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Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 16 eurų.

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 40/9229

Kurkliuose bus
atidaryta nauja
šaudmenų
gamykla

2 psl.
šiupinys
Ekspertizė. Parengtas naujas
Anykščių medinės pilies projektas.
Pasak Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio, šiuo metu vyksta projekto techninė ekspertizė. Pilį bandyta
pradėti statyti dar 2016-aisiais Tačiau
statybos baigėsi laikinojo kelio ant piliakalnio nutiesimu, pamatų įrengimu
ir tų pamatų demontavimu.

Kai nusvyra
rankos viename
darbe, ryžtingai
keičia veiklą

Anykščiai to dar Nuo krūties
nematė
vėžio per savaitę
miršta
po 12 moterų

5 psl.

12 psl.

Įtariama, jog buvusio politiko
sandėlyje - „juodoji chemija“

13 psl.
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Buvusio Anykščių rajono tarybos nario nuo „valstiečių“ Remigijaus Pečiukėno sandelyje Anykščių policijos pareigūnai, įtariama, rado
Lietuvoje draudžiamus pesticidus. Ūkininkui, kuris anksčiau dirbo „Agrokoncerno“ grupės įmonėse, mažų mažiausiai gresia Nacionalinės
mokėjimo agentūros sankcijos. R.Pečiukėnas su sūnumis valdo kelis šimtus hektarų žemės, pagrindinis jo ūkis - Kurklių seniūnijoje.

Pagarba. Praėjusį savaitgalį vykusiame TS-LKD partijos suvažiavime
išskirtinės pagarbos sulaukė anykštėnė, buvusi A.Baranausko pagrindinės
mokyklos direktorė Ona Repečkienei. Už ilgametę aktyvią ir vaisingą
partinę veiklą ji apdovanota partijos
Aukso ženklu.
Pretendentai. Penktadienis buvo
paskutinė diena, kai pretendentai į
Anykščių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pareigas
galėjo konkursui pateikti dokumentus. Šiomis dienomis registravosi
pirmasis ir iki penktadienio pavakario vienintelis pretendentas. Baigėsi
konkurso į Kavarsko seniūno vietą
dokumentų priėmimo terminas. Šiam
konkursui registravosi trys pretendentai. Kol kas abiejų konkursų datos
nėra aiškios. Rajono vadovai su Kavarsko seniūnu Algirdu Gansiniausku
yra sutarę, jog šis dirbs tol, kol bus išrinktas naujas seniūnas.
Sueiga. Trečiadienį Debeikiuose
vyko Anykščių rajono seniūnų sueiga. Seniūnai posėdžiavo Debeikių
mokyklos aktų salėje. Mat į mokyklos patalpas persikraustė Debeikių
seniūnijos administracija.

Teigiama, kad į Lietuvą nelegaliai įvežamos ir ūkininkų naudojamos cheminės medžiagos gali būti pavojingos ir
gamtai, ir žmogui. Jei bus įrodyta, kad pas ūkininką Remigijų Pečiukėną rastos medžiagos yra „juodoji chemija“,
jam gresia rimti nemalonumai.

Odontologė Sigita Pilkauskienė:
„Visą laiką matydavau šviesą“

Svečias. Anykščių rajono meras
Kęstutis Tubis praėjusį savaitgalį
dalyvavo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijo
suvažiavime. Meras sakė į suvažiavimą vyko gavęs asmeninį partijos
pirmininko Gabrieliaus Landsbergio
kvietimą.
Plaukė. Antradienį, gegužės 15 d.
aktyviausios ir sportiškiausios šeimos
dalyvavo Anykščių baseine „Bangenis“ vykusiose Šeimos estafečių
plaukimo varžybose „Šeimos diena2018“. Plaukimo šventėje dalyvavo
15 komandų, kurios rungtyniavo
„Greičio“ ir „Linksmojoje“ estafetėse
dviejose grupėse.

Sigitą per gyvenimą vedė optimizmas. Net ir sunkiomis dienomis
ji nepuolė į neviltį. arba Atsispyrusi likimo išbandymams, šiandien Sigita yra verslininkė, mama, močiutė, kūrėja.

3 psl.

asmenukė

Žydėjimas

Šnekučiuojamės su odontologe
Sigita PILKAUSKIENE. Viena
pirmųjų Anykščiuose pradėjusi
verslą ir įkūrusi privatų odontologinių paslaugų kabinetą, nusivylusi santuokiniu gyvenimu,
išauginusi tris dukras, priėmusi
ryžtingus sprendimus ir pati susikūrusi savo gerbūvį, šiandien
moteris daug keliauja ir džiaugiasi septyniais anūkais. Per
gyvenimą ėjusi, kaip pati sako,
„prieš vėją“, Sigita nuoskaudas
ir džiaugsmus išlieja eilėmis.
Šnekučiuojamės apie alkoholį,
išardžiusį šeimą, smurtą, žmonių
nesupratingumą, o taip pat apie
tai, kas suteikia jėgų, užtikrintumo ir pasitikėjimo savimi.
Pašnekovę kalbino Skaistė Vasiliauskaitė-DANČENKOVIENĖ.

6 psl.

Žydėjimui reikia jėgos. Tai
beveik tas pats, kaip būti su
augančiu vaiku. Miela ir šilta,
kvepia ir ramina, tačiau atsipalaiduoti taip pat negali.
Panašiai ir su pavasariu. Vakar žydėjo plukės, šiandien purienos, rytoj skleisis ievos,
poryt - pakalnutės, o tada...
Viešpatie, jau ir jazminai, alyvos, kaštonai... medžiai, kurių
žiedų baltoms žvakėms kvepiant, sako, reikia įsimylėti, nes
tokia meilė niekada nesibaigia.

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

KONKREČIAI
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Kurkliuose bus atidaryta
nauja šaudmenų gamykla
Medžioklės reikmenimis prekiaujanti UAB „Zala Arms“ šiemet Kurkliuose įrengs šaudmenų gamybos cechą su bandomąja
šaudykla, taip pat – vienintelį Lietuvoje privatų parako sandėlį.
UAB „Zala Arms” direktorius
Valdas Žala „Anykštai” taip pat
sakė, kad bendrovės šaudykloje
įrenginėjamas Medžioklės ir pramogų centras. Toks centras bus
vienintelis Baltijos šalyse.
Pasak „Zala Arms” direktoriaus
V. Žalos, patalpos Anykščiuose, kuriose šiuo metu gaminami

šoviniai, pagal Policijos departamento keliamus reikalavimus
nebetinka. Jose galime gaminti
iki 1,5 mln. šovinių per metus, o
bendrovė šiuos kiekius jau viršijo.
Viena iš galimų pagamintos
produkcijos realizavimo nišų,
anot V.Žalos, – tiekti šovinius di-

džiausioms Europos šaudykloms,
kuriose pastaruoju metu itin populiarus vadinamasis praktinis
šaudymas, vienijantis šios sporto
šakos profesionalus ir entuziastus
tiek iš sukarintų struktūrų, tiek ir
civilių.
UAB „Zala Arms“ šiuo metu
dirba 13 darbuotojų, jos pardavimų pajamos svyruoja apie 1 mln.
eurų. Plečiant gamybą numatoma
priimti naujų darbuotojų.
-ANYKŠTA

spektras

UAB „Zala Arms” direktorius Valdas Žala sakė, kad
bendrovė šiuo metu koncentruojasi į savo stipriąsias
puses.

Palaimintojo koplyčia
Sankt Peterburge Raimondas GUOBIS
Praėjusį savaitgalį baltųjų naktų magiškame pasaulyje skendinčiame Sankt Peterburge pašventinta koplyčia iš Anykščių krašto
kilusiam palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (1873
- 1962). Koplyčia įrengta miesto prie Nevos katalikų šventovėje Švč. Mergelės Marijos į Dangų Ėmimo bažnyčioje.
Su didele iškilme, dalyvaujant
nemažam būriui miesto katalikų
koplyčią pašventino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.
Taip pagerbtas ir įamžintas šiame
mieste daugybę metų darbavęsis
kankinio aureolę pelnęs dvasininkas. Juk baigė dvasinę akademiją,
čia tarnystės metai lemtingaisiais
Rusijai - pirmojo pasaulinio karo,
bolševikų spalio perversmo ir vėliau užgriuvusio teroro metais jis
pasiliko su savo tikinčiais. Petrapilyje kun. T. Matulionis buvo
areštuotas, tačiau po kelerių metų
katorgos sugrįžo ir nors sunkiomis
sąlygomis tęsė apaštalinį darbą,

čia buvo įšventintas vyskupu. Dar
kartą areštuotas visgi nuo mirties išsigelbėjo - sovietų sąjungai
ir Lietuvai apsikeitus politiniais
kaliniais kartu su keletu kunigų
buvo išmainytas į komunistą Antaną Sniečkų ir jo bendražygius.
Lietuvą okupavę sovietai vėl ėmė
persekioti vyskupą, kalino, trėmė
ir galiausiai, matyt, nužudė. Kaip
tikėjimo kankinys arkivyskupas T.
Matulionio popiežiaus Pranciškaus
dekretu pernai vasarą paskelbtas
katalikų bažnyčios palaimintuoju.
Koplyčios altoriaus paveikslą nutapė dailininkas Aleksandras Frolovas, jos altorius, o altoriaus stalo bei

Liberalai. Liberalai Seimo narė
Aušrinė Armonaitė ir Vilniaus meras
Remigijus Šimašius po ketvirtadienį
nutekintos Valstybės saugumo departamento (VSD) informacijos, kurioje
atskleidžiama, kad Liberalų sąjūdžio
lyderiai Petras Auštrevičius ir Vitalijus Gailius galimai su „MG Baltic“
koncerno pagalba siekė kompromituoti partijoje esančius konkurentus,
atsargiai kalba apie savo ateitį partijoje. Liberalai nuogąstauja, kad nebeaišku, ar begalima partijoje pasitikėti
vienas kitu.

Alantos bažnyčios liturginių baldų kopijos papuošė palaimintajam Teofiliui Matulioniui pašvęstą koplyčią Sankt Peterburge.
sakyklos esančiųjų Alantos bažnyčios, jos vietoje stovėjusioje senojoje šventovėje palaimintasis buvo

Bažnyčioms skirta daugiau lėšų
Iš Anykščių rajono biudžeto rajono parapijoms sakralinio paveldo objektų tvarkymui paskirstyti 34 000 Eur.
Anykščių šv.Mato bažnyčios
presbiterijos remontui skirta didžiausia paramos dalis – 17 tūkst.
Eur. Presbiterija vadinama baž-

nyčios dalis, kurioje yra didysis
altorius.
7 tūkst. 800 Eur skirta Debeikių šv.Jono Krikštytojo bažnyčios

vargonų restauracijos darbams,
6 tūkst. Eur – Traupio šv.Onos
bažnyčios stogo remontui.
Kavarsko šv.Jono Krikštytojo
parapijai skirti 3 tūkst. 200 Eur
stogastulpio triaukščio su ornamentuotu kryželiu, Arkangelo

pakrikštytas, kopijas pagamino ir
padovanojo Alantos technologijų
mokyklos mokiniai ir dėstytojai.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
Gabrieliaus ir kitų skulptūrų konservavimo – restauravimo darbams.
2016 metais iš rajono biudžeto
sakralinio paveldo objektų tvarkymui buvo skirti 10 tūkst. Eur,
2017 m. – 17 tūkst. Eur.

Gyventojų saugumu rūpinsis ir mero
patarėjo įsteigtas centras
Gyventojų saugumo stiprinimui šiemet iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto skirta 16 tūkst.Eur, o t.y. 1 tūkst. Eur daugiau
nei 2017 metais.
Saugią kaimynystę propaguojančiam Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato projektui
„Pilietinė savisauga – saugi kaimynystė“ skirti 5 tūkst. 200 Eur,
o Utenos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos projektui „Gyventi ir draugauti su ugnimi“ yra
smagu“ – 500 Eur.

Iš rajono švietimo įstaigų pateiktų projektų daugiausia paramos
skirta Anykščių Jono Biliūno gimnazijos projektui „Saugi gimnazija“ – 2 tūkst. 700 Eur. Po 1 tūkst.
400 Eur gaus Viešintų pagrindinės
mokyklos – daugiafunkcio centro
projektas „Gesintuvas“, Anykščių
vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“

Temidės svarstyklės

tinė žala. Įtariamasis (g. 1966 m.)
sulaikytas ir patalpintas į Utenos
apskr. VPK areštinę. Sulaikymo
metų policijai žinomas įtariamasis
buvo girtas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Ginklo vagystė priskiriama sunkiems nusikaltimams, todėl
tyrimą atlieka Utenos apskrities
VPK pareigūnai. Įtariamajam gresia laisvės atėmimas iki septynerių

Ginklas. 2018-05-15 apie 08
val. 30 min. Šlavėnuose, Puntuko
gatvėje gyvenantis vyras (g. 1949
m.) pastebėjo, kad iš kambaryje
esančio seifo pavogta 100 eurų
ir 9 mm kalibro pistoletas IZH
71 H su jo dėtuvėje buvusiais 8
šoviniais. Padaryta 200 eurų tur-

Kaltina. Koncerno „MG Baltic“
prezidentas Darius Mockus tvirtina,
kad neturi jokio tikslo lįsti į politiką,
ir kategoriškai atmeta visus metamus
kaltinimus dėl koncerno siekio paveikti politikus ir šalyje vykstančius
politinius procesus. Valstybės saugumo departamento (VSD) paviešintą
ataskaitą D. Mockus įvertino kaip
labai abejotinos vertės dokumentą,
kuris, anot jo, rodo, kad arba VSD
sąmoningai klastoja informaciją, arba
yra tiesiog nekompetentinga. „Aš jam
niekada gyvenime nei pavedimų, nei
prašymų užmegzti ryšių nesu davęs.
Tai, kad T. Dapkus yra pateikiamas
kaip „MG Baltic“ atstovas, švelniai
tariant, yra daug abejonių keliantis
faktas. Turėdamas fantazijos, jį gali
paversti kuo tik nori“, - aiškino D.
Mockus, pridurdamas, kad visus kritiškus žurnalistus dažniausiai siekiama diskredituoti.

tęstinis projektas „Saugokime save
ir kitus“.1 tūkst. Eur skirta miesto
vaikų lopšeliui –darželiui „Spindulėlis“, kuris įgyvendins projektą
„Aš – atsakingas eismo dalyvis“,
900 Eur vaikų lopšelio – darželio
„Žilvitis“ projektui „Gatvėje būki
atsargus – šito mokyk ir kitus“,
900 Eur – Debeikių pagrindinės
mokyklos projektui „Sveikai gyventi saugu“.
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro projektui „Mes gali-

metų. Seifų vagys, vadinamieji
meškininkai - reta „profesija“. Pagal pirminę versiją, vagis pritaikė
seifo raktą.
Sugyventiniai. 2018-05-17 17
val. 07 min. Kavarsko seniūnijos, Mackeliškių kaime, Nevėžės
gatvėje, tarp moters (neblaivi,
nustatytas 2,27 prom. girtumas)

me gyventi saugiai“ skirtas 1 tūkst.
400 Eur.
Gyventojų saugumu rūpinsis ir
paramą gavęs mero Kęstučio Tubio patarėjo įsteigtas Anykščių socialinės gerovės centras. Šio centro
projektui „Anykščių Šv.Apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios bendruomenės iniciatyva jaunimo girtavimo, kvaišalų vartojimo, rūkymo prevencijai“ skirti 600 Eur.
-ANYKŠTA

(g. 1969 m.) ir sugyventinio (neblaivus, nustatytas 1,59 prom.
girtumas) (g. 1966 m.) išgertuvių
metu įvyko žodinis konfliktas, kurio metu vyras sugyventinei vieną
kartą kumščiu trenkė į šoną, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
Utenos apskr. VPK areštinę.

Prašo. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas
Ramūnas Karbauskis kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) su prašymu ištirti, ar
Andrius Kubilius nepažeidė įstatymų, nuslėpdamas nuo visuomenės
ir kolegų Seimo narių duomenis
apie sūnaus Vytauto Kubiliaus atstovaujamą verslą, kuris siejamas
su artima Baltarusijos prezidento
Aliaksandro Lukašenkos aplinka.
R. Karbauskis taip pat prašo VTEK
įvertinti, ar konservatorius nepasinaudojo savo tarnybine padėtimi,
siekdamas gauti sūnaus verslui
naudingą informaciją, kuri yra
įslaptinta ir pasiekiama tik Seimo
nariams, kurie su tokia informacija gali dirbti tik Artūro Skardžiaus
apkaltos komisijoje.
Pensijos. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM) yra parengusi pensijų kaupimo pertvarkos
pasiūlymus, kurių sudėtinė dalis anuitetų mokėjimo centralizavimas ir
perdavimas „Sodrai“. Šiuo žingsniu
siekiama atpiginti anuitetų paslaugą
kaupiantiesiems, nes Lietuvoje anuitetai santykinai brangūs dėl pernelyg
mažos rinkos, teigiama ministerijos
pranešime. Pertvarkant II pakopos
pensijų sistemą, siūloma pereiti prie
aktyvesnio gyventojų kaupimo, kai
kaupiantis asmuo į pensijų fondą
mokėtų 4 proc. nuo darbo užmokesčio (po mokesčių pertvarkos - 3
proc.), o valstybė prisidėtų 2 proc.
įmoka nuo vidutinio šalies darbo
užmokesčio (po mokesčių pertvarkos - 1,5 proc.), primenama SADM
pranešime.
Atkirtis. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, dalyvaudamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos debatuose dėl tarptautinės teisės
vaidmens, siekiant užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą, pabrėžė, kad
tarptautinių nuostatų nesilaikymas
kelia rimtą iššūkį tarptautinei taikai ir
saugumui bei sukelia ilgalaikius, įšaldytus konfliktus.

situaciaja

???

Ko trūksta, kad
jaustumėtės
laimingas (-a)?
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Įtariama, jog buvusio politiko
sandėlyje - „juodoji chemija“

Kalbino ir fotografavo
Jonas JUNEVIČIUS

savaitės citatos
Jeigu užrašyta USSR,
reiškia originalas
Aušra BENIULIENĖ, Lietuvos augalų apsaugos asociacijos
direktorė, apie tai, kodėl šios
asociacijos ekspertai turi padėti
policininkams:
„Policijos pareigūnai gal ir gali
mėginti atskirti „Adidas“ originalą
nuo padirbinio, tačiau chemikalų
jie įvertinti tikrai negali“.
Į stalčius...

Jorė VISOCKYTĖ, Anykščiuose gyvenanti vilnietė:
- Man nieko netrūksta, jaučiuosi
laiminga. Kartais liūdžiu, kartais
pasijuntu nelaiminga, tačiau gyvenimas yra gražus.Visokie jausmai
tai tik gyvenimo paįvairinimas...

Elena TALAČKIENĖ, Anykščių miesto gyventoja:
- Aš ir esu laiminga. Tik kaip
pensininkei – pinigų mažoka. Pensija nedidelė. Norėtųsi kur nors
išvažiuoti, kažką pamatyti, tačiau
tenka gyventi susispaudus. Mano
amžiuje reikia būti optimiste ir
džiaugtis , kad gyveni ir dar kitiems padedi.

Panašu, kad Anykščių rajono policijos viršininkas
Rimantas Čepulis nežino,
ką daryti su konfiskuota
chemija.

Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas
Velikonis duomenų apie pas
ūkininką rastą galimai “juodąją chemiją” neturėjo.

(Atkelta iš 1 p.)
„Juodąją chemiją“ į Lietuvą
gabena mafija

platinimu mūsų šalyje užsiima
mafija. „Milteliai supilti į statinaites iš Kinijos atplukdomi
jūriniais konteineriais. Ši kontrabanda gabenama net ir lėktuvais. Kiniška chemija platinama konspiratyviai - jos taip
paprastai nenusipirksi“ - kalbėjo
A.Beniulienė.

Anykščių rajono policijos pareigūnai gegužės pradžioje atliko
rajono ūkininkų sandelių patikrinimą. Kadangi pareigūnai nėra
patys pajėgūs nustatyti, kurie
ūkininkų naudojami preparatai
yra legalūs, o kurie draudžiami,
kartu su policininkais važinėjo
Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) ekspertas. LAAA
direktorė Aušra Beniulienė, beje,
kilusi iš Anykščių. „Anykštos“
paprašyta komentaro apie tai,
kokia chemija rasta pas mūsų rajono ūkininką, teigė, kad yra absoliučiai akivaizdu, kad radinys
yra kontrabandinis, pasak jos,
„prie kokybiškų produktų net nestovėjęs“.
Iš „Anykštos“ išgirdusi, kad
R.Pečiukėnas, pas kurį rasta, kaip
įtariama, kontrabandinė chemija,
pagal išsilavinimą yra agronomas, sakė negalinti tuo patikėti.
„Tas jūsų ūkininkas turėtų būti
arba labai biednas ir dėl to durnas, arba jokių kursų nebaigęs...
Pagalvokit patys - vaistų juk
pakrūmėse neperkame. Čia juk
chemija, labai pavojingi produktai - niokojama gamta, miršta
bitės ir dar kaimynams kliūva“
- tvirtino LAAA direktorė.
Pasak
LAAA
direktorės
A.Beniulienės, tokio pobūdžio
cheminių medžiagų, kurios rastos pas ūkininką R.Pečiukėną,
vadinamosios „juodosios chemijos“ įvežimu į Lietuvą ir jos

Chemiją išsivežė policija
R.Pečiukėnas „Anykštai“ komentuoti situaciją atsisakė. Pasak jo, chemines medžiagas išsivežė policijos pareigūnai, dabar
bus atliktas tų medžiagų tyrimas.
Žurnalistui ūkininką patikinus,
kad LAAA direktorei ir be tyrimų nekyla abejonių, kad pas jį
rasti chemikalai „prie kokybiškų
produktų net nestovėję“, sakė:
„Padarys tyrimus. Gal ten kokie
miltai įdėti. Aš nežinau. Nekomentuosiu“ - kalbėti nebuvo linkęs ūkininkas R.Pečiukėnas.
Nepriklauso „valstiečių“
partijai
Kadangi R.Pečiukėnas kaip
„valstietis“ buvo išrinktas į
Anykščių rajono tarybą bei
dirbo „Agrokoncerno“ grupės
įmonėse, komentaro paklausėme Seimo nario Antano Bauros.
Parlamentaras sakė ,jog ir jis, ir
partijos pirmininkas Ramūnas
Karbauskis turi kategoriškai
neigiamą nuomonę apie „juodąją chemiją“. „R.Pečiukėnas nėra
ir niekad nebuvo mūsų partijos
nariu. Su „Agrokoncerno“ įmo-

Advokatas Algirdas Misevičius iš “Anykštos” išgirdęs,
jog Anykščių policininkai iš
ūkininko išsivežė chemines
medžiagas, ironizavo, jog tereikia džiaugtis, kad nerado
jie branduolinės galvutės.
“Voliotųsi dabar kieno nors
kabinete po stalu.” - ironizavo advokatas.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
nėmis dabar jis neturi jokių ryšių.” - tvirtino A.Baura.
Chemines medžiagas
sandėliuoja komisariate
Panašu, kad R.Pečiukėno chemija tapo Anykščių policininkų
galvos skausmu, o Anykščių
rajono policijos viršininkas Rimantas Čepulis nežino, kaip jam
toliau elgtis.
Pradžioje policijos viršininkas
R.Čepulis „Anykštai“ aiškino,
kad policija jokio reido nedarė,
neva pareigūnai atliko savotišką eskortavimo paslaugą - pas
ūkininkus lydėjo LAAA ekspertą. „Apie patikrinimo rezultatus
klauskit Lietuvos augalų apsaugos asociacijos“. – „Anykštos“
žurnalistą nukreipė Anykščių
rajono policijos viršininkas.
LAAA direktorė A.Beniulienė
„Anykštos“ paklausta, kokios
sankcijos gresia galimai „juodąją chemiją“ sandėliavusiam
ūkininkui, juokėsi. „Policijos
pareigūnai gal ir gali mėginti
atskirti „Adidas“ originalą nuo
padirbinio, tačiau chemikalų jie
įvertinti tikrai negali. Mes esame visuomeninė organizacija.
Mūsų paprašė ekspertavimo paslaugos, mes ją atlikome. Tuo
mūsų darbas baigėsi“ – „Anykštai“ aiškino A.Beniulienė.
(Nukelta į 13 p.)

užjaučia
Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame
Vygantui ŠLIŽIUI, mirus jo Mamai.
Alvydas PLISKAUSKAS, senjoras, antros grupės invalidas:
- Normalaus gyvenimo. Esame
Europoje, tačiau esame užguiti. Kaip suprasti tokį dalyką, kad
Didžiojoje Britanijoje lietuviškos
prekės pigesnės? Tuo tarpu Lietuvoje viskas tik brangsta. Nors
medicininis aptarnavimas nemokamas, pabandyk pas gydytoją nueiti! Ką prigyvenome XXI – ame
amžiuje? Siaubas!

„Anykštos“ redakcijos žmonės

Vygantui, Agnietei, Doviltui ir Eimantui
ŠLIŽIAMS
Nuoširdžiausia užuojauta, atidavus žemei
brangiausią žmogų - Mamytę ir Močiutę.
Irena ir Vladas Motiejūnai

Nuoširdžiai užjaučiame Vygantą ŠLIŽĮ,
mirus mylimai motinai.
UAB “Anykščių ratas” tarptautinių
pervežimų vairuotojai

Dalinamės skausmu, liūdime kartu ir
nuoširdžiai užjaučiame, mirus Romui
Leščiui.
Pilies g. gyventojai

Almantas
JURKEVIČIUS,
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas, apie
tai, jog Anykščių policininkai jo
prašė pasiimti chemines medžiagas:
„Na, mes neatliekame sandėliavimo paslaugos. Nebent į darbo
kabinetą galėtume chemiją susikrauti“.
Įrengtų tokį mini sarkofagą...
Algirdas MISEVIČIUS, advokatas, apie Anykščių policininkus, konfiskavusius chemikalus:
„Laimei, jūsų policininkai nerado branduolinės galvutė ar urano
kapsulės. Laikytų dabar kur nors
kabinete po stalu“.
Teks opozicijai statyti savo
televizorių
Lukas PAKELTIS, Anykščių
rajono tarybos narys, apie tai,
kam reikalingas valdiškas televizorius:
„Nujaučiant koks mero Kęstučio Tubio požiūris į nepriklausomą
žiniasklaidą, galima spėti, kad didysis ekranas jo akimis bus vienintelė objektyvi, teisingai valdžios
darbus nušviečianti žiniasklaidos
priemonė“.
Anksčiau apie tokį požiūrį
sakydavo: „Rublis kišenėje
rėkia“

Vaidutis ZLATKUS, Anykščių
rajono tarybos narys mano, jog
Anykščiams reikia didžiulio televizoriaus ekrano už rajono biudžeto pinigus:
„Jeigu yra pinigėlių - reikia kažką daryti“
Partijos planai - liaudies
planai!
Rita KRIPAITIENĖ, Anykščių rajono tarybos narė atskleidė
valdžios palaikymo motyvus:
„Jeigu vadovai mano, kad reikia
to ekrano - reiškia reikia“
Iš esmės Panevėžyje
policininkui nelemta būti
pranašu
Raimundas RAZMISLAVIČIUS, verslininkas, politikas,
buvęs policijos pareigūnas, apie
galimas darbovietes karjeros
policijoje (tada - milicijoje) pradžioje:
„Klaipėda - per toli, o Panevėžys
- juokauju, kad savam krašte pranašu nebūsi“.

šimtas istorijų
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Malaišiečius pamalonino
garbės pasais

šiupinys

Vytautas BAGDONAS

Kaune gyvenantis iš Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaimo kilęs Tautvydas Rudokas ėmėsi sveikintinos iniciatyvos ir
savo lėšomis neseniai pagamino dailius Malaišiečių garbės pasus.
Šiais suvenyriniais dokumentais
jis pamalonino iš šios istorinės vietovės kilusius ir Kaune gyvenančius
kraštiečius, o taip pat pagerbė kai
kurių Malaišių senolių atminimą.
Kaip ir dera, pirmasis Malaišiečio
garbės pasas buvo išrašytas pačiam
garsiausiam žmogui – lietuvių
literatūros klasikui, visuomenės
veikėjui, tautos švietėjui kanauninkui Juozui Tumui-Vaižgantui,
gimusiam Malaišiuose 1869 metų
rudenį. Šis dokumentas perduotas
saugoti ir eksponuoti Kaune veikiančiam Vaižganto muziejui, kur,
kunigaudamas Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje kanauninkas Juozas Tumas – Vaižgantas
gyveno Dar vienas tokio paso egzempliorius, tiktai paženklintas Nr.
0013, su Juozo Tumo pavarde padovanotas Svėdasų krašto (Vaižganto)
muziejui, veikiančiam Kunigiškių I
kaime, įkurdintam restauravus buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastatą, nes būtent šią mokyklą
vaikystėje Tumų Juozukas lankė,

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
Nepavyko „Anykštai“ išsiaiškinti, kokius multikus valdžia
rodys per perkamą televizorių.
Neatskleidė gražiuoju valdininkai 20-30 tūkst. eurų kainuosiančio televizoriaus koncepcijos.
„Nupirksim, sumontuosim,
programą suderinsim - tada
ir pamatysit.“ - panašiai taip
žurnalistui, pasidomėjusiam,
kam mūsų miestui reikalingas
kelių kvadratinių metrų dydžio
ekranas, atkirto valdžia.
Patikėkit, man, cinikui, socialinėje-geografinėje erdvėje rūpi
labai nedaug dalykų. Skauda gal
tik dėl pradėto darkyti Šeimyniškėlių piliakalnio. Kartais
pasijuntu asmeniškai įskaudintas dėl kokio nors pažeminto
ir iš darbo išvyto žmogaus.
Dėl miesto ir rajono naikinimo
- jokių asmeniškumų. Tai tik verslas. Kitaip tariant nuoskaudos
iš išskaičiavimo. Kuo mažiau
rajone gyventojų - tuo mažesnės
„Anykštos“ pajamos iš prenumeratos ir reklamos.
Asmeniškai man nerūpi, ką
valdžia tame savo televizoriuje
rodys. Asmeniškai neįdomūs man
ir komunalinio ūkio etatai. Ir
vandens ar šilumos kainos man
visai „iki lemputės“. Mat šilumą
gaminuosi pats, o vandenį iš
šventos Lietuvos žemės semiu kol
kas nemokamai.

vėliau ją globojo.
Tautvydas Rudokas Malaišiečio
garbės pasą išrašė ir savo senelio
brolio Felikso Gečiūno vardu, taip
pat suvenyrinius dokumentus paskyrė motinos Elenos GečiūnaitėsRudokienės pusseserėms ir buvusioms kaimynėms Irenai ir Joanai
Nakutytėms, savo seseriai Zitai Daliai Rudokaitei, Kaune gyvenančiai,
bet gimtinėje nuolat besilankančiai
dr. Rimantai Grižaitei. Tokie pat pasai įteikti ir A.Baronui, Z.Pakštui,
E.Šinkūnui, V.Čepelytei bei kitiems
malaišiečiams.
Įrašai šiuose tikrus pasus primenančiuose, labai profesionaliai
sukurtuose ir leidykloje išspausdintuose suvenyriniuose dokumentuose pateikiami dviem kalbomis: lietuviškai ir lotyniškai. Lotynų kalba
čia panaudota neatsitiktinai ir gana
simboliškai. Mat, Malaišių vietovėje kadaise gyventa sėlių genties,
pirmą kartą šis pavadinimas paminėtas Lietuvos karaliaus Mindaugo
dokumentuose dar tryliktame amžiuje ir, žinoma, lotynų kalba...

Merai. Darbo partija skelbia savo
kandidatus į merus. Anykščiuose dėl
mero posto nuo šios partijos ketina
varžytis skyriaus lyderis Ričardas
Sargūnas. Kandidatu į Vilniaus merus
Darbo partija kelia partijos pirmininką Viktorą Uspaskichą. Priminime,
jog Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai kandidatu į Anykščių merus iškėlė Sigutį Obelevičių, o
socialdemokratai - Dainių Žiogelį.
Gatvė. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis pasirašė įsakymą dėl
vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimo 2018 metais. Sąraše yra
viena Anykščių rajono gatvė. 167
tūkstančiai eurų bus skiriami Anykščių miesto Pašventupio gatvei, kuri
jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–
Rokiškis (kelias, iš Anykščių vedantis
į Kavarsko pusę), rekonstruoti.

Šis Malaišiečio garbės pasas, išrašytas Juozo Tumo vardu dabar
saugomas Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje
Nuotrauka autoriaus

Manęs joks laikinas ar nuolatitelevizija, už mokesčių mokėtojų
nis žukauskas, neatsakinėdamas
pinigus tiems patiems mokesį klausimus, neįžeis. Ir nesumenčių mokėtojams šlovinsiančiu
kins. Per dvidešimt savo žurnavaldžią. Yra tokia tikimybė, bet
listinio darbo metų esu matęs tiek
menka. Vaizdo ekranai - viena
įvairaus plauko personažų, tiek
iš daugelio tradicinių reklamos
bukiausių, keisčiausių situacijų,
priemonių. Kaip ir laikraščiai,
kad su manimi apsauginiu odos
žurnalai, portalai, socialiniai
sluoksniu ne kiekvienas begemotinklai, televizijos, radijas, reklatas galėtų lygintis. Neįskaudinsit
miniai stendai, tvoros ir t.t. Dalis
ir neįžeisit asmeniškai. Nesitireklamos priemonių yra daukėkit!
giafunkcinės (pvz. laikraščiai,
Tačiau, nepaliauju stebėtis iš
televizija, tvoros), o kitos skirtos
kartos į kartą einančiu valdinintik reklamai (vaizdo ekranai,
kų durnumu. „Anykštai“ nesakė,
reklaminiai stendai). Monofunkką valdiškas
cinėse reklamos
telikas rodys!
...Eini su „Maximos“ priemonėse
Didvyris! Su
maišais namo į Kolūkie- paprastai
„Anykšta“
reklamuojačių kvartalą, prancūziškas mi prekiniai
nekalba apie
batonas žeme velkas, o tau ženklai - kokios
komunalininkų
valdiška boba iš valdiško nors firmos
etatus! Šaunuolis!
ekrano rėkia: „Stok, gyvuly. bealkoholinis
Įtariu
alus, kokia nors
Kur eini?..
chebra dar
automobilio
tarpusavyje
markė, kokių
pasidrąsina, vienas kitą pagiria.
nors higieninių įklotų prekinis
Kas durnesnis - tas kietesnis, tas
ženklas. Tiesa esu matęs lauko
lyderis.
reklamą: „Atrask Gruziją“.
Apkvailinti, apgauti, pateikti
Tikėtina, kad telike prie mūsų
žurnalistui išvirkščią informaciją
kultūrnamio bus reklamuojamas
- nedora, bet ... pateisinama. JeiLajų takas, Arklio muziejus ir
gu žurnalistas naivus - pats kalsiaurasis geležinkelis. Prasmintas. Tačiau aiškinti, jog, kokiems
ga... Eini su „Maximos“ maišais
tikslas perkamas televizorius yra
namo į Kolūkiečių kvartalą,
paslaptis, tai tas pats, kas žurnaprancūziškas batonas žeme
listą pasiųsti „ant trijų raidžių“.
velkas, o tau valdiška boba iš
Bet juk ne žurnalistą pasiuntė, o
valdiško ekrano rėkia: „Stok,
tūkstančius to žurnalisto tekstų
gyvuly. Kur eini? Staigiai varai į
skaitytojų. Čia panašiai tas pats,
Lajų taką“. Aišku, reklama gali
kas užlipus ant scenos, daužant į
būti skirta ne anykštėnams, o
plačią, valdžios barankomis pasvečiams. Pavyzdžiu, važiuoja
puoštą krūtinę miniai skanduoti:
žmogus iš Klaipėdos į Mažeikius
„de-bi-lai!“.
ir netyčia užsuka į Anykščius.
Tai gi, tu, debile! Tu, tu... NeGalvoja žmogus: „Kur aš? Kas
pyk, aš taip pat esu skaitytojas,
aš? Kodėl aš?“ Staiga, jam boba
rinkėjas, taigi debilas. Tik mudu
iš ekrano, kaip pats tobuliausias
abu normalūs debilai galime
Dievo kūrinys, pamoja, pakviečia
pasiaiškinti, kam valdžiai kelių
arčiau ir ima aiškinti, į kokį rojų
kvadratinių metrų telikas.
jis pateko.
Anykščių rajono Tarybos
Sakysit, kad be reikalo tyčioopozicijos lyderis Lukas Pakeljuos? Galima ekrane renginius
tis nuogąstauja, kad valdiškas
anonsuoti... Renginius galima. O
televizorius gali tapti valdiška
štai dėl švenčių, kuriose po kelis

kompiuterlapius programų - jau
bėda. „Ką veiki?“ - Ona skambina Marytei. „Prie kultūrnamio
valdišką teliką žiūriu. Laukiu kol
praneš, kas „žirgelio“ šventėje
vyks nuo penktos valandos. Kol
kas dar rodo vaizdus apie rytinio
virvės tempimo varžybas.“ turės apie ką Marytė papasakoti
Onai.
Na, dar kultūrnamio spektaklius tiesiogiai galima per didįjį
teliką transliuoti. Bet, kai bus
gastroliniai - komerciniai spektakliai tokio pasiūlymo autoriui pats
Oskaras Koršunovas padėkos.
Paskui prisivys ir dar kartą padėkos. Vietinių kolektyvų pasirodymų ekrane transliuoti taip pat
nederėtų, nes aktoriams smagiau,
kai žiūrovai yra salėje, o ne lauke.
Galima ekrane tiesiogiai transliuoti rajono tarybos posėdžius.
Gyvai tuos posėdžius paprastai
stebi apie nulį pašalinių asmenų.
Tikėtina, kad dideliame ekrane
žiūrės dešimtis, šimtus, tūkstančius kartų daugiau žiūrovų.
Grįžtant prie galimo valdžios
šlovinimo per valdišką teliką
šita grėsmė labai jau teorinė.
Įmanoma sukurti subtilius lauko
ekranams tinkančius politiškai
angažuotus klipus. Ir Lamanšą
žmonės perplaukia, ir į Everestą
įkopia. „Mes dirbame jums“
- aidės Audronės Pajarskienės
balsas. Tada eis kadrai: K.Tubis,
Audronius Gališanka, Ramūnas
Blazarėnas. Paskui vėl K.Tubis,
A.Gališanka, R.Blazarėnas.
Tada išraiškingai kartosis „mes
dirbame jums“. Ir vėl K.Tubis,
A.Gališanka, R.Blazarėnas...
Tokią reklamą paleidus ne tik
anykštėnai, bet ir kupiškėnai,
rokiškėnai, paryžiečiai bei trinidadiečiai ir tobagiečiai už mūsų
dabartinę valdžią balsuos!
Žodžiu, negali būti, kad kaip
nors nebūtų, bet jeigu nebus kam
būti, tai bus niekaip. Blogiausiu
atveju įjungs užrašą: „Techninė
profilaktika“.

Pramoga. Prieš gerą savaitę
„Anykštos“ apie į Rubikius nutrūkusius siauruko reisus kalbintas kavinės „Žuvienės pašiūrė“ direktorius
Vasilijus Jakovlevas sakė, kad dėl to
nepražus ir tai bus spyris galvoti apie
naujų pramogų pasiūlymą. Ilgai laukti nereikėjo. Prieš savaitę vėlų vakarą
nuo „Žuvienės pašiūrės“ išplaukė 24
vietų laivas. Jo keleiviai 90 minučių
mėgavosi naktiniu ežeru ir dangaus
šviesuliais. Su jais keliautojus supažindino astronomijos entuziastas Algimantas Kleiva.
Turistai. Anykščių rajoną aplankančių turistų sumažėjo ženkliai, tačiau pernai į Anykščių rajoną užsuko
svečių iš daugybės pasaulio kampelių. Anykščių menų centras skelbia,
kad pernai sulaukė lankytojų iš Rusijos, Japonijos, Amerikos, Vokietijos, Danijos, Anglijos, Bulgarijos, Čekijos, Rumunijos, Estijos, Lenkijos,
Baltarusijos, Italijos, Ukrainos, Norvegijos, Prancūzijos, Olandijos, Airijos, Ispanijos, Švedijos, Suomijos,
Kazachstano, Meksikos, Armėnijos,
Turkijos, P. Korėjos, Graikijos ir kitų
šalių. Daugiausiai, kaip ir 2016 metais, užsienio turistų Anykščių menų
centre apsilankė iš Latvijos.
Būstas. Pernai Anykščių rajono savivaldybė nustatė penkis atvejus, kai
socialinio būsto nuomininkai nevykdė socialinio būsto nuomos sutarties
sąlygų, nepranešė apie būsto įsigijimą, nemokėjo mokesčių už suteiktas
šilumos tiekimo ir kitas komunalines
paslaugas. Trys asmenys bei šeimos
2017 metais paliko savivaldybės socialinius būstus, o dėl dviejų asmenų
bei šeimų priimtas sprendimas inicijuoti iškeldinimo veiksmus.
Pašalpos. Troškūnų seniūnijoje per
pernai metus priimta 1026 prašymai
socialinei pašalpai gauti, 277 prašymai teikti pagalbą nepasiturintiems
asmenims maisto produktais, sudarytos 439 sutartys atlikti visuomenei
naudingą veiklą, kurią atliko 149
socialinę piniginę paramą gaunantys
asmenys.
Koncertas. Gegužės 26 dieną15
valandą Anykščių kultūros centre
vyks muzikos pedagogo, pianisto,
kompozitoriaus Broniaus Petroko
autorinis koncertas „Atmintis“. Tai
jau ketvirtasis B. Petroko autorinis
koncertas, kurį jis skiria anykštėnams
bei miesto svečiams. Koncerte skambės jausmingos dainos, pjesės, kurias
atliks solistai, mokiniai, pats autorius.
Beje, prieš penketą metų B. Petrokas
pristatė ne tik savo kūrybą, bet ir kompaktinę plokštelę „Pabūk šalia“.

LAIKO MAŠINA
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Kai nusvyra rankos viename darbe,
daiva.g@anyksta.lt
ryžtingai keičia veiklą
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Neseniai 60-ąjį jubiliejų minėjęs dviejų kadencijų Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys,
UAB „Šerifai“ vadovas Raimundas Razmislavičius džiaugiasi, kad jau spėjo įvykdyti tris „būtinus“
gyvenimo uždavinius – pirmąją obelį pasodino dar antroje klasėje, namas taip pat jau pastatytas, o
jaunėlis sūnus Vainius - jau 27 –erių.

Vitoldas ir Angelė Razmislavičiai su vyriausiuoju sūnumi Raimundu, šiam išeinant į pirmąją klasę.
ti, ar nebėra galimybių grįžti į tą
sistemą. Buvo – ir dar su galimybe
dirbti Anykščiuose“ – sakė pašnekovas.

Vaikystėje susidomėjęs fotografija Raimundas Razmislavičius šiam hobiui neabejingas iki šiol: „Kol
kas viskas galvoje ir lentynoje, bet tikiu, kad ateis laikas, kai fotoaparatą naudosiu gerokai dažniau“.
1958 – 1976 m.
Mokytojų vaikas po
padidinamuoju stiklu
R. Razmislavičius buvo pirmasis
vaikas kaimo mokytojų šeimoje.
Po šešerių metų gimė sesuo Rasa,
dar po šešerių – sesuo Laura. Pašnekovo gimtinė Sodelių kaimas
(Panevėžio raj.). Čia jis baigė pradinę mokyklą, kur ir mokytojavo
mama Angelė Razmislavičienė.
„Tiek pradinėje mokykloje, tiek
vidurinėje – jau Gelažiuose – buvau mokytojų vaikas. Tad ir turėjau elgtis atitinkamai, kad gėdos
tėvams nepadaryti. Kaime gyvendamas mačiau įvairiausių žmonių,
nors ne visų gyvenimo būdas man
buvo priimtinas, nereikėjo man
stengtis prie ko nors pritapti, tačiau nė vieno ir nesmerkiau, tai
netrukdė man su visais puikiai
sutarti“ – kalbėjo R. Razmislavičius.
Paklaustas, ar griežtai tėvai auklėjo pirmagimį sūnų, pašnekovas
pripažįsta, kad taisyklių ir drausmės turėjo laikytis. „Gal tada atrodė ir ne visai teisinga, bet dabar
galvoju, kad tėvų auklėjimas buvo
tinkamas. Aišku, nesielgiau absoliučiai taip, kaip liepė tėvai, 10
proc. buvau pasilikęs saviraiškai“
– sakė pašnekovas.
Užteko laiko ne tik mokslams ir
žaidimams, bet ir fotografijai, kuri
iki šiol R. Razmislavičiaus mintyse. Fotografuoti pradėjo būdamas
10-ies, dovanų gavęs fotoaparatą.
Sako, kad šį hobį greičiausiai perėmė iš tėčio, kuris taip pat domėjosi fotografija: „Man buvo įdomu,
kaip tarsi iš nieko atsiranda vaizdas, buvo įdomus ir pats nuotraukų
darymo procesas“.
R. Razmislavičius džiaugėsi,
kad Gelažių vidurinėje mokykloje pakliuvo į gerą klasę, kuriai ne
tik mokslai sekėsi, bet ir mokytojų
pasitikėjimą turėjo: „Aš turėjau kai
kurių patalpų raktus, tad, jeigu pamokos prasidėdavo 9 valandą, tai
mes su klasės draugais į mokyklą
ateidavome jau 7 valandą: sportuodavome, žiūrėdavome filmus.
Jeigu iškildavo kokie konfliktai su

mokytojais, aš buvau tas, kurį klasiokai siųsdavo spręsti problemų
– buvau savotiškas derybininkas,
kuriam pavykdavo užmegzti konstruktyvų dialogą su pedagogais“.
R. Razmislavičiaus tėtis mirė
2009 m., mama, nors ir gana silpnos sveikatos, dar gyva. O tėviškės namai jau, deja, tušti stovi.
„Gaila, kad gimtieji namai dabar
labiau tapo rūpesčiu, nei džiaugsmu. Gal ir gera būtų sugrįžti, jeigu
to laiko taip netrūktų. Bet nuvažiuoju – nupjaunu žolę, apgeniu
obelis. Dar ir mano antroje klasėje
sodinta obelis sode auga...“ – apie
vaikystės namus pasakojo R. Razmislavičius.
1976 – 1981 m.
Buvo laiko tik mokslams ir
fotografijai
R. Razmislavičius tuometiniame
Vilniaus inžineriniame statybos
institute studijavo inžineriją mechaniką. Paklaustas, ar studijos
„netrukdė“ studentauti, pašnekovas kalbėjo: „Studijų metais laiko
buvo tik mokslams ir fotografijai.
Institute turėjau didelę profesionalią laboratoriją, teko vadovauti
fotoklubui, taip pat buvau Instituto
fotokorespondentu. Buvo minčių
stoti ir į Kinematografijos institutą,
tačiau supratau, kad kaimo berniokui tai beveik neįmanoma, o ir pinigų nemažų reikėjo“.
Išvažiavęs studijuoti į Vilnių,
pašnekovas paliko ne tik tėviškę,
bet ir savo pirmąją meilę, vidurinėje mokykloje sutiktą Laimą, kurią
1979 m. vedė. „Kurį laiką gyvenom atskirai, tačiau supratom, jog
tai per sunku, tad mylimą moterį atsivežiau į Vilnių ir va jau tada teko
patirti visus jaunai šeimai skirtus
išbandymus: ir gyvenimą bendrabutyje, paskui buto nuoma. Žmona
dirbo kojinių fabrike, aš studijavau,
o šeimos biudžetą papildydavau iš
fotografijos uždirbdamas pinigus“
– sakė R. Razmislavičius.
Baigęs mokslus, įgijęs automobilių inžinieriaus mechaniko specialybę, R. Razmislavičius pasiprašė
paskyrimo į Anykščius. „Tuo metu

tai buvo jaunas, augantis miestas.
Taip pat jaunai šeimai buvo aktuali
ir būsto problema. Jeigu būčiau grįžęs pas tėvus, būčiau negalęs stoti į
eilę butui gauti. O be to Anykščiai
ne taip jau toli ir nuo tėviškės“ –
kalbėjo pašnekovas.
Besimokydamas 3-4 kurse R.
Razmislavičius sako pagalvojęs ir
apie darbą tuometinėje Autoinspekcijoje. Sustabdė tik galimos
darbo vietos – Klaipėda arba Panevėžys. „Klaipėda – per toli, o
Panevėžys – juokauju, kad savam
krašte pranašu nebūsi. Vis dėlto
atvažiavau į Anykščius ir pradėjau dirbti Anykščių Autotransporto
įmonėje inžinieriumi technologu.
Po metų darbo supratau, kad suklydau darydamas pasirinkimus.
Kadangi buvau išsilaikęs visus
testus, perėjęs visus patikrinimus,
paskambinau kolegoms pasiklaus-

1982 – 2008 m.
Dirbo Vidaus reikalų
sistemoje
Palikęs automobilius nuošaliau,
R. Razmislavičius nuo 1982 m.
„paniro“ į tuometinės Milicijos
struktūrą, o po šiek tiek mažiau nei
10 metų septyniolikai metų pasiliko dirbti Policijoje.
1982–1989 m. R. Razmislavičius buvo Anykščių rajono Vidaus
reikalų skyriaus Valstybinės autoinspekcijos kelių priežiūros vyresnysis inspektorius, 1989–1991
m. dirbo Anykščių rajono Vidaus
reikalų skyriaus Valstybinės autoinspekcijos poskyrio viršininku.
1991–1998 m. jis buvo Anykščių rajono Policijos komisariato
kelių policijos vyresnysis inspektorius, 1998–1999 m. – Policijos
komisariato Savivaldybių policijos
komisaras inspektorius.
1999–2008 m. R. Razmislavičius buvo Anykščių rajono policijos komisariato vadovas, komisa-

ras. Nuo 2003 m., pakeitus pareigų
pavadinimą, jis buvo Anykščių
rajono policijos komisariato viršininkas, 2006–2008 m. – ir vyresnysis komisaras.
Paklaustas, kas vis dėlto atvėdė
dirbti į šią struktūrą, R. Razmislavičius sakė: „Matyt, atėjau vedamas nuo mažens įskiepyto pareigos
laikytis įstatymų, tvarkos jausmo,
būti principingam. Kai gyvenau
kaime, prie pačios sankryžos, mačiau labai skaudžių dalykų, mačiau kokios priežastys sukelia tuos
skaudžius įvykius. Norėjosi kažką
keisti, buvau įsitikinęs, kad įstatymas yra tvarkos, darnos valstybėje pagrindas. Savo darbą mėgau,
miegojau ramiai, stengiausi, kad ir
anykštėnai ramiai miegotų. Žinoma, buvo laikas, kai buvau ir sekamas, ir kai ginklą nuolat šalia savęs
privalėjau turėti. Vardan šeimos ramybės, daug ką nutylėdavau, išgyvendavau vienas... Kodėl išėjau iš
policijos? Todėl, kad supratau, kad
tai sistemai aš su savo iniciatyvom
esu nebereikalingas, tai, ką aš padariau, kiti nori sugriauti ir pasukti
kitu keliu.
(Nukelta į 11 p.)

Į tėvų namus bent jau šventėms grįžta visi trys L ir R. Razmislavičių vaikai su savo šeimomis.

Moteriški pašnekesiai

2018 m. gegužės 19 d.

Odontologė Sigita Pilkauskienė:
„Visą laiką matydavau šviesą“

“Kai pamatai pasaulio, asmeniniai rūpesčiai ir bėdos susitraukia, pasidaro tokios mažos, tarsi kruopelytė” - sako Sigita.
Ingridos POCIŪTĖS nuotr.
(Atkelta iš 1 p.)
- Kas esate ir kokie yra jūsų socialiniai vaidmenys?
- Esu paprasta, eilinė dirbanti moteris. Ne kažkuo nusipelniusi. Mama,
močiutė.
- Kas jums yra moteriškumas?
- Man niekada mintyse nekilo klausimas, kas yra moteriškumas. Galbūt
tai priedermė ar pašaukimas. Nežinau, kaip tiksliai įvardinti. Manau,
pirmiausia tai yra šeimos kūrimas ir
vaikų auginimas. Vėlgi, moteriai kartais norisi pasijusti moteriška ir silpna,
tačiau kartais gyvenimas to neleidžia
ir užgrūdina. Man teko ir kitokie, ne
visai moteriški, vaidmenys, nes nebuvo lengva. Moteriškumas asocijuojasi su šeima, su ta priederme, kurią
mums paskyrė gamta.
- Kas jums yra moterų solidarumas? Ar jis reikalingas?
- Aš manau, kad moterų solidarumas iš tikrųjų yra reikalingas. Mes,
moterys, kartais esame labai nusistatę prieš moteris. Jeigu galvojame,
kad kita moteris neteisingai ką nors
daro, užsipuolame. Pavyzdžiui, yra
du žmonės: išsiskyrusi moteris ir vyras šeimoje, jie užmezga santykius ir
sukuria tarpusavio ryšius. Tai mes,
moterys, linkę kaltinti moterį. Kodėl?
Juk ta moteris, kuri išsiskyrusi, yra
laisva. Lygiai ta pati atsakomybė turėtų kristi ir vyrui, ir moteriai, tačiau
ne – vyrui galima, o moteriai teigiama, kad ji turi būti stipri, negali turėti
nesantuokinių ryšių, privalo galvoti,
ką daro. Būtent mes, moterys, tą moterį nuteisiame. Aš manau, kad negalima teisti ar kaltinti. Turėtume būti
solidarios ir užtarti kitą moterį visur
kur. Ne pasmerkti. Mes neturime teisės smerkti, juk visi esame žmonės ir
visi galime klysi. Ypatingai moteris,
kada jai dėl tam tikrų aplinkybių tenka prisiimti sunkią naštą, kada ji lieka
viena, išsiskyrusi ar našlė, su vaikais,
buitimi. Aš už tai, kad moteris tam
tikroje situacijoje ne pasmerktų, o
pagelbėtų, galbūt patartų, jeigu reikia.
Galvoju, kad pasaulyje turime eiti išvien, kartu. Dabar valdo vyrai, tačiau
man atrodo, kad kartais ir jiems reiktų
pavadovauti. Iš šalies geriau matosi.
Ir mes, moterys, galime duoti gerų
pasiūlymų. Anksčiau vyrai laikė, kad
moterys yra žemesnio lygio, tačiau
anaiptol. Pažiūrėkite, kiek yra moterų
pasiekimų, kiek yra pažangių moterų,
mokslininkių. Negalima moters laikyti kitokia ir uždaryti. Ne be tie laikai ir
mes jau esme išsilaisvinę. Mano jaunystės laikais buvo nuostata, kad vyrui nepritinka eiti skalauti vaiko vystykliukų. Skalaudavome upėje. Anyta
stebėdavosi: „Kaip tu leidi jam? Taip
negalima, tai yra negražu“. Tai vėlgi

buvo moterų nesolidarumas. Vietoje
to, kad anyta užtartų: „Na, martele, tu
grįžai iš darbo pavargusi, pinigus šeimai jūs nešate abu, tai tu pailsėk, tegul
jis, kaip stipresnis, tą nešulį paneša“,
bardavo: „Ką žmonės pasakys!“. Tais
laikais visi labai rūpinosi, ką žmonės
pasakys ir būdavo nuteistos moterys,
jos nukentėdavo.
- Kas jums yra motinystė ir ką
reiškia būti močiute?
- Anais laikais ištekėti turėdavai iki
dvidešimt penkerių, kitaip būdavai
laikoma sena pana ir tai labai negerai.
Dabar moterys pagaliau išlaisvėjo.
Aš, kai jau atėjo tas metas, tekėjau ir
norėjau būti gera mama. Kaip man
sekėsi, taip. Išauginau dukras, gyvenančias tvarkingai. Džiaugiuosi,
kai joms viskas gerai. Jos ateina pas
mane pasiguosti. Kaip mamai, man
gera, kad vaikai mane aplanko, myli,
kaip ir aš juos.
Anūkams meilė visiškai kitokia.
Dabar viskas giliau. Kai esi mama,
vaikai auga, o tu turi dirbti, jauti atsakomybę. Bėgi, nes reikia uždirbti
pinigus. Būni pavargusi. Vaikams ko
nors klausiant, atsakai: „Ai vaikeli, aš
nespėju“ ir ne visada paaiškini. Vaikai
auga lyg savaime. Gyvenime buvo
taip, kad reikėjo man vienai vežimą
tempti. Rūpesčių labai daug.
O dabar, augant anūkams, aš jau turiu daugiau laisvo laiko. Kai jie ateina
pas mane, aš galiu juos ramiai išklausyti, patarti. Jie labai domisi. Meilė
anūkams yra be galo didžiulė. Jeigu
jiems kas nesiseka, aš labai išgyvenu.
Myliu juos neapsakomai. Dauguma
yra berniukai, tik viena - anūkėlė.
Vyriausiajam - jau dvidešimt trys,
mažiausiam - septyneri. Tad su visais
jau yra apie ką pakalbėti. Rodos, norėčiau didžiuliu sparnu juos apglėbti,
kad tik viskas jiems sektųsi gerai, kad
būtų laimingi.
- Ką kalbate?
- Noriu, kad anūkai mokytųsi,
vėliau ko nors pasiektų. Ir dukroms
tą skiepijau. Kiekvienas darbas yra
gerbtinas ir dirbančiam žmogui aš
jaučiu pagarbą. Net jei darbas ir paprastesnis, jeigu žmogus iš to uždirba
ir gyvena, tai jau yra gerai. Tačiau,
jei esi baigęs mokslus, geresnį darbą
rasti lengviau. Skatinu anūkus turėti
savo nuomonę ir nebijoti ją reikšti.
Žinoma, nesinori, kad eitų blogais
keliais. Širdyje būtų skaudu. Kalbame apie rūkymo, alkoholio, narkotikų žalą. Suprantu, kad jauniems norisi pabandyti viską, tačiau sakau, kad
pagalvotų, jog yra žala.
Skatinu, kad keliautų po pasaulį. Aš
pati labai mėgstu keliauti. Kelionės
keičia žmogų. Pradedi kitaip mąstyti.
Kai pamatai pasaulio, asmeniniai rū-

pesčiai ir bėdos susitraukia, pasidaro
tokios mažos, tarsi kruopelytė. Taip
gražu tame pasaulyje, ir taip gera sugrįžti į namus. Mano dukrų šeimos
taip pat pradėjo keliauti ir aš juos labai palaikau. Žinoma, keliaujant reikia turėti pinigų, kuriuos prieš tai turi
uždirbti ir sutaupyti.
- Esate verslininkė, teikiate
odontologės paslaugas privačiame
kabinete. Kaip nusprendėte pradėti savo verslą?
- Dirbau centrinėje ligoninėje
odontologe. 1993 metais įkūriau
savo verslą – odontologijos kabinetą.
Tuomet vadinosi stomatologija. Kūrėsi jauna valstybė. Prasidėjo kalbos,
kad valstybiniame sektoriuje greitu
laiku gali pritrūkti pinigų algoms.
Buvo manoma, kad stomatologams
lengviausia atsiskirti ir išeiti dirbti
savarankiškai. Tad idėją, galima sakyti, mums pametėjo. Iš pradžių negalvojau to daryti. Man buvo apie keturiasdešimt metų, tad abejojau ir dėl
savo amžiaus, ir dėl to, kad nebuvo
modelio, kaip reikės dirbti. Kaip išeiti
iš sistemos, kur viskas duota, ir pradėti dirbti savarankiškai? Aš pirmoji
Anykščiuose ėmiau teikti paslaugas
privačiai. Jokio pavyzdžio nemačiau, todėl buvo labai sunku. Reikėjo drąsos. Santaupų neturėjau. Augo
trys vaikai: dvi dukros - mokyklinio
amžiaus, viena - beveik studentė.
Ryžausi pradėti. Pasiskolinau pinigų
ir ėmiau dirbti. Nebuvo nei paskolų,
nei kitokios pagalbos, reikėjo verstis
pačiai. Tačiau vis tiek bandžiau, nors
man buvo tikrai baisu.
- Kokia buvo pradžia?
- Pradėjau dirbti labai mažomis
kainomis. Maniau, kad žmonės neturi
pinigų ir tikrai daug nemokės. Nebus
klientų tiek, kad išsilaikyčiau. Pereinant prie visai kitos sistemos, buvo
sunku persilaužti imti užmokestį iš
žmonių. Tad pradėjimo kelias buvo
labai sunkus – ir finansiškai, ir morališkai. Paskui pamačiau, kad nėra
taip blogai. Protezavimas ir sovietų
laikais buvo mokamas, tik gydimas
ne. Pradėjo eiti minios žmonių. Aš
nebespėjau, ėmiau kviesti koleges,
kad ir jos išeitų dirbti privačiai. Dalinausi patirtimi. Sakiau, kad tai visai kitoks darbas, gali kitaip mąstyti.
Tiesiog džiaugiesi savo darbu. Niekas neprimetama. Esi laisvas, gali
nusipirkti geresnių medžiagų, dirbti
savarankiškai. Dirbdama privačiai
galėjau rinktis. Prasidėjo seminarai.
Ėmė ir kolegės išeidinėti. Pradžia –
tikrai sunki. Kur kreipiausi, niekas
nieko nežinojo, kokią apskaitą vesti,
kokius mokesčius mokėti. Kaip nori,
taip dirbk. Vėliau jau atsirado, ko pa-

klausti. Ir mokesčių inspekcijoje, ir
higienos centre. O pradžioje nebuvo,
kas pasakytų, kokie reikalavimai. Ir
interneto nebuvo. Dabar tai bepigu, o
tada – jokių žinių. Nei knygose, niekur. Kūrėsi valstybė ir buvo leidžiami
įstatymai. Tačiau ištvėriau. Dievas
duoda sveikatos, tad dirbu iki šiol.
- Keliaukime jūsų gyvenimo keliu toliau. Greta sėkmingų dalykų
esate patyrusi ir skaudžių patirčių?
- Vaikų tėvas buvo stipriai išgeriantis vyras. Tai laikais labai daug
kas gėrė ir jisai klimpo, ko tik aš nedariau. Taip pat teko patirti smurtą.
Fizinį. Išgėręs jis nesivaldydavo. Net
ir vaikai nuo jo kentėjo. Tuo laikotarpiu išgyventi didžiuliai skauduliai.
O mane vedė tik optimizmas. Tada
tikrai labai užsigrūdinau. Turėjau likti stipri, nes augo dukros. Man buvo
baisu. Vienai mergaitei prasidėjo įkyrių būsenų neurozė. Gydytoja pasakė:
„Kol tu gyvensi su alkoholiku smurtaujančiu vyru, tol tavo dukra tokia ir
bus. Nori ją tokią matyti, gyvenk“. O
kaip man išsiskirti tais laikais? Pirštais užbadys. Gyvenau pas uošvius.
Neturėjau, kur išeiti. Galvojau, kur aš
dėsiuos su trimis vaikais? Dabar galima butą išsinuomoti, o tada ne. Su
vaikais niekas nepriėmė. Buvo keletas namų, kur galėjai išsinuomoti, bet
ne su vaikais. Jų kratėsi kaip maro.
Tad privalėjau kentėti. Ilgai dar po to
su juo gyvenau.
- Ar alkoholizmas ir smurtas
prasidėjo iškart po santuokos?
- Ne. Gal po keturių ar penkių
metų. Negirtas jis buvo labai geras
žmogus.
- O kas atvedė į gėrimą?
- Darbo aplinka. Jis dirbo statybose. Socializmo laikais ten buvo labai
didelis alkoholizmas. Dabar aš esu išvis prieš alkoholį, kadangi jis griauna
likimus.
- Ar neteko bėgti iš namų?
- Nebėgau. Tik jau pasakius apie
skyrybas vaikai perspėjo, kad negrįžčiau namo. Jis buvo medžiotojas.
Šautuvą turėjo. Tą kartą jį išsitraukė.
- O kaip pasiryžote skirtis?
- Gavau butą, kaip jauna specialistė. Pralaukusi dvylika metų. Tada man
jau buvo lengviau. Kadangi nebegyvenome prie jo tėvų, jau galėjau ką
nors pasakyti. Kartais negrįždavo per
naktį, o aš sėdėdavau ir verkdavau.
Tėvams nepasiskųsi. Aš labai norėjau
normalios šeimos, kad išgyvenčiau
su vienu vyru visą gyvenimą iki senatvės. Tačiau taip nebuvo lemta.
- Kas padėjo atstatyti harmoniją
savo viduje?
- Aš pati. Niekur nesikreipiau, tada

nebuvo psichologų. Padėjo mano begalinis optimizmas. Gal tai prigimtis.
Aš niekada nepuoliau į neviltį. Sunkiose situacijose sakydavau sau: „Aš
esu stipri. Aš turiu jėgų. Aš negaliu
ištižti“. Visą laiką ėjau prieš vėją.
Pati save drąsindavau: „Kas, jeigu ne
aš?“. Niekas man nepadės. Ir nei vienai niekas nepadės, jeigu pati savyje
nesugebėsi rasti jėgų. Kiekvieną momentą galvok: „Vis tiek bus geriau“.
Jeigu galvosi, kaip tau bloga, tau ir
bus negera. Tu sustingsi šitame laike,
kur visos ligos, bėdos, depresijos. Visada galvok: „Šiandien blogai, rytoj
bus tikrai geriau“. Mane visą gyvenimą tai stūmė. Nereikia būti pesimistais, liūdėti. Optimizmas veda tolyn.
Visą laiką matydavau šviesą. Gal dėl
to išlikau gyvybinga.
- Koks jūsų požiūris į alkoholi?
- Esu nusistačiusi prieš alkoholį.
Nors visiška abstinente netapau ir, kai
yra proga, vyno taurę pakeliu, tačiau
man tiek ir užtenka, nes matau, kaip
alkoholis keičia sąmonės būseną ir
žmogus tampa nevaldomas.
- Koks jūsų požiūris į šeimą dabar?
- Visko būna šeimose. Skirtis dėl
indų nesuplovimo būtų keista. Tačiau, jei abu dirba, abu ir lėkštes turi
plauti. Šeimoje nebūna vienpusiška
kaltė. Išskyrus gėrimą.
- Kuriate eilėraščius. Kada ir
kaip atradote talentą savyje? Ką
jums eilėraščiai duoda?
- Sielos ramybę. Pamąstymą. Kūriau jau jaunystėje. Pradėjau rašyti
maždaug nuo 2002 metų. Eilės savaime mintyse pradėjo kilti. Naktį
atsibundu ir, jei iš karto neužrašau,
viskas. Vaikai išleido knygą mano
mergautine pavarde, kurią noriu susigrąžinti. Man ji labai graži. Binkytė.
Pirmosios knygos tiražas nedidelis,
skirtas tik artimiausiems žmonėms,
šeimai. Tai tik kūrybinis bandymas.
Knyga su asmeninėmis nuotraukomis. Dabar vėl rašau. Galbūt naujai
knygai. Nežinau - leisiu, ar neleisiu.
Dabar labai daug kas rašo. Aš sau kuriu. Neviešinu. Draugės dukra, kuri
taip pat rašo eiles, patarė kurti vaikams, nes man tai sekasi. Vaikams ne
kiekvienas gali kalbėti.
- Kokių pokyčių visuomenėje
reikia, kad problemos pradėtų
spręstis?
- Pritariu Seimui dėl veiksmų prieš
alkoholį. Gal alkoholizmo būtų mažiau, jei būtų didesnis užimtumas.
Kita vertus, sovietmečiu darbo buvo,
tačiau vis tiek žmonės gėrė. Gal per
daug pripratome prie draudimų ir laukiame jų. Draudimai apriboja. Taip
pat labai daug reiškia švietimas – ne
vien kalbėjimas, bet auklėjimas pavyzdžiu. Lietuviai yra pesimistai. Be
siekio sunku gyventi ir poelgiai tampa betiksliai. Negalvoti apie metus ir
kiek liko. Tai veda žmogų į priekį.
Kiek mokslininkų yra vyresnio amžiaus. Siekiamybė turi būti veržimasis į priekį, nesižvalgant į praeitį.

Deimantinės meilės ruduo štai jau atėjo,
Prabėgusių metų kraičius suskaičiuot.
Tas jausmas, kai nuolat dvi širdys ilgėjos,
Subrendo lyg grūdas laiminguos vaikuos.
Šitokį kelią abu nukeliavę,
Džiaukitės derliumi savo rudens
Ir tegu pavyzdžiu Jūsų pasekę,
Vaikai ir anūkai laimingai gyvens.

Deimantinių vestuvių proga

Joną ir Janiną POVILAVIČIUS, gyvenančius Kavarsko
miestelyje, sveikina

5 vaikai su šeimomis, 10 anūkų ir 10 proanūkių.
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sekmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Istorijos detektyvai.(kart.).
7.00 „Mes nugalėjom“. (kart.).
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos
Stebuklingas stalelis
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
11.25 Mūsų gyvūnai.
11.50 Mėlynoji planeta 2
12.45 Laukiniai gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3
13.40 Mis Marpl 3 N-7
15.15 Laisvės vėliavnešiai.
15.45 Žinios. Orai
16.00 Auksinis protas. (kart.).
17.15 Klausimėlis.lt.
17.30 Žinios
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 „Editos šou“. N-7.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4.
21.55 Tai nutiko Jemene N-7
23.40 Kalnų šnabždesys N-14
1.10 Pasaulio dokumentika.
Mėlynoji planeta 2
6.20 Dienos programa.
6.30 „Peliukas Stiuartas Litlis“
6.55 „Ponas Bynas“
7.20 „Žuviukai burbuliukai“
7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“

8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų“
9.30 „Drakonų kova. Super“
N-7
10.00 Broliai meškinai.
Atostogos
11.20 Skūbis Dū 2. Monstrai
išlaisvinti N-7
13.05 Stebuklinga programėlė
N-7
15.00 Bukas ir bukesnis. Kai
Haris sutiko Loidą N-7
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Mes vieno kraujo.
19.30 Tamsoje. Savaitės
finalas.
21.00 Titanų susidūrimas N-7
23.05 Ką radau, tas mano S
0.50 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels N-7
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“ (kart.)
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Mamyčių klubas“.
9.00 „Kulinariniai triukai“.
9.30 „Penkių žvaigždučių
būstas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
10.30 „Svajonių sodai“.
11.30 „Du broliai - tigrės vaikai“ N-7
13.35 „Edvardas Žirkliarankis“
N-7
15.40 „Havajai 5.0“ N-7
16.50 „Ekstrasensai tiria“ N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Greitis“ N-7
21.55 „Kraujo tėvas“ N-14

23.35 „Tamsus dangus“ N-14
1.30 „Infiltruoti“ N-14 (kart.)
6.30 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Kanadoje.
7.30 Sveikatos kodas.
8.30 Tauro ragas. N-7.
9.00 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Suomijoje. II dalis
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 Žirafos. Ramiosios
Afrikos milžinės
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu
13.10 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
13.40 Sveikinimai.
16.00 „Reali mistika“ N-7
17.05 „Kas žudikas?
Baudžiamosios bylos“ N-7
19.30 Daktaras Richteris N-7
21.45 „Juodasis sąrašas“ N-7
22.45 „Išbandymų diena“ N-14
23.45 Antigangsteriai N-14
1.25 Tikras teisingumas 2.
Smurto banga N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.45 „Daktaras Ozas. Šeimos
gydytojo patarimai“
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.15 „Žiniuonis“ N-7.
10.50 „Būrėja“
11.25 „Akloji“
12.00 Bus visko (k).
12.55 Beatos virtuvė.
13.50 „Tabatos salonas“
14.50 „Širdele mano“ N-7.
16.50 „Akloji“
18.20 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 „Čingačgukas - Didžioji
Gyvatė“

pirmadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 5 N-7
10.55 Akis už akį 5 N-7
11.40 Savaitė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.).
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.28 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.20 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai“.
23.15 Aukštuomenės daktaras
4 N-7.
24.00 Pasaulio teisuoliai. (kart.).
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gimę tą pačią dieną.
(kart.).
6.05 Dienos programa.
6.10 “Mano gyvenimo šviesa”
N-7
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra. N-7.

12.00 KK2 penktadienis. N-7.
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Miestas N-14
0.55 „Judantis objektas“ N-7
1.45 Titanų susidūrimas N-7
6.10 “Televitrina”.
6.25 “Kempiniukas Plačiakelnis”
N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Svajonių sodai“. (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 „Pamergė pagal užsakymą“ N-7

0.50 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.40 „Kvantikas“ N-7
6.35 “Viena už visus”
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
8.40 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
14.50 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 Visi už vieną. N-7.
21.00 Mirties apsuptyje N-14
23.05 Amerikos psichopatė 2
N-14
0.50 „Išbandymų diena“ N-14
1.35 „Juodasis sąrašas“ N-7
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 “Kas namie šeimininkas?”
7.45 „Būrėja“
8.45 „Akloji“
9.15 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7.
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22.55 „Laukinės aistros 2“
N-14
0.50 „Praradimas“ N-14
2.35 „Bekas 4. Audros akyje“
N-14
kultura
6.05 LRT OPUS ORE. (kart.).
7.00 Mokslo sriuba. (kart.).
7.30 Kultūrų kryžkelė (kart.).
8.30 Krikščionio žodis. (kart.).
8.45 Kelias. Laida evangelikams.
9.00 Euromaxx. (kart.).
9.30 Meno ritmai
10.00 ARTS21.
10.30 Pradėk nuo savęs.
11.00 Septynios Kauno dienos. (kart.).
11.30 Durys atsidaro.
12.00 Legendos.
Dokumentinių apybraižų ciklas.
12.45 ARTi. Veidai.
13.00 Sekminių šv. Mišios iš
Vilniaus Kalvarijų. Tiesioginė
transliacija.
14.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.15 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
16.45 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Rungtynės dėl 3
vietos. Tiesioginė transliacija iš
Kopenhagos.
19.15 Nes man tai rūpi.
20.00 Linija, spalva, forma.
20.30 Kiotas. Romantiška
pažintis su nacionalinėmis
vertybėmis
21.15 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finalas.
Tiesioginė transliacija iš
Kopenhagos.
23.45 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Svečias pianistas ir dirigentas Christoph

Escenbach (Vokietija).
0.35 Kino žvaigždžių alėja.
Įkyrusis Fredas N-14
6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Bus visko (k).
7.30 Nuo.. Iki.. (k).
8.30 KK2 (k). N-7.
10.30 Savaitės kriminalai. N-7.
Aktualijų laida.
11.00 Ne vienas kelyje (k).
11.30 Autopilotas (k).
12.00 Ekranai (k). N-7.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
17.30 Visi už vieną. N-7.
18.00 Valanda su Rūta (k).
19.00 Nugalėk Lavrinovičius
19.30 Nuo... Iki...
20.00 Bus visko.
21.00 Savaitės panorama.
21.30 @rimvydasvalatka (k).
22.00 Žinios.
23.00 Savaitės kriminalai. N-7.
Aktualijų laida.
23.30 Savaitės panorama.
0.00 Dabar pasaulyje. Savaitė.
Žinios rusų kalba.
0.30 Visi už vieną (k). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.20 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
(kart.)
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „Vienam gale kablys“.
10.00 „Praeities žvalgas“. N-7
10.30 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu“.
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
12.00 „Jokių kliūčių!“ N-7
13.00 „Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų šeima“

14.00 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“ N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.55 „Orai“.
22.00 „Nakties TOP“. N-14
22.30 „X Faktorius“. N-7
1.00 „Egzodas. Dievai ir karaliai“ N-14 (kart.)
7.09 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“. N-7.
8:00 „4 kampai“.
8.30 „Kaimo akademija“.
9.00 „Šiandien kimba“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Ekovizija“.
11.10 „Kapitonas Gordejevas“
N-7.
13.35 „Laiptai į dangų“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
17.00 „Gyvenimo sparnai“. N-7
17.30 „Neprijaukinti.
Australija“. N-7.
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „Neprijaukinti. . Naujoji
Zelandija“. N-7.
19.00 „Ant bangos“.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Ant bangos“. N-7
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vienišas vilkas“ N-7.
1.00 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7.
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Mano kaimynė - pornožvaigždė N-14
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 Nusikaltimo vieta - Kelnas.
Seni gelžgaliai N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
6.55 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.50 Maistas ir aistros. (kart.).
8.20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. (kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Durys atsidaro. (kart.).
12.45 Tarptautinis poezijos
festivalis „Poezijos pavasaris
2018“. Atidarymas. (kart.).
14.30 Kultūros teismas. (kart.).
15.20 Auklė Mun
15.35 Tobotai 1
16.00 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (subtitruota).
18.30 Kelias į namus.
18.55 UEFA merginų U17
čempionatas. Finalas. Tiesioginė
transliacija iš Marijampolės.
21.00 ARTi. (kart.).
21.15 Akistata su Trumpu
22.00 Kugano melas N-14
23.30 ...formatas. Poetas
Marius Burokas. Rež.: Irena
Morkevičienė.

23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.00 Apie žūklę (k).
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 @rimvydasvalatka (k)
8.00 Žinios (k).
9.00 Savaitės panorama.
Savaitės įvykių apžvalga.
9.30 Valanda su Rūta (k).
10.30 Nuo... Iki...
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Visi už vieną. N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
6.45 “Televitrina”.
6.55 “Kobra 11” N-7
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7
(kart.)
8.55 „Nuo amato iki verslo“.
(kart.)
9.25 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.20 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.25 „Fizrukas“ . N-7 (kart.)
14.00 „6 kadrai“ („6 kadrov“).
Rusija, komedija, 2010. 88 s. N-7
14.30 „Televitrina“.

15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.30 „CSI Majamis“ N-7
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7 (kart.)
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Baradač’ius“. N-14
22.00 „Farai“. N-7
23.00 „Salemo valdovai“ S
1.05 „Kobra 11“ N-7
2.00 „Daktaras Hausas“ N-14
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „4 kampai“.
7.15 „Ant bangos“.
8.15 „24/7“.
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Legenda apie pilotą“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 „Gyvenimo sparnai“. N-7.
0.15 Gyvenimo būdas. N-7
1.15 „Šiandien kimba“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis (Der Alte). N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija 5
10.55 Akis už akį 5 N-7
11.40 Beatos virtuvė. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios. Sportas. Orai
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Šiandien prieš 100
metų.
21.30 Pasaulio teisuoliai.
22.15 Istorijos detektyvai.
23.05 Aukštuomenės daktaras
4 N-7.
23.50 Karinės paslaptys.
(kart.).
0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės.
(kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“
N-7
7.40 „Ponas Bynas“
8.05 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra . N-7.
12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Nuo... Iki....

13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Ekranai. N-7.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Kietasis būrys N-14
0.45 „Judantis objektas“ N-7
1.35 Miestas N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“ N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
N-7
12.00 „Svotai“ N-7
13.00 „Pažadėtoji“ N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“ N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.25 „TV3 orai“.
16.30 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.20 „TV3 sportas“.
19.25 „TV3 orai“.
19.30 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“.
N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.20 „TV3 sportas“.
22.25 „TV3 orai“.

22.30 „Sabotažas“ N-14
0.40 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.35 „Kvantikas“ N-7
2.25 „Legendos“ N-14
6.15 „Viena už visus“ N-7
7.25 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
8.35 „44-as skyrius“ N-7
9.35 „Tokia tarnyba“ N-7
10.25 „Gelbėtojai - 112“ N-7
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.45 „Prokurorų patikrinimas“
N-7
14.55 „44-as skyrius“ N-7
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.30 LKL čempionatas.
Šiauliai - Lietkalbelis. Tiesioginė
transliacija. Ketvirtfinalio rungtynės
21.00 Masalas N-14
22.50 Mirties apsuptyje N-14
0.50 „Gyvi numirėliai“ N-14
1.35 „Blogas šuo!“
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
8.25 „Akloji“
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Stivenas Visata“

trečiadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Akis už akį 2 . N-7
11.40 Emigrantai. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.15 Aukštuomenės daktaras
4 N-7.
24.00 Istorijos detektyvai.
(kart.).
0.45 Klausimėlis.lt. (kart.).
1.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Tamsoje . N-7.

12.30 Ekranai (k). N-7.
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Nugalėk Lavrinovičius.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 Kova iki paskutinio
kraujo lašo
0.50 „Judantis objektas“ N-7
1.40 Kietasis būrys N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“
N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“ . N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 TV3 žinios.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“.
N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Juodoji jūra“ N-14
0.55 „Nuodėmių daktaras“ N-7

1.45 „Kvantikas“ N-7
2.35 „Legendos“ N-14
6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.25 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
17.55 „Akloji zona“ N-7
18.55 „Stoties policija“ N-7
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“
N-7
21.00 Absoliutus nulis N-7
22.50 Masalas N-7
0.35 „Gyvi numirėliai“ N-14
1.20 „Blogas šuo!“
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
8.25 „Akloji“
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.35 „Detektyvė Rizoli“ (k)
N-7.
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Kandisė Renuar“ N-7
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16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Detektyvė Rizoli“ N-7.
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Midsomerio žmogžudystės XIV. Šventas tikėjimas N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
0.50 Nusikaltimo vieta Kelnas. Kryžminimas N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
7.10 Tobotai (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas. (kart.).
7.50 Kelias į namus. (kart.).
8.25 Septynios Kauno dienos.
(kart.).
8.55 Nuo gamyklos konvejerio
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Euromaxx. (kart.).
12.45 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Amžininkai.
Pirmieji Atgimimo mitingai. Aut.
Rimas Bružas. 2008 m. (kart.).
13.35 Nes man tai rūpi. (kart.).
14.25 Akistata su Trumpu
(kart.).
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Misija. Vilnija.
18.30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.00 Laisvės vėliavnešiai.
19.35 Ten, kur namai 2 N-7

20.25 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Antanas Smetona.
21.15 Šventasis karas
22.05 Jaunasis Montalbanas
2 N-7
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Bus visko (k).
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK.
16.00 Nuo.. Iki.. (k).
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena.
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena.
2.30 Info diena.
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Gyvūnų manija“. (kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)

14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „CSI Majamis“ N-7
(kart.).
16.25 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.25 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Pranašas“ N-14
23.20 „Pėdsakai“ N-7
0.25 „Kobra 11“ N-7
6.25 Programa.
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „Vantos lapas“.
7.15 „Muzikinės kovos“.
9.15 „Rojus“ N-7
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas “ N-7
14.55 „Albanas“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. N-7
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 Gyvenimo būdas. N-7
21.30 „Patriotai“. N-7
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Rubrika „Išmanus kaimas“.
23.45 Nuoga tiesa. N-7
1.45 „Pasaulis iš viršaus“. N-7
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20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Midsomerio žmogžudystės XIV. Retas paukštis N-7
22.55 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.00 Nusikaltimo vieta Kelnas. Tik nereikia policijos
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras
(kart.).
6.50 Mano tėviškė. (kart.).
7.15 Tobotai 1 (kart.).
7.45 Mažasis atradėjas. (kart.).
8.00 Pradėk nuo savęs. (kart.).
8.25 Nacionalinis turtas.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Meno ritmai
12.45 Stilius. (kart.).
13.35 Legendos. (kart.).
14.20 Šventasis karas (kart.).
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio 1
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Maistas ir aistros. (kart.).
19.35 Ten, kur namai 2 N-7
20.30 Kalbantys tekstai.
21.15 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu
3 N-7

22.00 Šeimos šventė N-14
23.20 Mokslo sriuba. Ved.:
Ignas Kančys. (kart.).
23.45 DW naujienos rusų
kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Nuo.. Iki.. (k).
10.30 KK2. N-7. Infošou.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Ekranai (k). N-7.
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Savaitė su Kauno
„Žalgiriu„“. (kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.25 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „CSI Majamis“ N-7
(kart.).
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7.
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Pagrobimas“ N-14
23.20 „Pėdsakai“. N-7
0.25 „Kobra 11“ N-7
1.25 „Daktaras Hausas“ N-14
06.25 Programa
06.29 TV parduotuvė
06.45 Kaimo akademija
07.15 Nuoga tiesa
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7.
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.47 Orai.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Žmogus be praeities“
N-7.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.42 Orai.
23.45 Patriotai. N-7
0.45 „24/7“.
1.45 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Gyvenimas.
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7
17.30 Žinios
17.55 Sportas.
17.58 Orai.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Vedlys N-7
1.05 Specialus tyrimas. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7.
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Nugalėk Merūną .

13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. N-7.
20.00 Tamsoje. N-7.
20.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.30 Broliai Blumai N-14
0.45 „Judantis objektas“ N-7
1.35 Kova iki paskutinio kraujo
lašo
3.30 Alchemija. VDU karta.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“
. N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“
. N-7
15.00 „Simpsonai“ N-7
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš Magikianų“.
N-7
20.00 „Gyvenimo išdaigos“. N-7
21.00 „Pasmerkti 4“. N-7
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 „Rembo. Pirmasis kraujas
3“ N-14
0.35 „Nuodėmių daktaras“ N-7
1.30 „Kvantikas“ N-7

6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7.
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.40 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.
10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Akloji zona“ N-7
12.35 „Stoties policija“ N-7
13.40 „Prokurorų patikrinimas“
N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“
18.30 LKL čempionatas.
Nevėžis-Žalgiris. Tiesioginė
transliacija
21.00 Prakeikta upė N-14
23.05 Absoliutus nulis N-7
0.50 „Gyvi numirėliai“ N-14
1.35 Pavojus Romos pasienyje.
Limas
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Būrėja“
8.25 „Akloji“
9.00 „Ekstrasensų mūšis“ N-7
11.35 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ N-7
12.30 „Kandisė Renuar“ N-7
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k) N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas“
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Kandisė Renuar“ N-7
20.00 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7.
21.00 Prancūziška žmogžudystė. Pradingusi Pyloje N-14
23.10 „Gyvenimo šukės“ N-7
1.15 Nusikaltimo vieta - Kelnas.

penktadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.05 Senis N-7.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija . N-7
10.55 Komisaras Reksas N-7
11.40 Stilius. (kart.).
12.40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys N-7.
17.30 Žinios
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.35 Gamtos inspektoriai.
23.00 Deimantai amžiams
N-14
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės“. (kart.).
2.00 LRT radijo žinios.
6.20 „Mano gyvenimo šviesa“
7.35 „Ponas Bynas“
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ N-7
9.00 Rytas su LNK.
11.00 Yra, kaip yra (k). N-7.

12.00 Tamsoje . N-7.
12.30 Valanda su Rūta .
13.25 „Rožių karas“
14.25 „Dvi širdys“
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. N-7.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. N-7.
21.00 Audros sūkuryje N-14
22.50 Rokenrola N-14
0.55 Broliai Blumai N-14
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ . N-7
6.55 „Simpsonai“ N-7 (kart.)
7.55 „Pasmerkti 4“. N-7 (kart.)
8.25 „Paskutinis iš
Magikianų“. N-7 (kart.)
8.55 „Meilės sūkuryje“ . N-7
10.00 „Tai - mano gyvenimas“
. N-7
12.00 „Svotai“ . N-7
13.00 „Pažadėtoji“ . N-7
14.00 „Maištingosios amazonės“ . N-7
15.00 „SimpsonaiN-7
16.00 TV3 žinios.
17.00 „TV Pagalba“. N-7
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Rio 2“. N-7
21.20 „Juros periodo parkas
3“ N-7
23.10 „Įkalintos po vandeniu“
N-7
1.00 „Juodoji jūra“ N-14
(kart.)
6.35 “Viena už visus” N-7
7.35 „Prokurorų patikrinimas“
(k) N-7
8.40 „44-as skyrius N-7.
9.35 „Tokia tarnyba“ (k) N-7.

10.30 „Gelbėtojai - 112“ N-7.
11.35 „Ekstrasensų mūšis“
N-7.
13.40 „Prokurorų patikrinimas“ N-7.
14.50 „44-as skyrius N-7.
15.55 „Tokia tarnyba“ N-7.
16.50 „Gelbėtojai - 112“ N-7
18.30 numatomos LKL čempionato rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21.00 Tikras teisingumas 2.
Mirties angelas N-14
22.50 Prakeikta upė N-14
0.50 „Gyvi numirėliai“ N-14
1.35 Tikras teisingumas 2.
Mirties angelas N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Akloji“
9.00 Sveikinimai.
11.30 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“ N-7
12.30 „Kandisė Renuar“ N-7
13.35 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (k)
N-7.
14.35 „Kaukė“
15.05 „Kas naujo, Skūbi Dū?“
15.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“
16.00 „Stivenas Visata“
16.30 „Būk su manim“
18.00 „Mano meilės šviesa“
19.00 „Kandisė Renuar“ N-7
20.05 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ N-7
21.00 Komisaras Falkas.
Įkalinti N-14
23.10 Una N14.
0.55 Nusikaltimo vieta Kelnas. Iliuzijų pasaulis N-7

Nusipenėję šunys N-7
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
6.45 Kalbantys tekstai. (kart.).
7.30 Tobotai 2 (kart.).
7.55 Linija, spalva, forma. (kart.).
8.20 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio
(kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.15 Klauskite daktaro. (kart.).
13.10 Maistas ir aistros. (kart.).
13.35 Prisikėlimo ekspresas šimtmečio veidai. (kart.).
14.25 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 3 N-7
15.10 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio
1
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora.
18.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis.
18.30 Nacionalinis turtas.
19.00 Lietuva mūsų lūpose.
19.25 Ten, kur namai 2 N-7
20.30 Anapus čia ir dabar.
21.15 Mano tėviškė.
21.30 Žurnalas „Kelias į FIFA
World Cup 2018“.
22.00 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Liaudis tampa
tauta. Sąjūdžio kelias.
22.50 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Lūžis prie Baltijos.
1 d. Vytautas Landsbergis. nuo
Čiurlionio į Sąjūdį.

23.45 DW naujienos rusų kalba.
24.00 Dabar pasaulyje.
Informacinė-analitinė laida rusų
kalba iš Prahos.
0.30 Džiazo muzikos vakaras.
XIX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2016“. Kęstučio
Vaiginio kvartetas.
6.30 Labas vakaras, Lietuva (k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Visi už vieną (k). N-7.
9.30 Ekranai (k). N-7.
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Nugalėk Gitaną Nausėdą
17.00 Info diena.
21.00 Info komentarai su Indre
Makaraityte.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras, Lietuva.
23.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „Robinzonas Kruzas“ N-7.
9.00 „Vienam gale kablys“.(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
(kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.
15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7

15.25 „CSI Majamis“ N-7 (kart.).
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.30 „Kobra 11“ N-7
18.30 „Vedęs ir turi vaikų“ N-7
19.30 „Rezidentai“ N-7
20.30 „Fizrukas“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.25 „Orai“.
21.30 „Amerikietiškas pyragas
3. Vestuvės“ N-14
23.20 „Pėdsakai“. N-7
0.25 „Kobra 11“ N-7
1.25 „Daktaras Hausas“ N-14
6.29 TV parduotuvė.
6.45 „TV Europa pristato.
Lietuvos sienų apsauga.
Muitinė“.
7.15 „Ant bangos“.
8.15 10 min iki tobulybės su
Jurijumi.
8.30 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Žmogus be praeities“ N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“ N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.45 Rubrika „Verslo genas“.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris. N-7
20.27 Orai.
20.30 „Žmogus be praeities“ N-7
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.40 Rubrika „Verslo genas“.
23.45 „Vantos lapas“.
0.15 „Svarbiausia - įstatymas“
N-7
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kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Džiazo muzikos vakaras.
(kart.).
6.50 Auklė Mun (kart.).
7.10 Tobotai 2 (kart.).
7.35 Mažasis atradėjas.
(kart.).
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje. (kart.).
8.20 Pažvelk į profesiją kitaip.
(kart.).
8.50 Nuo gamyklos konvejerio (kart.).
9.15 Labas rytas, Lietuva.
(kart.).
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Stop juosta. (kart.).
12.45 Kultmisijos. (kart.).
13.30 Stambiu planu. (kart.).
14.20 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. Laidos
svečias - operos žvaigždė
Montserrat Marti (kart.).
15.15 Auklė Mun
15.25 Tobotai 2
15.50 Nuo gamyklos konvejerio
16.15 Mažasis atradėjas.
16.30 Laba diena, Lietuva.
(kart.).
18.00 Mokslo sriuba..
(kart.).
18.35 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai.
19.35 Ten, kur namai N-7
20.30 Kultūros teismas.
21.15 Kam plėšytis? N-14
22.45 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Amžininkai.
Pirmieji Atgimimo mitingai.
23.35 Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžiui - 30. Lietuvos prisi-

kėlimas. Sąjūdžio tarptautinė
reikšmė.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
6.30 Labas vakaras, Lietuva
(k).
7.30 Info komentarai su Indre
Makaraityte (k).
8.00 Žinios.
9.00 Savaitės kriminalai. N-7.
Aktualijų laida.
9.30 Nugalėk Gitaną
Nausėdą
10.30 KK2 (k). N-7.
11.00 Rytas su LNK.
13.00 Yra, kaip yra (k). N-7.
14.00 Rytas su LNK (k).
16.00 Bus visko (k).
17.00 Info diena.
21.00 @rimvydasvalatka.
21.30 Info diena (k).
22.30 Labas vakaras,
Lietuva.
23.30 @rimvydasvalatka (k).
0.00 Dabar pasaulyje. Žinios
rusų kalba.
0.30 Info diena (k).
6.45 „Televitrina“.
7.00 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
7.55 „Robinzonas Kruzas“
N-7.
9.00 „Praeities žvalgas“. N-7
(kart.)
9.30 „CSI kriminalistai“ N-7
(kart.)
10.25 „Moderni šeima“ N-7
11.30 „Kobra 11“ N-7 (kart.)
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7 (kart.)
13.30 „Rezidentai“ N-7 (kart.)
14.30 „Televitrina“.

15.00 „Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai“ N-7
15.25 „CSI Majamis“ N-7
(kart.).
16.30 „CSI kriminalistai“ N-7
17.25 „Kobra 11“ N-7.
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“
N-7.
19.30 „Verslo receptai“.
20.00 „Farai“. N-7
21.00 „Žinios“.
21.45 „Sportas“.
21.50 „Orai“.
22.00 „Dienos šviesa“ N-7
0.20 „Vaiduoklis“ S
2.05 „Daktaras Hausas“ N-14
6.49 TV parduotuvė.
7.05 „Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu“.
7.45 „Gyvenimo sparnai“.
Pokyčių drama. N-7
8.15 Gyvenimo būdas. N-7
9.15 „Rojus“ N-7.
10.20 „Žmogus be praeities“
N-7
11.25 „Merdoko paslaptys“
N-7
12.30 „Miškinis“ N-7
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“ N-7
14.55 „Delta“ N-7
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Baltoji vergė“ N-7
18.00 Reporteris.
18.50 „Miškinis“ N-7
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Muzikinės kovos“.
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Gluchariovas“ N-7
1.10 „Vienišas vilkas“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Beatos virtuvė. (kart.).
7.00 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai
7.20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2
7.30 Detektyvė Miretė
7.45 Stebuklingoji Boružėlė
8.10 Karinės paslaptys
9.00 Labas rytas, Lietuva
11.45 Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas
12.45 Didžiosios gyvūnų
migracijos
13.40 Mis Marpl 6 N-7
15.15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
15.45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19.30 Stilius
20.25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20.30 Panorama
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai - viena
širdis“.
23.10 Žodžiai ir vaizdai N-7
1.05 Deimantai amžiams
N-14
6.30 „Peliukas Stiuartas
Litlis“
6.55 „Ponas Bynas“
7.20 „Nickelodeon“ valanda.

7.45 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“
8.10 „Kempiniukas
Plačiakelnis“
8.35 „Tomo ir Džerio šou“
9.00 „Saugokis meškinų“
9.30 „Drakonų kova. Super“
10.00 Lego filmas
11.55 Visa tiesa apie ryklį
13.45 Šuniški šokiai
15.30 Šokis hip-hopo ritmu.
Revoliucija N-7
17.30 Bus visko. Gyvenimo
būdo laida.
18.30 Žinios.
19.30 Šrekas 2
21.15 Šnipas ne savo noru
N-7
23.05 Mari Huanos ekspresas S
1.15 Rokenrola N-14
6.15 „Televitrina“.
6.30 „Aladinas“
7.00 „Ančiukų istorijos“
7.30 „Vėžliukai nindzės“
8.00 „Aladinas“
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“ N-7.
9.30 „Ilgo plauko istorija“
10.00 „Virtuvės istorijos“.
10.30 „Skaniai ir paprastai“.
Lietuva, kulinarijos laida.
11.00 „Svajonių ūkis“.
11.30 „Arlo - kalbantis paršelis“ N-7
13.05 „Šoklusis bičiulis.
Septinto padavimo smūgis“
14.55 „Beždžionėlė ledo
ritulininkė“
16.50 „Ekstrasensų mūšis“
18.30 „TV3 žinios“.
19.25 „Eurojackpot“.
Loterija.

19.30 „Auklė“ N-7
21.20 „Padangių akis“ N-14
23.25 „Horizontas“ N-14
1.10 „Juros periodo parkas
3“ N-7
2.45 „Įkalintos po vandeniu“
N-7 (kart.)
6.35 “Viena už visus” N-7
8.45 Sveikatos ABC televitrina.
9.00 Autopilotas.
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Pavariau“ N-7.
10.30 „Blogas šuo!“
11.30 BBC dokumentika.
Šarvuočių viešbutis
12.40 „Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu“
13.10 „Džekas Hana kviečia
į gamtą“
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“ N-7.
14.45 „Kas žudikas?“ N-7.
16.00 „Detektyvų istorijos“
N-7.
17.05 „Nusikaltimų miestas“
N-7
17.40 „Banga žudikė“ N-7
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 Pirmoji nuodėmė N-14
0.25 Moliūgagalviai 4.
Keršto kraujas N-14
2.10 „Gyvi numirėliai“ N-14
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Kas namie šeimininkas?“
7.50 „Daktaras Ozas.
8.40 „Sodininkų pasaulis“
9.15 „Žiniuonis“ N-7
10.15 „Būrėja“
11.25 „Akloji“
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11.55 „Nekviesta meilė“
14.10 „Tabatos salonas“
15.10 „Širdele mano“
17.10 „Akloji“
18.20 „Būrėja“
19.30 „Imperatorė Ki“
21.00 „Bekas 4. Palaidotas
gyvas“ N-14
22.50 Myliu tave, žmogau
N14.
0.55 Una N14.
kultura
6.00 Lietuvos Respublikos
himnas.
6.05 Duokim garo!
7.35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. ( kart.).
8.05 Misija. Vilnija. (kart.).
8.30 Maistas ir aistros.
9.00 Pažvelk į profesiją
kitaip.
9.30 Mokslo sriuba.
10.00 Vaikų ir moksleivių
televizijos konkursas „Dainų
dainelė 2018“. (kart.).
11.35 Julius Juzeliūnas.
Opera „Žaidimas“.
13.05 Klauskite daktaro.
14.00 Stilius.
15.00 Atžalos.
15.50 Euromaxx.
16.15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Pusfinalis.
18.45 Prisikėlimo ekspresas
- šimtmečio veidai.
19.30 Stambiu planu. Ved.
Andrius Rožickas.
20.15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Pusfinalis.
22.45 Įkyrusis Fredas N-14
0.30 LRT OPUS ORE.
1.30 Dabar pasaulyje.

6.00 Teleparduotuvė.
6.30 Info diena (k).
14.30 KK2 (k). N-7.
16.30 KK2 penktadienis (k).
N-7.
18.00 Visi už vieną (k). N-7.
19.30 Savaitės kriminalai.
N-7. Aktualijų laida.
20.00 Ekranai (k). N-7.
21.00 Bus visko (k).
22.00 Žinios.
23.00 Nuo... Iki...
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Yra, kaip yra (k). N-7.
6.10 „Televitrina“.
6.25 „Ledo kelias“ N-7 (kart.)
7.25 „Bjauriausi darbai pasaulyje“ N-7 (kart.)
8.30 „Sandėlių karai“ N-7
9.00 „Vienam gale kablys“.
(kart.)
9.30 „Statybų gidas“.
10.00 „Nuo amato iki verslo“.
10.30 „Lietuvos mokyklų
žaidynės“.
11.00 „Skilusios kaukolės
ranča“ N-7
11.55 „Jokių kliūčių!“
13.00 „Beždžionės.
Nepaprastų gyvūnų šeima“
13.55 „Bjauriausi darbai
pasaulyje“ N-7
15.00 „Ledo kelias“ N-7
16.00 „Iš peties“ N-7
17.00 „Sandėlių karai“ N-7
18.00 „Skorpionas“ N-7
19.00 „Amerikos talentai“
N-7.
21.00 „Dainų dvikova“ N-7
21.35 „UEFA Čempionų lygos finalas. „Real Madrid CF“

- „Liverpool FC“. Tiesioginė
transliacija.
0.00 „Penkiasdešimt juodų
atspalvių“ N-14
1.40 „Dienos šviesa“ N-7
(kart.)
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Nuostabūs pojūčiai“.
N-7
7.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Karolina
Praniauskaitė“.
8.30 „10 min iki tobulybės su
Jurijumi“.
8.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
9.30 „Vantos lapas“.
10.00 Ant bangos.
11.00 „Vera“ N-7
13.00 „Baltoji vergė“ N-7.
15.00 „Geriausios nardymo
vietos“. N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Pavojingiausios kelionės. Gajana“. N-7.
16.50 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
18.00 Žinios.
18.27 Orai.
18.30 „4 kampai“.
19.00 Patriotai. N-7.
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 „Svarbiausia - įstatymas“ N-7
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „Vera“ N-7.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“ N-7
2.40 „Baltoji vergė“ N-7

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Ar pratęsėte „Anykštos“
prenumeratą II - ajam pusmečiui?

„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
7,00

3 mėn.
EUR
21,00

6 mėn.
EUR
40,00

6,00

18,00

35,00

4,00

12,00

24,00

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus visi užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ 6 mėnesių laikotarpiui.

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

Prenumerata priimama: „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29).
Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58. www.anyksta.lt. . Pašto skyriuose,
„PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės
turi skambinti tel. (8-700) 55400,
Anykščių mieste - platintojui Raimondui Savickui (8-682) 39810.
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Kai nusvyra rankos viename darbe,
ryžtingai keičia veiklą

Būdamas studentas Raimundas Razmislavičius 1979 m. vedė iš
gretimo kaimo kilusią pusantrų metų jaunesnę žmoną Laimą.
Nuotraukos iš asmeninio albumo
Atkelta iš 5 p.)
Žiūrėt, būt šalia, dejuot ar raudot, kai griaunama tai, ką tu sukūrei, aš nenorėjau. Kada prasidėjo
optimizavimas, atgręžtas į struktūros naikinimą kaimuose, rajonuose
ir kai supratau į ką mes einam, aš
nenorėjau prie to prisidėti, dėl to
išėjau iš policijos. Esu principingas, griežtai laikausi žodžio“.

2008- 2018 m.
Kam ta rajono Taryba?
Pasitraukęs iš tarnybos, R. Razmislavičius 2008–2009 m. dirbo
uždarosios akcinės bendrovės „Jaros sauga“ generaliniu direktoriumi.
O jau 2011 m. pasuko į politiką,
kai pirmą kartą buvo išrinktas ra-

jono Tarybos narius, 2015 m. savivaldos rinkimuose R. Razmislavičius dar kartą tapo Tarybos nariu.
Paklaustas, kokie vėjai atpūtė į
politiką, R. Razmislavičius sakė,
kad tokie patys, kaip ir į policiją.
„Norėjau prisidėti prie jaunos valstybės gerovės kūrimo, turėjau idėjų, kaip tai padaryti, kaip ištaisyti
kitų padarytas klaidas, kaip kažką
pakeisti. Deja, šiandien vietinė politika man tampa nebeįdomi, žmogus dirbi, atiduodi savo energiją,
gaišti laiką kad kažką padarytum,
bet tavo rankos surištos. Kada mes
galėjom rajone kažką daryt kitaip,
kai galėjom priimti sprendimus,
stengtis padaryt geriau negu daro
kaimynai, stengtis, kad geriau atrodytumėm, geriau gyventumėm,
buvo stimulas kažkokias idėjas atnešti, dabar regioninė politika yra
varžoma apskričių, kurių nenorima atsisakyti, visa tai, ką sukuria
rajonas reikia pirmiausiai pasidalint su apskritim ir negali būt geresnis už kitus, jokios saviveiklos,
aš tai išversčiau taip – jokios savivaldos. Savivalda – tik prievolė
vykdyti. Tam gal užtektų kažkokio vykdomojo organo ir nereikėtų rajono Tarybos. Kam ta rajono
Taryba, jeigu viskas padaroma už
ją. Jeigu kas galvoja, kad rajono
Taryba yra kažkokia privilegija,
kaip žmonės sako „lovys“, tai aš
tą darbą įsivaizduoju kitaip. Kuo
mažiau lieka tos laisvės kažką padaryti geriau arba ištaisyti klaidas,
kurias palieka centrinė valdžia,
nelieka prasmės aukoti savo laiką
politikai. Šiandien aš esu nusiteikęs savo laiką aukoti savo verslui,
savo gyvenimui, poilsiui“ – kalbėjo R. Razmislavičius. Jis teigė,

kad ateinančių metų savivaldos
rinkimuose nebeketina dalyvauti:
„Dalyvausiu jau tik kaip rinkėjas“.
R. Razmislavičius kartu su žmona užaugino 3 vaikus, jau turi ir tris
anūkus. Vyriausioji dukra Agnė Palionienė dirba Lietuvos žemės ūkio
ministerijos Žuvininkystės departamente. Prieš tai ji buvo Lietuvos
nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje žuvininkystės atašė Briuselyje (Belgija).
Vidurinioji dukra Toma Razmislavičiūtė – Juodė yra Panevėžio J.
Miltinio dramos teatro aktorė, renginių vedėja.
Sūnus Vainius šiuo metu dirba
ir gyvena Italijoje. Jis yra sistemų
konstruktorių grupės koordinatorius F-1 Toro Rosso komandoje.
R. Razmislavičius džiaugėsi ir
trimis anūkais – 7 –metė Žemyna
neseniai išlaikė stojamuosius egzaminus į Čiurlionio menų mokyklą
ir, jeigu šeima neišvyks į užsienį,
nuo rudens bus šios mokyklos
pirmokė. Ji ant scenos dainuoti jau lipa ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienyje. Žemynos sesutei Guodai – beveik 2 –eji. Ji dažnai paskambina seneliui tiesiog pasakyti
„labas rytas“. Viduriniosios dukros
šeimoje auga 3-ejų Adomas.
Paklaustas, koks gi tėtis buvo
savo vaikams, R. Razmislavičius
sako: „To reikėtų klausti mano vaikų. Bet jie iki šiol prisimena, kad iš
visų šokių, iš visų balių važiuodavau jų pasiimti. Mums buvo ne tas
pats, kur jie yra, kaip grįš namo.
Nors, galvoju, kad buvau pakankamai atlaidus, drausmė ir taisyklės
mano vaikams buvo puikiai žinomos ir jie jų laikėsi“.

spektras
Streikas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS)
penktadienį, nuo 8 val. ryto, skelbia
dviejų valandų įspėjamąjį streiką.
Pasak LŠDPS pirmininko Andriaus
Navicko, streikas skelbiamas, nes
nevykdomi Vyriausybei bei Švietimo
ir mokslo ministerijai pateikti reikalavimai: 20 proc. kelti pedagoginių ir
nepedagoginių specialistų, dirbančių
ugdymo įstaigose, algas, sumažinti
vaikų skaičių darželių grupėse ir mokyklų klasėse, šakos kolektyvinėje
sutartyje susitarti dėl aiškių ir konkrečių naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio principų.
Misionieriai. Vasarą po vyskupijas
pradės keliauti ir apie Šv. Tėvo vizitą Lietuvoje žinią skleisti Popiežiaus
misionierių grupės, kurios ne tik pristatys Popiežiaus asmenį bei misiją,
bet ir gyvai atsakys į klausimus, informuos apie registraciją į renginius,
bendraus su regionine žiniasklaida.
Kaip Lietuvos vyskupus informavo
Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kunigas
Saulius Rumšas, ruošiama informacinė medžiaga, pristatanti Popiežiaus
Pranciškaus asmenį bei tarnystę.
Bendradarbiaujant su Šv. Sostu taip
pat baigiama rengti galutinė Popiežiaus kelionės programa.
Terorizmas. Prancūzijos policija užkirto kelią numanomai
teroristinei atakai ir sulaikė du
Egipto kilmės brolius, penktadienį
pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Gerard’as Collomb’as.
Ministro teigimu, „du jauni Egipto
kilmės vyrai ruošėsi įvykdyti išpuolį,
panaudojant sprogmenis arba labai
galingus ricinos nuodus“. Toks pranešimas skelbiamas praėjus beveik savaitei po išpuolio Paryžiuje, kai peiliu
ginkluotas čečėnas užpuolė praeivius.
Per išpuolį praėjusį šeštadienį žuvo
29 metų amžiaus vyras ir dar keli asmenys buvo sužeisti.

Parengta pagal ELTA informaciją

Verslas, priklausantis nuo gamtos, turi ja rūpintis
UAB „Ecowood“, gaminanti aukščiausius kokybės medienos
produkciją, vilioja ne tik vietinę, bet ir kitas Europos Sąjungos
šalių rinkas. Dėl didelės produktų paklausos, įmonei reikalingas
energijos kiekis kasmet didėja ir patikimas elektros tiekėjas tampa vis svarbesnis. Ne mažiau reikšminga ir galimybė derinti patrauklią elektros kainą su aplinkosaugos principais.
Energijos kasmet suvartoja
vis daugiau
„Ecowood“ – vieninteliai ąžuolo
interjero detalių gamintojai Lietuvoje, valdantys visą gamybos
procesą nuo apsirūpinimu mediena
iš nuosavos lentpjūvės iki galutinio produkto pristatymo rinkoje.
Pagrindinė įmonės produkcija –
ąžuolinės grindys, durys ir laiptai, gaminami pagal individualius
užsakymus. Gaminiai ne tik parduodami Lietuvoje, bet ir eksportuojama į tokias šalis kaip Jungtinė
Karalystė, Vokietija, Lenkija, Belgija, Norvegija, Australija, Meksika, Estija, Latvija.
Vienas svarbiausių išteklių įmonės veikloje – elektros energija.
Jos kaštai šiuo metu sudaro apie
5 proc. visų įmonės išlaidų, tačiau
šis procentas, jeigu ne palankios
elektros energijos tiekėjo sąlygos,
galėjo būti didesnis. Kone pusė
įmonėje sunaudojamos energijos
skiriama ąžuolo medienos džiovi-

nimui – itin svarbiam etapui, nuo
kurio priklauso gaminių ilgaamžiškumas. Siekiant geriausio rezultato
yra parenkamas lėčiausias džiovinimo režimas nuolat kontroliuojant
temperatūrą ir drėgmę.
„Per pastaruosius 3 metus elektros energijos suvartojimas išaugo
daugiau kaip 50 proc., todėl mums
vis aktualesnis energijos išlaidų
mažinimas, kuris ilgainiui suteikia
įmonei konkurencinio pranašumo
– sutaupytas lėšas galime skirti
gamybinių pajėgumų didinimui,
įrengimų atnaujinimui, darbuotojų
skatinimui ir gerovės gerinimui“, –
pasakoja „Ecowood“ technikos direktorius Kornelijus Kavaliauskas.
Kartu su elektra gauna ir
rekomendacijas
Ieškodama patikimo elektros tiekėjo, galinčio pasiūlyti palankias
kainas, „Ecowood“ atrado „Energijos tiekimo“ pasiūlymą „Žalia
lietuviška elektros energija“. Ta-

čiau, kaip neslepia „Ecowood“
technikos direktorius, pasirinkti šį
pasiūlymą paskatino ne tik palankios sąlygos.
„Pavyzdžiui, mums taip pat labai
svarbu gauti aktualią informaciją
apie elektros rinkos tendencijas.
Norime būti tikri, kad mums pasiūlytos optimaliausios elektros kainos
atsižvelgiant į individualų įmonės
elektros energijos suvartojimą“, –
pasakoja K. Kavaliauskas.
„Ecowood“ technikos direktorius pabrėžia ir „Energijos tiekimo“ efektyvaus energijos vartojimo tiekimo iniciatyvą, kuri padeda
įmonėms sumažinti augantį elektros energijos suvartojimo kiekį.
Iniciatyvos tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo klausimais taip
padedant mažinti energijos vartojimo kaštus bei prisidėti prie energetinio efektyvumo didinimo.
Tarp prioritetų – gamtos
tausojimas
„Ecowood“ technikos direktorius džiaugiasi ir tuo, kad įsigijus
„Žalios lietuviškos elektros energijos“ paketą pavyksta rūpintis gamta – šio paketo elektros energija
gaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

„Mūsų įmonės sėkmė tiesiogiai priklauso nuo gamtos, todėl
mums yra labai svarbu ją gerbti
ir tausoti. Stengiamės efektyvini
ne tik elektros vartojimą, bet ir
efektyviai sunaudoti visą ąžuolo medieną. Dirbame nepamirš-

dami, kad iš šiandien pasodinto
ąžuoliuko tik po 120 metų išaugs
ąžuolas, tinkamas tokiems kaip
mūsų įmonės gaminiams“, – apie
įmonės vizijos ir draugiškumo
gamtai sąsajas pasakoja K. Kavaliauskas.

Apie nepriklausomą elektros tiekėją „Energijos tiekimas“
• „Energijos tiekimas“ – didžiausias lietuviško kapitalo elektros
energijos tiekėjas, priklausantis „Lietuvos energijos“ įmonių grupei.
• Tiekia elektros energiją beveik 7000 klientų Lietuvoje.
• Siūlo įvairius elektros energijos tiekimo planus verslui ir namų
ūkiams. Taip pat kitas paslaugas elektros energijos gamintojams, tiekėjams ir prekybos partneriams.
• Vienintelis sertifikuotos „Žalios lietuviškos energijos“, pagamintos
Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių, tiekėjas.
• Įmonėje dirba 30 profesionalų.
Užsak.Nr. 485
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Anykščiai to dar nematė
Šią savaitę, gegužės 15-20 d., Anykščių kultūros centre vykta
pirmą kartą organizuojamas tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Pėdos“. Anykščiuose šoka ne tik Lietuvos šokėjai, bet ir
artistai iš Estijos, trupių sudėtyje yra šokėjai iš JAV, Prancūzijos,
Kinijos, Filipinų.
Kol kas festivalio „vinimi“ tapo Kauno šokio teatras „Aura“ ir
tarptautinė šokėjų trupė ketvirtadienio vakarą parodžiusi spektaklį „Sprendimas“.

Kauno šokio teatro šokėjai „Aura“ ekspresyviais judesiais parodė, ką reiškia laisvas žmogus.
Festivalį „Pėdos“ atidarė Vyčio
Jankausko šokio teatras su spektakliu „Budėjimai“. Beje, už šio spektaklio choreografiją 2008 m. V. Jankauskas buvo apdovanotas Auksiniu
scenos kryžiumi.
Pirmąjį spektaklį stebėjo negausus būrys žiūrovų. Salėje sėdėjo ir
Anykščių rajono meras Kęstutis
Tubis. Po spektaklio sveikindamas
šokėjas meras apgailestavo, kad
taip lanksčiai ir plastiškai judėti jis
jau nebegalėtų, nors spektaklis labai
patikęs ir planuoja pamatyti ne vieną
festivalio spektaklį.
Trečiadienį į sceną lipo Talino
(Estija) šokio teatras „FINE5“, parodęs spektaklį „Beautiful“. 4 šokėjų
atliekamas pasirodymas pasižymėjo

didžiule ekspresija, originaliais, net
iš salėje sėdinčių žiūrovų pasiskolintais kostiumų elementais. Šokėjai
scenoje ne tik šėlo, bet buvo ir kalbos
intarpai – kalbėta estiškai, angliškai,
rusiškai. Kartais – visomis kalbomis
vienu metu.
Ketvirtadienį, Anykščių kultūros
centre griausmingais aplodismentais
buvo palydėtas trečiasis tarptautinio
šiuolaikinio šokio festivalio „Pėdos“
spektaklis. Scenoje pasirodė Kauno
šokio teatras „Aura“ ir tarptautinė šokėjų grupė, parodę spektaklį
„Sprendimas“.
Spektaklio pradžioje pasirodė
įspūdingais kostiumais vilkintys
šokėjai, skambėjo gyvai atliekamos
dainos. Vėliau iš judesius varžan-

čių kostiumų šokėjai „išsilukšteno“
ir vėliau jau scenoje šėlo laisvė. Po
spektaklio į sceną užlipo ir teatro
choreografė Birutė Letukaitė.
Ji šiek tiek papasakojo apie
spektaklio idėją – judesius varžantys kostiumai, tai „mūsų visų
susikaustymas, laikymasis taisyklių – savo susikurtų ir visuomenės primestų, taisyklių, kurios per
gyvenimą žmogui leidžia judėti
tik mažais mažais žingsneliais“.
Tačiau, pasak B. Letukaitės, ateina laikas išsivaduoti iš varžančių
dogmų ir gyventi laisvai. Kaip
galima gyventi laisvai, ir parodė
„Auros“ šokėjai.
Penktadienio pasirodymai buvo
skirti kūdikiams ir jaunimui – šokio
teatras „Judesio erdvė“ parodė spektaklį „Debesų gaudyklė“, o šokio teatras „PADI PADI Fish“ – spektaklį
jaunimui „Mano Piteris Penas“.
Šeštadienį, vidurdienį, teatras
„PADI PADI Fish“ parodė spektaklį
„Pamirštos princesės“. Tos pačios
dienos vakare urbanistinio šokio teatras „Low Air“ žengs į sceną su vizualaus šokio spektakliu „Žaidimas
baigtas“.
Festivalį „Pėdos“ sekmadienį užbaigs jau anykštėnų susižavėjimą
pelnęs Kauno šokio teatras „Aura“
ir tarptautinė šokėjų grupė, suvaidinsianti spektaklį „Godos“. Šio spektaklio pirmosios dalies choreografiją
kūrė režisierės iš Norvegijos Anne
Ekenes ir Pia Holden, antrosios – B.
Letukaitė.
Visiems šokių teatrams įteikiam
os Jurgitos Bugailiškienės kurtos
šokančio žmogaus statulėlės bei
Anykščių kultūros centro režisieriaus Juliaus Jakubėno sukurtos padėkos su pėdos ženklu.
Festivalio direktorė – Dijana Petrokaitė, festivalio idėjos autorė ir
meno vadovė Jolanta Pupkienė.

Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Akimirka iš Vyčio Jankausko šokio teatro spektaklio „Budėjimai“.

Įspūdingais kostiumais šokį „Sprendimas“ pradėjo Kauno šokio
teatro „Aura“ šokėjai.

Anykščių kultūros centro scenoje šėlo šokėjai iš Estijos.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Tarp atgimusių daiktų – čempiono diskas

Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščiuose ir Svėdasuose lankėsi mobilus namas, kurio baldai ir interjero elementai sukurti iš nebenaudojamų senų daiktų.
Tarp jų – ir disko metimo čempiono Andriaus Gudžio treniruočių
diskas.

Šis „trofėjus“, kaip „Anykštai“ pasakojo su projektu dirbančios darbuotojos, yra vienas labiausiai lankytojų dėmesį traukiančių eksponatų.

Prie projekto dirbanti Justina Talalaitė prie demonstracinio stendo,
kuris rodo filmukus, kaip taisyklingai rūšiuoti šiukšles ir net kokius
patiekalus galima pasigaminti iš šaldytuve laikomo maisto.
Anykščiuose sunkvežimis su
įrengta namelio patalpa lankytojų
laukė prie miesto kultūros centro.
Namelio tikslas – parodyti, kaip senus nenaudojamus daiktus galima
prikelti naujam gyvenimui, skatinti gyventojus, ypač vaikus, tausoti
aplinką, mokytis atsakingai vartoti,

rūšiuoti atliekas ir net parodyti, kokį
patiekalą iš turimų produktų šaldytuve galima pasigaminti.
Pavyzdžius, kaip galima daiktus
prikelti naujam gyvenimui ir kaip
juos panaudoti, sukūrė Vilniaus
technologijų ir dizaino kolegijos
studentai G.Liutkevičiūtė, E. Mos-

kaliovaitė, P. Povilaitytė, J. Timonina, dėstytojai J. Daveiko ir A. Miakinkov.
Kai kurie interjero elementai
tikrai skatina nusišypsoti. Pavyzdžiui, vietoj medžioklės trofėjaus
pakabintas dviračio vairas ir sėdynė, o šviestuvai pagaminti iš senų
puodų, arbatinukų ir net tarkų. Namelyje kabantis paveikslas, kaip
„Anykštai“ pasakojo viena projekto
komandos narių Justina Talalaitė,
padarytas iš sienų tapeto, o staliukas – iš slidžių.
Atskirą dėmesį galima atkreipti ir
į ant sienos kabantį laikrodį – jis pa-

Iš seno kiaurapuodžio išėjo originalus šviestuvas.
Autoriaus nuotr.

darytas iš 2017 metų pasaulio disko
metimo čempiono Andriaus Gudžio
treniruočių disko.
Veidrodžiai namelyje padaryti taip
pat iš visuomenei gerai žinomo asmens – Beatos Nicholson lėkščių.
Atvažiavus nameliui, veikla vyko
ne tik jame, bet ir prie namelio. Vaikai mokėsi panaudoti plastikines
stiklinaites, o iliustruoti, kiek yra 33
kilogramai maisto (toks išmetamas
jo kiekis statistiškai tenka vienam
Lietuvos gyventojui), stovėjo produktų prikrautas vežimėlis.
Mobilaus namo kelionė po Lietuvą organizuojama Aplinkos mi-

nisterijos iniciatyva, įgyvendinant
projektą „Darnūs namai“. Namukas
lankysis 60- yje šalies savivaldybių.
Siekiama skleisti atsakingo vartojimo idėjas, bando paprastais gyvenimiškais pavyzdžiais parodyti,
kaip kiekvienas gyventojas gali prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ir
sukauptas senienas paversti naujais,
vertingais daiktais.
Viso projekto „Darnūs namai“
laikotarpiu numatyta 120 socialinių
akcijų visoje Lietuvoje. Ekspozicijos ir socialinių akcijų turas vyks iki
liepos pabaigos.
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Įtariama, jog buvusio politiko
sandėlyje - „juodoji chemija“
(Atkelta iš 3 p.)
Antrą kartą įkyrų klausimą apie
tolesnę įvykių eigą uždavus Anykščių policijos viršininkui R.Čepuliui,
jis surado valstybinę įstaigą, kuri,
jo nuomone, turėtų rūpintis nelegalia chemija. Buvome nukreipti į
Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.
Komisaras toliau atkakliai aiškino,
kad policininkai jokių aktų nerašė,
baudžiamosios teisenos procesų nepradėjo ir apskritai nieko bendro su
R.Pečiukėno chemija neturi.
Ieško, kam perduoti „radinį“
Tuo tarpu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Utenos skyriaus vedė-

jas Almantas Jurkevičius „Anykštai“ sakė kol kas sulaukė tik kuriozinio Anykščių policijos pareigūnų
prašymo... pasiimti iš policininkų
chemiją. „Na, mes neatliekame
sandėliavimo paslaugos. Nebent į
darbo kabinetą galėtume chemiją
susikrauti“ – „Anykštai“ aiškino
A.Jurkevičius.
Pasak jo, įprasta praktika – ūkininkas, pas kurį randama nelegali chemija, įpareigojamas savo
lėšomis ją utilizuoti ir pristatyti
pažymą, jog jis tai padarė. Taigi,
panašu, kad Anykščių policininkai
išsiveždami R.Pečiukėno chemikalus - persistengė ir dabar neturi
kur jų dėti. Priminsime, jog vieną
naktį komisariate yra nakvojusi
avių bandą, taigi pareigūnams že-

mės ūkis tampa įprasta veikla.

A.Jurkevičius dėstė, jog jo tarnyba
atlieka savarankiškus ūkininkų patikrinimus ir nustačiusi pažeidimus
dėl sankcijų kreipiasi į Nacionalinę
mokėjimo agentūrą.
Taigi, matyt, ir Anykščių policininkams kažkokiu būdu dėl
R.Pečiukėno chemijos teks pasiekti Nacionalinę agentūrą.

Sankcijas taiko Nacionalinė
mokėjimo agentūra

Laimei, nerado branduolinės
galvutės...

Anykščių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis „Anykštai“
sakė, kad sankcijas dėl nelegalios
chemijos naudojimo ūkininkams
taiko Nacionalinė mokėjimo agentūra. Pasak V.Velikonio, pas ūkininką aptikus nelegalią chemiją
jam gali būti 20 proc. sumažintos
europinės išmokos. Konkrečiu
R.Pečiukėno atveju, kai jis valdo
šimtus hektarų žemės, tokia sankcija yra tūkstančių eurų vertės.
Valstybinės augalininkystės tarnybos Utenos skyriaus vedėjas

Keistokai išsirutuliojus istorijai,
komentaro paklausėme advokato Algirdo Misevičiaus. „Laimei,
jūsų policininkai nerado branduolinės galvutės ar urano kapsulės.
Laikytų dabar kur nors kabinete po
stalu.“ - juokėsi teisininkas. Pasak
A.Misevičiaus, situacija dvelkia
kažkokiu nesusipratimu, nes pagal
teisės kodeksą baudas už neteisėtų
cheminių medžiagų laikymą skiria
aplinkosaugininkai. „Be abejo policijos pareigūnai turėtų užkardyti
nusikalstamą veiką. Bet čia yra lyg
ir kratos požymių. Kokiu pagrindu

Nuo krūties vėžio per savaitę miršta
po 12 moterų
Iš onkologinių susirgimų krūties vėžys – dažniausiai pasitaikantis
susirgimas tarp moterų. „Pagal statistiką, per savaitę krūties vėžys
pakerta 12 moterų, o per metus nustatoma apie 1 300 naujų krūties
vėžio susirgimo atvejų“ – pristatydamas krūties vėžio ankstyvos diagnostikos prevencinę programą sakė Anykščių Pirminės sveikatos
priežiūros centro (PSPC) gydytojas ginekologas Kęstutis Ferencas.

tojo, tikrai neturi laukti 50 metų,
kad galėtų pasidaryti mamogramą.
Šios moterys profilaktiškai tirtis
turėtų bent jau kartą metuose ir
nors ne pagal prevencinę programą, bet pagal galimą riziką joms
bus atlikti visi reikiami tyrimai.
Gumbelis krūtyje – nebūtinai
vėžio diagnozė

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) gydytojas
ginekologas Kęstutis Ferensas kalbėjo, kad krūties vėžiu serga ir
vyrai: „Tai labai retas susirgimas, bet Santariškių klinikoje yra
krūties vėžiu sergančių vyrų palata“.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Ankstyvoje stadijoje
diagnozavus ligą – dideli
šansai pasveikti
„Savo praktikoje sutinku vis
daugiau moterų, kurios preciziškai
dalyvauja prevencinėse programose – tiek krūties vėžio, tiek gimdos
kaklelio ankstyvos diagnostikos
programose. Tos moterys, kaip
tiksliai einantis laikrodis, žino
kada ateina laikas kreiptis į gydytoją“ – kalbėjo ginekologas.
Krūties vėžio ankstyvos diagnostikos programa yra skirta moterims
nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir atliekama kartą per 2 metus. Moterims,

norinčioms pasitikrinti, užtenka turėti šeimos gydytojo siuntimą.
„Jeigu prevencinėms programoms iš valstybės biudžeto yra
skiriamos tikrai didelės lėšos, vadinasi jos yra reikalingos. Net ir
vienos išgelbėtos moters gyvybė
rodo prevencinių programų naudą“
– sakė K. Ferencas.
Paklaustas, kodėl parinktas būtent toks amžiaus tarpsnis – 50-69
metai, - gydytojas kalbėjo, kad tai
yra pats rizikingiausias laikotarpis.
Žinoma, į rizikos grupes patenkančios moterys, pavyzdžiui, tos,
kurių močiutės, mamos, seserys
sirgo krūties vėžio, pasak gydy-

„Mamografija iki 40 metų moteriai daroma tik išimtinais atvejais
(genetiniai veiksniai, užčiuoptas
gumbelis krūtyje), paprastai užtenka echoskopijos ar rengenogramos.
Moters iki 40 metų krūtų audinys
pakankamai tankus, tad gerokai
sunkiau prasiskverbia spinduliai,
o jau vėliau, kada audinys minkštėja, atsiranda daugiau riebalinio
audinio mamografija ir yra daroma“ – sakė gydytojas ginekologas
K. Ferensas.
Pasak gydytojo, krūties vėžys
yra pakankamai agresyvus, tačiau
laiku jį aptikus ir pradėjus gydymą, galima pasiekti visai neblogų
rezultatų. Nors Lietuvoje medikai
teigia, kad jeigu 5 metus pavyksta
išvengti recidyvo, vadinasi žmogus pasveiko, tačiau K. Ferensas
turi kiek kitokią nuomonę: „Aš
manau, kad ir praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui, vėžys dažniausiai primena apie save. Tačiau
moteris, išgirdusi vėžio diagnozę,
tikrai neturėtų savęs laidoti. Naujausi gydymo metodai moterims
leidžia ilgai su liga „draugauti“ –
kalbėjo gydytojas.
Paklaustas, ar apčiuopus gumbelį krūtyje, jau iš karto galima
įtarti vėžį, gydytojas sakė, jog jo-

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Mato bažnyčios klebonui P. Baniuliui, gydytojai
V. Pažėrienei ir Anykščių ligoninės slaugos personalui, Anykščių “Vadovų”
ir “Rotary” klubų nariams, bendradarbiams, kaimynams, draugams, giminėms ir visiems padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mūsų mylimą
Mamą, močiutę Oną ŠLIŽIENĘ.
Vaikai ir anūkai

kiu būdu ne. „Tai gali būti ir gerybiniai dariniai, gali būti įvairios
krūtų adenomos, cistos, net mastopatija – liaukelių išvešėjimas. Nors
šie dariniai nėra pavojingi gyvybei, bet dažnai, jeigu ne per pirmus
metus, tai per antrus ar trečius jie
vis dėlto yra šalinami, kad nesupyktybėtų ir moteris galėtų ramiai
miegoti. Tik svarbu moterį iki galo
ištirti ir nepalikti jokių klaustukų“
– pasakojo gydytojas.
Užsienio spaudoje pasitaiko perskaityti ne vieną straipsnį, kaip moterys, saugodamosis galimo krūties
vėžio, ryžtasi atlikti dvigubą mastektomiją – t.y. savo noru sutinka amputuoti abi krūtis. Tačiau gydytojas K.
Ferensas sakė, kad savo praktikoje
su tokiais atvejais nėra susidūręs.
Hormonus vartoti reikia
atsargiai
Pagrindiniai veiksniai, sukeliantys krūties vėžį, gali būti įvairūs.
Tai jau ir minėti genetiniai faktoriai,
taip pat anksti prasidėjusios ir ilgai
užsitęsusios mėnesinės (iki 55-56
metų), nėštumo nutraukimas. „Tačiau to vėlgi nereikėtų absoliutinti,
kiekvienas organizmas yra kitoks
ir savaip reaguoja į minėtus faktorius. Ko tikrai nebedarom, na, bent
jau aš nedarau, menopauzę išgyvenančioms moterims nebeskiriami

jie atliko kratas?“ - stebėjosi advokatas. Jo nuomone, logiškiausias
sprendimas policininkams atradus,
kaip įtariama „juodąsias chemines“
medžiagas - turėjo būti skambutis
aplinkosaugininkams.
„Medžiagų išsivežimas - drąsus
sprendimas. Gal tos cheminės medžiagos, kurias pareigūnai išsivežė,
yra pavojingos sveikatai?“ - svarstė advokatas A.Misevičius.
Aplinkosaugininkai
informuoti

nebuvo

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Lauris
Martišius duomenų apie Anykščių
rajone rastą galimai nelegalią chemiją neturi. Ir dar. Jis aiškino, jog
dar nėra garantijų, kad tie, pas ūkininką rasti chemikalai, būtinai yra
jo įstaigos kompetencija. „Viskas
priklauso nuo cheminių medžiagų
pobūdžio. Gali būti, jog konkrečiu
atveju tai yra Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos kompetencija“. - kalbėjo L.Martišius.
hormonai. Atlikti tyrimai parodė,
kad jų vartojimas tikrai susijęs su
didesne krūties vėžio atsiradimo
rizika. Vis dėlto pasitaiko moterų,
sunkiai išgyvenančių menopauzės
sukeltus simptomus, kurios prašo
išrašyti tų hormonų. Net žinodamos apie galimas rizikas... Tačiau
dabar yra ir kitokių preparatų, kurie gali palengvinti menopauzės
simptomus“ – sakė gydytojas ginekologas K. Ferensas.
Vis pasigirsta kalbų, kad krūties
vėžio atsiradimą gali paskatinti ir
kontraceptinių tablečių vartojimas.
Tačiau K. Ferencas sako, kad naujos kartos, išgryninti, mažai hormonų turintys kontraceptiniai vaistai
nėra grėsmingi. „Įsigyti kontraceptinėms tabletėms reikalingas
gydytojo receptas, tačiau pasitaiko
moterų, kurios galbūt turėdamos
pažįstamų vaistinėse perka tokias
kontraceptines tabletes, kokių mes
jau seniai nebeišrašome. Tokiais
atvejais rizika, žinoma, didėja.
Gydytojas ginekologas K. Ferensas pastebėjo, kad kasmet moterų,
vartojančių kontraceptines tabletes
vis daugėja. Pasak jo, optimalus
amžius iki kada jos tinkamos vartoti yra 40 metų. Vėliau jos taip pat
išrašomos, tačiau gydytojas sako,
kad „šiurpas pereina sutikus 50metę moterį, kuri geria kontraceptines tabletes“.
Pasak gydytojo, labai svarbu,
kad moterys pačios suvoktų, jog
privalo pasirūpinti savo sveikata,
ypač kai tyrimus, pagal prevencines programas, galima pasidaryti
nemokamai.
- ANYKŠTA
Užsak. Nr. 488

Gegužės 22 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus
pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti nuo 16 iki 18 val. Tel. (8-698) 33653.

pro memoria
Anykščių mieste
Ona ŠLIŽIENĖ, gimusi 1924, mirė 05 14
Janė DILIENĖ, gimusi 1942 m., mirė 05 15

SKELBIMAI

įvairūs
Keičia vieno kambario tvarkingą
(plastikiniai langai, geros vidaus durys) bendrabučio tipo butą 5-ame
aukšte į būstą pirmame ar antrame
aukšte. Gali būti su skolomis ir remontuotinas.
Tel. (8-671) 41652.
Dovanoja
1 mėn. šuniukus.
Tel. (8-646) 05056.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas,
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta
į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Taisykloje remontuoja: šaldytuvus,
skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus, suteikia garantiją. Pildo mašinų kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a. 14
(buvęs buitinis), tel.: 5-15-61, (8-699)
65148, (8-689) 97341.
Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų valymo įrenginius, surinkimo talpyklas.
Kasa vandens šulinius, jungia hidroforus. Parduoda rentinius.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.
Naujo, lakuoto parketo šlifavimas.
Senų dažytų grindų restauravimas.
Parketo klojimas, lakavimas.
Tel. (8-699) 94662.
Dažo namus, tapetuoja, klijuoja
akmeniu. Valo krosnis ir kaminus,
juos remontuoja.
Tel. (8-600) 81264.
Nestandartinių baldų gamyba, virtuvės, miegamojo, prieškambario baldai, slankiojamos sistemos.
Tel. (8-616) 36372.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Sodybą Anykščių r. Tinka visiems, norintiems gamtos ir sveiko gyvenimo.
Tel. (8-605) 32452.
Anykščių r., Drobčiūnų k. - sodybą. Medinis namas, 30 a sklypas.
Tel. (8-640) 32442.
Skubiai, pigiai - sodybą (tvarkinga, su visais patogumais).
Tel. (8-614) 44910.
Anykščių r. mūrinis, tvarkingas
namas laukia naujų gyventojų.
Tel. (8-602) 30761.
          
Medinį dviejų galų namą Daujočių
k., Svėdasų sen. su 58 a žemės.
Tel. (8-674) 44452.
   
Gyvenamąjį namą Didžiakaimio
km. Kurklių sen. Namo plotas 86
kv. m, sklypas 84 a. Kaina 10 000
Eur.
Tel. (8-611) 21009.
Anykščių r., Viešintų mstl. - rąstinį namą su ūkiniais pastatais ir 11
a sklypu. Pakeistas namo stogas,
sudėti plastikiniai langai.
Tel. (8-683) 91121.
Mūrinį namą Surdegio mstl.,
Anykščių r. 36 a sklypas, erdvus
ūkinis pastatas. Galima derėtis.
Tel. (8-643) 23889.
Butą su puikiu vaizdu pro langą.
Skambinti pietų metu arba po 16
val.
Tel. (8-602) 31098.
Trijų kambarių butą Statybininkų
g. 4 name. 5 aukštas, padarytas
remontas.
Tel.: (8-614) 43447,
(8-612) 67535.
Vieno kambario butą 5-ame
aukšte,
renovuotame
name
(Liudiškių g. 23).
Tel. (8-698) 01180.

Daro medinius lauko baldus, pavėsines, sūpynes, kitus kiemo statinius.
Montuoja medines, metalines tvoras,
vartus.
Tel. (8-657) 46255. www.sarijus.lt.
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.
Dažo namus.
Tel. (8-679) 90305,
feisbuke - dailusnamas.
Brigada dengia stogus, stato karkasinius pastatus. Pasirūpina medžiagomis.
Tel. (8-687) 73069.
Indėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm
skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Pjauna pavojingai augančius medžius, geni šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.
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Montuojame:
- kondicionierius,
- šilumos siurblius,
- šildymo ir vandentiekio
sistemas,
- dujinius ir kieto kuro katilus.
Tel. (8-687) 32264.

Geriausia pagalba perkant
ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį turtą be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas, atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir
pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra “21 Amžius”.

Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt

Negauk tūkstantinės baudos - susitvarkyk nuotekas!
Pavasario akcija nuotekų valymo įrenginiams “Traidenis”,
“August”, “Solido”,
“Buiteka”, “Feliksnavis”.
Įvairios paskirties šulinių,
kanalizacijos, drenažo, vandentiekio sistemų įrengimas,
remontas, sertifikatai.
Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.
Dviejų kambarių butą be patogumų (yra ūkiniai pastatai, šulinys)
Smėlynės k., Anykščių r.
Tel. (8-603) 51710.
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Kuras
Alksnio, klevo, ąžuolo malkas
kaladėlėmis. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, veža
miškavežiu.
Tel. (8-610) 73256.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kaina.
Tel. (8-600) 22488.
Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Skubiai, pigiai - mišrias, sausas,
skaldytas malkas.
Tel. (8-670) 46795, Kalno g. 16,
Anykščiai.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.
Gyvuliai
Dvi pieningas ožkas.
Tel.: (8-605) 12144, (8-381) 5-14-27.
Karvę.
Tel. (8-679) 25678.

VYTAUTO PAMINKLAI

Gaminame paminklus,
antkapius, tvoreles,
kalame raides,
tvarkome kapavietes.
Atliekame individualius
užsakymus.
Tel. (8-627) 01727

Jūsų laukiame kasdien šalia Anykščių esančiame Šepetiškio kaime
(400 metrų už miesto, važiuojant Vikonių link).

Laidojimo namai
„Paguoda“

NAUJA PAMINKLŲ PARUODTUVĖ
Platus gaminių
pasirinkimas.

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

Ilgametė darbo
patirtis.

Adresas: Vilniaus g. 14,
Anykščiai, tel.: 5-44-78,
(8-646) 09955.

Vy k s t a m e į a p l i n k i n i u s r a j o n u s .

A. Baranausko a. 15 A, Anykščiai (bibliotekos kieme).
Tel.: (8-602) 46826, (8-671) 34071.

Miežinius miltus, miežius.
Tel. (8-615) 51923.
2 tonų cisterną ant ratų vandeniui vežti ir vienfazį malūną.
Tel. (8-603) 25608.
Purkštuvus, frezus, lėkštinius
skutikus, kultivatorius, plūgus,
vagotuvus, rotacines šienapjoves, bulvių kasamąsias, sodinamąsias, kt.
Tel. (8-612) 57075.

CE Sertifikatas, 20 metų garantija
Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų
šeimai - nuo 1000 Eur.
Tel. (8-686) 78355

Grūdų džiovyklą (20 kub. m)
ANTIS, pirtį (4x6 m), grikių sėklą,
žieminius kviečius.
Tel. (8-656) 51760.
Rankinę žolės sėjamąją, melasą, 220-380 V grūdų malūnus,
traiškytuvus, burokų tarkas, pieno seperatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, bulvių sodinamąsias, šakų smulkintuvus
(benzinas), didmaišius, ventiliatorius, 600 - 1000 l plasmasines
talpas, vištų pešyklas.
Tel. (8-671) 52660.
Didieji mėsiniai kalakutai !!!
Gegužės 22 d. (antradienį) prekiausime
paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais
mėsiniais kalakutais, UAB Rumšiškių
paukštyno paaugintais 2-3 sav. COBB500 vakcinuotais mėsiniais broileriais
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais ir
žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
Svirniai

8.30,

Kavarskas

8.40,

Janušava 8.50, Kurkliai 9.05, Anykščiai

Kita

(ūk.turg.)

9.25,

Mačionys

10.00,

D. Lingienės ūkyje Anykščių r.
Kavarske - įvairių veislių braškių
daigus.
Tel. (8-687) 45219.

AB “Ažuožerių sodai” (įm. kodas 154157789) Ažuožerių k.
Anykščių r. šaukiamas ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2018 m. birželio mėn. 15 d. 9 val. adresu
Ažuožerių vaisių sandėlis,Anykščių r.
Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.
2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Einamieji klausimai.
Teirautis tel. (8-381) 4-47-33.

Tel. (8-694) 40735.

5 ir 7 metų darbines kumeles.
Tel. (8-671) 85336.

Bites ir naujus avilius.
Tel.: (8-619) 41085, (8-381) 7-88-09.

Julius Augustinas, Kušlių kaimo gyventojų vardu

Grindų betonavimas,
paruošiamieji darbai.

Mulčiuoja
ir
šienauja
žolę:
Skiemonių,
Mačionių,
Leliūnų,
Antalgės, Alantos, Katlėrių, Kurklių
apylinkėse.
Tel. (8-630) 10200.
Nemokamai iškerta krūmus ir kitą
menkavertę medieną nuo žemės
ūkio paskirties žemės.
Tel. (8-656) 77315.

Esame dėkingi Svėdasų seniūnui Valentinui Neniškiui,
skyrusiam dėmesį ir energiją mūsų kaimo keliui. Seniūnas
ne tik išgirdo mūsų prašymus, bet ir pats asmeniškai prižiūrėjo kelio remonto darbus.
Nuoširdus Jums ačiū!

Skiemonys

9.45,

Burbiškis

10.15,

Rubikiai

10.25,

Debeikiai

10.40,

Svėdasai

11.00,

Viešintos

15.25,

Andrioniškis 15.40, Troškūnai 16.00,
Traupis 16.15, Levaniškiai 16.25.
Priimami išankstiniai užsakymai vienadieniams ir paaugintiems viščiukams
įsigyti. Tel. (8-699) 12631.

Parduodami
naujos
statybos namukai su pilna apdaila
PALANGOJE, Kontininkų g. 5A.
Išskirtinumai: Pušynas, iki jūros
380 m., nuosavas žemės sklypas,
pilnai sutvarkyta teritorija, terasa,
dujos, krosnelė, parkingas. Be tarpininkų. Tel.: (8-669) 90111.

AKCIJA!

Kotedžas 3 k. tik 59 000 Eur.
Namukas 3 k. tik 89 000 Eur.

Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais
ir paaugintais
viščiukais broileriais,
dedeklėmis, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

JAUNOS VIŠTAITĖS! Gegužės 24 d. (ketvirtadienį) prekiausime Kaišiadorių rajono paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis,
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414).
Viešintose 10.00, Papiliuose 10.10, Surdegyje
10.20, Vašokėnuose 10.30, Troškūnuose (turgelyje) 10.40, Latavėnuose 10.50, Didžiuliškėse
11.00, Padvarninkuose 11.05, Andrioniškyje
11.10, Piktagalyje 11.20, Anykščiuose (prie
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 11.35, N.
Elmininkuose 11.50, Elmininkuose 12.00,
Čekonyse 12.10, Kalveliuose 12.15, Debeikiuose
12.20, Leliūnuose 12.30, Vikonyse 12.35,
Svėdasuose (prie turgelio) 13.05, Daujočiuose
13.15, Auleliuose 13.20, Mačionyse 15.00,
Burbiškyje 15.10, Katlėriuose 15.20, Pašiliuose
15.25, Skiemonyse 15.35, Staškuniškyje
16.00, Kurkliuose 16.10, Šlavėnuose 16.20,
Ažuožeriuose 16.35, Kavarske 16.45, Janušavoje
16.55,
Pienionyse
17.00,
Repšėnuose
17.05, Traupyje 17.15, Laukagaliuose 17.25,
Levaniškyje 17.35.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
GEGUŽĖS 20 d. (sekmadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno vakcinuotais,
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias broileriais,1-2 savaičių
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec.
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. 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.turgus, Kurkliai 16:35, Staškuniškis 16:45.

SKELBIMAI

perka

Įmonė brangiai
perka
MIŠKUS
su žeme ir išsikirtimui.

Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, motociklus, tinkančius
tolimesnei eksploatacijai arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.

Tel. (8-672) 05341.

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.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis
kainomis, atsikaito iš karto, apmoka
notaro išlaidas, įvertina miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Medienos apdirbimo įmonė be tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti.
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Mišką su žeme arba išsikirsti ir įvairius rąstus. Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Brangiai - miškus su žeme, išsikirtimui, žemės ūkio paskirties žemę
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.
Mišką su žeme arba išsikirtimui,
įvairią medieną.
Tel. (8-610) 73256.
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Perka veršelius,
šviežiapienes karves.
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Brangiai - buliukus, belgų telyčaites.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.
Superkame karves,
bulius ir telyčias
„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

PERKAME

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

PERKAME MIŠKĄ
VISOJE LIETUVOJE.
Mokame brangiai.

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.
Brangiai superkame automobilius visoje Lietuvoje. Automobiliai
gali būti su TA be TA, tvarkingi, su
defektais. Automobilius pasiimame
patys iš reikiamos vietos. Vietoje
sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus. Dirbame be išeiginių.
Tel. (8-683) 94708.

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

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

Prekyba apvalia mediena.
Tel.: (8-657) 60336,
(8-689) 00279.

Skubiai – butą, namą, sodybą, pastatą ar didesnį žemės sklypą. Žinantys
siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai. Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.
Įrengtą, tinkamą gyventi namą
Anykščiuose arba netoli nuo Anykščių
iki 3 km. Galimi ir kiti variantai.
Tel. (8-613) 47572.

SUPERKAME SRAIGES.
Paimame iš namų.
		
Kalno g. 4,
		
Anykščiai.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Tel. (8-601) 21323.

Automobilius
Automobilius. Važiuojančius ir nevažiuojančius. Išsiveža patys. Atsiskaito
vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.
Automobilius, autobusus, visureigius. Atsiskaito iš karto, išrašo utilizacijos dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

V. S.
ĮMONĖ
BE TARPININKŲ

PERKA
VERŠELIUS

Tel. (8-645) 83185.

Kita
Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje
Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.
Blokines perdangas 5 m arba 6 m
ilgio, taip pat pamatinius blokus.
Tel. (8-671) 51659.
Reikalinga moteris, galinti prižiūrėti
du senolius Anykščių mieste.
Tel. (8-655) 30899.

siūlo darbą
UAB „ Anykščių energetinė
statyba“ siūlo darbą statybos
vadovui:
Darbo pobūdis:
- Statybos darbų organizavimas ir priežiūra objektuose;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Bendravimas su užsakovais, tiekėjais, projektuotojais, subrangovais;
- Darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio žiniaraščių pildymas;
- Medžiagų nurašymas;
- Projektinės techninės dokumentacijos konkursams nagrinėjimas,
objektų apžiūra, subrangovų konkursavimas.
Reikalavimai:
- Aukštasis statybinis išsilavinimas;
- Statybos darbų vadovo atestatas;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.
Darbo užmokestis - 1000 Eur atskaičius mokesčius.
CV siųsti: info@energetinestatyba.lt
arba tel. pasiteiravimui: (8-614) 33084.

Pagalbiniam darbininkui.
Tel. (8-613) 70103.
Baldų gamybos įmonė Anykščiuose
UAB “Lagesa” ieško darbuotojų. Dirbti
apmoko vietoje.
Tel. (8-616) 93759.
Reikalingas žmogus, galintis prižiūrėti keletą karvių. Apgyvendina. Su
galimybe įsigyti trijų kambarių būstą.
Pirmenybė mokančiam vairuoti.
Tel. (8-600) 40863.
Garantuotas darbas valytojoms
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius –
iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 1300
svarų/mėn.
Tel (8-615) 56480,
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingi E
kategorijos
vairuotojai.
Tel: 8 686 23411,
8 698 46745
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

Gilvinas, Tauras, Celestinas.

Sutvarkytas sandėliukas,
Apravėtas jau daržiukas.
Bulvės tris lapus iškėlę...
Braškės žydi kaip pašėlę.

gegužės 20 d.
Bernardinas, Eidvilas,
Vygintė, Akvilas, Alfreda.

Vakar iškuopta pastogė Trys maišai visokio blogio:
Batų, kelnių, marškinių...
Jų nešiotoją miniu,

gegužės 21 d.
Teobaldas, Vaidivutis, Vydmina, Valentas, Aldas, Vaidevutis.

Kai einu pro degalinę.
Kažin kur jis bus išmynęs?
Šitiek metų, šitiek laiko...
Nėra vyro – nėr ir vaiko.

mėnulis
gegužės 19-21 d. jaunatis.

Kam palikt reikės tiek gero?
Skausmas širdį peiliais varo.
Kai tik laiko atsiranda
Liūdnos mintys tuoj ir lenda.

anekdotas

Išeitis yra tik viena Būt naudingai kožną dieną.
Reikia dirbt lig paryčių
Dėl „Vieningų Anykščių“.

– Mama, ar galiu eiti maudytis?
– Ne, ten pilna ryklių.
– Bet tėtis juk ką tik įlindo į vandenį.
– Bet tėtis yra gerai apdraustas.
***
- Mamyte, o tu turėjai svajonę?
- Turėjau!
- O dabar?
- O dabar ji sėdi šalia ir klausinėja!

oras
+19

Amiliutė kovoja su liūdnomis
mintimis

NNN

redaktorei nežinant

Stebėkite ženklus!

Šis pavasaris išskirtinai šiltas
ir sausas. Tačiau, antradienį, kai
sugalvota ant Šeimyniškėlių piliakalnio surengti pramogą vaikams
- prapliupo lietus. Šeimyniškėlių
piliakalnis turėjo pasipuošti „gyvąja pilimi“, ją būtų pastatę Anykščių
miesto mokyklų pradinių klasių
mokiniai. Tačiau dėl lietaus „pilies
statyba“ atšaukta...
Kažin ar beverta svaigti apie
tikrą pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio, kai gamta nepageidauja,

jog ant piliakalnio net vaikai pramogautų.
Priminsime, kad pirmasis ženklas, jog gamta nepageidauja pilies buvo Povilo Gurklio firmos
įgręžtų pamatų ekspertizė. Būtų
žemė pilies norėjus, per pamatų ekspertizę būtų susikaupusi,
įsitempusi ir įrodžiusi, kad nepyksta dėl statybų, susitaikė dėl
skylių... Bet ne. Žemė išglebo,
pamatai susvyravo, o ekspertai to
ir telaukė.

Šeimyniškėlių piliakalnis neprisileidžia net vaikų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Amerikietiški kalneliai

Gamta parengė trasą ekstremalams.

+12

Kairiojo Šventosios kranto medinės konstrukcijos po žiemos iškėlė
keteras, neva vėl apgadintas pėsčiųjų takas.Tačiau, bloguose dalykuose

galima įžvelgti gėrį ir net tą blogį
praktiškai panaudoti. Galėtų tako tiesintojai nekišti nagų ir palikti viską
kaip buvo pavasarį. Ekstremalių po-

Justo NAVAŠINSKO nuotr.
jūčių siekiantys dviratininkai varinėtų
iškilotu takų kaip amerikietiškais kalniukais. Šiais laikas yra ir ekstremaliu
sportu besižavinčių mamyčių, gal su-

sikurtų net kokia mamyčių su vaikų
vežimėliais lakstančių taku grupė.
Ypač ekstremalius pojūčius patirtų
tokias mamytes stebinčios močiutės.

„Tele2“ naujiena verslui: numeris lieka, laidų nebereikia
Verslas pagaliau gali išsilaisvinti nuo laidinių telefonų ir išsaugoti
klientams žinomą numerį – technologijų lyderė „Tele2“ paskelbė,
kad pradėjo teikti fiksuotojo ryšio paslaugas. Tai reiškia, kad įmonės, perkėlusios numerį į „Tele2“ tinklą, galės naudotis visais įprastos telefonijos sprendimais tiesiog išmaniuosiuose telefonuose.
„Šiuolaikiniam verslui mobilumas
– itin svarbus. Nors skamba paradoksaliai, bet pradėję teikti fiksuotojo
ryšio paslaugas, būtent tai ir norime
pasiūlyti. Ši paslauga leidžia įmonių
darbuotojams darbo metu laisvai judėti
ir neprarasti skambučių, o tam nereikia
jokios papildomos įrangos ar investicijų. Todėl įmonės ne tik galės atsisakyti
laidinių telefonų, bet ir sutaupyti“, –
sakė Remigijus Brasius, „Tele2“ paslaugų verslui plėtros vadovas.
Ne tik paprasčiau, bet ir pigiau
Įmonės, nusprendusios perkel-

ti savo fiksuotąjį numerį į „Tele2“
tinklą, tai gali padaryti ypač patraukliomis sąlygomis – juk vieno numerio palaikymo paslauga kainuoja
vos 1,50 Eur/mėn.
Verslui, kuriam reikalingos ir
įprastos IP telefonijos funkcijos:
skambučių peradresavimas, grupiniai skambučiai, interaktyvus
atsakiklis, pokalbių statistika ir
ataskaitos, patraukliomis sąlygomis
siūloma papildoma paslauga „Mobili Stotelė“.
Šis pernai pavasarį pristatytas ir
analogų šalyje neturėjęs sprendi-

mas, padedantis išmaniai valdyti
įmonės skambučius, kainuoja vos 4
Eur/mėn, o pokalbių įrašymo funkcija papildomai kainuoja tik 0,5
Eur/mėn.
Gegužę „Laisvam internetui“ –
neįtikėtinos nuolaidos
Nuo laidų „Tele2“ išlaisvino ir
internetą. Visai neseniai pristatyta
paslauga „Tele2 Laisvas internetas“
veikia be ilgų kabelių, o jo keletą
sekundžių trunkančiam pajungimui
nereikia meistrų pagalbos. „Tele2
Laisvas internetas“ veikia 99 proc.
Lietuvos teritorijos, todėl juo galima naudotis net ir keliaujant.
Kaip tik dabar verslui, norinčiam būti išties mobiliam, verta
suskubti – „Tele2 Laisvas internetas“ planams gegužę galioja
ypatingi pasiūlymai. Pavyzdžiui,

įmonėje turint bent tris „Tele2“
numerius ir pasirašius 18 mėn.
sutartį, 50 GB planas kainuos tik
3,31 Eur/mėn. (įprasta kaina –
12,40 Eur/mėn).
Jei biurui duomenų reikia dar
daugiau – „Tele2“ taip pat paruošė
pasiūlymą. Įmonėje turint bent tris
„Tele2“ numerius ir pasirašius 18
mėn. sutartį, 100 GB planas kainuos tik 4,96 Eur/mėn. (įprasta kaina – 15,70 Eur/mėn).

Šiuo metu neįtikėtinos nuolaidos taikomos ir neribotam „Tele2
Laisvas internetas“ planui. Įmonėje
turint bent tris „Tele2“ numerius ir
pasirašius 18 mėn. sutartį, neriboto
interneto duomenų planas kainuos
tik 10,74 Eur/mėn. (įprasta kaina –
19,83 Eur/mėn).
Pasiūlymų laikas – ribotas. Kainos
nurodytos Eur be PVM. Daugiau informacijos rasite www.tele2.lt
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