Mentalistas“. N-7.
2.20 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“. N-7.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7.
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7.
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
9.05 Senis. N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 1. N-7.
10.55 Detektyvas Monkas 1.
N-7.
11.40 Stilius.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys. N-7
17.30 Žinios (su vertimu į gestų
k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Pragaro vaikis 2.
Aukso armija. N-14.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
2.05 Klauskite daktaro.
3.05 Mūsų gyvūnai.
3.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
4.05 Stilius.
5.00 Seserys (kart.).
6.35 „Visatos broliai“.
7.00 „Kaukė“.
7.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. N-7.

9.50 24 valandos. N-7.
10.35 Yra, kaip yra. N-7.
12.40 KK2 (k). N-7.
13.30 „Gyvenimo šukės“. N-7.
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24 valandos. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 SAVAITĖS HITAS.
PREMJERA „Ties riba į rytojų“.
N14.
23.15 PREMJERA „Interviu su
diktatoriumi“. S.
1.25 „Skiriamoji juosta“. N-7.
6.25 “Didvyrių draugužiai”.
6.55 Simpsonai. N-7.
7.55 „Bruto ir Neto“.. N-7.
8.25 „Moterys meluoja geriau“.
8.55 Meilės sūkuryje. N-7.
10.00 „TV Pagalba“. N-7.
12.00 Tėvelio dukrytės. N-7.
13.00 Kempiniukas Plačiakelnis.
N-7.
13.30 Simpsonai. N-7.
14.30 „Pažadėtoji“. N-7.
15.30 „Pamilti vėl“. N-7.
16.30 „TV Pagalba“. N-7.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 DIDYSIS
PENKTADIENIO FILMAS
„Karališka drąsa“. N-7
21.15 VAKARO KINO
TEATRAS „Dingęs pasaulis.
Juros periodo parkas“. N-7
23.55 „Mačetė“. S
2.00 „Grainderis“. N-7
6.40 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
7.35 „Farų karai“. N-7.
8.30 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
9.30 „Voratinklis“. N-7.

10.30 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
11.35 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
12.40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. N-7.
13.45 „Farų karai“. N-7.
14.45 Muchtaro sugrįžimas. N-7.
15.50 „Voratinklis“. N-7.
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“. N-7.
18.00 Info diena.
18.30 „PREMJERA Sudužusių
žibintų gatvės“. N-7.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
N-7.
21.30 Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas. N14.
23.40 Dirbtinis intelektas. N-7.
2.15 „Begėdis“. N14.
3.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“.
N-7.
4.00 Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas (k). N14.
6.50 “Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai”.
7.45 „Būrėja“.
9.25 „Juodieji meilės deimantai“.
N-7.
10.25 „Policija ir Ko“. N-7.
11.30 „Ekspertė Džordan“. N-7.
12.30 „CSI. Niujorkas“. N-7.
13.30 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
14.35 „Marvel animė. Geležinis
žmogus“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių
biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.

19.00 „CSI. Niujorkas“. N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA
Nusikaltimo vieta - Berlynas.
Mes, jūs, jie. N-7.
22.55 „Meilės randai“. N-7.
1.05 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
1.55 „Policija ir Ko“. N-7.
2.45 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius. N-7.
4.10 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Garbės reikalas. N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
7.05 LRT Kultūros akademija.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (kart.).
8.45 Mokslo sriuba.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.10 Aliaskos magistralė
(kart.).
13.05 VII tarptautinis folkloro
festivalis „Saulės žiedas“.
14.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.45 Mokslo sriuba.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Kultūrų kryžkelė.
17.00 Legendos.
17.45 Pasaulio irklavimo čempionatas. Pusfinaliai.
20.20 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
21.10 Projektas „Žaliasis švytėjimas“. ar įveiksime gravitaciją?
22.00 Lietuvos patriotai.
23.10 Stambiu planu.
23.40 Mokslo sriuba.

23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 LRT OPUS ORE. Mesijus
& Munpazn.
1.40 Legendos.
2.25 Kultūrų kryžkelė.
2.55 Lietuvos patriotai.
4.05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
5.00 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Pagalbos skambutis. N-7.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 Kalinių žmonos (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis.
N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Pagalbos skambutis (k).
N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Dienos komentaras.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 Dienos komentaras (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 „Kobra 11“. N-7
7.45 „Detektyvas Bekstriomas“.
N-7 (kart.)
8.45 „Vienam gale kablys“.. N-7
(kart.)
9.15 „CSI Majamis“. N-7 (kart.)
10.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-14 (kart.)

12.30 „Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.
14.30 „Teleparduotuvė“.
15.00 „Raitelis be galvos“. N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
21.00 „„Naša Raša“. N-14
(kart.)
22.00 „Paskutinis raganų medžiotojas“. N-14
0.10 „Las Vegasas“. N-7
1.05 „Nevykėlių dalinys“. N-7
(kart.)
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 „Šiandien kimba“.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7.
10.25 „Gluchariovas“. N-7.
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Albanas“. N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
21.30 „Delta“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.45 „Marionečių šokiai“. N-7.
00.50 „MMA “King of the Cage”.
JAV - Lietuva“ (2).
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
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Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
21.00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Midsomerio žmogžudystės XIX. Žvėrys. N-7.
23.05 SNOBO KINAS Paryžius
- Manhatanas. N-7.
0.35 „Diagnozė - žmogžudystė“.
N-7.
1.25 „Policija ir Ko“. N-7.
2.15 „Ekspertė Džordan“. N-7.
3.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“. N-7.
3.40 Nusikaltimo vieta Berlynas. Mes, jūs, jie (k). N-7.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 LRT OPUS ORE. Mesijus
& Munpazn. (kart.).
7.05 Karinės paslaptys.
7.55 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3 (kart.).
8.45 Stambiu planu.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Projektas „Žaliasis švytėjimas“. ar įveiksime gravitaciją?
(kart.).
13.00 Euromaxx.
13.30 Lietuvos patriotai.
14.40 Mūsų kaimynai marsupilamiai 3.
15.35 Mokslo sriuba.
16.05 Kaip atsiranda daiktai 12.
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
16.55 Atspindžiai.
17.25 Pasaulio irklavimo čempionatas. Pusfinaliai ir finalai.
21.15 Kur vanduo ir žmonės
kuria gyvenimą. Dreverna.
21.45 Muzika gyvai. Koncertas
„Florencijos suvenyras“.
23.10 Teatras.
0.05 DW naujienos rusų kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.

0.45 Džiazo muzikos vakaras.
1.40 Karinės paslaptys.
2.30 Atspindžiai.
3.00 ARTi.
3.20 Muzika gyvai. Koncertas
„Florencijos suvenyras“.
4.45 Legendos.
5.30 Panorama.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 KK2 (k). N-7.
8.30 Autopilotas.
9.00 Žinios.
10.00 Dienos komentaras (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.35 Pagalbos skambutis. N-7.
13.35 24 valandos (k). N-7.
14.25 Yra, kaip yra (k). N-7.
15.30 KK2 (k). N-7.
16.30 Autopilotas (k).
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
2.30 Info diena (k).
7.00 „Kobra 11“. N-7
8.00 „Raitelis be galvos“. N-7
(kart.)
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
9.30 „CSI Majamis“. N-7 (kart.)
10.30 „Nevykėlių dalinys“. N-7
11.00 „Moderni šeima“. N-7
11.30 „Kaulai“. N-14 (kart.)
12.30 „Havajai 5.0“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas bendrikas“.

14.30 „Teleparduotuvė“.
15.00 „Raitelis be galvos“. N-7
16.00 NAUJAS SEZONAS
„Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę“. N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „CSI Majamis“. N-7
19.00 „Kobra 11“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“. N-7
20.30 „Farai“. N-7
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Medžioklės sezonas“.
N-14
0.10 „Paskutinis raganų medžiotojas“. N-14 (kart.)
06.50 „Laukinė Australija“.
07.20 Vantos lapas.
07.50 Partizanų keliais.
08.20 Patriotai. N-7.
09.20 „Likimo melodija“. N-7
10.25 „Gluchariovas“. N-7
11.30 „Delta“. N-7.
12.35 „Kapitonas Gordejevas“.
N-7.
13.35 „Bitininkas“. N-7.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Delta“. N-7.
16.00 Reporteris.
16.50 „Rojus“. N-7.
18.00 Reporteris.
18.55 „Albanas“. N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 „Moterų daktaras“. N-7.
22.30 Reporteris.
23.00 „Gluchariovas“. N-7.
01.05 „Delta“. N-7.
02.55 „Moterų daktaras“. N-7.
01.50 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Delta“. N-7.
03.35 „Ilga kelionė namo“. N-7.
04.25 „Merdoko paslaptys“.
05.05 „Delta“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Premjera. Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2.
7.20 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 1.
7.30 Šervudo padauža
Robinas Hudas.
7.45 Premjera. Džeronimas
3.
8.10 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
Neįtikėtini Afrikos laukiniai
gyvūnai (subtitruota).
12.50 Pasaulio dokumentika.
Erdvės. Pasaulio žavesys
(subtitruota).
13.45 Premjera. Agata Kristi.
Mįslingos žmogžudystės. N-7.
15.15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios (su vertimu į
gestų k.).
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuoju Lietuvą.
23.00 Premjera. Edo televizija (EdTV). N-7.
1.00 Pasaulio dokumentika.
2.50 Klausimėlis.lt.
3.05 Teisė žinoti.
3.30 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
4.00 Karinės paslaptys.
4.45 Auksinis protas.
6.00 „Kaukė“.

6.55 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
7.20 „Nickelodeon“ valanda.
Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
7.45 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.10 „Keista šeimynėlė“.
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Ogis ir tarakonai“.
10.10 KINO PUSRYČIAI
„Tomas ir Džeris. Greiti ir
plaukuoti“.
11.40 „Keturkojai didvyriai“.
13.25 „Džekis Čanas.
Pirmasis smūgis“. N-7.
15.10 „Pričiupom!“.
15.40 „Žydroji pakrantė.
Pabudimas“. N-7.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.30 SUPERKINAS.
PREMJERA „Drakono užkeikimas“.
21.15 PREMJERA „Brolis
keistuolis“. N14.
23.10 „Kelyje“. N14.
1.05 „Interviu su diktatoriumi“. S.
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Bailus voveriukas“.
7.30 Transformeriai.
Maskuotės meistrai. N-7.
8.00 Ančiukų istorijos.
8.30 Kur giria žaliuoja.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Misija - dirbame sau.
10.30 Svajonių ūkis.
11.00 „Anastasija“. N-7
12.50 „Beždžionėlė riedlentininkė“.
14.35 „Auksiniai bateliai“.
16.15 „Ekstrasensų mūšis“.
N-7

18.00 „INOprogresas“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“. Loterija.
19.30 ŠEŠTADIENIO
ŠEIMOS KINO TEATRAS
„Garfildas“.
21.05 PREMJERA „Knygų
vagilė“. N-7
23.50 „Klastingi namai“. N-14
1.35 „CBGB klubas“. N-14
6.15 „Diagnozė - žmogžudystė“. N-7.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“.
10.30 Pašvaistė. Liepsnojanti
padangė.
11.40 „Pragaro katytė“.
12.40 „Žvaigždės.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“. N-7.
14.40 „Kas žudikas?“. N-7.
15.55 Blogiausias Lietuvos
vairuotojas. N-7.
17.00 LKL čempionatas.
Lietuvos rytas - Dzūkija.
Tiesioginė transliacija.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.55 MANO HEROJUS Kita
miesto pusė. N14.
0.35 AŠTRUS KINAS
Pjūklas. S.
2.25 „Mentalistas“. N-7.
3.10 Muzikinė kaukė (k).
6.50 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
7.50 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“. N-7.
8.45 „Sodo gyventojai“.
9.15 „Afrika. Pavojinga tikrovė“.
10.15 „Būrėja“.
11.25 „Akloji“.
12.00 „Šviežias maistas.
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Anos Olson receptai“.
13.00 „Sodininkų pasaulis“.
13.35 „Keisčiausi pasaulio
restoranai“.
14.05 „Pasisvėrę ir laimingi“.
15.05 „Širdele mano“. N-7.
17.05 „Akloji“.
18.15 „Būrėja“.
18.50 „Didingasis amžius.
Jos didenybė Kiosem“.
21.00 „DETEKTYVO
VAKARAS Nusikaltimas“.
N14.
23.15 „Detektyvė Rizoli“.
N-7.
0.10 Paryžius - Manhatanas.
N-7.
1.30 Midsomerio žmogžudystės XIX. Žvėrys. N-7.
3.10 „Pasisvėrę ir laimingi“.
Kultūros
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
9.00 Kelias. Laida evangelikams.
9.15 Krikščionio žodis. (subtitruota).
9.30 Maistas ir aistros.
10.00 Pradėk nuo savęs.
10.30 Pažvelk į profesiją
kitaip.
11.00 Vokalinės studijos
„Kivi“ 20-mečio koncertas.
12.30 Ponas Selfridžas 4.
14.00 Jubiliejinis Rositos
Čivilytės koncertas. 2016 m.
15.30 Lietuva mūsų lūpose.
16.00 Stop juosta.
16.30 ARTS21.
17.00 Durys atsidaro. Viena
istorija.
17.20 Pasaulio irklavimo
čempionatas. Finalai.
19.30 Nes man tai rūpi.
20.15 Karinės paslaptys.
21.00 Kino žvaigždžių alėja.

Premjera. Elektrinis raitelis
(subtitruota).
23.30 Muzikos pasaulio
žvaigždės.
23.30 Dabar pasaulyje.
24.00 Elito kinas. Daiktų
kontūrai. N-14.
1.35 Lietuva mūsų lūpose.
2.10 Anapus čia ir dabar.
3.00 LRT Kultūros akademija.
3.45 IQ presingas.
4.30 Stambiu planu.
5.00 ARTS21.
5.30 Panorama.
6.30 Info diena (k).
10.30 Info diena (k).
14.30 Autopilotas (k).
15.00 Labas vakaras,
Lietuva (k).
16.00 KK2 (k). N-7.
18.00 Farai (k). N-7.
18.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
19.30 @rimvydasvalatka (k).
20.00 Kalinių žmonos (k).
N-7.
21.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Pagalbos skambutis
(k). N-7.
4.10 Tauro ragas (k). N-7.
4.35 Apie žūklę (k).
5.05 Autopilotas (k).
5.30 Ne vienas kelyje (k).
6.30 „Pavojingiausi pasaulio
keliai“ (kart.)
7.30 „Jokių kliūčių!“ (kart.)
8.30 „Vienam gale kablys“.
9.00 „Statybų gidas“.
9.30 PREMJERA „Sporto
namai“.
10.30 NAUJAS SEZONAS
„Lietuvos mokyklų žaidynės“.
11.00 „Išlikimas“. N-7
12.00 „Dalykai, kuriuos verta

išmėginti“. N-7
13.00 „Jokių kliūčių!“. N-7
14.00 „Gražiausi žemės
kampeliai“.
15.00 „Pavojingiausi pasaulio keliai“. N-7
16.00 „Iš peties“. N-7
17.00 „Havajai 5.0“. N-7
18.00 „Elementaru“. N-7
19.00 „Skorpionas“. N-7
21.00 „Dainų dvikova“.
21.30 „TV3 žinios“.
22.30 „Mafija“. N-7
0.10 „Medžioklės sezonas“.
N-14 (kart.)
07.25 „Laukinė Australija“.
08.00 Auginantiems savo
kraštą.
08.30 „Laukinė Australija“.
09.00 Skinsiu raudoną rožę.
09.30 „Likimo melodija“. N-7.
11.30 „Vincentas“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
15.00 „MMA “King of the
Cage 001”. JAV - Lietuva“ (3).
16.00 Žinios.
16.20 Partizanų keliais.
16.50 „Vandenyno milžinai“.
N-7.
18.00 Žinios.
18.35 0 laipsnių.
18.40 „Ilga kelionė namo“.
N-7.
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas.
Nemėjos liūtai“. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vincentas“.
00.30 „Merdoko paslaptys“.
N-7.
02.25 „Likimo melodija“. N-7.
03.55 „Vincentas“.
05.05 „Inspektorius Luisas.
Nemėjos liūtai“. N-7.
06.35 „Jaunikliai“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

UAB „Anykščių vandenys“  atlieka
šias paslaugas:
- nuotekų ištraukimas iš nuotekų
surinkimo šulinių;
- lauko tualetų išsiurbimas ir
išplovimas;
- nuotekų tinklo išplovimas;
- drenažo tinklo išplovimas.
Informacija suteikiama
Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite duotus skaičius.
Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje).

tel. (8-650) 16057.

akiratis
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Medininkų pilyje princesės negyveno
draugas, o kas priešas. Ženklinti
apsiaustai patiems riteriams signalizuodavo, kas yra kas. Manoma, kad kai kurie riterių šarvai
svėrė apie 20 kilogramų. Kariui,
kuris visą gyvenimą užsiėmė karyba, tai nebūdavo labai daug.‘‘ –
pasakojo muziejininkas.
Tiesa, pamačius muziejuje eksponuojamus šarvus, lengva pamanyti, jog mitas, kad viduramžiais
žmonės buvo mažesni, neteisingas. A. Krivošeinas į šį klausimą
atsakė, jog muziejuje eksponuojamos XIX-ame amžiuje pagamintos šarvų reprodukcijos tikrai
išdidintos, nes iš tiesų to laikmečio vyrų ūgis buvo apie 150-170
centimetrų.
,,Žalgiris, arba Rūstybės
diena“

Rekonstruotoje Medininkų pilyje matosi ir autentiškų plytų fragmentų – bokštas sumūrytas skirtingomis plytomis.
(Atkelta iš 5 p.)
Taikyti apribojimai valstiečiams, jiems drausta medžioti
stambesnius gyvūnus, (elnius,
briedžius, stumbrus ir pan.). 1795
m. žlugus Lietuvos-Lenkijos valstybei, medžiojami gyvūnai tapo
Rusijos caro nuosavybe. Nors
medžioklė toliau ribota, gyvūnai
nyko. Pavyzdžiui, prieš Pirmąjį pasaulinį karą stumbrų tebuvo
likę apie 600, kol tarpukaryje jie
galiausiai išnyko (1919 m. Belovežo girioje ir 1927 m. Kaukaze)
ir tik 1929 m. pradėta atkurti išnykusią populiaciją. Vieno milžiniš-

ko stumbro galva eksponuojama ir
Medininkų pilies muziejuje, kurią
padovanojo Amerikos Lietuvių
bendruomenė.
Apsiaustai riterius
saugojo nuo pražūties
,,Šarvai, kuriais apsirengę kovodavo riteriai, turėjo vieną, atrodo, nereikšmingą detalę – plonus
apsiaustus. Tiesa, jie buvo gyvybiškai būtini – mūšio sukūryje,
per šalmą, susimaišius keliems
tūkstančiams karių, buvo praktiškai neįmanoma atskirti, kas yra

Kad ir kokie puikūs ir prabangūs buvo riterių šarvai, jie negarantavo absoliučios apsaugos – Prancūzijos karalius, Henrikas
II, Paryžiuje, turnyro metu, net su specialiai jam padarytais šarvais žuvo – medinė priešo ietis persmeigė karaliaus krūtinę.

,,2012 metais, kai buvo atidarytas Medininkų muziejus, buvo
pristatytas ir dabar čia eksponuojamas milžiniškas paveikslas ,,Žalgiris“, vaizduojantis
Viduramžių periodą Lietuvoje
alegorine forma. Paveikslo autorius – profesorius Giedrius Kazimierėnas. Beveik 13 kv. m ploto
paveiksle, įrėmintame gotikinės
katedros altoriaus pavyzdžiu pagamintu mediniu rėmu, Ulrichas
fon Jungingenas vaizduojamas
baudžiamas Dievo šviesos, skeletas su karūna – Romos popiežius,
kuris laimino kryžiuočių – žygius.
Dešinėje paveikslo pusėje – jungtinės Lietuvos ir Lenkijos pajėgos
ir energingas Vytauto puolimas.
Pirmame plane vaizduojamas besimeldžiantis karalius Jogaila, kuris geidė išvengti mūšio“, – apie
Žalgirio mūšiui paminėti skirtą
paveikslą, eksponuojamą muziejaus antrajame aukšte, pasakojo
ekskursijos vadovas.
Didikai rakino cukrų
Trečiajame muziejaus aukšte
eksponuojami auksiniai ir sidabriniai meno kūriniai – indai, papuošalai, dekoratyvinės lėkštės, net
metaliniai moteriški rankinukai.
,,Vienas seniausių eksponatų – indas, pagamintas dabartinės Skandinavijos teritorijoje maždaug X –
ame amžiuje po Kristaus. Vėliau
jis atvežtas į Lietuvą ir naudotas
apeigoms. Taip pat eksponuojami
kunigaikščių epochos papuošalai
– žiedai, sagos, didžiuliai žirgų
papuošimai. Pastaruosius, už kuriuos buvo galima nupirkti apie
20 arklių, sau galėjo leisti tik kunigaikščiai ar jo dvaro nariai. Taip

pat salėje eksponuojame ir kiek
kurioziškų dalykų – pavyzdžiui,
cukrines su užraktais. Cukrinės
rakintos dėl to, kad cukrus buvo
labai brangus ir net patys turtingiausi žmonės ribojo prieigą prie
šio skanėsto“, - pasakojo muziejininkas.
Visi žmonės lygūs, tik
vyrai kiek lygesni
„XIX amžiuje Vilniuje gyveno
žymus auksakalys Vaitiekus Jastžembskis. Būtent jis restauravo
Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo metalinius drabužius. Jam
mirus, auksakalyste pradėjo užsiimti jo žmona Tara Jastžembska.
Tačiau kurį laiką jai buvo draudžiama užsiimti šiuo amatu vien
todėl, kad ji buvo moteris. Kiek
vėliau, išimties tvarka, Vilniaus
miesto valdžia jai leido būti auksakale. Iki XIX amžiaus pabaigos Vilniaus miesto dokumentuose dažnai minimas dirbinių
fabrikėlis. Galima drąsiai teigti,
kad T. Jastžembskos kūriniai prilygsta jos vyro darbams“, – apie
įdomiausius iš dviejų didelių ir
aštuonių mažesnių vitrinų su įvairiausiais sidabriniais dirbiniais,
eksponatus, pasakojo A. Krivošeinas.
Vilnius – tiltas tarp skirtingų
civilizacijų
,,Vilniuje XIX amžiuje dažnai
atsirasdavo įvairių kultūrinių fenomenų. Kai kurios taurės, kurias
lengva įsivaizduoti naudojamas
katalikų bažnyčioje, papuoštos
užrašais žydų kalba. Šios taurės,
vadinamos kidušinėmis, pagamintos žydų auksakalių, naudotos
tradicinėms jų apeigoms, tačiau
be užrašų, ant indų nėra jokių kitų
tradicinių žydų meno bruožų, –
sakė muziejaus darbuotojas. - Taip
pat Vilniuje daug cerkvių, kurios
įrengtos barokiniu stiliumi. Žmonės, atvažiavę iš Graikijos, Rumunijos, Rusijos dažnai nustemba
užėję į vidų ir dar pasitikslina, ar
tai tikrai stačiatikių cerkvė – toks

dekoras būdingas būtent Lietuvai“.
Medinės konstrukcijos nebuvo
patikimos
Ketvirtajame muziejaus aukšte galima išeiti į šaudyklą, esančią
lauke, kur lietuviai lankininkai ir
gynėsi nuo užpuolėjų.
Iš viso pilyje buvo 285 šaudymo
angos. Šaulių galerijos buvo pagamintos iš medžio – tai viena iš priežasčių, kodėl vėlesniais laikais buvo
atsisakyta tokio tipo pilių – priešai
degančiomis strėlėmis nesunkiai
galėjo sunaikinti medines konstrukcijas, kurių, mūšio metu nebuvo laiko gesinti. Medininkų pilies kieme,
kuris atsiveria iš šaudyklos, matoma
visa pilies teritorija, kurioje mediniuose nameliuose kadaise gyveno
pilies gynėjai. ,,Pilies bokšte buvo
įkurtos karinės patalpos, sandėliai,
o penktame aukšte apartamentai
vizituojantiems didikams“, – apie
patalpas pilyje sakė A. Krivošeinas.
Vytauto Didžiojo
apartamentuose dabar gali
pailsėti ekskursantai
Dabar penktajame Medininkų pilies bokšto aukšte, kur viduramžiais
buvo valdovų apartamentai, ir kur
bent kelis kartus buvo apsistojęs
Vytautas Didysis, įrengta auditorijos tipo patalpa.
,,Kaip atrodė šis aukštas, duomenų neturime, todėl šią erdvę stengėmės ne atkurti, o sukurti. Dailininkas sukūrė gotikinio tipo skliautą,
langų papuošimus, kurie papuošti
prancūziškos gotikos stiliumi, kuris buvo madingas Vytauto laikais.
Dar visai neseniai, prieš pilies rekonstrukciją, į sienas buvo įaugę
medžiai. Vieną kamieną mūrinėje
sienoje nusprendėme palikti – kaip
priminimą ateities kartoms, kad
istoriją privalu gerbti, o senuosius
statinius – saugoti“, – pasakojo muziejaus ekskursijų vadovas. Dabar
ši salė vėl yra reprezentatyviausia
patalpa visoje tvirtovėje. Tai vieta,
kurioje gali būti pristatomos knygos, sakomos iškilmingos kalbos,
organizuojami kultūros renginiai.
Čia turistai palieka atsiliepimus
apie įspūdžius Medininkuose lankytojų knygoje.
-ANYKŠTA

Darbo laikas ir bilietai
27 kilometrų atstumu nuo Vilniaus esantis Medininkų pilies muziejus balandžio – spalio mėnesiais dirba nuo 10 iki 18 valandos, lapkričio – kovo nuo 9 iki 17 valandos. Bilietai moksleiviams, studentams ir
senjorams kainuoja vos 0,87 euro centus, o suaugusiems – 1,74 euro
centus. Norintiems muziejaus eksponatus fotografuoti teks sumokėti
dar 1,50 euro. Taip pat čia vykdomi ir įvairūs edukaciniai užsiėmimai
vaikams – pasakojimas apie Lietuvos pinigų istoriją, gotikinį miestą,
lankus, senovės lietuvių religiją.

Medžioklės trofėjams skirtoje menėje eksponuojamos milžiniško stumbro ir egzotiškų kitų kraštų
gyvūnų iškamšos.
Autorės nuotr.
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Parduotuvėse kvepia anykštėnų braškės
Anykštėnai, o ir visos Lietuvos gyventojai vėl gali mėgautis lietuviškomis braškėmis. Anykščių „Norfose“ ir „Žiburyje“ jau yra
Audriaus ir Valdo Juškų šiltnamiuose užaugintų braškių. Netrukus anykštėnų uogos turėtų pasiekti ir kitus prekybos centrus.
Lietuviškų braškių bus galima paragauti tik iki lapkričio mėnesio, o į rinką tiekiamas jų kiekis kol kas nebus didelis. V. Juška
šypsojosi, jog šį rudenį prie Anykščių esančiuose šiltnamiuose kiekvienam Lietuvos gyventojui užaugins po vieną braškę.

maistinėmis prilygtų normaliam
savo giminaičiui.
Ūkininkai - didžiausi
Anykščių darbdaviai
Juškų šiltnamiuose dirba 190
žmonių. Ūkininkai yra didžiausi
Anykščių darbdaviai. Visi, kas iš
anykštėnų norėjo ir netingėjo, galėjo ūkyje įsidarbinti. Tiek, kiek
Juškoms reikia darbininkų, mieste
surasti net nepavyko - ūkininkų
autobusas kas rytą važiuoja į rajono miestelius ir iš jų susirenka
darbuotojus.
Pasak V. Juškos, darbuotojų
algos priklauso nuo jų veiklos rezultato - identišką darbą dirbančių
žmonių algų skirtumas siekia ir
150 eurų.
10 ha ploto šiltnamiai - monstriška teritorija, bet ūkininkai teigia, kad dar galėtų plėstis, tiesa,
Juškos teigia, jog racionalesnė
būtų ne šiltnamių ploto plėtra, o tų
šiltnamių didesnis „įdarbinimas“.
Braškėms paskirtas vienas hektaro
ploto šiltnamis - kituose 9 ha ploto
šiltnamiuose auginami agurkai ir
pomidorai.
Šilumos turi, reikia šviesos

Rudenį anykštėnai ūkininkai planuoja užauginti du milijonus
braškių uogų.
Rinkis braškę lietuvišką!
Rudeninis braškių sezonas tęsis
tik porą mėnesių. Lapkričio mėnesį bus nuskintos paskutinės Juškų braškės ir jų daigai užmigdyti
žiemos miegu. Iš viso ūkininkai
rudenį planuoja priskinti apie 40
tonų braškių arba apie 2 mln. uogų
vienetų.
Lietuvos prekybos centruose
braškių būna kiaurus metus, tačiau
dažniausiai prekiaujama atvežtinėmis uogomis. Tik šiemet Lietuvos
ūkininkai šiltnamiuose pradėjo
auginti braškes. Pradžioje rinkoje
pasirodė kito Lietuvos ūkininko
braškės. „Pirkome lietuviškų braškių, ir olandiškų. Degustavome,

lyginome. Na, skiriasi ir skonis, ir
kvapas. Į Lietuvą vežamos olandiškos braškės yra kitos veislės,
jos pritaikytos transportavimui.
Natūralu, kad kai uoga skirta transportavimui, ji kietesnė - kaip guminė“, - aiškino V. Juška.
A. Juška dėstė, kad jų šiltnamiuose užaugintas braškes reikia
suvalgyti per 4-5 dienas, tuo tarpu
atvežtinės uogos nesugenda savaitėmis. Broliai priminė, kad tas pats
yra ir su agurkais bei pomidorais
- importinės daržovės kartais kelyje praleidžia tris savaites ir nieko, į prekybos centrus atvežamos
turėdamos gerą vaizdą. Tačiau juk
nebūna taip, kad beveik nemirtinga uoga ar daržovė skoniu, kvapu,

Juškų šiltnamius šildo du skiedromis kūrenami katilai. Vieno iš
katilų galia 2 MW, kito - 6 MW.
Palyginimui - beveik pusę Anykščių miesto šildančio biokatilo su
ekonomaizeriu galia - 5 MW.
Pirmieji 4 hektarų ploto Juškų
šiltnamiai pastatyti prieš keliolika
metų, o naujieji 6 ha ploto šiltnamiai įrengti tik šį pavasarį. Bendra
naujųjų šiltnamių statybos vertė
- 10 mln. eurų. Didžioji dalis šių
lėšų - europinė parama bei ūkininkų pasiskolintos lėšos.
V. Juška džiaugėsi, kad 20142020 metų finansavimo etape ir
Europos Sąjunga, ir Lietuvos Vyriausybė skyrė paramą šiltnamių
ūkiams. Šiltnamininkai parama
naudojosi ir atsistojo ant kojų,
tačiau iki visaverčio atėjimo į europinę rinką trūksta elektros kainų

Vanduo jau čiurlena ir į rūsius
Kaimyniniai Panevėžio, Kupiškio, Rokiškio rajonai dėl nesibaigiančių liūčių jau paskelbė ekstremalią padėtį, o vakar posėdžiavusi Anykščių rajono ekstremalių situacijų komisija pripažino, kad
Anykščių rajone įvyko ekstremalusis įvykis, t.y. užfiksuota žemės
ūkio pasėlių žūtis didesniame nei 10 hektarų plote. Vanduo jau ne tik
neleidžia ūkininkams įvažiuoti į laukus, tačiau jau veržiasi į gyventojų rūsius, o upėje - rekordinis tokiam metui vandens lygis.

Vanduo upėje šiam žvejui - ne kliūtis. Jis sumeškeriojo kelias
dešimtis gražių kuojyčių.

Kaimų ir gyvenviečių, ypač tų, kur
suardytas drenažas, žmonės jau skundžiasi, kad jų rūsius semia vanduo.
„Kurklių antras kaimas ant kalno,
tačiau į didžiąją dalį rūsių čiurlena
vanduo, - pastebėjo Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. – Žmonės
vandenį semia kibirais, pumpuoja
ar bando nuo namų vandenį nuvesti
grioveliais. Apie ūkininkų patiriamus
nuostolius baisu ir pagalvoti. Antai
vienas ūkininkas, užauginęs 25 hektarus vasarinių kviečių, jų pjauti dar
nepradėjo. Žmonės liks be bulvių,
nes jos jau pūna. Ūkininkai negali
įvažiuoti į laukus ruošti dirvą ir sėti
žiemines kultūras. Nežinau, kas bus“,
- nelinksmai kalbėjo seniūnas. Panaši
situacija ir kitose seniūnijose.
Vakar posėdžiavo Anykščių rajono
savivaldybės ekstremalių situacijų
komisija ekstremalios situacijos rajone nepaskelbė, nes aplinkybės neatitinka vienos iš šešių būtinųjų sąlygų.
Komisija pripažino, kad rajono teritorijoje įvyko ekstremalus įvykis, t. y.
užfiksuota žemės ūkio pasėlių žūtis
daugiau nei dešimtyje hektarų ir pašalinti ekstremalaus įvykio padarinių

Juškų braškių jau yra Anykščių parduotuvėse.
sureguliavimo. Anykštėnai ūkininkai kalbėjo, kad jiems konkuruoti
su kolegomis iš Olandijos sunku ir
dėl olandų ūkininkavimo patirties,
perduodamos iš kartos į kartą, ir
dėl švelnesnių Olandijos gamtinių
sąlygų, kurios sumažina produkcijos kaštus. Šių dalykų, žinoma, nepakeisi, tačiau šalies valdžia galėtų
bent jau peržiūrėti elektros energijos kainas. Turėdami biokatilus
Juškos šiltnamius gali šildyti ir
žiemą, tačiau daugiau dviejų derlių
per metus nuimti negali dėl šviesos trūkumo. „Lenkijoje valstybės
dotacijos, elektra ūkininkams yra
tarp 6-7 centų už kWh, PVM daržovėms 5 proc. Skandinavijos šalyse naktimis ūkininkams elektros

energiją atiduoda už dyką. Jeigu
mums duotų vienodas sąlygas,
mes galėtume konkuruoti. Paskaičiavome, kad jeigu mums būtų taikomas lenkiškas elektros energijos
tarifas, mums apsimokėtų apšviesti
šiltnamius ir auginti 3-4 derlius per
metus. Dabar per metus valstybei
sumokame pusę milijono mokesčių, jei gautume mažesnį elektros energijos tarifą, sumokėtume
milijoną. Valstybė gautų trigubai
daugiau naudos, nei patirtų nuostolių”, - kalbėjo V. Juška. Beje, ne
tik Juškos, bet nė vienas Lietuvos
ūkininkas neturi vadinamosios
“šviesos kultūros”, tad gruodį-vasarį Lietuvos šiltnamiai užmiega
žiemos miegu.

Ūkininkai Juškos yra didžiausi Anykščių darbdaviai. Jų 10 ha ploto šiltnamiuose dirba 190 Anykščių miesto ir rajono gyventojų.
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt
nėra galimybės.
Nuo vandens pertekliaus kenčia ir kai kurie Anykščių miesto bei
kolektyviniuose soduose gyvenantys anykštėnai. Jų rūsius irgi semia
vanduo, o „Elmos“ kolektyviniuose
soduose vanduo kai kur jau užliejo
pievas.
Šventoji irgi liejasi per kraštus.

Pasak Anykščių hidrometeorologijos
posto stebėtojo Petro Buterlevičiaus,
tokio upės šėlsmo rugsėjo mėnesį
neregistruota per 55 metus. „Vanduo
nuo vasaros lygio pakilęs 130 centimetrų ir, jeigu kurią dieną nukrenta
2 cm, tai kitą dieną po lietaus vėl
pakyla kelis centimetrus. 30 metų šiame poste dirbo mama, 25 metus upę
stebiu aš, tačiau rugsėjo mėnesį tokio
potvynio nesame užregistravę“,- sakė
P.Buterlevičius.

Šventosios upės vandens lygis prieš užtvanką ir už jos beveik
susilygino. Užtvankoje stringa upe plaukiantys medžiai...
Autoriaus nuotr.
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Dešimt tūkstančių kilometrų
su našlelėmis (IV dalis)

Iš kurios Irkutsko vietos į Olchono salą važiuoja mikriukai,
turistas turi susirasti pats. Galima spėti, kad vakariečiui šitos
paieškos būtų keblokos.
(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“
Nr. 70)
Pakrantėje vietos mažai ir
namams, ir žmonėms
Pirmoji mūsų nakvynės ne traukinyje vieta - Listvenkos kurortas
prie Baikalo. Tai gal ir ne vienintelė
Sibiro gyvenvietė, kuriai akivaizdžiai trūksta žemės, bet tikrai viena
iš nedaugelio. Iki Irkutsko hidroelektrinės statybos abipus paežeriu
besidriekiančios miestelio gatvės
buvo po eilę namų. Tačiau užtvenkus Angaros upę, ant kurios stovi
Irkutsko HE, Baikalo vandens lygis
pakilo metru ir žemutinė Listvenkos
namų eilė buvo apsemta. Namai Listvenkoje lipa vienas ant kito, žmonės
taip pat. Vos 1 700 gyventojų turintis miestelis, informacinių leidinių
duomenimis, vasarą kasdien sulaukia 5 000 turistų. Į Listvenką turbūt
susigrūda visi, kas atvažiuoja iki Irkutsko, nes tai greičiausiai ir paprasčiausiai iš šio didmiesčio pasiekiama
Baikalo ežero pakrantė.
Didžiausias pagal tūrį gėlo vandens telkinys pasaulyje Baikalo ežeras stipriai veikia apylinkių klimatą,
tiesa, nedideliu atstumu. Už keliasdešimt kilometrų nuo ežero esančiame Irkutske liepos mėnesį dienos
temperatūra būna +25-30, gruodžio
-20-25 laipsniai. Tuo tarpu Baikalo
pakrantėje liepą temperatūra būna
+15-18, gruodyje - 12-15 laipsnių.

Mes iš Irkutsko išvažiavome kepinant alinančiam karščiui, o Listvenkoje buvo tikrai vėsu. Besimaudančių ežere tik vienas kitas. Vienas iš
Irkutsko taksistų aiškino, kad Listvenkoje apskritai maudosi tik tie,
kas prieš tai išgeria stiklinę degtinės.
Bet galima maudytis ir be degtinės,
mano bendrakeleiviai murktelėję į
šaltą ežerą tai įrodė.
Listvenkoje nirome į kinų minią,
paskui jie savo garsiu rėksmingu
šnekėjimu bei apskritai vien dėl to,
kad jų tiek daug, erzino ir Olchone,
Chabarovske, Vladivostoke. Baikalo muziejuje Listvenkoje buvome
pakviesti į povandeninio laivo imitaciją. Vienoje laivo pusėje kinai, kitoje - rusiškai suprantantys. Su abiem
grupėm dirbo muziejininkės, pasakojo, į kurį iliuminatorių žiūrėti ir
ką ten matome. Tiksliau manau, kad
taip pasakojo, nes brandaus amžiaus
kinai nuolat garsiai burbuliavo, rėkavo ir neklausė savo muziejininkės
prašymų nors trumpam užsičiaupti.
Labai jau jautėsi jų rasės viršenybė
prieš mus, vietinius rusus (Manau,
kad jiems visi, kas ne kinai - rusai).
Naikinome omulius
Listvenkoje jautėme pareigą įsisavinti kiek įmanoma daugiau omulių.
Baikalo omulis - endeminė, tik šiame ežere gyvenanti lašišinė žuvis.
Tiesa, Arkties vandenyne gyvena
Arkties omulis, tačiau abeji omuliai

priskiriami skirtingiems porūšiams.
Omulis turistams, atvykusiems
prie Baikalo, ne tik maistas. Besaikis omulio valgymas lyg savotiškas
užsiantspaudavimas, jog tikrai buvai
prie Baikalo. Tas pats kaip maudynės
ežere ar Baikalo vandens gėrimas.
Šalia Baikalo, Baikalsko mieste, iki
2013-ųjų veikė celiuliozės kombinatas, bet vis dėlto Rusijos valdžia
ryžosi uždaryti ežerą teršusią įmonę.
Tad dabar nebėra prielaidų ginčams,
jog Baikalas, kaip rusai teigia, „švariausias ežeras pasaulyje“. Juk ežero
tūris milžiniškas, didesnių miestų šalia jo nėra. Baikalo vanduo skaidrus,
tyras kaip šaltinio ir man skanus.
Prieš aštuonerius metus rūkyti
omuliai Baikalo apylinkėse kainavo po 2-2,5 lito, per šiuos metus
garsioji žuvis gerokai pabrango - be
1,5 euro dabar omulio nenusipirksi.
Praktiškai viskas Sibire atpigo, o štai
niekšai omuliai pabrango ir, regis,
susitraukė, sumažėjo. Tiek pat kainuoja ir sūdyti, nedarinėti omuliai.
Pastarųjų skonis primena silkės, bet
geresnis... Beje, omulių galima įsigyti ir prekybos centruose, tik kaina
juose 2-3 kartus didesnė nei turguje,
ar pas gatvės prekybininkus. Mes
savuosius Listvenkos omulius pirkome iš gatvėje prekiaujančių moteriškių. Kaina - 200 rublių (3 eurai už
vienetą). Nuleidžia iki 150. Perkame
visus omulius, kiek jos turi - parduoda po 100. Kitą dieną užsukame į
Listvenkos turgų - pasirodo, kad 100
rublių už žuvį yra standartinė kaina.
Kai kur prekiauja ir rūkytomis golomenkomis, tai unikalios žuvys, kurių
30 proc. kūno masės sudaro riebalai
ir kurios gali gyventi tokiame gylyje, kur vandens slėgis suglamžo net
plieną. Už dviejų degtukų dydžio
golomenką prašoma bent poros
eurų. Parduodamos ir kiek didesnės
rūkytos žuvelės, bet kuo didesnė
golomenka, tuo ji brangesnė. Mano
supratimu, galomenkos kainos ir
masės santykis panašus kaip juodųjų
ikrų, tik kad ikrų vienetais nepardavinėja.
Irkutske mums pasakojo, kad
omulių niekur negausime - neva
juos žvejoti uždrausta. Kelis kartus
tą pačią žinią girdėjome. Gali būti,
kad tiesos tame yra, nes omuliai man
pasirodė mažiau kokybiški, mažiau
skanūs nei buvo prieš aštuonerius
metus, o Olchono saloje ir šios žuvies prekybos vietų nėra daug. Gal,
sakau, prekiauja anksčiau sugaudytais omuliais - prišaldė tonas, kol
žvejyba nebuvo uždrausta. Prekeivių
klausėme, ar žuvis šviežia. Kvailai
klausėme, kas gi sakys, kad omulis
paskutinius mėnesius gyveno šaldiklyje.
Dabar - „ne į temą“. Šalia keltuvų,
vežančių ant J. Čerskio uolos, viešieji tualetai. Įėjęs į vidų vos neatlikau
gamtinių reikalų neplanuotai per
anksti - kabinoje nėra durų, bet tupykla sumontuota taip, kad siekdamas
tikslo turi palypėti mažiausiai tris, o
gal ir keturis laiptelius. Aukštas lygis! Tiesiogine prasme.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
dami į priekį kaukaziečiui taksistui
už kelionę „žiguliu“ atskaičiavome
po 14 eurų. Mikroautobusai maršrutu Listvenka-Irkutskas važiuoja
vienas po kito, kelionė jais patogesnė nei „žiguliu“, o kaina skiriasi septynis kartus. Tačiau toks finansinis
praradimas kėlė tik šypsenas, kiek
beturėtum patirties, vis tiek tenka
susitaikyti, kad bent kartą per savaitę
„išsidursi“. Žvengėm, kai mikriuko
vairuotojas, nuvežęs iki Irkutsko, iš
mūsų paprašė dar po 50 rublių (mažiau nei po eurą) papildomo mokesčio už bagažą. Na, garantuoju, jog ir
tai buvo žioplo turisto mokestis, bet
palikom vairuotojui tuos pinigėlius,
tegul bus vyrukui arbatpinigiai.
Planavom iš karto iš Irkutsko išvažiuoti į Olchoną. Tačiau paaiškėjo,
kad antroje dienos pusėje tai padaryti
yra pakankamai sudėtinga. Iš miesto
autobusų stoties į pagrindinę Olchono salos gyvenvietę Chužirą važiuoja vienintelis rytinis autobusas - bilietų į jį nėra kelias dienas į priekį.
Autobusų stoties teritorija aptverta
tvoromis, į ją, kaip ir į Rusijos geležinkelio stotis, patenkama pro arkinį
metalo detektorių. Tiesa, autobusų ir
geležinkelių stočių „apsauginiai“ iš
esmės skiriasi. Geležinkelio stotyse,
regis, dirba normalūs žmonės, o „autobusinė“ apsauga tokia, nuo kurios
norisi pačiam pasiieškoti apsaugos
- arba pamėlę, arba randuoti, arba
rusiškai sunkiai kalbantys.
Šalia stoties būriais stovi mikriukai. Atrodytų, legalūs, mat su maršrutų užrašais, o ir jų kontoros telefonai viešai skelbiami. Tačiau jų veikla
gana specifinė. Prieiname prie vairuotojo, prašome nuvežti į Olchoną.
Paaiškina, kad jis išvažiuos gal po
pusvalandžio, o gal ir po valandos,
galbūt mus veš, bet gal ir ne... Trinamės gana ilgai prie autobusiukų,
niekas mums nieko nepaaiškina, bet
į Olchoną mikriukai vienas po kito
juda be mūsų. Situacija paaiškėja paskambinus ant sienos reklamuojamu
telefonu - juo keleiviai registruojami
iš anksto. Mes registruojamės į kitos
dienos rytinį reisą ir staiga nušvinta,
kodėl vairuotojai mums nieko neaiškino - jei koks registruotas keleivis
neateina, jie veš ir neregistruotą, kad
tik tuščių vietų mikriuke nebūtų.
Tačiau, jei prie autobusų besitrinančiam žmogui pasakysi, kad nėra didelė tikimybė, jog jam atsiras vieta,
keleivis greičiausiai ir nevaikščios
valandų valandomis aplink stotį. Tad
geriau tegul potencialus klientas viltingai laukia savo šanso ir dar geriau,

kai jis nelabai supranta, ko laukia.
Bevaikštančius aplink mikriukus
mus užpelengavo vienas iš netoli
budėjusių taksistų - tapom draugeliais. Ir prieš išvažiavimą į Olchoną,
ir iš salos grįžus į Irkutską važinėjome jau tik su šiuo savo bičiuliu.
Tiesa, vieną rytą jis atsisakė mus
vežti - sprendžiant iš balso, vyras
buvo žiauriai pagiringas. Irkutske,
Chabarovske, Vladivostoke taksi
kainos panašios - netrumpas pasivažinėjimas po miestą - iki 5 eurų.
Trumpesnėms distancijoms užteko
ir 2 eurų. Šią sumą dalinant į tris dalis, važinėti taksi neatrodė labai jau
dideliu išlaidavimu.
Neišvažiavus į Olchoną, teko ieškoti nakvynės Irkutske. Išsinuomojome naujos statybos dviejų kambarių butą. Kaina nakčiai -1800 rublių
(beveik 30 eurų). Mus į butą įleido
kirgizė. Na, ir vėl norisi grįžti į serialą „Naša Raša“. Moteriškė kalba,
panašia į rusų, mums aiškino, kur
kas padėta, kaip pasikloti lovas. Pats
butas įrengtas pigiuoju būdu - šalia
virtuvės kriauklės siena apklijuota
plyteles imituojančiu plastiku, kurio
dalis nukritusi, unitazas maskatuoja,
vienos kitos durys neužsidaro ir t.t.
Kirgizų, kaip sako, Irkutske labai
daug. Ir vizualiai matyti, kad „svečių
iš vidurinės Azijos“ netrūksta. Daug
tamsesnių žmonių dirba gatvėse,
statybose. Matėme statomą namą,
ant kurio viršaus stovėjo kokių 1520 žmonių oranžiniais drabužiais.
Ciniškai pajuokavau, kad tiek daug
darbininkų nereikia, bet dar rytas,
o iki vakaro įvyks natūrali atranka,
ploniausi nuskraidys... Irkutske yra
prekybos centras „Biškek“. Tad kirgizai visada turi alternatyvas ar žemiečiams lauktuves parvežti iš Biškeko, ar iš „Biškeko“... Dar Irkutske
yra labai daug tinklinės tvoros - ja
apvynioti visi miesto stulpai. Spėju,
kad tai padaryta ne todėl, jog stulpai
nepabėgtų, bet dėl to, kad jie nebūtų
apklijuoti skelbimais.
Per Irkutsko miestą driekiasi žalia
linija. Labai gudrus ir patogus išradimas - linija veda pro lankytinus
miesto objektus, šalia jų įrengti informaciniai stendai, pakabinti miesto žemėlapiai. Linija labai padeda
įvertinti kinų turistų kiekį. Tos linijos mieste prirangyti keli kilometrai
- tokio pat ilgio Irkutske ir rėkiančių
kinų virtinė. Turizmo informacijos
centre dauguma informacinių leidinių rusų ir kinų kalbomis, rečiau
- dar ir anglų. Pasiėmiau nemokamai dalinamą knygą apie Irkutską
kinų kalba. Paskui savaitę vaidinau
šmaikštuolį, kol kuprinėje neskaitant
kinų literatūros, sukaupiau porą kilogramų brošiūrų, laikraščių, žurnalų ir
pan. Kinišką knygą palikau Jakutijoje, Neriungri. Tegul vietiniai galvoja,
kad ir jų miestas yra turistinis.
(Bus daugiau)

Irkutske yra Biškekas

Lietuvius Gerardą Sriubą (dešinėje) ir Ričardą Skvarnavičių
(dešinėje) kalbina Irkutsko taksistas. Vyras aiškino, kad geria tik
uošvio „samagoną“, nes valdiškas alkoholis prastas. Taksistui
dar nėra keturiasdešimt, bet jo veidas gerokai paveiktas tobulo
uošvio produkto.

Listvenkoje praleidome tik parą.
Iš jos į Irkutską grįžome „mikriuku“.
Bilieto kaina - 120 rublių (mažiau
nei 2 eurai). Mokėdami mikriuko
vairuotojui prisiminėm, kad važiuo-

Vaizdas iš naujos statybos buto balkono Irkutske nėra labai džiuginantis, tačiau ir piktintis negali - atsiveria kito naujos statybos
daugiabučio panorama.
Autoriaus nuotr.

SKELBIMAI

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirktų
žemes Skiemonių, Mačionių, Leliūnų,
Antalgės, Alantos, Katlėrių ir Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Parduoda traktorių T-40. Perka
GAZ 53 savivartį.
Tel. (8-603) 74080.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Įrengia nuotekų surinkimo talpyklas, valymo įrenginius. Mini ekskavatoriumi kasa vandens šulinius
iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungia hidroforus. Parduoda
rentinius, atveža.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Visos apskaitos paslaugos Jūsų
verslui.
Tel. (8-620) 20232.

Skardinė stogo danga tiesiai iš
gamintojo geriausiomis kainomis.
Tel. (8-662) 03130.
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.
Statybos ir remonto darbai.
Stogų dengimas, namų dažymas,
skardinimo darbai ir t. t.
Tel. (8-685) 68182.
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Sulčių spaudimas į plastikines pakuotes su kraneliu.
Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią pakuočių ir
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra
Anykščių r., Ažuožerių k., sename
vaismedžių sandėlyje.
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.

SUPERKAME NERŪŠINIUS
OBUOLIUS.
Pasiimame patys.
Tel. (8-676)17378 arba
(8-675)86867.

Pjauna pavojingai augančius
medžius prie pastatų, elektros linijų, sodybose. Karpo, formuoja
gyvatvores.
Tel. (8-644) 41260.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
Nemokamai iškerta krūmus ir
kitą menkavertę medieną nuo žemės ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

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

Veža 6 asmenis į Velžį (prie
Panevėžio) apsipirkti - dėvėti ir
nauji drabužiai, avalynė.
Tel. (8-610) 67822.
Nebrangiai atlieka visus geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.
Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt,
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.
Mobiliuoju juostiniu gateriu pjauna medieną Jums patogioje vietoje. Gali išpjauti rąstus iki 7 m ilgio,
62 cm skersmens. Pjovimo našumas per dieną iki 12 kub. m.
Tel. (8-621) 68059.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos, alucinko skardos. Gamina
lankstinius. Parduoda gamintojo
kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21,
Tel.: (8-606) 11964,
(8-687) 97797.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.
PA M I N K L A I .
Priimame užsakymus
kapams sutvarkyti:
liejame pamatėlius,
statome ir gaminame
paminklus.
Tik iš kokybiško akmens.
Tel. (8-609) 68720.

Nekilnojamasis turtas
Utenoje, arti ežero - maudyklos,
nebrangiai - pusę gyvenamo namo
(geros būklės, ūkinis pastatas, žemės sklypas).
Tel.: (8-613) 50390,
(8-615) 59140.
Skubiai - dviejų aukštų mūrinį
namą Kavarske.
Tel. (8-674) 50188.
Dviejų kambarių butą Statybininkų
g. 14.
Tel. (8-623) 95537.
Dviejų kambarių butą J. Biliūno g.
Pirmas aukštas. Kaina sutartinė.
Tel. (8-693) 41108.
Kuras
Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas: drebulės, baltalksnio,
beržo, juodalksnio - 3 m ilgio,
kiekis - ne mažiau 20 kub.m.
Tel. (8-612) 59532.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Kita
Ekologišką medų.
Tel. (8-652) 15533.
Karves.
Tel. (8-627) 72709.
Vokiečių juodgalves ėriavedes
avis veislei ir ėrieną (4,50 Eur/
kg).
Tel. (8-611) 52683.

Iš Anykščių miesto gyventojų didelių gabaritų atliekos bus vežamos
spalio 9 dieną. Šias atliekas miesto individualių namų gyventojai turi
sudėti spalio 8 dieną savo namų valdose prie gatvės, kad netrukdytų
praeiviams ir transporto eismui, o daugiabučių namų gyventojai – šalia bendrojo naudojimo atliekų konteinerių.
Iš rajono seniūnijų gyventojų didelių gabaritų atliekos bus vežamos šiomis dienomis:
spalio 2 d. – Andrioniškis, Padavarininkai, Peniankai, Mikieriai,
Viešintos, Papiliai, Ažuožeriai, Pagiriai, Piktagalys, Vikonys,
Niūronys
spalio 3 d. – Svėdasai, Butėnai, Vaitkūnai, Kunigiškai, Daujočiai,
Auleliai, Grikepeliai, Leliūnai
spalio 4 d. – Debeikiai, Varkujai, Aušros kaimas, Čekonys, Naujieji
Elmininkai, Senieji Elmininkai
spalio 5 d. – Skiemonys, Pašiliai, Katlėriai, Mačionys, Gečionys,
Rubikiai, Burbiškis, Bičionys, Keblonys
spalio 6 d. – Kurkliai, Staškūniškis, II Kurkliai, Šlavėnai
spalio 11 d. – Kavarskas, Janušava, Repšėnai, II Svirnai, Šeriai,
Budriai, Šoveniai, Dabužiai
spalio 12 d. - Troškūnai – Vaidlonys, Smėlynė, Vašuokėnai,
Surdegis, Raguvėlė, Kirmėliai, Latavėnai
spalio 13 d. – Traupis, Levaniškis.

Gyventojų prašome nedėti prie didelių gabaritų atliekų mišrių
komunalinių atliekų, statybinio laužo, krovininių automobilių ir
traktorių padangų, automobilių dalių, biodegraduojančių atliekų
(šakų, žolės, lapų ir t.t.). Jos nebus vežamos.

Nuotekų valymo įrenginių montavimas, nendrių, ajerų ežeruose ir
tvenkiniuose pjovimas,
amfibija.
Tel. (8-642) 90829.

UAB „Anykštos  
redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4
dydžio plakatus.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro viešame prekių aukcione parduodama: autobusas Mersedes B-208D, valst. nr. DUV 484,-1991m.; nesudėtingas statinys su terasa, įsigijimo metai - 2007m.“.
Pardavėjas: Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. Aukcionas vykdomas 2017 m. spalio 9 d. 13
val. Anykščių kūno kultūros ir sporto centro konferencijų salėje (Liudiškių g. 18, Anykščiai). Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinis aukcionas skelbiamas 2017 m. spalio 15 d. 13 val. Dalyvavimas nemokamas, būtina registracija. Parduodamo turto apžiūra: 2017 m. spalio 2 – 6 d. darbo
valandomis, telefonu susitarus dėl laiko. Informacija apie atsiskaitymą ir turto pasiėmimą tinklapyje
www.akksc.lt Aukciono atsakingas asmuo – Ž. Ovsiukas, direktorius, tel. (8-618) 85765.

parduoda

UAB “Anykščių komunalinis ūkis” 2017 m. spalio 2–13 dienomis iš
Anykščių miesto ir rajono seniūnijų gyventojų nemokamai veš didelių
gabaritų atliekas (senus baldus, buitinę techniką), lengvųjų automobilių, motociklų ir dviračių padangas.

Apie vietas, kur reikia sudėti didelių gabaritų atliekas, seniūnijų gyventojams informaciją pateiks seniūnai, iškabindami skelbimus, kurie
bus pakabinti miestelių skelbimų lentose, prie parduotuvių ar kitose susibūrimų vietose. Esant neaiškumams reikia teirautis savo seniūnijoje.

Laidojimo namai
„Paguoda“
ì Visos laidojimo ir
kremavimo paslaugos
visą parą.
ì Užsisakant visas
paslaugas – 5 proc.
nuolaida.

UAB “Anykščių komunalinio ūkio” informacija
Anykščių miesto ir rajono gyventojams

Tuo pačiu informuojame, kad visas didelių gabaritų ir kt. atliekas (išskyrus komunalines) iš gyventojų nemokamai priima UAB
„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje „Didelių
ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje“, esančioje Vairuotojų g. 18, Anykščių mieste, tel. 8 696 79996.
Visas biodegraduojančias atliekas (lapus, žolę, šakas ir pan.) iš
gyventojų nemokamai priima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ eksploatuojamoje aikštelėje, esančioje Anykščių rajono
Anykščių seniūnijos Šeimyniškių kaime (UAB „Anykščių vandenys“
valymo įrenginių teritorijoje), (tel. 8-650) 84127.
__________________________________________________
Taip pat prašome gyventojų aktyviau rūšiuoti atliekas, kad kuo
mažiau jų patektų į sąvartyną, nes išrūšiuotos antrinės atliekos
tokios kaip stiklas, popierius, kartonas, plastikas gali būti perdirbtos ir toliau tarnauti buityje, tuo išsaugant švaresnę aplinką.
Direktorius
UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. rugsėjo 28 d. 17 val.

Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems
KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis
telefonu 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156 arba 8 698 70127.

Šiltnamius (polikarbonatiniai,
cinkuotas rėmas, lietuviški, rusiški). Rudeninės nuolaidos!
www.siltnamiaijums.lt.
Tel. (8-682) 10643.
Keturias beveik naujas žiemines padangas su ratlankiais
195/65/R15. Komplekto kaina
65 Eur
Tel. (8-601) 72962.
Traktorinį kultivatorių su akėčiomis, rusišką 4 vagų bulvių
sodinamąją, traktorinį tralą ir
vagotuvą (5 plūgų) su prikabinamomis akėčiomis.
Tel. (8-686) 46467.
Pigiai - stačiamalkio koklių
komplektą. VW “Jetta” priekinį
ir galinį buferius. “Audi 80” kuro
baką.
Tel. (8-618) 07797.

Vištaitės Vištos Rugsėjo 28 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis, 3-4-5-6-8 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis, lehornomis
dėsliosiomis vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis vištomis. Bus gaidžių bei spec. lesalai. Kaina nuo 3,50 Eur. Tel. (8-616) 50414.
Levaniškiai 6.50, Traupis 6.55, Repšėnai 7.05,
Pienionys 7.10, Janušava 7.15, Kavarskas 7.20,
Ažuožeriai 7.35, N. Elmininkai 7.50, Elmininkai
7.55, Anykščiai 8.05 (prie seno ūk. turgaus
Nofos pard.), Piktagalys 8.20, Andrioniškis 8.30,
Padvarninkai 8.35, Didžiuliškiai 8.40, Latavėnai
8.45, Troškūnai 8.50 (turgelis), Vašokėnai 9.00,
Surdegis 9.10, Papiliai 9.20, Viešintos 9.35,
Svėdasai 15.10 (prie turgelio), Varkujai 15.45,
Aknystos 15.50, Debeikiai 15.55, Bebarzdžiai
16.00, Rubikiai 16.05, Gečionys 16.15,
Mačionys 16.20, Burbiškis 16.30, Katlėriai
16.40, Pašiliai 16.45, Skiemonys 16.55, Kurkliai
17.10, Staškūniškis 17.20.

Vištos Vištaitės
Rugsėjo 24 d. (sekmadienį) prekiausime
,,Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotomis 3-45-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis
vištaitėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Spec. lesąlai. Prekiausime kiaušiniais. Tel. (8-608) 69189.
Svirnai 7.00, Kavarskas 7.10, Janušava
7.15, Dabužiai 7.25, Kuniškiai 7.35,
Troškūnai 7.55, Raguvėlė 8.15, Svėdasai
15.10, Čekonys 15.30, Debeikiai 15.40,
Rubikiai 15.50, Burbiškis 16.00, Anykščiai
16.15 (ūk. tugus), Kurkliai 16.35,
Staškūniškis 16.45.

SKELBIMAI
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perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei
eksploatacijai arba ardymui.
Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius. Klientui pageidaujant, išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai,
šeštadieniais dirba iki 13.00
val., tel.: (8-622) 60349, (8-699)
60871, (8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.

Žemės ūkio
kooperatyvas
nuolat brangiai

Senus, traumuotus arklius ir
kitus galvijus. Išsiveža patys.
Tel.: (8-641) 03389,
(8-613) 95120.
Kita

PERKA
VERŠELIUS
Geromis kainomis.

Avižas.
Tel. (8-682) 38108.

Vyto Sabo įmonė per ka
veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Perka grūdus. Atsiskaito iš
karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

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

Miškus, namus, sodybas, butus. Apmoka notaro išlaidas.
Tel.: (8-620) 66662,
(8-654) 86640.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai - įvairų mišką arba
mišką išsikirtimui.
Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - miškus su žeme ir
išsikirtmui visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Automobiliai
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius
auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius
veršelius. Sąžiningai sveria.
Moka PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Atjunkytus mėsinius buliukus
nuo 5 mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

siūlo darbą
UAB „Anykščių energetinė statyba“ siūlo darbą statybininkui - apdailininkui.
Tel. (8-616) 38795, siųsti CV:
info@energetinestatyba.lt
Reikalinga buhalterė.
Tel.: (8-682) 97420,
(8-659) 78200.
Ūkyje reikalingas pagalbinis darbininkas, turintis B kategorijos teises.
Tel. (8-603) 71424.
Ukmergėje
esanti
UAB
“Systemair“ ieško motyvuotų darbuotojų norinčių išmokti montuoti
ventiliacijos ir šaldymo įrenginius
gamykloje Ukmergėje. Įmonė suteiks darbo vietas bei konkurencingą atlyginimą, organizuos transportą darbuotojams.
CV siųsti el. paštu
kristina.zvikaite@systemair.lt

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

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

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams,
bendradarbiams, Anykščių futbolo klubo bendruomenei visiems, palaikiusiems ir padėjusiems sunkią netekties
valandą, palydint į paskutinę kelionę Stasį ŠAUČIULĮ.

Nebrandų mišką (jaunuolynas)
nuo 5 ha.
Tel. (8-681) 85676.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti įvairius variantus.
Žinantys siūlykite. Atsilygins.
Tel. (8-670) 37592.

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

Perka grikius (be glifosatų).
Tel. (8-655) 18554,
(8-683) 85009.

Mama, dukra, sūnus ir brolis su šeima

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

SUPERKAME
OBUOLIUS

(galime paimti iš namų).
Kaina sutartinė.
Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

UAB “Biofabrikas”
perka įvairius grūdus ir pašarinius
ekologinius grūdus.
Tel. (8-686) 11232.

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

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius.
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

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

Šiaudus. Galime
pirkti iš pradalgių
ar presuotus.
Tel. (8-687) 76191
Reikalingi darbuotojai jaunuolynų
ugdymui (pageidautina brigada) su
patirtimi.
Tel. (8-613) 55144.

„Anykščių vynas“
siūlo darbą

automatikui - elektrikui.
Nemokančius apmokome.

UAB „Anrestas“ reikalingi:
Dažytojai
Tinkuotojai
Plytelių klijuotojai
Gipso kartono montuotojai
Kreiptis: Gegužės g. 14,
Anykščiai. Tel. (8-381) 52500.

Darbo pobūdis:
įrenginių montavimas,
pajungimas, planinė
profilaktika.
Kreiptis tel. (8-623) 98166
arba
el. paštu info@anvynas.lt.
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„Vaižgantinėse“ pagerbti mokslininkas,
seniūnaitis ir studentė

Vytautas BAGDONAS

Rugsėjo 16-ąją Malaišių kaime jau devintąjį kartą vyko tradicinis respublikinis renginys „Vaižgantinės“.

vardadieniai
šiandien
Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina, Linė.
rugsėjo 24 d.
Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.
rugsėjo 25 d.
Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė, Aurelija.

mėnulis
rugsėjo 23-25 d. jaunatis.

anekdotas
Mokytoja skundžiasi Petriuko
mamai:
- Petriukas išvadino mane karve!
- Kiek kartų aš jam sakiau, kad jis
nevertintų žmonių pagal išvaizdą! pasipiktina Petriuko mama.

oras
17

12

Šešioliktąją respublikinę literatūrinę Vaižganto premiją istorikui profesoriui Egidijui Aleksandravičiui (dešinėje) įteikia
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Juozas
Šalkauskas ir poetė Dalia Teišerskytė.
Renginio organizatoriai (Svėdasų
seniūnija, Anykščių kultūros centro
Vaitkūnų skyrius, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Svėdasų krašto muziejus) išgyveno, kad būsimą
šventę gali sugadinti lietus. Tačiau,
pasirodo, jaudintasi be reikalo. Gražų, saulėtą šeštadienį gausūs būriai
pėsčių ir važiuotų traukė į Juozo
Tumo–Vaižganto gimtuosius Malaišius.
Vedančiajai Ramunei Lapienytei
ištarus sveikinimo žodžius, pacitavus Vaižganto iškalbingus žodžius
apie gimtojo krašto grožį, pristačius
dalyvaujančius svečius, visiems tylos
minute pagerbus Amžinybėn iškeliavusius, prasidėjo trijų premijų įteikimo ceremonialas.
Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos
įsteigtos respublikinės literatūrinės
Vaižganto premijos šešioliktojo laureato pavardę paskelbė ir diplomą
bei atminimo medalį įteikė Lietuvos
žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas, konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, žinomas radijo
diktorius, spaudos apžvalgininkas
Juozas Šalkauskas ir poetė, populiarių dainų tekstų autorė Dalia Teišerskytė. Prestižine Vaižganto premija
buvo įvertintas lietuvių istorikas,
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių
mokslų daktaras, daugelio knygų
apie Lietuvos istoriją autorius Egidijus Aleksandravičius už rinktinę
„Viskas įmanoma“.

Padėkojęs už premiją ir sveikinimus, profesorius E. Aleksandravičius
sakė, kad jam, kaip Telšių krašto vaikui, aukštaitis Vaižgantas yra svarbus
ir brangus. Mokslininkas savo kalboje be kita ko akcentavo Vaižganto
veiklos reikšmę, nes ji buvo ir yra
svarbi Lietuvoje, kur „visi yra arba
giminės, arba susipykę“.
Devintoji Svėdasų seniūnijos ir
Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“
premija „Už nuopelnus Svėdasų
kraštui“ įteikta Kunigiškių seniūnaičiui Pranui Maišeliui, kuris visuomet
suranda laiko dalyvauti dramos kolektyvo veikloje, pasirūpinti Svėdasų
krašto muziejaus, rašytojo gimtųjų
Malaišių bei kitų kultūros ir istorinio
paveldo objektų tvarkym.
Iškilmingai buvo įteikta ir Svė-

dasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininko Algimanto Indriūno
įsteigta antroji kunigo Aleksandro
Papučkos vardu pavadinta „Meilės ir
gerumo“ premija, skiriama jaunimui
už jų prasmingus darbus ar gražius
rašinius. Premija įteikta buvusiai
Svėdasų Juozo Tumo–Vaižganto
gimnazijos auklėtinei, dabar studijuojančiai Aleksandro Stulginskio
universitete Gretai Šinkūnaitei.
Laureatams meras Kęstutis Tubis
įteikė ne tiktai savo, bet ir renginyje
negalėjusių dalyvauti Seimo narių
Antano Bauros ir Sergejaus Jovaišos
pasirašytas padėkas.
Kaip ir visuomet, per „Vaižgantines“ atsirado norinčių viešai pakalbėti. Tokia galimybė buvo suteikta
kraštiečiams mokslininkams dr.,
doc. Gvidui Kazlauskui, dr., doc.
Juozui Lapieniui, uteniškių „Bočių“ ansamblio vadovei Amelijai
Katinienei, verslininkui politikui
Ričardui Sargūnui. Labai maloniai
nustebino garbaus amžiaus uteniškis, kilęs iš Svėdasų parapijos Kunigiškių kaimo Vytautas Petronis,
kurį vaikystėje krikštijo pats kunigas Juozas Tumas– Vaižgantas.
Jis perskaitė specialiai „Vaižgantinėms“ sukurtą savo eilėraštį ir
pasidalijo prisiminimais kaip nuoširdžiai jo seneliai ir tėvai bendraudavo su Vaižgantu. Na, o Rokiškio
krašto ūkininkas Vytautas Šlikas kai
kuriuos šventės dalyvius apdalijo
įspūdingo dydžio naminės duonos
kepalais. Taip buvo pamaloninti
profesorius Egidijus Aleksandravičius, žurnalistas Juozas Šalkauskas, anykštėnas rašytojas Rimantas
Vanagas, Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis, Svėdasų seniūnijos
seniūnas Valentinas Neniškis, kraštietis Juozas Lapienis ir kiti.

Per visą renginį profesorius
Egidijus Aleksandravičius
buvo pakilios nuotaikos ir
šypsojosi.
Per visą šventę skambėjo Viešintų
kapelos „Vingerinė“ dainos, o Rokiškio rajono Panemunėlio universalaus
daugiafunkcio centro kolektyvas,
demonstravo edukacinę programą
„Lino kelias“, veikė studentės Simonos Bagdonaitės ir kariškio Raimundo Kovo parengta fotografijų paroda.
O „Vaižgantinių“ kulminacija buvo
kunigiškiečių Nijolės ir Prano Maišelių dovanoto ir ant laužo iškepto
avino mėsos, košės, kvapnios žolelių
arbatos ragavimas po šimtametėmis
Malaišių liepomis.
„Vaižgantinių“
organizavimą
rėmė nemažai geradarių, pagrindinis
rėmėjas- Anykščių rajono savivaldybė. Tarp informacinių rėmėjų buvo ir
UAB „Anykštos redakcija” leidinių
grupė.

“Vaižgantinėse” šį kartą taip pat netruko ir garbių svečių, ir žymių kraštiečių, ir gerai pažįstamų žmonių

Simonos BAGDONAITĖS nuotr.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai
Amiliutė gailisi masiškai
kertamų medžių miestuose

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

Kas darosi dabar aplinkui Štai verčia iš eilės visus,
Nuskriaust silpniausius pasirinko
Pirmiausiai iškerta medžius.

Kelmai boluoja kaip paminklai
Gražu be mūsų gatvėj bus.
Žievė ir lapai - argi ginklai,
Kai pjūklus užveda žmogus.

Lietus vis lyja, kažkas gedi,
Ir bėga ašara sūri,
Ateina pjauti, o tu medis
Ir netgi paso neturi.

Žiūri, kaip tavo broliai krenta
Juos išveža kažkur toli,
O tau parodo dokumentą
Kad augti šičia negali.

